
ق  المسطمغظ  سطى  السثوان  إن  المسطمعن:  أغعا 
ق  المثئر  شارغئ  المزعر  طظمصئ  بضطمات  غةابه 
بتث  السثوان  ُغرد  بض  جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ 
السغش، بدربات تظسغ السثو وجاوس الحغطان.. 
لعط  ضاظئ  سظثطا  المسطمعن  سطغه  ضان  طا  عثا 
تظطص  سععدعط  شغ  افتثاث  وطةرغات  خقشئ، 
بخر  خاتإ  غظضره  ق  بابئ  أطر  وعثا  بثلك، 
المسطمغظ  تارغت  شغ  صائمئ  شأطبطاه  وبخغرة.. 
وشاعح  ضبغر،  قبظ  والظعاغئ  (الئثاغئ  تظاصطاعا 
وتارغت  خطثون،  ابظ  وتارغت  لطَئَقُذري،  الئطثان 
لضط  وأظصض  أخرى)،  وطخادر  لطثعئغ،  اإلجقم 
غجا  وشغعا  لطعةرة...   ٨٧ جظئ  دخطئ  بط   -) طظعا: 
بثارى...  أسمال  طظ  وعغ  بغضظث،  طسطط  بظ  صاغئئ 
الظخر...  سطغعط  اهللا  أظجل  تاى  الظعار  اظاخش  شما 
طظعط،  أسعر  رجض  المسطمغظ  سطى  ألإ  الثي  وضان 
أبعاب  آقف  بثمسئ  ظفسغ  أشاثي  أظا  شصال  شُأجر 
صاغئئ  سطى  افطراء  شأحار  ألش،  ألش  صغماعا  خغظغئ 
بك  أروع  ق  واهللا  ق  صاغئئ:  شصال  طظه،  ذلك  بصئعل 
(بط  سظصه.).  شدربئ  به  وأطر  باظغئ،  طرة  طسطما 
داعر  اساثى  وشغعا  العةرة...  طظ   ٩٠ جظئ  دخطئ 
وأخثعظ  طسطمات  شغعا  جفغظئ  سطى  السظث  تاضط 
أجغرات، شأرجض الثطغفئ إلى والغه بأن غصاص طظ 
وأظصث  جغحًا  الصاجط  بظ  طتمث  شصاد  الزالط،  ذلك 
المسطمات واصاص طظ ذلك التاضط الطاغغئ وشاح 
شثرج  لطعةرة   ٢٢٣ جظئ  دخطئ  (بط  السظث.)  بقد 
ططك الروم إلى بقد المسطمغظ شأوصع بأعض زبطرة 
صاًق وجئغًا.. وخاتئ اطرأة وا طساخماه شئطس ذلك 
واظاصط  جغحًا  وصاد  لئغك  شأجاب  المساخط  الثطغفئ 
له  شصغض  أسزط  الروم  بقد  أي  وجأل  لطمرأة.. 
جظئ  دخطئ  بط   -) شفاتعا.)  أظصرة"  "صرب  سمعرغئ 
الضرك  خاتإ  أرظاط  غثر  وشغعا  لطعةرة...   ٥٨٢
جاءت  "التةغب"  ضئغرة  صاشطٍئ  سطى  الطرغص  شصطع 
خقح  الّسططان  شاةعج  وأجر،  شَصاض  طخر،  طظ 
الّثغظ لتربه، وذطإ السساضر طظ الئقد، وظثر إن 
شغ  ٥٨٣عـ  جظئ  به  اهللاَّ  شأظفره  لغصاطّظه،  به  َظَفَر 
صاطه  بط  وطظ  اآلخر،  ربغع  طظاخش  تطغظ  وصسئ 
بط  الطرق.  وصطسه  غثره  ججاء  بغثه  الثغظ  خقح 
 -) ٥٨٣عـ.)  رجإ   ٢٧ شغ  افصخى  تترغر  ضان 
رواغئ  طآلش  شإن  ١٨٩٠م  سام  ١٣٠٧عـ  شغ  بط 
سرضعا  تاول  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  سطى  شغعا  اشارى 
الثطغفئ  سطط  شطما  بارغج،  شغ  المسارح  أتث  شغ 
إجطظئعل  شغ  شرظسا  جفغر  اجاثسى  التمغث  سئث 
عثده  بط  السسضري،  بالطئاس  طصابطاه  وتسمث 
صطع  السبماظغئ  الثولئ  جاسطظ  سرضئ  إذا  بأظعا 
بطعةئ  وخاذئه  ترب،  ضتالئ  شرظسا  طع  السقصات 
الثظغا  جأصطإ  المسطمغظ..  خطغفئ  "أظا  حثغثة 
المسرتغئ"  تطك  تعصفعا  لط  إذا  رؤوجضط  سطى 
المسرتغئ..)  سرض  وطظسئ  شرظسا  شاجاةابئ 
أن  تغظعا  غثرضعن  ضاظعا  المساسمرغظ  الضفار  إن 
جغصابض  والمسطمغظ  اإلجقم  لترطات  اظاعاك  أي 
ُغساثى  والغعم  افصثام...  وضسر  افلسظئ  بصطع 
بقد  وسطى  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  وسطى  الضرغط  الصرآن  سطى 
لسثم  إق  ذلك  وطا  السثوان!  ُغرّد  وق  المسطمغظ 
افطئ  غصغ  الثي  الراحث  الثطغفئ  اإلطام،  وجعد 
المافص  الختغح  التثغث  شغ  جاء  افسثاء..  حر 
ِبِه». َويُتََّقى  َوَرائِِه،  ِمْن  يَُقاتَُل  ُجنٌَّة،  اْإلَِماُم  َا  «إمِنَّ سطغه 
سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  ضطمئ  طظ 
الــ١٠٢ الثضرى  بمظاجئئ  الرحائ  أبع  خطغض  بظ 

الثقشئ دولئ  لعثم 

اصرأ شغ عثا السثد:

- تفاعمات السصئئ خغاظئ سزمى لصدغئ شطسطغظ ...٢

- أشرغصغا وخراع الظفعذ الثولغ المتاثم ...٢

- لعبئ الثولئ العذظغئ وتامغُئ سعدة الثقشئ ...٤

- السمض الةماسغ واجابمار ذاصات افطئ اإلجقطغئ ...٤

طمضظًا  غسث  لط  شغما  أوروبا:  شغ  الضئرى  الثول   -٢
تمغغج المعاصش الئرغطاظغئ سظ المعاصش افطرغضغئ ضث 
المعاصش  باطك  لتصاا  صث  وشرظسا  ألماظغا  شإن  روجغا، 
الروجغئ  الطاصئ  لحراغغظ  صطع  ضض  شمع  ذلك،  بسث 
سظ أوروبا ضاظئ ألماظغا تجغث طظ طعاصفعا المظاعدئ 
بغربعك  افلماظغئ  الثارجغئ  وزغرة  إن  تاى  لروجغا، 
المعاصش  لاعتغث  جععدعا  طسرض  شغ  صالئ  صث 
افوروبغئ بثخعص تجوغث أوضراظغا بالثبابات: (ظتظ 
ظثعض تربا ضث روجغا ولغج ضث بسدظا الئسخ... 
الروجغ  الرئغج  لغخفعا   (٢٠٢٣/١/٢٤ الحروق، 
(افظاضعل،  المفغثة"  بـ"التمصاء  طثغفغثف  السابص 
٢٠٢٣/١/٢٩)، أي أظعا تسارف بأن أوروبا ذرف شغ 
اظاصادات  واجعئ  الاغ  شرظسا  وأطا  افوضراظغ.  الظجاع 
الروجغ  بالرئغج  رئغسعا  اتخاقت  بسئإ  تطفائعا 
رضئاه  الثي  ظفسه  الصطار  ترضإ  أخغرًا  أخثت  شصث 
صئطعا الثول افوروبغئ خطش المصطعرة افطرغضغئ ضث 

ضغش تصام الثقشئ؟
ــــــــــــــــــــ

بصطط: الحغت سخام سمغرة

الخني وطصرتح السقم يف أوضراظغا

شغ  الةثري  الّاشغغر  صائث  عع  الاترغر  تجب  إّن 

اإلجقطغئ  الةماسات  بغظ  الّرائث  وعع  الجطان  عثا 

خثق  الثي  المئثئغ  التجب  وعع  السالط،  شغ 

برساغئ  واعاط  وظختعط  طسعط  وتفاسض  أعطه 

طسه  والسمض  قتاداظه  أطاظا  أبظاء  وظثسع  حآوظعط. 

الاغ  الثقشئ،  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 

افغام. عثه  الـ١٠٢  عثطعا  ذضرى  ظسغح  زلظا  طا 
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ضطمئ السثد

ْرِض 
َ
ْم ِ اْأل

ُ ا نَّ كَّ ِذيَن ِإن مَّ غصعل التص تئارك وتسالى: ﴿الَّ
ُنَكِر 

ْ
ْوْا َعِن امل َ َ َْعُروِف َو

ْ
َمُروْا ِبامل

َ
اَة َوأ َ َالَة َوآَتُوْا الزَّ َقاُموْا الصَّ

َ
أ

ُموِر﴾. صال الدتاك: عع حرط حرذه اهللا  ِ َعاِقَبُة اْألُ َّ ِ َو
سج وجض سطى طظ آتاه المطك. وصال ابظ ساحعر: شأطا 
إصاطئ الخقة شطثقلاعا سطى الصغام بالّثغظ وتةثغث 
لمفسعله شغ الظفعس، وأطا إغااء الجضاة شعع لغضعن 
أشراد افطئ طاصاربغظ شغ ظزام طساحعط، وأطا افطر 
بالمسروف والظعغ سظ المظضر شطاظفغث صعاظغظ اإلجقم 
بغظ جائر افطئ طظ تطصاء أظفسعط. وصال الخئاح بظ 
غثطإ  السجغج  سئث  بظ  سمر  جمسئ  الضظثي:  جعادة 
بط  اآلغئ،  ْرِض﴾ 

َ
اْأل  ِ ْم 

ُ ا نَّ كَّ مَّ ِإن  ِذيَن  "﴿الَّ غصعل:  وعع 
صال: أق إظعا لغسئ سطى العالغ وتثه، ولضظعا سطى 
العالغ والمعلى سطغه، أق أظئؤضط بما لضط سطى العالغ 
سطى  لضط  إن  طظه؟  سطغضط  لطعالغ  وبما  ذلضط،  طظ 
سطغضط،  اهللا  بتصعق  غآاخثضط  أن  ذلضط  طظ  العالغ 
لطاغ  غعثغضط  وأن  بسخ،  طظ  لئسدضط  غأخث  وأن 
سطغضط طظ ذلك الطاسئ  اجاطاع، وإن  عغ أصعم طا 
جرعا  المثالش  وق  المساضرعئ،  وق  المئجوزة  غغر 

سقظغاعا".
عثا ولط غئعب الفصعاء سطى طر السخعر واآلوان بابًا 
شغ طآلفاتعط غئغظ ذرغصئ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، 
ضعظعط ظحأوا شغ ظطعا صائمئ صعغئ وطساصرة، ولط 
غثطر بئال أتثعط أظعا جاعثم شغ غعم طظ افغام. 
ولضظ الثي تخض أظعا عثطئ بسث بقبئ سحر صرظا 
صئض  افولى  السالمغئ  الترب  إبر  سطى  إصاطاعا  طظ 
طائئ سام وظغش. وبسث عثطعا طئاحرة ضب ضبغر طظ 
السطماء طساظضرغظ عثطعا، ضحغت اإلجقم طخطفى 
خئري شغ إجطظئعل، وبسخ سطماء جاطسئ دغعبعظث 
شاخثى  حعصغ،  ضأتمث  الحسراء  ورباعا  العظث،  شغ 
لعط طخطفى ضمال وزطرته بمساوظئ اإلظةطغج وضئاعا 
طظ  وأطا  أجمسغظ.  اهللا  رتمعط  وظفععط  أخعاتعط، 
وترضات  وجماسات  وأتجاب  سطماء  طظ  بسثعط  جاء 
إجقطغئ وطفضرغظ إجقطغغظ، شصث اظحشطعا باثاسغات 
غصط  ولط  الاشغغر.  ولغج  اإلخقح  خقل  طظ  عثطعا 
أتث طظ الثغظ سظثعط الصثرة سطى اقجاعاد، بئغان 
الحرسغ  الاأخغض  وشص  اإلجقم  دولئ  إصاطئ  ذرغصئ 
الثغظ  تصغ  الحغت  الةطغض  السالط  إق  المظدئط 
الظئعاظغ رتمه اهللا، الثي أجج تجب الاترغر لغضعن 
الرائث الثي ق غضثب أعطه، والضاطئ الاغ تسغر سطى 
وضاطئ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  سطغه  جار  الثي  ظفسه  الظعب 

الختابئ الضرام رضغ اهللا سظعط أجمسغظ.
إن ذرغصئ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ عغ أتضام حرسغئ 
آخث بسدعا برصاب بسخ، طظث ظجل صعله تسالى إصرأ، 
بط  ذعر،  بط  ضئر،  بط  أظثر،  وجض  سج  بصعله  وطرورا 
بط  اذضر،  بط  رتض،  بط  اخئر،  بط  اعةر،  بط  اخفخ، 
اتضط،  بط  أسرض،  بط  اخثع،  بط  تعضض،  بط  تئاض، 
بط تعل، بط ذّضر...، بط (عاجر) وعع افطر بالعةرة، 

وغمضظ تطثغخعا سطى الظتع اآلتغ:
وشص  اإلجقم  أجاس  سطى  جغاجغئ  ضاطئ  تحضغض   .١
ُمُروَن 

ْ
أ َ ِ َو

ْ َ ْ َ ا ٌة َيْدُعوَن ِإ مَّ
ُ
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وَن﴾، سطى  ُ ِ ُْف
ْ
ُم امل ُ ْوَلِئَك 

ُ
ُنَكِر َوأ

ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َ َْعُروِف َو

ْ
ِبامل

غرار ضاطئ الختابئ الاغ تحضطئ تعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
شغ طضئ بسث بثء ظجول العتغ، واجامرت شغ السمض 
تاى جاء اإلذن بالعةرة إلى المثغظئ وشص طا ظخئ 

سطغه بظعد بغسئ السصئئ الباظغئ بغظ الضاطئ وافظخار.
٢. تبصغش أسدائعا تبصغفا طرضجا، وتضعغظ أحثاخعط 
تضعغظا إجقطغا طظ الظاتغاغظ السصطغئ والظفسغئ، ضغ 
وذلك  اإلجقطغئ،  الثسعة  بأسئاء  الصغام  طظ  غامضظعا 
بالسمض شغ المةامع بشرض إغةاد الرأي السام المظئبص 
وطا  افجاجغئ،  اإلجقم  أشضار  سطى  السام  العسغ  سظ 
وإغةابغئ  جطئغئ  تفاسقت  طظ  السمض  عثا  غخاتإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/alraiah.net @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/alraiah.ht

أسقه  الاساؤقت  سطى  الةعاب  غادح  تاى  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

الروجغئ  لطترب  بالظسئئ  الاأبغر  ذات  الثول  أوقً: 
افوضراظغئ:

١- أطرغضا: لصث ظةتئ أطرغضا بصغادة الرئغج باغثن 
افطرغضغئ  الصغادة  تعل  افوروبغئ  الحضعك  بإزالئ 
الةععد  باعتغث  باغثن  إدارة  شصاطئ  الشربغ،  لطسالط 
الشربغئ لاصثغط المساسثات السسضرغئ وغغر السسضرغئ 
الروجغ،  العةعم  وجه  شغ  تخمث  تاى  فوضراظغا 
سطى  اصاخادغئ  سصعبات  شرض  شغ  الشرب  ووتثت 
الروجغئ  الطاصئ  حراغغظ  تصطغع  شغ  وظةتئ  روجغا، 
أوروبا  سظ  بسغثة  دوقً  وضمئ  بض  أوروبا،  سظ 
الغابان  طبض  روجغا  سطى  تفرضعا  الاغ  لطسصعبات 
وضعرغا الةظعبغئ وأجارالغا، وأسادت التغاة لتطش الظاتع 
بسث أن أخئح طتض حك إبان إدارة تراطإ السابصئ، 
فوضراظغا،  السقح  طظ  تجغث  باغثن  إدارة  وأخثت 

وأسطظئ بأن عثشعا عع عجغمئ روجغا شغ أوضراظغا.

صور من حیاة المسلمین 
قبل هدم صرح عزتهم

آال
اب ج

جع

أظاط  دغظضط،  أسثاء  أسثائعا  طظ  افطئ  خثر  حفاء  غساطغع  طظ  شصط  أظاط  إظضط  والمظسئ:  الصعة  أعض  غا 
اهللا  بارك  واجئضط  إلى  شصعطعا  بقدعط..  شغ  المسطمعن  إلغه  وخض  الثي  الععان  ضسر  غساطغع  طظ  شصط 
شتسإ  الظخر  ذرغَص  لغسئ  شعغ  الراحثة،  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  ظخرِة  ظخرتظا،  إلى  صعطعا  بضط، 
طظ باب وخش العاصع، بض فظعا شغ الثرجئ افولى شرٌض سزغط، وطظ ق غسمض وعع صادر إلصاطئ الثقشِئ 
وإغةاد الثطغفِئ الثي غساتص الئغسئ، شإبمه سزغط ضأظه طات طغائ جاعطغئ لطثقلئ سطى حثة اإلبط ضما صال 
صئض  الثطغفئ  بئغسئ  المسطمعن  َحَرع  شصث  الباظغئ  وأطا  َجاِهلِيًَّة»،  ِميَتًة  َماَت  بَْيَعٌة،  ُعُنِقِه  ِيف  َولَْيَس  َماَت  «َوَمْن  ملسو هيلع هللا ىلص 
رضغ  سمر  أن  والبالبئ  الثقشئ..  فعمغئ  ذلك  وضض  ملسو هيلع هللا ىلص،  دشظه  شرض  وأداء  اهللا  رجعل  باةعغج  غحرسعا  أن 
اهللا سظه غعم وشاته صث جسض أطثًا قظاثاب الثطغفئ طظ السائ المئحرغظ بالةظئ بقبئ أغام ق تجغث، وإذا لط 
غافص سطى الثطغفئ خقلعا شطغصاض المثالش، وضان ذلك سطى طف طظ الختابئ ولط غظصض سظعط طظضر، شضان 
إجماسًا طظ الختابئ، وظتظ صث طدى سطغظا "جمٌع طظ البقبات"! وعضثا شإن إصاطئ الثقشئ عغ أطر سزغط.

یا جیوش المسلمین 
أنتم من یستطیع شفاء صدر أمتکم من أعدائها

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: جاء شغ طعصع السربغئ شغ ٢٠٢٣/٢/٢٧ (الضرططغظ: ظرتإ بثطئ السقم الخغظغئ لضظ الاسعغئ 
إلى  باعاماٍم  تظزر  روجغا  إّن  الضرططغظ  (صال   ٢٠٢٣/٢/٢٧ الغعم  صظاة  طعصع  شغ  جاء  وضثلك  بسغثة)، 
دصغصٍئ  وتسابات  لاتطغٍض  بتاجٍئ  المصارح  تفاخغَض  أن  إلى  طحغرًا  أوضراظغا،  شغ  الخغظغئ  السقم  خطئ 
طساعثة  شغ  طحارضاعا  سطصئ  روجغا  ("أن  أسطظ  صث   ٢٠٢٣/٢/٢١ شغ  بعتغظ  وضان  وخفه).  تثِّ  سطى 
الاخرغتات  عثه  جاءت  وصث   .(٢٠٢٣/٢/٢١ افظاضعل،  الماتثة"...  العقغات  طع  المعصسئ  جاارت  ظغع 
بسث زغارة باغثن إلى ضغغش شغ ٢٠٢٣/٢/٢٠ والاصائه الرئغج افوضراظغ زغطغظسضغ تغث صال باغثن 
سظعا  ُغسطظ  دوقر  ططغعن   ٥٠٠ بصغمئ  جثغثة  سسضرغئ  طساسثات  تجطئ  سطى  جاتخض  أوضراظغا  (إن 
البقباء... جضاي ظغعز سربغئ ٢٠٢٣/٢/٢٠). وصث جئص عثه الاخرغتات إسقن وزغر الثارجغئ الخغظغ 
("عثه  وصال  أوضراظغا،  شغ  لطسقم  طئادرة  لثغعا  الخغظ  بأن  لفطظ  طغعظت  طآتمر  أبظاء  غغ"  "واظس 
الخغظ  عض  والسآال:   .(٢٠٢٣/٢/١٨ سربغئ،   CNN اقحاسال"...  شغ  تسامر  أن  غمضظ  ق  الترب 
سطى  سام  طرور  بسث  المئادرة  بعثه  الخغظ  تاصثم  ولماذا  أوضراظغا؟  شغ  الترب  إغصاف  سطى  صادرة 
الظةاح؟ طظ  تزعا  وطا  بسغثة؟  الاسعغئ  تصعل  بط  بالثطئ  روجغا  ترتإ  لماذا  بط  الترب؟  اظثقع 



 افربساء ١٦ طظ حسئان ١٤٤٤عـ المعاشص ٨ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ٢     السثد ٤٣٣

الفرظسغغظ  افذئاء  أتث  خرج  ضعروظا  أزطئ  ظض  شغ 
شغ إتثى الصظعات اإلخئارغئ باخرغح ططغء باقتاصار 
والثوظغئ لطحسعب افشرغصغئ تغث صال: "أق غظئشغ أن 
ظصعم بثراجئ عثا الفغروس شغ أشرغصغا تغث ق تعجث 
أصظسئ وق سقج وق سظاغئ طرضجة؟ ضما شسطظا شغ بسخ 

الثراجات تعل اإلغثز".
الاغ  المصغائ  اقجاسمارغئ  الظزرة  عغ  عثه 
افشرغصغئ،  لطصارة  اجاسمارعا  شغ  شرظسا  اجاثثطاعا 
شمع  تةارب.  شؤران  أو  سئغثًا  الحسعب  طظ  وجسطئ 
ظحعء اإلطئراذعرغئ الفرظسغئ شغ أشرغصغا شغ طظاخش 
الصرن السادس سحر، واطاثادعا لاحمض تعالغ ظخش 
الصارة السمراء سطى طثى سصعد بقث، اجاطاسئ طظ 
لاظعإ  بعا  افشرغصغئ  الثول  طظ  الضبغر  ربط  خقلعا 
وبصاشاعا  لشاعا  وتظحر  حسعبعا  وتساسئث  خغراتعا 
إق  الحسعب  عثه  شغ  ترى  وق  والظار،  بالتثغث  شغعا 
وغتااجعن  تغاتعط  إدارة  سطى  صادرغظ  غغر  سئغثًا 

لطسرق افبغخ لغظزط لعط حآوظعا.
شغ  لفرظسا  خطث  العتحغ  الثطعي  اقجاسمار  عثا 
تةارة  طظ  جعداء  شخعقً  افشرغصغئ  الحسعب  ذاضرة 
وتثطغر  الثغرات،  وظعإ  الئحرغئ،  والمةازر  الرصغص، 
الفرظسغئ  افذرع  جاعمئ  ولصث  وترصعا.  المثن 
المظاحرة شغ الصارة طظ الصعاسث السسضرغئ والئسبات 
أو  اغاغال  شغ  الساططئ  والحرضات  الثبطعطاجغئ 
اإلذاتئ بأضبر طظ ٢٢ رئغسًا أو رئغج وزراء أشرغصغًا 
السالمغئ  الترب  وبسث  أظه  إق  طخالتعا،  لدمان 
لطسالط  جثغث  صعي  ضمساسمر  أطرغضا  وخروج  الباظغئ 
- تغث ضان الاظاشج جابصًا طا بغظ شرظسا وبرغطاظغا 
سطى طظاذص الظفعذ - وتططسعا خخعخا طع اطاقضعا 
الثول  خقف  سطى  الصعي  واقصاخاد  المادغئ  لطصعة 
ظتع  تاةه  والسماقت  العقءات  بثأت  افوروبغئ، 
المساسمر الةثغث إطا باظصقبات سسضرغئ، أو تترضات 
سطى  ظفعذعا  لئسط  أطرغضا  تثسمعا  طسطح  تمرد 

الثول وطظعا الثول افشرغصغئ.
شمظث جاغظات الصرن الماضغ اضطرت شرظسا إلسطاء 
لطدشعط  تثفغفًا  لمساسمراتعا،  الخعري  اقجاصقل 
سطى  الحسعب  وتبعا  سطغعا  أطرغضا  حضطاعا  الاغ 
الصثغط،  المساسمر  طتض  لاتض  باجاصقلعا  المطالئئ 
المساصطئ  الثول  ربط  اجاطاسئ  شرظسا  أن  إق 
رعظ  تئصغعا  وبصاشغئ  واصاخادغئ  أطظغئ  باتفاصغات 
لطظاذصغظ  الفرظضعشعظغئ  المظزمئ  طبض  إحارتعا، 
الثول  عثه  وإجئار  افشرغصغ،  والفرظك  بالفرظسغئ، 
الئظك  رصابئ  تتئ  دخطعا  طظ   ٪٨٥ وضع  سطى 

المرضجي الفرظسغ وغغرعا...
الماضغ  الصرن  تسسغظات  وطظث  أظه  المقتر  ولضظ 
لترضات  لطاخثي  الفرظسغ  المساسمر  لفحض  وظاغةئ 
افشرغصغئ،  الثول  طظ  ضبغر  شغ  المسطتئ  الامرد 
واإلظساظغئ  واقصاخادغئ  افطظغئ  افوضاع  وتثععر 
شغعا، واتثاذ أطرغضا خطعات جادة شغ طث جغطرتعا 
وإزاتئ شرظسا طظ طساسمراتعا لاظفرد عغ شغ ظعإ 
وإغصاف  والبمغظئ،  الظفغسئ  المسادن  طظ  خغراتعا 
شغ  أطرغضا  تجاتط  حأن  ذات  صعة  لاضعن  تططساتعا 
الفرظسغئ  المةاعرة  بسث  خخعخًا  لطسالط،  صغادتعا 
أطرغضا  سظ  طساصطئ  أوروبغئ  صعة  إغةاد  بدرورة 
وتسجغج  افذطسغ،  حمال  بتطش  اقرتئاط  وإظعاء 
السمطئ  خقل  طظ  افوروبغ  اقصاخادي  الارابط 
المعتثة، وغغرعا الضبغر، والاغ دشسئ لاأجغب الخراع 
الثول  طظ  السثغث  الخراع  أرض  لاضعن  بغظعما 

افشرغصغئ، ولاضعن حسعبعا وصعدًا لعثا الخراع.

ق بصاء له دون أطرغضا وسمقئعا شغ المظطصئ، ولضظه 
غساشض طضاظاه الثاخئ سظث أطرغضا والثول الضئرى شغ 
الاترك والمراوغئ والافطئ طظ الافاعمات، شإن تتعل 
عثا اقجاشقل إلى تمرد ضما عغ اإلرعاخات التالغئ 
المظطصئ  احاسال  لمظع  وبصعة  أطرغضا  تاثخض  شسظثعا 
ضمظ  عع  افطرغضغ  الــثقل  فن  افتــثاث،  وتفاصط 
ق  طا  ضمظ  أتعاله  أضسش  شغ  أو  الثولاغظ  طحروع 
غسائر صداء تاطًا سطى المحروع، أي بسغثًا سظ الدط 
الرجمغ لطدفئ والاعةغر طا لط تشغر أطرغضا ظزرتعا 
غزعر  افطرغضغ  الاعجه  سطى  الامرد  وذلك  لطتض. 
الدط  ترغث  الاغ  التالغئ  غععد  تضعطئ  تعجعات  شغ 
والاعةغر وتشغغر العضع الصائط شغ المسةث افصخى، 
وعثا شعق أظه إحسال لصدغئ وطظطصئ ترغثعا أطرغضا 
شغه  تالغا،  طصئعلئ  إدارة  أو  ظسئغ  عثوء  تالئ  شغ 
خروج سظ الثط، وأطرغضا تسطط أظه جغظاعغ بخثام 
غظعغ ضغان غععد إلى افبث، والخثام الثي ظصخثه 
جعف  تامًا  وأطرغضا  اإلجقطغئ،  افطئ  طع  عع  عظا 
افوضاع  تفةر  لمظع  الامرد  عثا  جماح  لضئح  تاترك 
واحاسال المظطصئ وترخًا سطى طحروسعا الثي غتفر 
بصاء ووجعد ضغان غععد، ولضظ عض تضعن ذئغسئ عثا 
الاترك بإجصاط التضعطئ أم تترغك أدوات جغاجغئ 
أتجاب  طظ  صادة  تخفغئ  أم  المظطصئ  شغ  وسسضرغئ 
الغمغظ طبض بظ غفغر وجمعترغح أم دسط اقتاةاجات 
المسارضئ لظاظغاعع شغ الثاخض، أم أن تضعطئ ضغان 
الدشعذات  تتئ  أو  ظفسعا  تطصاء  طظ  تاراجع  غععد 
أن  أم  افطرغضغ،  الشدإ  لاةظإ  العراء  إلى  خطعة 
ضغان  وغظفث  افطرغضغئ  الثطعط  طظ  تافطئ  افطعر 

غععد أجظثاته؟ عثا طا جعف غضحفه صادم افغام.
صدغئ  سظ  ظاتثث  سظثطا  أظــه  المآلط  لمظ  إظــه 
إجقطغئ سزغمئ وطصثجئ طبض صدغئ شطسطغظ ظصعل 
أطرغضا وضغان غععد وظزرة ضض ذرف لطصدغئ! بغظما 
عظالك ذرف طشغإ سظ المحعث عع خاتإ الصدغئ 
وأطعا وأبععا، أق وعع افطئ اإلجقطغئ، وعثا الطرف 
أن  سطغه  السمقء  التضام  بفسض  المحعث  سظ  المشغإ 
إلى  تثعإ  صث  افطعر  وأن  خطغر  العضع  أن  غثرك 
طجغث طظ الاخسغث وصث تظاعغ بالدط والاعةغر. وأن 
عثه الاتطغقت السغاجغئ ظئغظعا وصطعبظا تئضغ شعغ 
تاى  بض  والماسئ  لطارف  لغج  وظثضرعا  حر،  شغ  حر 
بافرض  المتغط  الثطر  طثى  اإلجقطغئ  لفطئ  ظئغظ 
اظتازت  صث  التاضمئ  افظزمئ  وأن  وأعطعا،  المئارضئ 
طظث زطظ بسغث لخش الحغطان، وأن خغاظاعا صث بطشئ 
غععد  ضغان  وصش  شغ  سطغعط  غسعل  وق  السماء  سظان 
له  جسطعا  الاطئغع  خقل  طظ  عط  بض  جماته،  ضئح  أو 
الاعراتغئ  أتقطه  شغ  سالغًا  وغتطص  لغطغر  أجظتئ 
عح  ضغان  التصغصئ  سطى  وعع  اإلصطغمغئ،  وصعته 
وأبظائعا  بةغعحعا  افطئ  سطى  العاجإ  وأن  ضسغش، 
الاترك السغاجغ إلجصاط افظزمئ السمغطئ والاترك 
السسضري إلظصاذ إخعاظعط شغ افرض المئارضئ وتترغر 
طسرى الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، شالثم الثم والعثم العثم والعقء 
إجقطغئ  وأرض  أطئ  صدغئ  عغ  والصدغئ  لطسصغثة، 
غتثه  وذظ  أو  طئاعر  حسإ  صدغئ  ولغسئ  طشاخئئ 

 !جغاج اقجاسمار
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

شغ  الفرظسغ  الظفعذ  إزاتئ  أطرغضا  اجاطاسئ  شطصث 
السثغث طظ الثول افشرغصغئ طبض طالغ وبعرضغظا شاجع 
وغغرعما طساشطئ السثط الحسئغ وتططسات الحسعب 
اإلظسان  وتصعق  الترغات  أوتار  سطى  سازشئ  لطاترر، 
وغغرعا طظ الضطمات الةعشاء لاشري بعا سثغمغ الئخر 
لطسغطرة  لعا  الائسغئ  صئطعا  روغئدات  طظ  والئخغرة 

سطى الئقد والسئاد.
أطرغضا  بغظ  أشرغصغا  سمعم  شغ  طتاثم  الخراع  إن 
إن  شعغ  وشرظسا،  برغطاظغا  الصثاطى  والمساسمرغظ 
شغه  لعا  ظفعذ  إلغةاد  تسمض  طئاحرة  الئطث  تتاض  لط 
السغاجغئ  المةاقت  طثاطش  شغ  السمقء  ذرغص  سظ 
والسسضرغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ واإلسقطغئ وغغرعا 
طظ المةاقت التغعغئ والمآبرة شغ الئطث، وعآقء طظ 
جغعش  طظ  أخطر  شعط  الئقد،  سطى  غضعن  طا  أخطر 
المتاض، فن المتاض ق غارضج إق بعط وغاثفى خطفعط 
طتارباه  دون  وغتعل  بعاجطاعط  طخالته  وغتصص 
ْم  ُ ُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْر ُ طاارجًا طظ خطفعط، صال تسالى: ﴿

ى ُيْؤَفُكوَن﴾. َّ ُ أَ َّ ُم  ُ َقاَتَل
أن  شئسث  وتثغبًا،  صثغمًا  اقجاسمار  واصع  عع  عثا 
خرح  ضما  افشرغصغئ  بالرئئ  تاظفج  شرظسا  ضاظئ 
رئغسعا حارل دغشعل شغ خمسغظات الصرن الماضغ، 
تأتغ الفرخئ قجاسمار جثغث وتاعغأ الساتئ لقسئغظ 
شغ  أطرغضا  لاثثم  السغاجغ  بشئائعا  ضروجغا  آخرغظ 
شغ  بمظجلئ  تتزى  لسطعا  افشرغصغئ  الثول  طظ  ضبغر 
المعصش الثولغ، وضالخغظ الاغ تاططع شغ طث ظفعذ 
تططسات  لثغعا  أخئتئ  قتصًا إن  لغثثطعا  اصاخادي 
الظفعذ  عثا  أن  طع  الثولغ،  لطمعصش  لطظفعذ  جادة 
طظ  غثفش  لسطه  الصثغط  المساسمر  بمعاشصئ  غأتغ 
وذأة الخراع سظ عثه المظاذص، ظاعغك سظ الخراع 
بغظ الثول افوروبغئ ظفسعا سطى ظعإ خغرات الئقد 
ْم  ُ ُ ﴿َتْحَس تسالى:  لصعله  طخثاصًا  الحسعب  واجاسئاد 

ْعِقُلوَن﴾. َ ْم َقْوٌم الَّ  ُ َّ
َ
َّ َذِلَك ِبأ ْم َش ُ ُ َجِميعًا َوُقُلو

وعط  جعض،  حراؤعط  الرخغخئ  الثطط  أختاب  إن 
شغ  ذاك  أو  المساسمر  عثا  طع  لطاساون  طساسثون 
ولع  المظاخإ  وتئعء  التضط  إلى  العخعل  جئغض 
ذرغصًا  وق غسرشعن  وبقدعط،  حسعبعط  تساب  سطى 
لقجاصقل سظ عثه الصعى، شغئتبعن دائمًا سظ جظث 
خارجغ غسظثعط لطعخعل إلى السططئ والئصاء شغعا. 
الافضغر  شغ  طساصطئ  سصطغات  بغظعط  طظ  تعجث  وق 
الاغ  المئثئغئ  الحثخغات  تعجث  ق  ضما  واإلدارة، 
سظ  بسغثًا  بعا  وتظعخ  الئقد  تثغر  ضغش  تسرف 

الصعى الثارجغئ.
عآقء  شغ  عغ  الغعم  المسطمغظ  بقد  طخغئئ  إن 
التضام السمقء الثغظ غةسطعن الضرجغ شعق بطثعط 
وحسئعط! شالعاجإ سطى المسطمغظ أن غسمطعا بخثق 
بضض  بقدعط  طظ  اقجاسماري  الظفعذ  لثطع  وإخقص 
تسعد  بط  وطظ  اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  أدواته، 
ضاابه  طتضط  شغ  التضغط  السجغج  صال  ضما  افطئ  عثه 
َْعُروِف 

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ الضرغط: ﴿ُكنُتْم َخ

.﴾ ِ َّ ُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبا
ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َوَت

والعاجإ سطى أعض الصعة والمظسئ طظ أبظائظا وإخعاظظا 
الاغ  الرباظغئ  الفرخئ  عثه  طقتزئ  الةغعش  شغ 
سظ  لغظفدعا  بئسخ  بسدعط  المساسمرغظ  تحشض 
أطاعط  تعل  ولغطافعا  الروغئدات،  تماغئ  ضعاعطعط 
وتططساتعا شغ اقظسااق، ولغتمطعا طحروع الفقح طع 
المحروع  لعثا  الظخرة  وغسطعا  الاترغر،  تجب  حئاب 
الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  بصغادة 

 شغظالعا بإذن اهللا رضا اهللا شغ الثظغا واآلخرة

تفاعمات السصئئ
خغاظئ سزمى لصدغئ شطسطني

"طا تخض شغ افردن، جغئصى شغ افردن"، عضثا سطص 
طا غسمى بعزغر افطظ الصعطغ شغ ضغان غععد إغامار 
اظسصث  الثي  السصئئ  اجاماع  تفاعمات  سطى  غفغر  بظ 
برساغئ أطرغضا وطحارضئ السططئ الفطسطغظغئ والظزام 
وصث  غععد،  وضغان  المخرغئ  والمثابرات  افردظــغ 
اتفص سطى بظعد ترضغ ضغان غععد طصابض أن غعصش 
الاخسغث شغ طثن الدفئ، وضان طظ أبرز تطك الئظعد، 
إسطاء شرخئ لطسططئ لاحضغض ضاغئئ سسضرغئ باثرغإ 
أردظغ وإحراف أطرغضغ تاعلى السغطرة سطى المثن 
وتخفغئ المةاعثغظ (أي صاال المةاعثغظ ظغابئ سظ 
ضغان غععد) وعع طا سرف بثطئ الةظرال طاغضض شظجل، 
وعثا غمبض إغراء ضئغرًا لضغان غععد لثفخ الاخسغث 
جظغظ  سطى  افطظغئ  صئداعا  إلسادة  السططئ  ودسط 
وظابطج، ولضظ غئثو أن غععد غفضرون بما عع أبسث 
غمضظ  ولعثا  سظعط،  ظغابئ  تصاتض  سمغطئ  جططئ  طظ 
أن غضعن تخرغح بظ غفغر افتمص والسئغط جغاجغًا 
وطثرجاتعا، تغث  عع الاخرغح افصرب لعخش الصمئ 
جاءت الارجمئ السمطغئ لاخرغتاته طئاحرة بسث الصمئ 
تعارة  بطثة  سطى  العمةغ  المساعذظغظ  بعةعم 
جرائط  لفذعان  غسغث  طحعث  شغ  الةغح  بتماغئ 

طةمعسات العاجاظاه صئغض الظضئئ سام ١٩٤٨.
الاخسغث  لثفخ  واضتًا  جعثًا  أطرغضا  بثلئ  لصث 
والمااالغئ  المضبفئ  الجغارات  شةاءت  شطسطغظ،  شغ 
وزغر  حمض  رشغع  دبطعطاجغ  طساعى  سطى  لطمظطصئ 
ساٍل  طثابراتغ  وطساعى  بطغظضظ،  أظاعظغ  الثارجغئ 
المثابرات  وضالئ  طثغر  بغرظج  ولغام  بصثوم  تمبض 
طخر  شغ  لــصــاءات  وأغدا  إغــه  آي  جغ  المرضجغئ 
افردظغ  الظزاطغظ  طظ  تترضات  وضثلك  وافردن، 
افطرغضغئ.  الاترضات  تطك  طع  غظسةط  بما  والمخري 
وصث أرادت أطرغضا بطعرة وإسقن ظاغةئ وسخارة تطك 
الاترضات بصمئ سظعاظعا خفخ الاخسغث وطدمعظعا 
السططئ  بمساسثة  أطظه  وتفر  غععد  ضغان  خثطئ 
الاغ  وتفاعماتعا  السصئئ  صمئ  شضاظئ  الفطسطغظغئ، 
غئثو أن ضغان غععد ق غصغط وزظًا لعا. خغاظئ واظئطاح 
طظ السططئ وخض تث اقجاسثاد لصاض أعض شطسطغظ 
ظغابئ سظ جغح غععد طصابض جراب خفخ الاخسغث 

واإلبصاء سطى طحروع السططئ اقجابماري!
تحاعغ  ضما  تسغر  ق  الرغاح  أن  غــرى  الماابع  إن 
تاةاذبعا  باتئ  افتــثاث  تغث  افطرغضغئ،  اَفْحِرَسئ 
وخاسص  افوجط  الحرق  لصدغئ  افطرغضغئ  الظزرة 
وأولعغاتعا  طخالتعا  وشص  شطسطغظ  صدغئ  تفةغرعا 
ترجط  السالط  شغ  أولــى  دولــئ  بعخفعا  السغاجغئ 
الضئرى  السالط  صداغا  شغ  وتاتضط  السالمغئ  السغاجئ 
وتدع الثطط وافجالغإ وتصرر شغ أي ططش تظحشض 
وعغ  وأولعغاتعا،  طخالتعا  وشص  تسمض  طظطصئ  وأي 
اآلن طحشعلئ بمطفغظ طعمغظ عما الخغظ وأوروبا بما 
اقظحشال شغ ططش الحرق  شغعا روجغا وق ترغث تالغاً 
وظزرة  الاخسغث.  خفخ  ترغث  شعغ  لثلك  افوجط؛ 
ضغان غععد بمضاظاه المتطغئ المتخعرة شغ شطسطغظ 
لطصدغئ وشص طخالته الصعطغئ الاعراتغئ الاغ غسسى 

لاتصغصعا طظ خقل الاخسغث شغ الدفئ والصثس.
وعثا الاةاذب التالغ عع طا غسرصض تفاعمات السصئئ 
ضغان  فن  بالسرصطئ  وظخفه  افطرغضغئ،  والاترضات 
غععد طعما سق واظافت شعع شغ الظعاغئ ضغان طخطظع 

أشرغصغا وخراع الظفعذ الثولغ املتاثم
ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا ظاخر – وقغئ افردنـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*ـ  ـ 

حارضئ ضاطئ العسغ، اإلذار الطقبغ لتجب الاتـرغر شغ جاطسئ الئعلغاضظك، شغ وصفئ ذقبغئ اجاظضارا لقساصال 
السغاجغ الثي ذال ذالئغظ طظ ذقب الةاطسئ. وألصئ الضاطئ ضطمئ اجاظضرت خقلعا عثا الظعب الصمسغ، وطما جاء 
شغعا: إن اقساصاَل السغاجغ أخئح ظاعرة خطغرة تمارجه افظزمئ شغ بقد المسطمغظ، إلبصاِء افطِئ شغ تئسغئ وطثلئ 
فسثاِء اإلجقم، ولصاِض روحِ الضفاحِ والظداِل شغ أبظاِء المسطمغظ، لماذا غمظسعن الطقب طظ الثسعة، بط لماذا وإلرضاء 
ُط افشعاه؟! ولماذا غاط وضُع جمغع أظعاع السراصغض أطام افظحطئ الطقبغئ شغ الةاطسات؟! ضما  َطْظ ُغمظع أطُر اهللا وُتضمَّ
أضثت الضاطئ سطى طعصفعا الراشخ لقساصال السغاجغ، وأن طظطص الصمع الثي غاط الاساطض به طع الطقب غظامغ 
لمرتطئ بائثة صث تةاوزتعا افطئ، طرتطئ ضان الثعف شغعا طظ افظزمئ وجقوزتعا عع جغث المعصش، بغظما تسغح افطئ 
اآلن ربغسعا البعري ضاجرة ضض تعاجج الثعف، تاتثى الطشاة وتصاطع ضئراءعط وتصثم شغ جئغض ذلك ضعاضإ الحعثاء 
والشالغ والظفغج، شق تشاروا بأظفسضط واتسزعا طمظ ضان صئطضط طظ أظزمئ دضااتعرغئ. ضما دسئ المسآولغظ 
وافضادغمغغَظ والضاض الطقبغئ شغ الةاطسات بحضٍض خاص، أن غرشسعا خعتعط سالغاً وغظضروا سطى طظ َغساصض ذقب 
السطط، شغضعظعا جثًا طظغساً أطاَم عثه اقساصاقِت المحغظئ. واخاامئ الضطمئ بثسعة الططئئ والضادر الاثرغسغ لطسمض طع 
الساططغظ قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شفغعا الظةاة لطئحرغئ جمساء.

کتلۀ الوعی فی جامعۀ البولیتکنک تستنکر االعتقال السیاسی
تسطغصا سطى زغارة وزغر خارجغئ طخر إلى دطحص، بتةئ الجلجال، وضثلك لصاء وشث طظ اقتتاد الئرلماظغ السربغ 
ّلغ سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا: أظه طظث أن  طع الطاغغئ أجث. أضث افجااذ سئثو الثَّ
وصع الجلجال وظتظ ظحاعث الثول سطى تصغصاعا، شما عغ إق جاسات تاى بثأت سمطغئ اجابمار التثث، شافطط 
الماتثة تططإ طظ الظزام اإلذن بإغخال المساسثات لطمظاذص المظضعبئ شغ الحمال الُمترر، بط غأتغ بسث ذلك 
دور الثول العظغفغئ الاغ خرتئ شغ بثاغئ البعرة أظعا طسعا، لغزعر بسث ذلك أن عثه الاخرغتات ضاظئ بظاء 
سطى أواطر أجغادعط، وطا إن تشغر رأي السغث تاى بادر السئغث لاشغغر رأغعط، شئثأت العشعد تاعاشئ إلى السفاح 
لطاطئغع طسه ودسعات لسعدته إلى التزغرة. وأضاف افجااذ الثلغ شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر: غئثو أن الثول بأخظاشعا المثاطفئ الثائرة شغ الفطك والسمغطئ تسمض سطى اجاشقل أي 
تثث تاى ُتئصغ السفاح تغاً، شئسث الاخرغتات الارضغئ بالمخالتئ والاطئغع غأتغ دور الئصغئ. وأضاف الضاتإ: 
رأغظا  شطصث  جاره،  الجلجال  ضحش  الجلجال  صئض  لئج  شغه  ضان  والثي  البعرة،  فعض  واضتاً  حغء  ضض  أخئح  لصث 
الاآطر بأوضح خعرة، وطا تأخغر وخعل المساسثات والثسط لطمادررغظ إق لشاغئ أن ُترشع الراغئ الئغداء وغاط 
اقجاسقم، ولضظ عغعات عغعات، شإن الجلجال الثي عثم المئاظغ والثور وافتغاء صث عثم طسعا أخظاطا لطالما 
ضاظئ تععمظا بأظعا طخثر الثقص وجئإ الظخر، لصث عثم الجلجال ضض طاآطر جئان وضض خعان لئج صظاع الاآخغ 
والمظاخرة، ولضظه وبفدض طظ اهللا لط غعثم إرادة البعرة والبائرغظ، ولط غعثم المحاسر اإلجقطغئ المامبطئ بإغابئ 
المطععف، لط غعثم الاساضث بغظ المسطمغظ شغ الحام والئقد اإلجقطغئ. وخاط الضاتإ طآضثا: لصث أظعر الجلجال 
ضغش أظه بالسمض الةماسغ غضعن خقخظا، وتاتصص ظةاتظا، وبه شصط ظتصص أعثاف بعرتظا وظعخطعا لئر أطاظعا.

زلزال الشام کشف اللثام 
عن وجوه اللئام وکل متآمر جبان
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تامئ: الخغظ وطصارح السقم شغ أوضراظغا

روجغا، شصال رئغسعا طاضرون أبظاء سعدته طظ طآتمر 
 :٢٠٢٣/٢/١٩ سربغئ،  ظغعز  جضاي  بتسإ  طغعظت 
(أرغث أن تعجم روجغا شغ أوضراظغا وأرغث أن تامضظ 

أوضراظغا طظ الثشاع سظ طعصفعا).
٣- روجغا: بسث عالئ الصعة الاغ ضاظئ تشطغ الةغح 
الروجغ دولغًا شصث ضحفئ الترب شغ أوضراظغا ظصاط 
الروجغ  الةغح  طرتئئ  طظ  أظجلئ  خطغرة  ضسش 
شغ  وأخغرًا  خارضغغش،  وشغ  ضغغش،  تعل  اظعجم  الثي 
خغرجعن، وبسث أن ضان الةغح الروجغ سماد سزمئ 
روجغا شإظه لط غائص طظه إق صعة روجغا الظعوغئ شصط 
ضرضغجة دولغئ لسزماعا، وأطا اقصاخاد الروجغ شعع 
أخًق ضسغش.. وجغاجغًا شإن أطرغضا وأوروبا صث ظةتاا 
روجغا،  تعل  دولغئ  سجلئ  شرض  شغ  ضئغر  تث  إلى 
تعل  الثاخطغ  لقجماع  روجغا  اشاصار  سظ  شدًق  عثا 
الترب شطما شرضئ الاةظغث اإلجئاري عرب الضبغر طظ 

الروس لطثارج!
 باظغاً: تأبغر ضض عثه الماشغرات الثولغئ سطى الخغظ:

صائمئ  رأس  سطى  ظفسعا  بأظعا  الخغظ  تثرك   -١
افولعغات افطرغضغئ، أي صئض روجغا، شأطرغضا تاتثى 
الخغظ بثخعص تاغعان وتترجعا بثلك، وتاتثاعا 
ضعرغا  طع  المسئعصئ  غغر  السسضرغئ  المظاورات  سئر 
تسعغخ  سطى  أصثطئ  عغ  إن  وتاتثاعا  الةظعبغئ، 
سطى  المفروضئ  السصعبات  بسئإ  خسائرعا  روجغا 
تصثغط  سطى  أصثطئ  عغ  إن  وتاتثاعا  طعجضع، 
اصاخادعا  تخار  بط  لروجغا،  شااك  سسضري  دسط 
تحظعا  الاغ  اقصاخادغئ  الترب  شغ  ضما  خفغًا  تخارًا 
حرضات  وباصغ  الخغظغئ  ععاوي  حرضئ  سطى  أطرغضا 
الرصائص  سظعا  صطسئ  تغظ  وسطظًا  بض  الاضظعلعجغا، 
اإللضاروظغئ بتةئ اجاثثاطاتعا السسضرغئ وأن الخغظ 
تعثد افطظ الصعطغ افطرغضغ، وترى الخغظ تسطغح 
أطرغضا لطغابان وجسطعا وجسًا شغ خاخرتعا، عثا إن لط 
تطعرعا أطرغضا لاضعن وجسًا شغ صطإ الخغظ، وضثلك 
أطرغضا  تصغمعا  الاغ  افخرى  السسضرغئ  الاتالفات 
غفرض  عثا  وضض  و"ضعاد"،  "أوضعس"  طبض  آجغا  شغ 

تتثغات عائطئ سطى الخغظ وجغحعا.
٢- وأطا الثول افوروبغئ والاغ تحضض حرغضاً اصاخادغًا 
الثول  أي  شإظعا،  أطرغضا  طبض  طبطعا  لطخغظ  ضئغرًا 
بالاظسغص  واحظطظ  لرغئات  اظخاسئ  صث  افوروبغئ، 
المحارك، عثا الاظسغص المحارك الثي دبئ شغه التغاة 
تاجئ  وبروز  أوضراظغا  شغ  لطترب  روجغا  إحسال  بسث 
أوروبا المطتئ لطمزطئ افطظغئ افطرغضغئ لتماغئ الصارة 
بأن  الخغظ  حاعثت  وصث  الروجغئ.  الاعثغثات  طظ 
لعا  أسغثت  والاغ  افوروبغئ  لطثول  افطرغضغئ  الصغادة 
التغاة سطى وصع ترب روجغا شغ أوضراظغا صث أخثت تةر 
الثول افوروبغئ لائظغ المعاصش افطرغضغئ ضث الخغظ، 
شغ  الماحابه"  الافضغر  "ذوات  الثول  اخطقح  وبرز 
إحارة لطثول الرأجمالغئ وطسعا أتئاسعا "الماشربظعن" 
حرصغ آجغا، بض وغروج تثغث سظ دور لتطش "الظاتع" 
أطرغضا  بأن  لطخغظ  خطر  تعثغث  وعثا  آجغا،  حرصغ 

صادرة سطى جر الضبغر طظ الثول ضث بضغظ.
حرغضًا  لاضعن  غصعدعا  ضسفعا  شإن  روجغا،  وأطا   -٣
تدغص  الثولغئ  الساتئ  وأن  خاخئ  لطخغظ  أخشر 
سطغعا حغؤًا شحغؤًا، شأوروبا تثطئ سظ ظفطعا وغازعا، 
ولط غئص طظه إق الغسغر بسث أن ضاظئ روجغا تمسك 
بسخإ الطاصئ شغ أوروبا، وشغما تشطص أوروبا وأطرغضا 
سائات  سطى  تقتصاظعا  شإظعما  روجغا  أطام  أبعابعما 
بسصش  باقلاجام  الثول  تطك  ططالئًئ  افخرى  الثول 
أجسار الظفط المفروض سطى روجغا، وعثا ضطه غةسض 
روجغا تظزر لطخغظ بعخفعا الئاب حئه العتغث الثي 
غمضظعا سئره تخرغش طخادر ذاصاعا وخاطاتعا، وعع 
أطام  الروجغ  الاةاري  بـ"الاعجض  الشرب  غسمغه  طا 
الخغظ"، وعثه التال تحضض ترجًا لطخغظ طع أطرغضا 

وأوروبا الطاغظ تمبقن العجعات افعط لاةارتعا.
غمعض  اجامرار  ورغط  ظفسعا  الخغظ  وأطا   -٤
طعاصفعا المسطظئ طظ الترب شغ أوضراظغا إق أظعا ق بث 
ترى بأن طا غظاب سظ تطك الترب ق غسر بالعا، شصث 
روجغا  طع  طتثود"  غغر  وبغصئ "تتالش  الخغظ  وصسئ 
صئغض إحسالعا لطترب شغ أوضراظغا، ولما ذالئئ أطرغضا 
طظاعخ  طعصش  باتثاذ  الخغظ  افوروبغئ  والثول 
الخغظ  طعاصش  ضاظئ  أوضراظغا  سطى  الروجغ  لطسثوان 
لطترب  باأغغثعا  تخرح  لط  ظاتغئ  شمظ  غاطدئ، 
روجغا  لتطغفاعا  الثسط  باصثغط  تخرح  وق  الروجغئ 
وضاظئ تضافغ باتمغض أطرغضا المسآولغئ سظ اظثقسعا 
أطظغئ،  ضماظات  روجغا  إسطاء  سطى  تعاشص  لط  فظعا 
وضأن الخغظ ضاظئ تظازر أن تفرض روجغا أطرًا واصسًا 
جثغثًا شغ أوضراظغا، وغسااإ لعا افطظ داخض أوضراظغا 
دولغئ  بمضاظئ  اقساراف  سطى  الشربغئ  الثول  شاةئر 
الخغظغغظ  طحاسر  غثغثغ  صث  وعثا  لروجغا،  جثغثة 
بأظه ضمظاً غسائر طضاظئ دولغئ أشدض لطخغظ، وخاخئ 
شغ تاغعان، وطع بروز ضسش الةغح الروجغ والعجائط 
شإن  أوضراظغا  شغ  الصاال  جئعات  سطى  تطصاعا  الاغ 
طعاصش الخغظ صث جادتعا تالئ طظ الاثبثب وضأظعا 

تاراجع سظ تتالفعا طع روجغا.
٥- ضض عثه المعاصش الشربغئ الاغ تحاط طظعا رائتئ 
السثاء لطخغظ لط تثشع الخغظ لائظغ طعاصش طمابطئ 

الخغظ  تئث  ولط  افوروبغئ،  والثول  أطرغضا  ضث 
وطضاظئ  الخغظغ  الخسعد  أن  ذلك  لروجغا،  دسمعا 
الثارجغئ  تةارتعا  سطى  تسامث  ضطعا  الةثغثة  الخغظ 
حرغاظًا  افوروبغئ  والثول  أطرغضا  أجعاق  تمبض  تغث 
أخغًق لسزمئ الخغظ، وعثا غثاطش سظ روجغا الثي 
غمبض إربعا السسضري سظ اقتتاد السعشغغاغ، ولغج 
اقصاخاد والاةارة الثولغئ، أجاس طضاظاعا الثولغئ.. 
ولضظ الخغظ طظ زاوغٍئ أخرى بصغئ تصغط المظاورات 
شغ  الئتار  أسالغ  شغ  روجغا  طع  المحارضئ  السسضرغئ 
شغ  تضعن  أن  ترغث  ضاظئ  ولسطعا  آجغا،  وخارج  آجغا 
وصسئ  إن  تتااجعا  الاغ  روجغا  تثسر  شق  المظاخش 
العاصسئ بغظعا وبغظ أطرغضا، وق ترغث أن تثسر الثول 
الشربغئ الاغ تمبض تةارتعا طسعا حرغان اصاخادعا...

تفضر  الخغظ  المعاصش  عثه  جسطئ  شصث  وعضثا  بالبًا: 
بما غحئه العجغط الثي غتمض طئادرة لتض افزطئ بغظ 
الطرشغظ تاى وإن لط تضظ سقصات الخغظ بالةاظئغظ 
طاعازظئ. وطسظى ضض ذلك أن الخغظ تحاعث أن الضبغر 
إحسال  بسث  جمائعا  شغ  تاطئث  السعداء  الشغعم  طظ 
روجغا لطترب سطى أوضراظغا، وعثه الشغعم ضطعا تحضض 
الخغظغئ  لطمئادرة  الخغظغ  الحص  أو  افول،  الحص 
لطسقم شغ أوضراظغا، ولضظ عثا الحص لط غضظ لغبمر 
أي طئادرة جثغئ إق بالاتاطه بالحص الباظغ، أي الحص 

الروجغ. وبالاثصغص شغ عثا الحص ظةث:
١- أن روجغا وإن أسطظئ الاسئؤئ وجظثت صرابئ ظخش 
ططغعن جظثي جثغث، وضثلك وإن سادت لطعةعم ضما 
عع التال الغعم تعل طثغظئ باخمعت شغ دوظئاس إق 
ذلك  لطترب،  ضسئعا  اجاتالئ  تثرك  خارت  صث  أظعا 
أظعا تصش لغج شغ طعاجعئ جغح أوضراظغا شتسإ، 
الظاتع"  تطش  صثرات  وجه  "شغ  تسمغاعا  وشص  بض 
سسضري  بثسط  خرغح  بحضض  أوضراظغا  غجود  الثي 
شااك وبعثف خرغح عع عجغمئ روجغا شغ أوضراظغا، 
والزاعر أن روجغا صث أدرضئ أظعا شغ طعاجعئ إرادة 
ودولغًا،  بض  أوضراظغا،  شغ  بعجغماعا  خطئئ  أطرغضغئ 
شفظطظثا والسعغث سطى وحك أن تخئتا أسداء جثدا 
لروجغا،  جشراشغًا  الثول  أصرب  وعما  الظاتع،  تطش  شغ 
وألماظغا سثوة روجغا الطثودة سئر الاارغت صث أخئتئ 
الةغح  شإن  الحرق  وشغ  طاسارع،  بحضض  تاسسضر 
الغاباظغ صث غخئح تعثغثًا ضئغرًا لروجغا صرغئًا خاخئ 
وأن الغابان تطالإ روجغا بةجر الضعرغض الاغ اتاطاعا 
عثه  وضض  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  إبان  روجغا 
أطظغئ  أسئاء  تفرض  والثولغئ  افوضراظغئ  الاطعرات 
ضئغرة سطى روجغا وتضحش المجغث طظ ضسفعا، خاخئ 

وأن سطغعا سصعبات اصاخادغئ غغر طسئعصئ...
تمبض  والاغ  عثه،  الروجغ  الدسش  إحارات  إن   -٢
أوضراظغا،  شغ  تربعا  بمآقت  جثغثًا  روجغا  اساراشًا 
واصاخادعا  جغحعا  تثععر  لعصش  جئغض  سظ  والئتث 
عع  ذلك  ضض  تعلعا،  الثولغئ  الزروف  تثععر  ووصش 
الحص  سظ  أعمغئ  غصض  ق  الثي  الروجغ  الباظغ  الحص 
أن  بمسظى  الخغظغئ،  السقم  لمئادرة  الخغظغ  افول 
روجغا ترغث أن تعصش الترب شغ أوضراظغا ولضظعا ترغث 

أن ُغتفر لعا طاء وجععا...
لثلك شإن اجاماع الحصغظ (الاأبغرات السطئغئ الثولغئ 
شغ  اقظاخار  طظ  روجغا  وغأس  الخغظ،  سطى  لطترب 
لطسقم  الخغظغئ  المئادرة  عثه  أبمر  طا  عع  أوضراظغا) 
سظث  سام  صئض  تضظ  لط  التالئ  وعثه  أوضراظغا.  شغ 
بثاغئ الترب شغئثو أن الخغظ ضاظئ تاعصع أن تتسط 
روجغا الترب لخالتعا بسرسئ لعثا ترغبئ الخغظ شغ 
بثاغات الترب أن تسرض طئادرة لضظعا اآلن بسث حئه 
روجغا  طغض  وظععر  اقظاخار  طظ  روجغا  شغ  الغأس 
صاطئ  ذلك  بسث  وجععا،  طاء  تفر  طع  لطمفاوضات 

الخغظ بعثه المئادرة.
عثه عغ تصغصئ طئادرة الخغظ لطسقم شغ أوضراظغا، 
وعثا طا غفسر تعصغاعا، وخاخئ طا ظعر شغ المئادرة 
الشرب  إلغراء  الثول  جغادة  اتارام  سطى  الظص  طظ 
شغ  الخغظ  خارجغئ  وزغر  أسطظ  شصث  وأوضراظغا، 
وتثة  (إن  شصال  أوضراظغا،  لسغادة  الثسط  المئادرة 
شغ  اتاراطعا  جغاط  الثول  جمغع  وجغادة  أراضغ 
وذلك   ،(٢٠٢٣/٢/١٨ سربغئ،   CNN الخغظ.  اصاراح 

ضمثخض طشٍر لطشرب شغ المفاوضات...
رابسًا: وأطا السآال سظ صابطغئ عثه المئادرة الخغظغئ 
غاعصش  شعثا  أوضراظغا،  شغ  الترب  إظعاء  أي  لطظةاح، 

سطى سعاطض سثة طآبرة:
والاغ  أطرغضا  طعصش  سطى  افولى  بالثرجئ  تسامث   -١
فوضراظغا،  الثاسمئ  افوروبغئ  الثول  طعاصش  تائسعا 
الماحثد  المعصش  بتالعا  غظطص  الاغ  المعاصش  تطك 
وسظ  ضغغش  افوضراظغئ  الساخمئ  سظ  غخثر  الثي 
عثه  وتاطثص  زغطغظسضغ.  افوضراظغ  الرئغج 
المعاصش افوضراظغئ والشربغئ بدرورة اظستاب الةغح 
الروجغ طظ ضاطض افراضغ المتاطئ شغ أوضراظغا بما 
شغعا ججغرة الصرم ضحرط لمفاوضات السقم، أي أن 
الافاوض طع روجغا جغضعن لغج سطى افراضغ، بض 
سطى الاسعغدات وسطى تصثغط طةرطغ الترب لمتضمئ 
دولغئ، وعثه الحروط طرشعضئ طظ صئض روجغا الاغ 
تطمح إلى العاصع سطى افرض، أي وصش إذقق الظار سظث 
وبالاأضغث  الافاوض،  بط  لطةئعات،  التالغئ  الثطعط 

لطزروف  أو  لطسصض  ظارك  وق  وجظئ).  (صرآن  الحرسغ 
أو لطمخطتئ أي اسائار شغ تتثغث أغئ خطعة. والظص 
الحرسغ غفعط بتسإ طثلعله الطفزغ ولغج بتسإ 
أععاء الظاس وطغعلعط، بض المغض غائع الحرع وظتظ 
ططجطعن بما غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى. وسطغه شإن 
تماطًا  وظطاجطعا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  ذرغصئ  ظفعط  أن  سطغظا 
الاغ  وافسمال  سمطه  طراتض  وظتثد  سطغعا،  جار  ضما 

تمئ شغ ضض طرتطئ". أعـ
وبظاًء سطغه، شإن الفارة الاغ ضان الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغعا شغ 
شغه)  وغةاعث  غفعط  الثي  الحرسغ  الظص  (عغ  طضئ 
وغةإ أن غةري الاأجغ إلصاطئ دار اإلجقم، ولغاتصص 
المتثدات  لطخالتات  الساططغظ  لطمآطظغظ  اهللا  وسث 
والامضغظ  اقجاثقف  إلى  المفدغات  المسغظات 
طظعاج  سطى  باظغئ  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  وافطظ 
ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا  ُ الَّ َّ الظئعة، صال تسالى: ﴿َوَعَد 
ِذيَن ِمْن  ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
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شالطعط اجسطظا طظ حععدعا وجظعدعا وطظ الساططغظ 
الغعم  ذلك  واجسض  إلصاطاعا،  المثطخغظ  الةادغظ 

 صرغئا غا أضرم افضرطغظ

بط  والساطئ.  والسطماء  والظثإ  والساجئ  التضام  طظ 
والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  الظخرة  ذطإ  أسمال  إضاشئ 
ضغ تطاتط الثسعة طع المظسئ شغطاح بالتضام وغئاغع 
أطغر المآطظغظ افول شغ الجطان الباظغ ضما بعغع أبع 

بضر ضأول خطغفئ لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ الجطان افول.
٣. بسث إصاطئ الثولئ، غاعلى الثطغفئ تطئغص اإلجقم شغ 
الثاخض وتمطه إلى الثارج سظ ذرغص الةعاد شغ جئغض 
الاغ  الضاطئ  سمض  وغاتعل  افطئ،  ذاصات  بضاطض  اهللا، 

سمطئ إلصاطاعا إلى طةال آخر وشص طاططئات المرتطئ.
غصعل افجااذ أتمث المتمعد شغ ضاابه، الثسعة إلى 
اإلجقم باخرف غسغر: "لثا شإظه غةإ سطغظا أن ظسطط 
أن ذرغص الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص عغ أتضام حرسغئ تثدعا له 
العتغ، ولط غثرج سظعا صغث حسرة، وظتظ ضثلك غةإ 
سطغظا أن ق ظثرج سظعا صغث حسرة. وضض طا غاشغر عع 
غصادغه  طما  شعغ  وافجالغإ،  وافحضال  العجائض 
ضاظئ  ضما  لظا  طاروضئ  وعغ  الحرسغ،  التضط  تظفغث 
طاروضئ لطرجعل ملسو هيلع هللا ىلص. وإّن إصاطئ دار اإلجقم عغ تضط 
حرسغ...، وطثالفاعا وسثم اإلتغان بعا غسائر طثالفئ 
شالحرع  طثغرغظ،  غغر  الطرغص  شغ  شظتظ  حرسغئ، 
وق  بطعغعا.  ذرغص  لظا  وتثد  لظا،  الشاغئ  تثد  صث 
خغار لظا شغ ذلك جعى الطاسئ. وطظ عظا شإظه لغج 
لطظص  إق  الطرغص  خطعات  تتثغث  شغ  طضاظئ  عظاك 
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إذقق  وصش  بسث  الاظازقت  تصثغط  ترغث  روجغا  شإن 
ظاتغئ  وطظ  ظاتغئ،  طظ  وجععا  طاء  غتفر  بما  الظار 
أخرى بما غسطغعا بسخ المضاجإ افرضغئ تاى وإن 
ضاظئ رطجغئ باإلضاشئ إلى رشع السصعبات واإلشراج سظ 

أطعالعا المتاةجة...
طعامئ  غغر  الشربغئ  الثول  أن  الغعم  والزاعر   -٢
ضاططئ  لعجغمئ  تثطط  وأظعا  الخغظغئ  بالمئادرة 
رئغسئ  صالئ  شصث  وتظازرعا،  أوضراظغا  شغ  لروجغا 
(ظتظ  قغظ:  دغر  شعن  أورجعق  افوروبغئ  المفعضغئ 
بتاجئ إلى طجغث طظ افدلئ سطى أن الخغظ ق تسمض 
سربغئ،   CNN اآلن.  ذلك  ظرى  ق  وظتظ  روجغا،  طع 
الخغظ  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  واتعط   ،(٢٠٢٣/٢/١٨
بأظعا تثسط روجغا: (وصال بطغظضظ شغ طصابطئ أذغسئ 
غعم افتث إن الخغظ "تفضر بصعة" شغ إرجال ذخغرة 
إلى  أوضراظغا  سطى  تربعا  وخعل  طع  لروجغا  وأجطتئ 
وعثه   ،(٢٠٢٣/٢/٢٠ السربغ،  الصثس  واتث.  سام 
إحارات ضاشغئ بأن الشرب طاٍض شغ دسط أوضراظغا طظ 

أجض عجغمئ روجغا.
شغ  لطسقم  الخغظغئ  المئادرة  شإن  ذلك  لضض   -٣
أوضراظغا، ورغط إغتائعا باتارام وتثة أراضغ الثول، 
أي أظه غمضظ اظستاب روجغا.. إق أن عثه المئادرة 
ووشص الزروف الغعم غغر طصئعلئ فطرغضا وأتئاسعا شغ 
أوروبا وضثلك أوضراظغا الاغ ق تمطك طظ أطرعا خرشًا 
وق سثقً، ذلك أن أطرغضا تثسط أوضراظغا بحضض بابئ 

وطاجاغث وطاثترج شغ ظعسغئ افجطتئ المصثطئ  
الرئغج  بأن  باغثن  رئغسعا  لسان  سطى  وتسطظ 
اإلرادة  وعثه  أوضراظغا،  شغ  غظاخر  لظ  الروجغ 
برغطاظغا  شغ  طمابطئ  إرادة  تائسعا  الخطئئ  افطرغضغئ 
ودول  ضئعلظثا  افوروبغئ  الصارة  حرصغ  دول  وضثلك 
أن  بمسظى  لروجغا..  سمغصًا  ضرعًا  تضّظ  الاغ  الئططغص 
طئادرة السقم الخغظغئ ق تطصى صئعقً وق ترتغئًا لثى 
أطرغضا... وغئثو أن عثه المعاصش صث أترجئ روجغا 
بالصئعل  طئطظئ  المئادرة  تعل  تخرغتاتعا  شئثأت 
دون إظعارعا سطظًا، أي تصثم ِرجًق وتآخر أخرى.. شصث 
سطى   ٢٠٢٣/٢/٢٧ غعم  السربغئ  ظغعز  جضاي  ظصطئ 
لمئادرة  بالظسئئ  غصعل  [الضرططغظ  اإلخئاري:  طعصسعا 
الخغظ: (إن الزروف غغر طعاتغئ لطسقم شغ أوضراظغا) 
لثطئ  تصثغرعا  سظ  تسرب  (روجغا  وصال:  ساد  ولضظه 
السقم الخغظغئ..)] وضثلك جاء شغ طعصع صظاة الغعم 

٢٠٢٣/٢/٢٧ (صال الضرططغظ إّن روجغا تظزر باعاماٍم 
إلى خطئ السقم الخغظغئ شغ أوضراظغا، طحغرًا إلى أن 
تفاخغَض المصارح بتاجٍئ لاتطغٍض وتسابات دصغصٍئ سطى 

تثِّ وخفه). وضأن روجغا تدع لظفسعا خط رجسئ...
خاطسًا: والثقخئ أن الفارة الصادطئ جاحعث تطعرًا 
الترب  إلظعاء  الخغظ  طئادرة  سظعاظه  غضعن  جثغثًا 
شغ أوضراظغا، وعثه الةععد الخغظغئ صث أخئتئ بسث 
بالثروج  لروجغا  أطًق  الترب  تطك  اظثقع  سطى  سام 
طضاظاعا  سطى  الثطعرة  حثغث  أوضراظغا  طساظصع  طظ 
الثولغئ شدًق سظ ضعن تطك الةععد طخطتًئ خغظغئ 
بافجاس، إق أن أطرغضا وأوروبا وتطش الظاتع وضثلك 
أوضراظغا ترشخ عثه المئادرة وتاحضك شغعا، لثلك 
أدظى  شغ  الظةاح  طظ  المئادرة  عثه  تزعظ  تئثو 
طساعغاتعا إق إذا تشغرت الزروف الثولغئ أو برعظئ 
روجغا سطى أظعا صادرة سطى حظ عةعم ضئغر وطآبر 
شغ أوضراظغا، وعع أطر طرجعح شغ المثى المظزعر شغ 
ظض تربص أطرغضا ودول تطش الظاتع بروجغا ووصعف 
بضض  أوضراظغا  لمث  اقجاسثاد  أعئئ  سطى  الثول  عثه 

حراغغظ الصاال لمظع اظاخار روجغا.
المساسمرة  الضاشرة  الثول  عثه  شإن  الثاام  وشغ 
المسماة ضئرى شغ سالط الغعم تاخارع شغ طا بغظعا 
لغج لثغر السالط وإظما لطحر والُدر، شروجغا تساثي 
وأطرغضا  غاترك،  أوضراظغ  ضض  لصاض  أوضراظغا  سطى 
ولغج  أوضراظغ  بضض  السثوان  غصاتطعن  والشرب 
بةظعدعط! شالطرشان غاخارسان شغ أوضراظغا لصاض ضض 
أوضراظغ... عضثا عغ عثه الثول الاغ تئشغ الفساد 
شغ افرض ق تصغط وزظًا لضباشئ الثطاء المسفعضئ طا 
داطئ تتصص لعا طخالتعا، بض حغؤًا طظ طخالتعا... 
وضأن الاارغت غسغث ظفسه سظثطا ضاظئ دولاا الفرس 
وعضثا  ذاك  وغعجم  عثا  شغشطإ  تاخارسان،  والروم 
دطاء  تماص  ضآلئ  غاخرف  طظعما  وضض  دوالغك... 
أن  إلى  ذلك  واجامر  عع...  طخالته  لاتصغص  الظاس 
أضرم اهللا أعض التص والسثل، افطئ اإلجقطغئ، بالظخر 
والفاح المئغظ، َشَسج اإلجقم والمسطمعن، وذل الضفر 
اهللا،  بإذن  جثغث  طظ  لضائظ  عثا  وإن  والضاشرون، 
َو  ُ َشاُء َو َ ِ َيْنُصُر َمْن  َّ ُْؤِمُنوَن  ِبَنْصِر 

ْ
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح امل َ ﴿َو
 ﴾ِحيُم ُز الرَّ اْلَعِز

الااجع طظ حسئان ١٤٤٤عـ
٢٠٢٣/٣/١م

المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  رئغج  رضا،  ظاخر  افجااذ  بإطارة  السعدان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  طظ  وشث  الاصى 
الرجمغ  الظاذص  خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ  طظ  ضض  غراشصه  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  طةطج  سدع  المتاطغ،  أبضر  أتمث  وافجااذ  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
السعدان، وافجااذ شصغر تاج طتمث أتمث المتاطغ، سدع تجب الاترغر، الاصى العشث رئغج الصداء، بتدعر 
١٤٤٤عـ،  حسئان   ٨ البقباء  غعم  الصداء،  رئغج  لمضاإ  الاظفغثي  والمثغر  الصداة،  لحآون  السام  افطغظ 
لفظئاء  السعدان  بعضالئ  دحظعا  الاغ  المثثرات  لمتاربئ  التجب  تمطئ  إذار  شغ  وذلك  ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، 
(جعظا) شغ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م. وصث بّغظ افجااذ ظاخر رضا أن عثه الجغارة تأتغ ضمظ تمطئ التجب لمتاربئ 
شغ  التجب  رؤغئ  لاعضغح  عع  الئقد،  شغ  سثلغئ  جططئ  أسطى  باسائاره  بالصداء  العشث  لصاء  وأن  المثثرات، 
صدغئ المثثرات، بأظعا لغسئ طةرد تةارة سابرة، بض عغ ترب طظ التروب التثغبئ، الاغ تظثرج تتئ تروب 
وزاجرة،  رادسئ  تضعن  أن  بث  ق  أتضام  طظ  الصداء  غطغ  طا  وأن  طتارباعا،  طظ  بث  ق  وأظه  الثاطج،  الةغض 
وضغش أن الشرب الضاشر ظفسه بثأ شغ تسثغض الصعاظغظ، وبثاخئ تطك الاغ تاسطص باإلسثام شغ السعدان، وأن 
أجظثة  تثثم  فظعا  سطغعا،  غةإ  بما  تصعم  ق  الثولئ  بأن  تثغبه  وخاط  الترب.  عثه  شغ  طعمًا  دورًا  لطصداء 
الشرب المساسمر، وق بث طظ دولئ طئثئغئ صائمئ سطى أجاس سصغثة اإلجقم السزغط، دولئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة لمعاجعئ عثه الترب. بط تتثث رئغج الصداء، طبمظًا دور التجب، وطئغظًا ضسش الثولئ، 
وأظعط شغما غطغعط صث أخثروا تعجغعات لضاشئ افجعجة الصدائغئ بالعقغات، أن غعلعا اعاماطًا خاخًا بصداغا 
المثثرات، وأن غتثدوا صداة طسآولغظ سظ عثه الصداغا. وشغ الثاام جطمه العشث بسخ إخثارات التجب.

وفد من حزب التحریر/ والیۀ السودان 
یلتقی رئیس القضاء ومعاونیه



 افربساء ١٦ طظ حسئان ١٤٤٤عـ المعاشص ٨ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ٤     السثد ٤٣٣

تأطرون  شرسعن  آل  ضمآطظ  ضعظعا  ولضظ  شأذاسعه،  اجاثفعط  غعم  شرسعن  ضصعم  تضعظعا  ق  الضظاظئ:  أعض  غا 
الضفر  تضط  سظضط  وغثعإ  شغه،  أظاط  الثي  الئقء  عثا  سظضط  اهللا  غضحش  ضغ  المظضر  سظ  وتظععن  بالمسروف 
الثي ترزتعن تتاه وجطعة الشرب وسمقئعط الثغظ غسعطعظضط جعء السثاب، وغساثطفضط شغ افرض شغمّضظ 
لضط ولفطئ اإلجقطغئ دغظضط الثي ارتداه لضط وغئثل خعشضط أطظا، أو - والسغاذ باهللا - لغسططظ اهللا سطغضط 
باصاسسضط سظ تطئغص حرسه طظ ق غثاشه شغضط وق غرتمضط طبض عثا السغسغ المةرم سمغض أطرغضا. وغا أطئ 
اإلجقم عغا عئغ وق تئصغ سطى افرض طظ تضام الدرار دّغارا، شإظعط إن غئصعا غدطعضط وغسسعا شغ افرض 
َ َيُحوُل  َّ نَّ 

َ
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِملَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا أ ِ َوِللرَّ

ّ
ِ ِذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا 

ا الَّ َ ُّ
َ
﴿َيا أ تسالى:  صال  ودطارا،  خرابا 

َ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ َّ نَّ 
َ
ًة َواْعَلُموْا أ ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ نَّ الَّ َ ُقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصي ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن  َواتَّ نَّ

َ
َْرِء َوَقْلِبِھ َوأ

ْ
َن امل ْ َب

ْوِلَياء ُثمَّ َال ُتنَصُروَن﴾.
َ
ِ ِمْن أ َّ ن ُدوِن  اُر َوَما َلُكم ّمِ ُكُم النَّ ِذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ َ الَّ وصال جئتاظه وتسالى: ﴿َوَال َتْرَكُنوْا ِإ

بالحرغسئ  تغاتعط  حآون  وظزط  اإلجقطغئ،  بالسصغثة  التغاة  سظ  وأشضارعط  الظاس  سصائث  ششغر  اإلجقم  جاء 
شضان  السئاد.  رب  سئادة  إلى  السئاد  سئادة  وطظ  الظعر  إلى  الزطمات  طظ  الظاس  لغثرجعا  واباسبعط  اإلجقطغئ، 
عثا دغثن المسطمغظ شغ تغاة رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وبسث وشاته، شعثا الختابغ ِربسغ بظ ساطر رضغ اهللا سظه أتث 
خرغةغ طثرجئ الظئعة افشثاذ، والثي برع شغ شّظ ُتسظ سـرض اإلجقم، غصعل لرجاط صائث الفرس لما جأله: 
إلى  الثظغا  ضغص  وطظ  اهللا،  سئادة  إلى  السئاد  سئادة  طظ  حاء  طظ  لظثرج  اهللا  اباسبظا  شصال: "لصث  بضط؟  جاء  طا 
جساعا، وطظ جعر افدغان إلى سثل اإلجقم، شأرجطظا بثغظه إلى خطصه لظثسععط إلغه، شمظ صئض ذلك صئطظا طظه 
ورجسظا سظه، وطظ أبى صاتطظاه تاى ظفغء إلى طعسعد اهللا" رواه الطئري شغ تارغت الرجض والمطعك. شفغ لفر: 
(اباسبظا – شأرجطظا) دقلئ سطى أن اهللا جئتاظه وتسالى ضّطفظا بمعمئ ضان الرجض طضطفغظ بعا، أق وعغ تمض 
رجالئ اإلجقم إلى الئحرغئ جمساء. وبما أظه لط غسث عظاك أظئغاء ورجض، شافطئ اإلجقطغئ تاتّمض عثه المعمئ 
وتثّطص  ظفسعا،  إظصاذ  طع  الدقل  طظ  السالط  إلظصاذ  وسثله  اإلجقم  ظعر  تمض  سطى  تسمض  الصغاطئ؛  غعم  إلى 
الئحر طظ الزطط والاساجئ، وطظ اإلذقل واقجاسئاد لاظصطعط إلى تغاة السجة والعظاء شغ ظض تضط اإلجقم.

الشجو الفضري والبصاشغ بط اقتاقل السسضري والاصسغط 
اقخاقشات  ضض  وتفسغض  السرصغ،  والامجغص  الةشراشغ 
شغ  الةشراشغئ  وتاى  والطشعغئ  والسرصغئ  الصعطغئ 
طضعظات افطئ اإلجقطغئ بحضض طصغئ، وضرب جمغع 
اتفاصغئ  صئض  وذلك  بئسخ،  بسدعا  المضعظات  عثه 
ضسفئ  لما  ذعغض،  بجطظ  المحآوطئ  بغضع  جاغضج 
ظفعذعا  وتراجع  أتعاُلعا  وجاءت  السبماظغئ  الثقشئ 
العذظغئ  الثولئ  تضرَّجئ  بط  الثولغئ.  الساتئ  سطى 
جغاجغاً بصعائط بقث طسعجئ؛ اقظاماء الةشراشغ وبثسئ 
اإلجقم العجطغ والسطماظغئ. وصث جرى تبئغئ أظزماعا 
وجغاجغئ  شضرغئ  أجج  سطى  ذلك  بسث  وتثودعا 
طظاصدًئ  لاضعن  الشرب  طثابر  شغ  ُخممئ  طساتثبئ 
سظغفئ  شسٍض  ردَّات  خطفغئ  سطى  اإلجقطغئ  افطئ  لععغئ 
سطى  طسطتئ  بعراٍت  حضض  سطى  وجغاجغئ  سسضرغئ 
تماطاً،  الئعخطَئ  المسطمعن  شغعا  َشَصَث  اقتاقل،  ظطط 
إذ تثططـاعا شغ طسزط التاقت تدتغات جسغمئ طظ 
طصثرات افطئ طظ أطعالعا ودطائعا وأرواح أبظائعا ضض 
شغ تثود (وذظه) أشدئ شغ الظعاغئ إلى تضط السمقء 
والعضقء سئر خثسئ اقجاصقل المجسعم، بسططئ رطجغئ 
وجغادة وعمغئ، طساأجثة سطى الحسعب لضظعا خاظسئ 
وخاضسئ فسثاء الحسعب، تثاخض شغعا شغ أغطإ افصطار 
شغ  الةاطتئ  الرغئئ  طع  بقدعط  سطى  الثولغ  الخراع 
وسئِث  الشربغئ  البصاشئ  جمعم  وبسئإ  لضظ  الاترر، 
افغادي افجظئغئ، اطاججئ شغعا المطالإ وتئاغظئ شغعا 
الثغمصراذغئ  وضثبئ  والترغئ  اإلجقم  بغظ  الحسارات 
ووعط الثولئ المثظغئ، بط تئثدت آطالعا شغ الظعاغئ 
سطى حضض أتقم وأوعام. أطا سطى الخسغث الفضري وعع 
العجطغ  اإلجقم  ذئثئ  ضاظئ  شصث  وافعط،  افخطر 
الثولئ،  سظ  الثغظ  شخض  ولسظئ  الةشراشغ  واقظاماء 
ضما  العذظغئ  لطثولئ  المسعجئ  البقث  الصعائط  وعغ 
أجطفظا، جاعجًة لمضء الفراغ الظاجط سظ إصخاء اإلجقم 
سظ التضط وبالاالغ إخراجه طظ تغاة المسطمغظ بعثم 
دولاعط، لُغحضِّض عثا البقبغ المصغئ طا غحئه الفضرة 
السغاجغئ الئثغطئ الاغ تطَّْئ طتض طرَتـَضج دولئ الثقشئ، 
وق  تطرف  ق  إذ  إضاشئ،  أغئ  دون  اإلجقم  عع  الثي 
اساثال شغ اإلجقم، طا أخرج المسطمغظ بثلك ضطغاً طظ 
ق  طرتطئ  شغ  أدخطعط  طا  بصثر  الثولغ،  الخراع  تطئئ 
ظزغر لعا طظ الدسش والععان والائسغئ والخشار، وشغ 
تصئئ طزطمئ طظ الُغاط والدغاع واقظضسار؛ لثا ضان 
السقج لضض طحاضض افطئ اإلجقطغئ سطى ضاشئ افخسثة 
برابظ  طظ  جاظاحطعا  الاغ  الثقشئ،  سعدة  عع  إظما 

الثولئ العذظغئ.
اقتاقل  طظ  سصعد  بسث  الشربغغظ  إن  صائض  غصعل  صث 
ثعا شغ بقد  وبسط العغمظئ سئر تضط سمقئعط صث رجَّ
ثعا اإلجقم المساثل  المسطمغظ الثولئ العذظغئ، ضما رجَّ
شغ ظزر الضبغر سطى أظه عع اإلجقم افخغض، بط تربَّئ سطغه 
أجغال بعاجطئ السطماء والتضام العضقء، شأظى لطمسطمغظ 
اجاسادة دولئ الثقشئ بسث أن خارت سطى أرض العاصع 
بض شغ سصعل أضبرعط طظ طسروضات المااتش؟ والةعاب 
سطى ذلك عع: إظعا ضثلك شصط سظث المفاعظغظ بتدارة 
الشرب وظمط تغاته، وصث آن لطمسطمغظ أن غسعدوا إلى 
اإلجقم ضما ظجل سطى جغث المرجطغظ ملسو هيلع هللا ىلص ق ضما غرغثه 

طاخالتاً طع ظزرته وطخالته.
وق غسسظا إق أن ظآضث طظ جثغث سطى أن حضض الثولئ 
شغ اإلجقم إظما عع الثقشئ، وأظعا طظ أسزط أتضام 
إلغعا  السعدة  طظ  بث  ق  وأظه  تارغثاً،  ولغسئ  حرغساه 
لااترر افطئ طظ أغقل العغمظئ والصعر، وظتظ ظسطط شغ 
العصئ ذاته أن الطرغص وسر وحاق، وأن الضبغر طظ أبظاء 
افطئ صث بُسثت سطغعط الحصئ بسئإ ضغث افسثاء. شضما 
صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ تةئ العداع «أََال إِنَّ كُلَّ ِرباً ِمْن ِربَا 
الَْجاِهلِيَِّة َمْوُضوٌع» أي باذض وُطعَثٌر، وشغ تثغث آخر «أََال 
إِنَّ كُلَّ َشْيٍء ِمْن أَْمِر الَْجاِهلِيَِّة تَْحَت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع»، شضثلك 
افطئ  وغغُرعط طظ أسثاء  اإلظةطغج  أتثبه  طا  أغدا ضض 
شغ بقدعا طظ طتثبات طصغائ أو طظ ذئثات طسمعطئ 
سطى طساعى الفضر والظزر والمساصث، وطظ ذلك الثولئ 
العذظغئ والفخض بغظ الثغظ والسغاجئ وبثسئ طظعب 
اقساثال وجمغع ُطظَئَبصاته، وضض طا ُغروج له طظ طفاعغط 

 الشرب سطى أظه طظ اإلجقم وعع لغج طظه

جععد  باظزغط  إق  ظاجتا  غضعن  ق  الةماسغ  السمض 
وذاصات افطئ. وتاى ُتةمع الضطمئ، وُغظئث الثقف؛ ُحرع 
السزمى  اإلطاطئ  طظ  َبْثءًا  اإلجقم،  شغ  اإلطارة  تضط 
إلى  تثسع  الاغ  افتجاب؛  إطارة  إلى  الثقشئ)  (طظخإ 

اإلجقم، وتأطر بالمسروف، وتظعى سظ المظضر.
حرع  الفقة،  شغ  جضظاعط  أو  الصطئ  جفر  شغ  وتاى 
اإلجقم أتضام اإلطارة، شالرجعل ملسو هيلع هللا ىلص أطر المساشرغظ، 
سطغعط  ُغَآطِّروا  أن  الَفَطَعات،  شغ  غسضظعن  والثغظ 
أتثعط، غضعن أشدطعط، وأجعدعط رأغاً؛ لغاعلى تثبغر 
أطرعط  خار  واتثًا  ُغَآطِّروا  لط  إذا  فظعط  حآوظعط؛ 
ُروا  شعضى، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا كَاَن ثـََالثٌَة ِيف َسَفٍر، َفلُْيَؤمِّ
أََحَدُهْم»؛ أخرجه أبع داود، تثغث تسظ ختغح. وصال 
ُروا َعلَْيِهْم  ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَال يَِحلُّ لَِثَالثَِة نََفٍر يَكُونُوَن ِبأَْرِض َفَالٍة إِالَّ أَمَّ

أََحَدُهْم» أخرجه أتمث، تثغث تسظ.
وتاى شغ افضض، ظثب اإلجقم اقجاماع سطى الطسام، 
شسظ وتحّغ بظ ترب، أّظعط صالعا: غا رجعل اهللا! إّظا 
صالعا:  ِقنَي؟»،  «َفلََعلَّكُْم تَأْكُلُوَن ُمَتَفرِّ صال:  ظحئع.  وق  ظأضض 
ظسط، صال: «َفاْجَتِمُعوا َعَىل طََعاِمكُْم، َواْذكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه، 
يَُباَرْك لَكُْم ِفيِه» أخرجه ابظ طاجه وأبع داود بإجظاد تسظ.
والسمض الةماسغ لغج غرغئا سطى افطئ اإلجقطغئ، شضض 
افسمال الاغ أطر اهللا بعا، افخض شغعا السمض الةماسغ، 
خقة  طبض:  ذلك،  طظ  السئادات  ُجضَّ  غسابِظ  لط  تاى 
الةمسئ، وخقة الةماسئ، وخعم رطدان شغ وصئ واتث 
الظاس  أحاات  غةمع  الثي  التب  وضثلك  ضطعا،  لفطئ 
وأخقذعط طظ أعض اإلغمان شغ طعضع واتث، وخقة 
الةظازة، وضثلك السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ تاى 
غبمر، غةإ أن غضعن سمقً جماسغاً، وق غةعز أن غضعن 
سمقً شردغاً، فن السمض الفردي ق غمضظ أن غعخض إلى 
ق  وشضره  سصطه  جما  طعما  الفرد  وفن  الشاغئ،  تتصغص 
غمضظه أن غتصص عثه الشاغئ بمفرده، بض ق بّث له طظ 
ٌة َيْدُعوَن  مَّ

ُ
أن غسمض طع جماسئ، صال تسالى: ﴿َوْلَتُكْن ِمنكم أ

ُم  ُ وَلِئَك 
ُ
ْوَن َعِن املُْنَكِر َوأ َ ْ َ َْعُروِف َو

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
أ َ ِ و

ْ َ إ ا
وَن﴾؛ لثلك ق بّث أن غضعن السمض إلصاطئ دولئ  ُ ِ ُْف

ْ
امل

الثقشئ، وإسادة التضط بما أظجل اهللا، سمقً جماسغاً؛ شغ 
غةإ  الةماسغ  السمض  وعثا  جماسئ،  أو  تجب  أو  ضاطئ 
وظخإ  الثقشئ،  إصاطئ  فن  جغاجغاً،  سمقً  غضعن  أن 
عع  اهللا  أظجل  بما  التضط  وفن  جغاجغ،  سمض  الثطغفئ 
افطئ  حآون  رساغئ  عغ:  السغاجئ  أي  جغاجغ،  سمض 
داخطغاً وخارجغاً، وتضعن طظ الثولئ وافطئ؛ شالثولئ عغ 
الاغ تئاحر عثه الرساغئ سمطغاً، وافطئ عغ الاغ تتاجإ 
بعا الثولئ، صال الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «كُلُّكُْم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، 
َفاْإلَِماُم َراعٍ، َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه..» ختغح الئثاري. وصال 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َسَتكُوُن أَُمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوتُْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف بَِرئَ، َوَمْن 

أَنْكََر َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِيضَ َوتَابََع» ختغح طسطط.
واجابمار ذاصات افطئ اإلجقطغئ، ق بث أن غضعن بالسمض 
الثقشئ،  دولئ  إلصاطئ  الصعة  أعض  ضظخرة  الةماسغ، 
وإغةاد الرأي السام سظث افطئ المظئبص سظ العسغ السام، 
وضثلك السمض سطى تةمغع الصعى وتحضغطعا وتظزغمعا 

السمض الةماسغ 
واجابمار ذاصات افطئ اإلجقطغئ

ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث خالحـ  ــــــــــ

شغ أي طظطصئ، ق غضعن ذلك إق بالسمض الةماسغ، طع 
ضرورة وضعح أعثاف عثه الاحضغقت.

وضثلك تزعر أعمغئ السمض الةماسغ قجابمار الطاصات 
والفغداظات،  ضالجقزل،  الطئغسغئ؛  الضعارث  وصعع  شغ 
وصعع  أو  تسعظاطغ،  وأطعاج  والئراضغظ،  وافساخغر، 
الضعارث غغر الطئغسغئ؛ ضالتروب الاصطغثغئ وغغر الاصطغثغئ، 

والترائص، والفغروجات المظاةئ بفسض اإلظسان.
وطتصصا  طبمرا  غضعن  المظزَّط،  الةماسغ  افطئ  شسمض 
والفعضى  ضطفئ،  وبأدظى  المططعبئ،  بالسرسئ  لطظاائب 
طظ  وغجغثان  بض  بمخالتعا،  طدران  واقرتةال، 
ِ َجِميعًا  َّ طساظاتعا. صال اهللا سج وجض: ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
ُقوا﴾؛ شأَطرظا اهللا بالةماسئ، وظعاظا سظ الُفرصئ؛  َوَال َتَفرَّ
صال اإلطام الصرذئغ رتمه اهللا شغ حرح عثه اآلغئ: "َشِإنَّ 
اهللاََّ َتَساَلى َغْأُطُر ِباْفُْلَفِئ َوَغْظَعى َسِظ اْلُفْرَصِئ َشِإنَّ اْلُفْرَصَئ 

َعَطَضٌئ َواْلَةَماَسَئ َظَةاٌة" تفسغر الصرذئغ.
الةماسغ،  السمض  سطى  المسطمغظ  اإلجقم  تّث  لثا 
اإلجقطغئ،  الئقد  وتترغر  اإلجقطغئ،  الثسعة  لظخرة 
شغ  الضئرى  آطالعا  وتتصغص  اإلجقطغئ،  افطئ  وتعتغث 
الظععض والئظاء، وأداء دورعا الرباظغ شغ عثاغئ السالط 
إلى ظعر اإلجقم. صال الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «يََد اللَِّه َعَىل الَْجاَمَعِة، 
ْيطَاَن َمَع َمْن َفاَرَق الَْجاَمَعَة يَْركُُض» أخرجه الظسائغ  َفإِنَّ الشَّ

بإجظاد ختغح.
وصغام تمطئ الثسعة، بإخقح المةامع، غظّةغعط وغظّةغ 
المةامع طظ العقك الةماسغ، أو السصاب الةماسغ، أو 
الّدغص والّدظك والصطص والّحّر اّلثي غخغإ المةامع، 
غضعظعا  لط  إن  ذلك،  غمسعط  الخالتعن  وتاى 
ِذيَن َظَلُموا  نَّ الَّ َ ُقوا ِفْتَنًة ال ُتِصي طخطتغظ، صال تسالى: ﴿َواتَّ
َ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾. وصال تسالى:  َّ نَّ 

َ
ًة َواْعَلُموا أ ِمْنُكْم َخاصَّ

وَن﴾. ُ ِ ا ُمْص َ ُل ْ
َ
ِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوأ ْ ُ َك ِل ُّ اَن َر َ ﴿َوَما 

لصغادة  أو  دولئ،  إلصاطئ  أضان  جعاء  الةماسغ  والسمض 
تجب، أو في سمض آخر طعما َخُشر، شق بث له لضغ ُغضاإ 
له الظةاح طظ صغادة جغاجغئ؛ تاتطى بالةرأة والعسغ 
شغ اتثاذ المعاصش، وأن غضعن عثشعا واضتا وضعح 
الطرغص الُمعخض لثلك العثف، وغةإ أن تصعم عثه 
الصغادة سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ، شُاظزِّط ذاصات 
المحروع  تتصغص  ظتع  بعا  وتسغر  اإلجقطغئ،  افطئ 
سصغثتعا،  سظ  والمظئبص  لفطئ،  صثطاه  الثي  العاضح، 
والسغاجئ  والصداء  واقجاماع  واقصاخاد  التضط  شغ 
وواجئاتعط،  تصعصعط  لطظاس  غئغظ  والثي  الثارجغئ، 
عثا  سطى  وبظاء  وواجئاتعا،  تصعصعا  لطثولئ  وغئغظ 
شااط  وواجئاتعط،  تصعصعط  الظاس  غسرف  المحروع، 

طتاجئئ التضام إذا عط ظطمعا وتسثوا.
إطارة،  أي  صغادة؛  طظ  له  بث  ق  الةماسغ  والسمض 
غظةح  وق  الةماسغ،  والسمض  الةماسئ  تضعن  وباإلطارة 
الفاروق  صال  بالمسروف،  بالطاسئ  إق  الةماسغ  السمض 
سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه: "َق ِإْجَقَم ِإقَّ ِبَةَماَسٍئ، 
أخرجه  ِبَطاَسٍئ"  ِإقَّ  ِإَطاَرَة  َوَق  ِبِإَطاَرٍة،  ِإقَّ  َجَماَسَئ  َوَق 

 الثارطغ شغ السظظ

"اإلجقم  طفععم  سطى  جرغساً  ظسرج  أن  بث  ق  بثاغًئ 
العجطغ"، الثي جسض طظه الشرُب إتثى الصعائط البقث 
لطثولئ العذظغئ شغ بقد المسطمغظ، لغائغظ طثى ارتئاط 
عثم  بمأجاة  ظفسعا،  العذظغئ  الثولئ  وظحأة  ظحأته 
العجطغ،  اإلجقم  ُجمغ  شغما  المثصص  شغةث  الثقشئ. 
الثي اظئبص سظه طظعب اقساثال شغ الثسعة وشغ الظزرة 
لعاصع افطئ اإلجقطغئ ولحآوظعا ضاشئ، غةث أظه سئارة 
لعا  وافعثاف  افرضان  ضاططئ  شضرغئ  طظزعطئ  سظ 
طرجسغاعا وطآجساتعا، ضما أن لعا طراجسعا وطظزرغعا 
وسطماءعا. وعغ بالمةمض طاخالتئ طع السطماظغئ (شخض 
الثغظ سظ الثولئ) الاغ تمبض سصغثة الشربغغظ وظمَط 
تغاتعط، وطظسةمئ إلى تث بسغث طع افوضاع السغاجغئ 
الثولغئ الاغ ظحأت سطى أظصاض الثقشئ الثولئ الةاطسئ 
عثه  أختاب  أن  عع  ذلك  سطى  والثلغض  لطمسطمغظ. 
وجمسغات  تغارات  حضض  سطى  أضاظئ  جعاء  المظزعطئ، 
طآجسات  حضض  سطى  تاى  أو  وتضعطات،  وأتجاب 
اصاخادغئ وطراضج شضرغئ وبصاشغئ وعغؤات إسقطغئ، عط 
الغعَم ججء طظ أظزمئ وأجعجِة الثول العذظغئ (السطماظغئ) 
اإلجقم  أن  والتصغصئ  الثقشئ.  دولئ  طتض  تطئ  الاغ 
العجطغ عع أشضار سطماظغئ بمستئ إجقطغئ، وصث لسإ 
شغ بثاغئ الصرن الماضغ دوَر "طثفش الخثطات" لثى 
دولئ  زوال  خثطئ  ععل  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  حسعب 
الثقشئ. والتصغصئ عغ أغداً أظه ُخمط بإتضام شغ الشرب 
برغطاظغا  غث  سطى  المغقدي  سحر  الااجع  الصرن  خقل 
ضغان  لعثم  تعغؤًئ  آظثاك  السالط  شغ  افولى  الثولئ 
افطئ اإلجقطغئ أوقً شضرغاً وبصاشغاً، وذلك سئر الاروغب 
له وتسعغصه شغ ضاشئ بقد المسطمغظ بعاجطئ السمقء 
وطثاطش  المآجسات  تطك  سئر  والسغاجغغظ  الفضرغغظ 
افدوات خاخًئ المآلفات سطى أظه عع اإلجقم افخغض، 
افطئ  ضغان  عثم  سمطغِئ  لاثاسغات  اجائاصاً  وضثلك 
جغاجغاً، واجائاصاً لما ضان جغظةط سظ ذلك طظ أوضاع 
جثغثة وأطعر خطغرة شغ بقد المسطمغظ، أي بشرض أن 
غمف الفراغ الفضري-السغاجغ الرعغإ الماعّصع أن غظةط 
السغاجغئ  المرجسغئ  ُغحضِّض  ولضغ  الثقشئ،  عثم  سظ 
لطثول الصعطغئ والعذظغئ الاغ جاظحأ بسث ذعاب الثولئ 
الةاطسئ الاغ ظطئ تمبض المرضج الةغعجغاجغ سظث افطئ 
اإلجقطغئ أزغث طظ ١٣ صرظاً. وعع طا تخض بالفسض طع 

بثاغئ الصرن السحرغظ بسث الترب السالمغئ افولى.
لثا ضان طظ أبرز جمات اإلجقم العجطغ طظث ظععره 
شغ بقد المسطمغظ بقبئ أشضار رئغسغئ، أولعا الاظضر 
سظث  الثقشئ)  سظ  (الئثغض  العذظغئ  شالثولئ  لطثقشئ. 
أختابعا ُتسائر إظةازًا ضئغرًا تةإ المتاشزئ والئظاء سطغه، 
أي خطعًة سطى ذرغص الاترر طظ المساسِمر، بغظما الظزرة 
بض  بالمرة،  إظةازًا  لغسئ  إظعا  تصعل  العاسغئ  المئثئغئ 
عغ اطاثاد لتضط المساسِمر، أي عغ طحروع اجاسماري 
جثغث غسعق الرصغ والاصثم إذ غضرس العغمظَئ الشربغئ 
شضرغًا  عثطعا  غةإ  وبالاالغ  والاترر،  العتثة  وغمظع 
وجغاجغاً لاتض طتطعا ذئغسغاً شغ بقد المسطمغظ دولُئ 

المسطمغظ، أي الثقشئ.
أطا السمئ الباظغئ لقجقم العجطغ شعغ اإلبثاع شغ 
طساغرة العاصع، وعع طا غسظغ اإلبصاء سطغه بثل تشغغره، 
وطظ ذلك وعط المحارضئ شغ التضط شغ دول الدرار، 
والاثرج شغ الثسعة وشغ تطئغص الحرغسئ بض وشغ ضض 
حغء! وطظ أبرز تثاسغات ذلك سثم الةععزغئ لطتضط 
ضطما تترضئ افطئ لطاشغغر طظ تالعا طظ خقل بعراتعا، 
وإسثاد  السغاجغ  السمض  شغ  الامرس  سثم  بسئإ 
الثسعة  بغظ  الفخض  ظاغةئ  الئثاغئ،  طظث  الثولئ  رجال 
الشربغئ  الثوائر  دسط  بسئإ  أغداً  ولضظ  والسغاجئ، 
لما أجمعه الاغار المساثل ودشسه لطعاجعئ رغبما تعثأ 
الساخفئ دون أي رؤغئ لمسظى اجاقم التضط وخطعرته 
وق إدراٍك لمسآولغاته وطساطجطاته وتتثغاته، وذلك 
ضطما بار الظاس سطى افوضاع الفاجثة، لغظصطإ افطض 
جرغساً خغئَئ أطض، إذ ق غثفى طا غسصإ ذلك طظ إتئاط 
سئ افطئ جغًق  شغ افطئ وتراجسات وظضسات. وصث تةرَّ
طظعا ذعال سصعد. وأطا السمئ البالبئ وعغ دون حك 
الطاطئ الضئرى، شعغ جاعجغئ افسثاء لطاعظغش السغاجغ.

شثقخئ صخئ الثولِئ العذظغئ شغ بقد المسطمغظ عغ 
بثاغات  طع  أوروبغئ  غربغئ  بإرادة  اباثاًء  ظحأت  أظعا 

لعبئ الثولئ العذظغئ 
وتامغُئ سعدة الثقشئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ 

یا أهل مصر کونوا کمؤمن آل فرعون وال تکونوا کقوم فرعون

تسطغصا سطى لصاء وشث السططئ الفطسطغظغئ، بأضابر طةرطغ غععد برساغئ رأس الضفر أطرغضا، وبتدعر حععد الثغاظئ 
طظ الظزاطغظ افردظغ والمخري شغ صمئ السصئئ، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ: أن الطصاء طع ضغان غععد شغ العصئ الثي تصطر غثاه دطاً جراء جرائمه شغ ظابطج وجظغظ وغغرعا 
ُغَسّث صمئ شغ اإلجرام واقجاعاار والثغاظئ والاآطر سطى أعض شطسطغظ. وأضاف الئغان: إن الاسعغض سطى الاجام ضغان 
غععد باقتفاصغات عع جثش جغاجغ بض عع السمالئ بثاتعا، وإن الاجام السططئ بثفخ الاخسغث وطظع السظش، ق 
غسظغ جعى طقتصئ المةاعثغظ واساصالعط وزغادة وتغرة الاظسغص افطظغ شغ طقتصاعط بغظما جغسامر إجرام غععد 
بق رصغإ وق تسغإ، وطا تثث شغ بطثة تعارة خغر حاعث ودلغض. واسائر الئغان: أن التثغث سظ التفاظ سطى العضع 
الاارغثغ لفطاضظ المصثجئ ق غسظغ وصش اصاتاطات غععد لطمسةث افصخى وق طظسعط لطمخطغظ والادغغص سطغعط، 
شعثا اقتفاق عع ضعء أخدر جططعي أردظغ طخري لغعاخض عثا الضغان إجراطه واساثاءاته. وحثد الئغان سطى أن: 
التثغث سظ شاح صظعات اتخال وتسجغج الاظسغص بغظ الطرشغظ ق غسظغ إق صغام السططئ باصثغط المجغث طظ الثثطات 
افطظغئ "الةطغطئ" لضغان غععد. وخاط الئغان طثاذئا أعض افرض المئارضئ بالصعل: إن التعادث شدتئ خغاظئ 
السططئ وافظزمئ بحضض سةغإ، شطط غئص لعثه افظزمئ طظ ورصئ تعت تسار بعا بسخ سعرتعا بض باتئ ق تثةض 
طظ خغاظاعا وتساوظعا طع طظ غصاطعظضط خئاح طساء، شائرؤوا طظعط وطظ جغاجاتعط، ووجععا ظثاءاتضط لطصعى 
التغئ شغ أطاضط سسى أن تقطج خرخاتضط طساطع رجال ضالمساخط وخقح الثغظ شغترك جغعش المسطمغظ 
اهللا. بإذن  صرغئاً  لضائظ  ذلك  وإن  حرورعط،  طظ  افطئ  وترغح  جثورعط  طظ  وأذظابعط  غععد  ضغان  لاساأخض 

الحوادث المتالحقۀ فضحت خیانۀ السلطۀ واألنظمۀ بشکل عجیب

األمۀ اإلسالمیۀ أمۀ ربانیۀ تعمل على إنقاذ العالم


