
اآلخر  ربغع   ٢٥ البقباء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
(باخرف):  شغه  جاء  خئرا  ٢٠٢١/١١/٣٠م)  ١٤٤٣عـ، 
"صال ططك المشرب طتمث السادس إن بقده جاسابمر 
لاعشغر  افذراف  ضض  طع  المامغجة"  وسقصاتعا  "طضاظاه 
ظروف اجاؤظاف المفاوضات بغظ الفطسطغظغغظ وضغان 
غععد، شغ تغظ حعثت أطج طثن طشربغئ طزاعرات 
تظّثد بالاطئغع بغظ المشرب وضغان غععد سصإ الجغارة 
افجئعع  غاظاج  بغظغ  غععد  إجرام  وزغر  أجراعا  الاغ 
شغ   - السادس  طتمث  المطك  ودسا  لطرباط.  الماضغ 
الحسإ  بممارجئ  المسظغئ  الطةظئ  رئغج  إلى  رجالئ 
الفطسطغظغ تصعصه غغر الصابطئ لطاخرف الاابسئ لفطط 
الطرشغظ  "طساسثة  إلى  الثولغ  المةامع   - الماتثة 
البصئ،  أجج  بظاء  سطى  واإلجرائغطغ)  (الفطسطغظغ 
واقطاظاع سظ الممارجات الاغ تسرصض سمطغئ السقم"، 
المشربغئ  افظئاء  وضالئ  ظحرتعا  الاغ  الرجالئ  وشص 
بمظاجئئ الغعم الثولغ لطاداطظ طع الحسإ الفطسطغظغ.

: بظاء سطى عثا الثئر صال الثضاعر طخسإ أبع 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  سرصعب 
افرض المئارضئ (شطسطغظ)، شغ تسطغص ضائه إلذاسئ 
المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: غصش ططك 
المشرب سطى بسث طساشئ واتثة شغ تخرغتاته بغظ 
ضغان غععد وأعض افرض المئارضئ، شغساوي بغظ ضغان 
الرجعل  وطسرى  المئارضئ  لفرض  المشاخإ  غععد 
ملسو هيلع هللا ىلص وبغظ أعض افرض المئارضئ الثغظ صاطعا وعةروا 
وطا زالعا غسغحعن المأجاة الغعطغئ شغ ظض اغاخاب 
أبع  طخسإ  الثضاعر  وتابع  المئارضئ.  لفرض  غععد 
تخرغتاته  تسإ  المشرب  ططك  وصعف  إن  سرصعب: 
سطى بسث طساشئ واتثة بغظ أسثاء افطئ وطشاخئغ 
أرضعا وبغظ أعض افرض المئارضئ غضحش سظ اظتغازه 
عع وغغره طظ تضام افظزمئ السمغطئ لطشرب، لضغان 
غععد اظتغازا ضاطق غضحفه ذلك الترص الةطغ سطى 
وجعد ضغان غععد واسائاره ذرشا شغ صدغئ افرض 
المئارضئ  افرض  واصاسام  الافاعط  غةإ  المئارضئ 
طسه سئر طا تسمى سمطغئ السقم الاغ تساظث إلى تض 
الثولاغظ الثغاظغ الثي غسطغ جض افرض المئارضئ 
لضغان غععد طصابض دوغطئ بق جغادة وظغفاعا تماغئ 
ضغان غععد والاظضغض بأعض افرض المئارضئ. وتابع أبع 
سرصعب: إن تخرغتات ططك المشرب الاغ ق تسئر سظ 
أعض المشرب الثغظ اظافدعا طتاةغظ سطى الاطئغع طع 
ضغان غععد تمبض شغ جععرعا تصغصئ ذلك المطك وطظ 
واظثراذعط  اقجاسمار  سمقء  طظ  حاضطاه  سطى  عط 
دون  المساسمرغظ  أجغادعط  طثططات  تظفغث  شغ 
خةض أو وجض!! شعض غسصض أن غصعم ططك أو رئغج 
بالمساواة بغظ أسثاء افطئ وطشاخئغ طسرى ظئغعا 
سطغه الخقة والسقم وبغظ أعطه وأطاه وطصثجاته؟! 
والرؤجاء  المطعك  عآقء  سطى  السضعت  غمضظ  وعض 
المساسمرغظ  لثطط  بالضطغئ  غظتازون  الثغظ 
أبع  الثضاعر  وخاط  المسطمغظ؟!  لئقد  والمتاطغظ 
سرصعب تسطغصه بصعله: آن لفطئ اإلجقطغئ أن تصاطع 
بثغاظاعط  غخرتعن  الثغظ  الثعظئ  التضام  عآقء 
وسمالاعط لطشرب واظتغازعط فسثاء افطئ وترخعط 
سطى وجعد ضغان غععد وجقطئ سغحه وتبئغئ أرضاظه 
سئر اتفاصغات الثغاظئ والاسطغط لفرض المئارضئ، وصث 
لثغظعط  غظتازوا  أن  الةظث  وصادة  افطئ  لةغعش  آن 
طظ  افطئ  لاثطغص  شعرعط  طظ  شغثرجعا  وأطاعط 
وضقء اقجاسمار وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الاغ تترك جغعحعا لاترر طسرى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص 
أبرا  غععد  لضغان  تئصغ  وق  المئارضئ  افرض  وضض 
وخعظئ. وططعك  زسماء  طظ  أغااطعط  سطغه  غائاضى 

اصرأ شغ عثا السثد:

- َتعاُشص أطرغضا والخغظ سطى ضرب السمقت الرصمغئ ...٢
- السمطغئ السسضرغئ جغرلغ شدغتئ طثوغئ

  تضحش المساعر وتسري الظزام المخري وشرظسا ...٢
- اتثروا ذعشان المارشغظ ...٣

- طتاوقت تسعغط ظزام بحار اإلجراطغ 
  اساراٌف بصعة البعرة ولغج عجغماعا سسضرغا ...٤

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث
طا عع واجإ المسطمغظ؟! (التطصئ افولى) ...٤

ِذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم  ُ الَّ َّ طظ صئطعط. غصعل جئتاظه: ﴿َوَعَد 
اْسَتْخَلَف  َكَما  ْرِض 

َ
اْأل  ِ ْم  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ َل اِت  َ ِ ا الصَّ َوَعِمُلوا 
ْم  ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ َ َل ِذي اْرَت ُم الَّ ُ َ ْم ِدي ُ نَّ َل َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ ِذيَن ِمْن َقْبِل

الَّ
ئًا َوَمْن َكَفَر  ْ ي َش ِ ْشِرُكوَن 

ُ ِ َال  ْعُبُدوَن
َ ْمنًا 

َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ِمْن 

ُم اْلَفاِسُقوَن﴾. ُ وَلِئَك 
ُ
ْعَد َذِلَك َفأ َ

باظغاً: بحرى طظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسعدة الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة بسث المطك الةئري الثي ظتظ شغه، 
غصعل خطعات اهللا وجقطه سطغه شغ التثغث الختغح 
الثي أخرجه أتمث طظ ذرغص تثغفئ بظ الغمان: َصاَل 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن،  َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «تَكُوُن النُُّبوَّ
ِمْنَهاجِ  َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ 
ِة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء اللَُّه  النُُّبوَّ
أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاّضاً َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، 
َجْربِيًَّة َفَتكُوُن  ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً 
َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن 

ِة» ُبطَّ َجَضَئ ملسو هيلع هللا ىلص. ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
اجاسثاد  شإن  السغاجغئ،  الفضرغئ  الظاتغئ  طظ  أطا 
اإلجقم وصثرته سطى جث الفراغ التداري تاخض بضض 

جثارة، وذلك بعجعد ُطسطغغظ:
إلصاطئ  السمض  سطى  ُتصئض  شاسطئ،  تغئ  أطئ  افول: 
الثقشئ، وسطى تأغغث عثا السمض، إلى أن غاتصص وسث 
اهللا، بط طظ بسُث ترابط قتادان الثقشئ وتراجاعا، 
تغث إن افطئ تاعجه بثطعات طاسارسئ ظتع جغرتعا 
﴿ُكْنُتْم  جئتاظه:  غصعل  لعا.  اهللا  أخرجعا  الاغ  افولى 
ُْنَكِر 

ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َْعُروِف َوَت

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ َخ

.﴾ ِ َّ َوُتْؤِمُنوَن ِبا
خادٌق طع رجعله  جئتاظه،  طثطص هللا  الباظغ: تجٌب 
ملسو هيلع هللا ىلص، غشّث السغر، واخٌض لغطه بظعاره، تاى غاتصص وسث 
اهللا وبحرى رجعله سطى غثغه، ق غثحى شغ اهللا لعطئ 
قئط، ق تطغظ له صظاة وق تدسش له سجغمئ بإذن اهللا، 
تاى غأتغ أطر اهللا وعع ضثلك، وضأظه طخثاق صعله 
أخرجه  الثي  التثغث  شغ  سطغه  وجقطه  اهللا  خطعات 

الاشغري املجسعم 
والاشغري التصغصغ

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ*

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة صائمئ
صرغئا بإذن اهللا

أغعا المثطخعن طظ أعض الصعة والمظسئ: إن ذطاضط لظ 
طظ  التضط  بأخِث  إق  وتسالى  جئتاظه  المعلى  أطام  تئرأ 
عآقء السمقء الثغظ أشسثوا التغاة، وأذلعا السئاد، وظخرِة 
تجب الاترغر الثي غسمض شغ افطئ وطسعا لغصغط الثقشئ 
الضاشر  ظفعذ  تصاطع  الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الراحثة 
المساسمر، وتطئص اإلجقم خاشغاً ظصغاً، وتخطح طا أشسثته 
تدارة الشرب الضاشر شغ أرجاء المسمعرة، وإن ذلك لضائظ 
اآلخرة. وشقح  الثظغا  لسج  شاجاةغئعا  بشغرضط،  أو  بضط 
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ضطمئ السثد

طظث  السعدان  شغ  غتخض  الثي  التضعطات  تشغغر  إن 
سصعد ق غاط لفجش إق باثخض افغادي الثارجغئ شغ 
السسضرغئ  الصعة  إن  بتغث  بصعة،  السغاجغ  المحعث 
وقؤعا فطرغضا والصعة المثظغئ وقؤعا فوروبا وخاخئ 
الثي  المسّغج  الاحاضج  غتثث  ولثلك  برغطاظغا، 

غمظع طسه رساغئ حآون الظاس وتتسغظ طساحعط.
إن الاشغغر المظحعد لغج عع الاشغغر الثي غاط خثاع 
الحسعب به طرة بسث أخرى، بض عع الاشغغر الثي تمظع 
طظه الحسعب وعغ ق تحسر وغاط تدطغطعا سظه، الاشغغر 
الثي غضعن أبره اضافاء ذاتغاً طظ الصمح وتعشغر رغغش 
وجععلئ،  بغسر  اقجاراتغةغئ  السطع  وجائر  السغح 
الاشغغر الثي غةسض الحسإ غحسر بعجعده شسقً وغتصص 
ععغاه، الاشغغر الثي غةسطظا صادرغظ سطى اطاقك جقح 
ظعوي ضما غماطضه سثوظا، الاشغغر الثي غةسض أجطتاظا 
طظ خظسظا واخاغارظا ولغج جقتاً طفروضاً سطغظا سئر 
غةسض  الثي  الاشغغر  افطرغضغئ،  بالمسعظئ  تسمى  طا 
البروات ططضاً لطحسعب وغسعد بالظفع سطغعا ق لشغرعا، 
إظه باخاخار الاشغغر الثي غتاولعن إصظاع الحسعب ضثبًا 
وعغمظاه  الثارج  غسصط  الثي  الاشغغر  طساتغض،  أظه 
سطى بقدظا. وضض تشغغر لظ غةسض شغ تساباته إجصاط 
خعري  تشغغر  عع  إظما  بقدظا  سطى  الثارجغئ  العغمظئ 

وضقم طظّمص لثثاع الظاس.
سطى  تشغغر  طظ  السعدان  شغ  غةري  طا  شإن  لثلك 
طثى تصإ طثاطفئ عع تشغغر داخض الخظثوق الشربغ 
وبرساغئ طظه. لثلك لط تظفرج افطعر سطى أعض الئقد 
طظ  غتثث  طا  إن  تغاتعط.  ظعاتغ  طثاطش  ضض  شغ 
تشغغر عظا وعظاك إظما عع تشغغر وعمغ ولغج تصغصغاً. 
سئث  طع  افطرغضغ  المئسعث  اجاماسات  غرى  شالضض 
الفااح الئرعان وتمغثتغ وتمثوك تاى آخر جاسات 
الئرغطاظغ  السفغر  وظععر  اقظصقب،  تثث  وبسثعا 
طاتثبًا بطشئ سربغئ أطام السفارة شغ الثرذعم راشدًا 
أعض  وداسغًا  المثظغئ  التضعطئ  سطى  اقظصقب  عثا 

السعدان الثروج شغ طسغرة ططغعظغئ.
ضض ذلك غئرعظ أن الاشغغرات الاغ تثبئ إظما عغ 
شغ  الماخارسغظ  طخالح  ولاتصغص  غربغئ  برساغئ 
بقدظا طظ الصعى الثولغئ، وق غرغثون لظا أن ظماطك 

أجئاب الصعة المامبطئ شغ السصغثة والبروة.
غصعل غقدجاعن "طا دام الصرآن طعجعدًا شطظ تساطغع 
أوروبا السغطرة سطى الحرق، وق أن تضعن عغ ظفسعا 
شغ أطان". وغصعل ضرزون وزغر خارجغئ برغطاظغا شغ 
طةطج السمعم الئرغطاظغ "لصث صدغظا سطى ترضغا الاغ 
لظ تصعم لعا صائمئ بسث الغعم؛ فظظا صدغظا سطى صعتعا 

المامبطئ شغ أطرغظ: اإلجقم والثقشئ".
رغاحارد داظات طساحار الثشاع ضمظ رئاجئ العزراء 
٢٠١٠/٥/١٧م  شغ  صال  ضاطغرون  دغفغث  الئرغطاظغ 
المسطمعن  تئظى  إذا  "بخراتئ  ظغحظ  ذي  لختغفئ 
شإظه  الثقشئ  وظزام  اإلجقم  شغ  السغاجئ  أشضار 
طظ  السسضري  الرد  وجغضعن  طصئعل  غغر  جغضعن 
صئض برغطاظغا طئررًا". وأضاف "ق غعجث لثغه طحضطئ 
الثغظغئ  الحسائر  وإصاطئ  خقتعط  شغ  المسطمغظ  طع 
السغاجغئ  لطتغاة  وخاضسغظ  طساسطمغظ  داطعا  طا 

والصغط الشربغئ".
وطعظش  أطرغضغ  اجاراتغةغ  خئغر  بارظغئ  بعطاس 
ُخطئ  لّثص  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  شغ  جابص 
العقغات الماتثة اقجاراتغةغئ تةاه الئقد اإلجقطغئ 
الترب  الةثغثة  الئظااغعن  "خارذئ  سظعان  تتئ 
"بأن  شصال:  والسحرغظ"،  التادي  الصرن  شغ  والسقم 
طخطتئ أطرغضا أن غضعن السالط طظصسمًا إلى حطرغظ 
غغر طاساوغغظ، شمظ جعئ بمئ الظعاة المساصرة الاغ 
الثول الماساوظئ طسعا طظ  تدط أطرغضا وسثدا طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غسغح السالط عثه افغام تالئ طظ الفعضى السغاجغئ 
سظان  وخطئ  والختغئ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ 
السماء، ولط تسابِظ عثه الفعضى أّي بطث طظ بطثان 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الشرب،  أو  الحرق  شغ  السالط، 
سظ  طةامسا  السالط  أسطظ  وصث  الشربغئ،  الثول  شغ  أو 
سةجه وإشقجه التداري، التدارة الشربغئ الرأجمالغئ 
السطماظغئ، وصث أوجثت عثه التالئ غدئًا سارطًا بغظ 
اإلجقطغئ  الئقد  حسعب  رأجعا  وسطى  السالط  حسعب 
السالط  شغ  وجغاجّغًا  تدارّغًا  شراغًا  وأوجثت  البائرة، 
السالط  شغ  المعجعدة  السصثغئ  المئادئ  وفن  ضئغرًا، 
تخرًا  وعغ  بحرغئ  طئادئ  صسمغظ،  إلى  تظصسط 
تخرًا  وعغ  إلعغئ  وطئادئ  والرأجمالغئ،  اقحاراضغئ 
وأسطظئ  الئحرغئ  المئادئ  أخفصئ  وصث  اإلجقم، 
طظ  جتغص  واٍد  إلى  الئحرغئ  أردت  أن  بسث  إشقجعا 
الئآس، شاقحاراضغئ أسطظئ إشقجعا وبان سعارعا صئض 
اإلشقس  الرأجمالغئ  تاخثر  واآلن  الجطظ،  طظ  سصعد 
الضئغر التاخض، شعغ المسآولئ سظ الضساد التداري 
السزغط الثي غسخش بالئحرغئ، لثلك أخئح طظ ظاشطئ 
الصعل أن غضعن اإلجقم السزغط عع المرحح العتغث 
ق  تدارغئ  طصعطات  طظ  شغه  لما  الفراغ،  عثا  لمضء 
غظاشسه شغعا أي طئثأ بحري، شعع سصغثة سصطغئ تصظع 
السصض وتمف الصطإ ذمأظغظئ، وظزام تغاة حاطض سادل 

ق غأتغه الئاذض طظ بغظ غثغه وق طظ خطفه.
إق  السالمغ  التداري  لطفراغ  اإلجقم  طضء  غضعن  ق 
بضغان جغاجّغ َغتضط بمةمعسئ طظ افشضار والمفاعغط 
جغاجغ  ضغان  أي  اإلجقطغئ،  والصظاسات  والمصاغغج 
عثا  وغاةسث  اهللا،  أظجل  بما  لطتضط  السططئ  غماطك 
الضغان شغ دولئ الثقشئ الاغ آن أوان إصاطاعا، وطسألئ 
صغاطعا طسألئ وصئ ق غغر، وذلك طظ ظاتغاغظ؛ شضرغئ 
سصثغئ وشضرغئ جغاجغئ، أطا طظ الظاتغئ السصثغئ شإن 

إصاطئ الثقشئ طاتصصئ بإذن اهللا، تآضثعا تصغصاان:
وسمطعا  آطظعا  لطثغظ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  وسث  أوقً: 
الخالتات باقجاثقف شغ افرض ضما اجُاثطش الثغظ 

ملک المغرب یجدد حرصه
على کیان یهود

بسث جثل وجائض اإلسقم تعل اتامال إذقق جراح جةظاء ذالئان، ضئادرة "تسظ ظغئ"، تساءل بغان ختفغ 
أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: ألط غتظ العصئ فن غططص جراح ظفغث بعت، الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان؟! ألط غتظ العصئ لقشراج سظ ظفغث بعت الثي لط تره سائطاه ولط 
تسمع سظه، طظث أن اخاطفه رجال أطظ الظزام شغ أغار/طاغع ٢٠١٢؟! وأضاف الئغان: غآضث تضام باضساان، 
طظ  باغثن  جغثعط  سطى  إغقطاً  أحث  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  سعدة  أن  سطى  اقخاطاف،  شغ  ظفغث  بإبصاء 
وذغار  جادعاف  العظثي  لطةاجعس  الاسعغقت  جمغع  باصثغط  صاطعا  بغظما  أششاظساان.  طظ  المعغظ  اظستابه 
جقح الةع العظثي شارتاطان. قشاا إلى: إن تضام باضساان ذشاة سطى المآطظغظ رتماء طع افسثاء، وخاط الئغان 
طثاذئا ضئاط الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: طسطعم لضط أن ظفغث بعت صث اخُاطش بسث أن دساضط لظخرة إصاطئ 
به  الصغام  غمضظضط  طا  وعع  جراته،  إذقق  سطغضط  غةإ  والمظسئ،  الصعة  أعض  أظاط  وفظضط  الراحثة،  الثقشئ 
بسععلئ. والثي غئرئ ذطاضط سظث اهللا عع إسطاؤضط الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

ألم یحن الوقت ألن یطلق سراح نفید بوت؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – وقغئ باضساانـ 
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طا   - تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  غخثرعا  أجئعسغئ  جغاجغئ  جرغثة   - الاترغر  جرغثة  اشاااتغئ  تظاولئ 
تاجج  زال  لصث  ظسط  حعغثئ:  الظاخر  طتمث  افجااذ  صال  تغث  أزطات،  طظ  تعظج  شغ  البعرة  إلغه  وخطئ 
لط  أوق:  وافجئاب؛  بسث:  غاتصص  لط  افعط  لضظ  صغاجغ،  زطظ  شغ  الشاحمئ  الصمسّغئ  الصعى  واظعارت  الثعف 
العغمظئ،  تتئ  بقدظا  لازض  المآاطرات  وتتغك  السغاجات  ترجط  برغطاظغا  بصغئ  شصث  افشسى،  رأس  تصطع 
غثطسعن  اآلن  وعط  لعط،  صثم  لمعذأ  جاظتئ  الفرخئ  افطرغضان  ووجث  وتسابصعا،  تظاضفعا  شرظسا  وطسعا 
افبعاب لمحارضئ المساسمر الصثغط غظائمه. باظغًا: بصغئ تعظج طتضعطئ بالسمقء والّدسفاء، وعآقء طا زالعا 
الصاتض  الثطأ  افعط،  وعع  بالبًا:  والّاتّرر؟  اقجاصقل  طسظى  غسرشعا  أن  لعط  شأّظى  وأشضاره.  الشرب  غسحصعن 
ضاظئ  الاغ  اقظاثابات،  تطع  اقظاثابات  إلى  واظةرارعط  الّثغمصراذغ  الطُّسَط  باباقِسعط  البعار  شغه  وصَع  الثي 
له  لغَج  البعرغُئ،  الصعى  دخطاه  الثي  الظفَص  عثا  أن  إلى  حعغثئ  افجااذ  وأحار  وأتضاطه.  اإلجقم  إلبساد 
الثجاعِر  اتاراِم  سطى  الصسط  شغه:  خطعٍة  أول  بئرلماٍن  غضعن  ق  التض  وأنَّ  الخراعِ.  تصغصئ  إدراك  إق  طثرٌج 
الثي وضَسه الظزام ظفسه، شضغَش ظثاخط طع سثو وظتاضط إلغه شغ العصئ ظفسه؟ وأضث: أنَّ تظتغَئ اإلجقِم 
شغ  سمقؤه،  اظضحَش  وصث  غتادر  افول  الطرف  وعع  شالشرب  جغاجغًا،  اظاتارًا  غسائر  الخراعِ  سِظ  وطصاغغِسه 
تمعَت  َفْن  طساسثٌة  أطٌئ  وتتمُطه  وأشضاَره،  الشرَب  ى  َغَاتثَّ حاطثًا  غصش  اإلجقم  وعع  اآلخَر  الطرَف  إنَّ  تغِظ 
بأن  إق  الخراَع  عثا  السغاجغُئ  الصعى  َتتسَط  لظ  الصعل:  إلى  حعغثئ  افجااذ  وخطص  تطئغِصه؛  أجِض  طظ 
طظ  افطِئ  جططاَن  وتظاجع  السطماظغ  الظزاَم  تصاطع  إجقطغًئ  بعرًة  بعرُتعا  وتضعَن  افطِئ  جظِج  طظ  تضعَن 
برابِظ المساسمرغظ. وعثِه المعمُئ ق غساطغع الصغاَم بعا إق الصائث التصغصغ لفطئ الثي غصعدعا باإلجقم.

شغ ١٠ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠م، طظح الرئغج 
جعصئ  وجام  السغسغ  طاضرون،  إغماظعغض  الفرظسغ 
طعصع  وذضر  شرظسغ،  وجام  أسطى  وعع  الحرف 
طظح  غمضظ  أظه  الحرف  لةعصئ  الضئرى  المساحارغئ 
خثطات  "صثطعا  إذا  العجام  طظ  رتئئ  أسطى  افجاظإ 
الثشاع  طبض  سظعا"  تثاشع  صداغا  "حةسعا  أو  لفرظسا" 
"شغ  الثولئ  زغارات  إذار  شغ  أو  اإلظسان  تصعق  سظ 
دسط  أجض  وطظ  بالمبض"  الثبطعطاجغئ  المساططئ  إذار 
الثثطات  عغ  شما  لفرظسا".  الثارجغئ  "السغاجئ 
الةطغطئ الاغ صثطعا السغسغ لطةمععرغئ الفرظسغئ؟! 
سطى  والترب  طخر  شغ  المسطمغظ  صمع  ضان  إذا  إق 
اإلجقم، وصاض المثظغغظ واساصال المسارضغظ لظزام 
الاغ  لفرظسا  جطغطئ  خثطات  غحضض  الصمسغ  السغسغ 
تماطأ تصثا وبشدا سطى اإلجقم والمسطمغظ، والاغ 
اإلظسان.  تصعق  تسمغه  سما  تثاشع  أظعا  زورا  تثسغ 
أو أن خفصات الاسطغح الاغ سصثعا السغسغ صئًق طع 
شرظسا، والاغ وخطئ صغماعا إلى ٥,٦ ططغارات غعرو 
تربغاغظ،  وجفغظاغظ  راشال  ذائرة   ٢٤ اصاظاء  طصابض 

تحضض دسما لطسغاجئ الثارجغئ لفرظسا.
طعصع  سظعا  ضحش  الاغ  تطك  ضئرى،  شدغتئ  إظعا 
الختاشغئ  الاتصغصات  شغ  الماثخص  دغسضطعز 
٢٢ شغ  ظحره  الثي  افخغر  تتصغصه  شغ  الطعغطئ 

صعات  طحارضئ  غاظاول  والثي  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 
لخالح  سسضرغئ  اجاثئاراتغئ  سمطغات  شغ  شرظسغئ 
الةغح المخري اجاعثشئ المؤات طظ المثظغغظ طظ 
الفاخطئ  التثودغئ  المظطصئ  شغ  وغغرعط  بغظ  ُطعرِّ
بغظ طخر ولغئغا. وصث ألصى الاتصغص الدعء أغدا سطى 
اتفاصغات سسضرغئ جرغئ بغظ اإلغطغجغه طظ جعئ، جعاء 
شغ سعث شراظسعا ععقظث أو إغماظعغض طاضرون، وبغظ 
الخظاسئ  طحاري  أعط  أتث  إلى  تتعَّلئ  الاغ  طخر، 

السسضرغئ الفرظسغئ شغ افسعام افخغرة.

بثأت الطئظات افولى لعثه السمطغئ السسضرغئ "جغرلغ" 
غعم ٢٥ تمعز/غعلغع ٢٠١٥، سظثطا زار "جعن إغش لع 
درغان"، وزغر الثشاع الفرظسغ السابص ووزغر الثارجغئ 
الفرظسغ التالغ، الساخمئ المخرغئ الصاعرة بختئئ 
الةظرال ضرغساعف غعطار، طثغر المثابرات السسضرغئ 
الفرظسغئ السابص، لطصاء خثصغ خئتغ، وزغر الثشاع 
طظ  طساسثة  المخري  الةاظإ  ذطإ  وصاعا.  المخري 
بارغج طظ أجض تأطغظ ١٢٠٠ ضغطعطار طظ التثود 
شعرعط  طظ  الفرظسغعن  واشص  وصث  الطغئغئ،  المخرغئ 
شغ  جرغئ  سسضرغئ  خطئ  سطى  السمض  بثء  ثوا  وأضَّ
إذار (الترب سطى اإلرعاب) ُتحرف سطغعا اقجاثئارات 

السسضرغئ الفرظسغئ إحراشا طئاحرا.
طساسثة  عع  السمطغئ  طظ  العثف  ضان  العرق،  سطى 
الاغ  لغئغا،  طع  الشربغئ  تثودعا  تأطغظ  سطى  الصاعرة 
حارك  الثي  افعطغ  الصاال  احاثاد  طظ  آظثاك  ساظئ 
رأجعا  سطى  الةعادغئ  الاظزغمات  طظ  سثد  شغه 
اظطقق  طظ  صخغرة  طثة  بسث  ولضظ  الثولئ.  تظزغط 
السمطغات، أظعر الةاظإ المخري اعاماطا أضئر بعثف 
بعن  المعرِّ وُعط  المسطتئ،  الاظزغمات  سظ  بسغث  آخر 
طعصع  سطغعا  تخض  وبائص  وبتسإ  المثظغغظ.  طظ 

السمقت الرصمغئ شغ الاعصغئ ظفسه لط غأِت طظ شراغ، 
ق  المسألئ  عثه  شغ  والخغظ  أطرغضا  بغظ  شالاعاشص 
أخرى،  طسائض  شغ  طخالتعما  اخاقف  طع  غاسارض 
لضض  طحارضئ  طخطتئ  بات  الرصمغئ  السمقت  شدرب 
طظعما، وذلك فّن اجامرار تساظط افخعل الرصمغئ بات 
ُغعّثد اقصاخاد الفسطغ بخعرة ضئغرة، وغآّبر بالاالغ 
سطى الظمع اقصاخادي، وغجغث طظ ظسإ الئطالئ، وُغتّمض 
الثولئ تضالغش باعزئ شغ تحشغض افغثي الساططئ، وشغ 
ضّطما  فّظه  وذلك  السمض،  سظ  لطساذطغظ  افطعال  دشع 
السمض  جعق  تصطص  الرصمغئ  السمقت  جعق  تظاطى 
التصغصغ، واظسضج ذلك سطى تراجع اقصاخاد، وتئاذآ 
اقصاخادغاغظ  الصعتغظ  طخالح  تعاشصئ  لثلك  الظمع، 
افولى والباظغئ سالمغا سطى إضساف الاساطض بالسمقت 
الرصمغئ، وذلك بفرض الدرائإ سطغعا، وتئظغ طحارغع 
ضثمئ شغ الئظغئ الاتاغئ ضما شسطئ أطرغضا، أو باسثغظ 

تطك السمقت ضما شسطئ الخغظ.
وغئثو أّن عثا الاعاشص صث تخض بغظ السمقصغظ صئض 
صمئ غقجضع شغ اجضاطظثا، واتفص سطى بثء تظفغث تطك 
الصرارات بسغث اظاعاء الصمئ طئاحرة، وذلك لربط تطك 
اإلجراءات باقلاجام ِبمصررات الصمئ الماسطصئ بالتفاظ 
سطى الئغؤئ، والاصطغض طظ ظسئئ اقظئسابات الضربعظغئ.

أّطا شغ اإلجقم شإن عثه المسألئ طتطعلئ جطفا طظ جعئ 
أّن الحرع غتّرم اتثاذ السمقت العرصغئ فّظعا تاظاشى طع 

حروط السمطئ شغ اإلجقم وشصاً لفجئاب الاالغئ:
السطع  لضض  طصغاجًا  غسائر  اإلجقم  شغ  الظصث  فّن   -١
السمقت  بغظما  لعما،  ــعرًا  وأج وأبماظًا  والثثطات 

الرصمغئ ق تسائر طصغاجًا إق لئسدعا.
سظ  غخثر  أن  غةإ  اإلجــقم  شغ  الظصث  وفّن   -٢
السمقت  بغظما  التضعطئ  أو  ضالثولئ  طسطعطئ  جططئ 
صث  ضاطظئ،  غغر  طةععلئ  جعات  تخثرعا  الرصمغئ 
خقلعا  وطظ  شغعا  وغضبر  حرضات،  أو  أشرادًا  تضعن 
والصمار  والمداربات  واقتاغال  الظخإ  سمطغات 

وغسغض افطعال والةرغمئ المظزمئ.
٣- وضثلك غضعن الظصث شغ اإلجقم حائسًا بغظ ضض 
تال  عع  ضما  أخرى  دون  بفؤٍئ  خاخًا  ولغج  الظاس 

الرصمغئ. السمقت 
والظاغةئ أّن السمقت الرصمغئ عغ سمقت غغر طعبعصئ، 
وق  بغسعا  غةعز  ق  طةععلئ  جطسئ  أّظعا  واصسعا  فّن 
الثي  التثغث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  ظعى  وصث  حراؤعا، 
وبغع  الشرر،  بغع  وسظ  التخاة  بغع  سظ  طسطط  أخرجه 
وحراء السمقت الرصمغئ عع بغع طةععل وشغه غرر ضئغع 
بغع  وعع  الدرع،  الطئظ شغ  وضئغع  الئتر،  السمك شغ 
 باذض، وظاائةه ُطثّطرة سطى الحسعب والمةامسات

دغسضطعز، شإن "الصعات الفرظسغئ ضاظئ ضالسئ شغما ق 
غصّض سظ ١٩ سمطغئ صخش ضّث طثظّغغظ بغظ الساطغظ 
٢٠١٦ و٢٠١٨، تغث تسامث المعمئ سطى طسطعطات 
اجاثئاراتغئ غصثطعا الفرظسغعن لظزرائعط المخرغغظ 
المعصع  ولفئ  رباسغ،  دشع  ذات  طرضئات  لدرب 
طثظغعن  الشالإ  شغ  غصعدعا  ضان  المرضئات  أن  إلى 
تاراوح أسمارعط بغظ ١٨ و٣٠ ساطا، تغث تتمض تطك 
وتئعب  وبظجغظ  وأجطتئ  وطثثرات  جةائر  المرضئات 

وأرز، ضما تزعر إتثى العبائص السرغئ.
البصغض،  السغار  طظ  شدغتئ  ضحفه  تط  طا  أن  حك  ق 
شعغ  بقدظا،  شغ  السار  أظزمئ  طظ  غسائسث  ق  ولضظه 
وتساسغظ  بارد،  بثم  حسئعا  تصاض  صمسغئ  أظزمئ 
بحغاذغظ اإلظج والةظ لفسض ذلك، وق بأس سظثعا 
تتزى  أن  أجض  طظ  فسثائعا  افطئ  أطعال  تصثم  أن 
بالرضا والصئعل، لاسامر سطى ضرجغ السططئ. وظتظ 
عططعا  الثغظ  المثثوسغظ  شسض  ردة  عغ  طا  ظاساءل 
وذئطعا لطسغسغ وزطرته التاضمئ، وعط غروظه غفرط 
شغ طصثرات بقدعط وغصاض أبظاءعط بثم بارد دون 
السغاح  صاض  سمطغئ  ظظسى  وق  وطتاضمئ؟!  تتصغص 
شغ  ٢٠١٦م،  أغطعل/جئامئر   ١٣ شغ  المضسغضغغظ 
الةغح  بعا  صام  جعغئ  غارة  شغ  الشربغئ  الختراء 
الاسرغئات،  تطك  تآضث  السمطغئ  شعثه  المخري، 
بخعرة  غاط  الصاض  أن  بخغرة  ذي  لضض  وتئغظ 
صاطعط.  غاط  طظ  ععغئ  طظ  الاأضث  دون  سحعائغئ 
المضسغضغغظ  الصاطى  فجر  تسعغدات  دشع  تط  وصث 
وأطا  طخري،  جظغه  ططغعن   ٢٢ غسادل  طا  البماظغئ 

الصاطى المخرغعن شق دغئ وق بعاضغ لعط!
لظ غمر افطر شغ شرظسا ججاشا، شمظ المآضث جاضعن 
شسغمر  طخر  شغ  أطا  واجاةعابات،  تتصغصات  عظاك 
افطر طرور الضرام، وصث ضاظئ أول ردة شسض لطظزام 
سطى عثه الاسرغئات عغ تةإ طعصع دغسضطعز، رغط 

وأخئح  اإلخئارغئ  المعاصع  ضض  شغ  اظاحر  الثئر  أن 
التثغث سظه سطى ضض لسان. شق برلمان تصغصغ، وق 
أتجاب طئثئغئ تتاجإ، وق أجعجة رصابغئ تعاط، وق 
إسقم خاتإ رجالئ غظاصث، وق صداء حاطت غتاضط، 
أي  طظ  الثولئ  وتفرغس  افشعاه،  تضمغط  تط  شصث 
طآجسات تصغصغئ غمضظعا أن تاخثى لعضثا جرائط. 
والعاجإ سطى أبظاء افطئ المثطخغظ أن غشثوا السغر 
به  وغسائثلعا  جثوره،  طظ  الظزام  عثا  لغصطسعا 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  ظزام 
الاغ تتفر دطاء أبظاء افطئ، وتاترى الثصئ شغ ضض 
الصداغا، وق تساسغظ بافجظئغ وق بتال طظ افتعال، 
والاغ تتفر تصعق الماعمغظ، شق تسةظ وق تصاض 
شغ  أبظائظا  سطى  والعاجإ  بئغظئ.  إق  تثا  تصغط  وق 
لطاثطص  المثطخغظ  لطساططغظ  غظتازوا  أن  الةغح 
طظ  الةغح  تعل  الثي  المةرم  الظزام  عثا  طظ 
تام لفطئ وتاشر فطظعا وبرواتعا وطصثراتعا، إلى 
الافرغط  سظ  وجاضئ  غععد،  ولضغان  لطشرب  خادم 
لخالح  اقصاخادغئ  طخر  طغاه  وشغ  الظغض  طغاه  شغ 
الغعظان وصئرص وضغان غععد. شالسضعت سظ عضثا 

 ظزام خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ

َتعاُشص أطرغضا والخني
سطى ضرب السمقت الرصمغئ

تسرضئ السمقت الرصمغئ المحفرة إلى ضربئ طفاجؤئ 
شفغ  ظفسه،  العصئ  شغ  والخغظ  أطرغضا  طظ  ضض  طظ 
٢٥٠ تعالغ  السمقت  عثه  خسرت   ٢٠٢١/١١/١٦

صغماعا  وعئطئ  جاسئ،   ٢٤ غدعن  شغ  دوقر  ططغار 
السعصغئ طظ صرابئ ٣ ططغار دوقر إلى ٢,٧٨ ططغار دوقر.

اشاراضغئ  سمقت  عــغ  الرصمغئ  السمقت  شعثه 
سئر  واجع  ظطاق  سطى  بعا  الاثاول  غاط  إلضاروظغئ 
طظ  والضبغر  الــثول  بسخ  وتساثثطعا  اإلظارظئ، 
الحرضات وافشراد شغ الاةارة سئر الحئضئ اإللضاروظغئ 
والضارداظع  واإلغبغرغعم  الئغاضعغظ  أظعاسعا:  وأعّط 
وبعلضادوت  والربغض  ضعغظ  وبغظاجك  وجــعقظــا 

ودجضعغظ وقتغضعغظ وتحاغظ لغظك.
خسرت  السمقت  عثه  أعط  عغ  الاغ  والئغاضعغظ 
دوقر  آقف  سحرة  افخغرة  افزطئ  عثه  شغ  لعتثعا 
افخرى  السمقت  جائر  خسرت  بغظما  واتث،  غعٍم  شغ 
أصض  لضظ  طثاطفئ،  طؤعغئ  بظسإ  صغمعا  طظ  الضبغر 

طما خسرته الئغاضعغظ.
السمقت  لعثه  المفاجؤئ  الثسائر  عثه  أجئاب  وأّطا 
شغرجع إلى اإلجراءات الصاجغئ الاغ اتثثتعا السططات 
٢٠٢١/١١/١٦ البقباء  غعم  والخغظغئ  افطرغضغئ 

خسائر  السمقت  باطك  ألتصئ  تاجمئ  صرارات  وعغ 
جسغمئ، وعثه الصرارات عغ:

١- تمرغر الضعظشرس افطرغضغ بشالئغئ أسدائه طظ 
افطرغضغ  الرئغج  لصرار  وجمععرغغظ  دغمصراذغغظ 
جع باغثن سطى طحروع الئظى الاتاغئ لامعغض الطرق 
الطاصئ  وطظحآت  التثغثغئ  والسضك  والةسعر 

الحمسغئ وظحر أضئر لقظارظئ وغغرعا.
سطى  ضرغئغ  لصاظعن  افطرغضغئ  السططات  شرض   -٢
تجغث  صغمئ  لضض  المحفرة  لطسمقت  الرصمغئ  افخعل 
ططغار   ٢٨ بـ  طةمعسعا  وُغصّثر  دوقر،  آقف   ١٠ سظ 
دوقر تثخض الثجغظئ افطرغضغئ طساتصئ طظ طالضغ 
عثه السمقت، صال باغثن:"لصث تتثبظا لفارة ذعغطئ 
ظتظ  والغعم  السالط،  شغ  اصاخاد  أشدض  اطاقك  سظ 
وجعف  أخرى،  طرًة  تاتّرك  شأطرغضا  عثا،  ظظةج  أخغرًا 

تاشّغر تغاتضط لفشدض".
٣- صغام السططات الخغظغئ بسمطغات تسثغظ السمقت 
الرصمغئ سمثا، وعع إجراء ُغسادل اإللشاء، صال الماتّثث 
الخغظغئ  واإلخــقح  لطاظمغئ  العذظغئ  الطةظئ  باجط 
السمقت  تسثغظ  أظحطئ  تظزغط  "إّن  وي:  طغظب 
الرصمغئ له طسظى ضئغر شغ تتسغظ عغضطظا الخظاسغ، 
وتعشغر الطاصئ، وخفخ اقظئسابات، وتتصغص أعثاف 

اظئسات الضربعن".
ضّث  والخغظغئ  افطرغضغئ  اإلجراءات  اتثاذ  تجاطظ  إّن 

السمطغئ السسضرغئ جريلغ شدغتئ طثوغئ 
تضحش املساعر وتسري الظزام املخري وشرظسا

ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

المطك  غرأجه  العذظغ  لفطظ  طةطج  اجاتثاث  طحروع  طآخرا  افطئ،  طةطج  إلى  افردظغئ  التضعطئ  أتالئ 
لاسعغض الاساون والاظسغص بغظ المآجسات السسضرغئ والمثظغئ، ضمظ الاسثغقت الثجاعرغئ الاغ اصارتاعا 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  الخثد،  عثا  وشغ  السغاجغئ.  المظزعطئ  لاتثغث  المطضغئ  الطةظئ 
الاترغر شغ وقغئ افردن: غتاول الظزام إبئات جثارته شغ تظفغث أجظثات برغطاظغا الاغ أوجثته، وأطرغضا الاغ 
تسائره تطغفعا الصعي شغ الترب سطى اإلجقم، باإلضاشئ لسقصاته التمغمغئ طع ضغان غععد. وأضاف الئغان: إذ 
غساحسر رأس الظزام خطر تصعغخ تضمه، شعع غصعم بإجراءات جغاجغئ اجائاصغئ، وغتارز باحضغض طةطج 
وجعده.  سطى  خطرًا  الظزام  غراه  إجراء  أي  إلبطال  طساصئطغئ،  تضعطات  تحضغض  تال  شغ  عثا  العذظغ  افطظ 
شالمةطج لغج لتفر أطظ الئقد والسئاد طظ افسثاء، وإظما عع طظ أجض أطظ الظزام الثي بات غساحسر خعشًا 
تصغصغًا، ولطتغطعلئ بغظه وبغظ افطئ الاغ باتئ تآطظ باتصغص طحروسعا باطئغص حرع اهللا، وذرد ظفعذ أطرغضا 
وبرغطاظغا طظ المظطصئ، وخطص الئغان إلى الصعل: إن جر صعة عثه افطئ، عع شغ دغظعا وسصغثتعا، ولظ غسعد 
افطظ واقجاصرار طا لط َظُسث إلى دغظظا وظظخر الساططغظ إلصاطئ دولاه، شإذا اطابض الظاس لحرع اهللا، وذئصعا أتضاطه، 
وأصاطعا دولاه دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ضمظعا افطظ الاام سطى أطعالعط وأسراضعط ودطائعط.

مجلس أمن وطنی فی األردن بید الملک ألمن الملک

تنحیَۀ اإلسالِم ومقاییِسه عِن الصراِع یعتبر انتحاراً سیاسیًا



   السثد ٣٦٨   ٣   افربساء ٤ طظ جمادى افولى ١٤٤٣عـ المعاشص ٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢١ طـ

أحعر.  غدعن  شغ  أششاظساان  شغ  المالغ  الظزام  اظعغار  طظ  اإلظمائغ  الماتثة  افطط  لئرظاطب  تصرغر  تّثر 
طعجعد  الثولئ  تظزغط  أن  "غئثو  افطظ:  بمةطج  إتاذئ  أبظاء  السام  افطغظ  طمبطئ  خّرتئ  ذلك،  جاظإ  إلى 
شغ جمغع المصاذسات تصرغئًا وغجداد ظحاذه". وشغ عثا الخثد، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان، الثمغج، ٢٥ تحرغظ الباظغ: تظحر افطط الماتثة تصارغر غغر ختغتئ 
سثم   -١ اإلجقطغئ:  أششاظساان  إطارة  إلتئاط  ضشط  ضأدوات  خغارات  بقبئ  الثولغ  المةامع  وغساثثم 
الئغان:  وأضاف  الثولئ.  لاظزغط  الثساغئ   -٣ المالغئ،  افخعل  وتةمغث  اقصاخادغئ  السصعبات   -٢ اقساراف، 
افذطسغ  حمال  وتطش  أطرغضا  طخالح  تأطغظ  عع  الماتثة  افطط  عثف  أن  إدراك  أششاظساان  أعض  سطى 
بمتاولئ اجاسادة المخثاصغئ المفصعدة لطشرب طظ خقل تردي العضع اقصاخادي وافطظغ وشرض سصعبات 
سطى الحسإ افششاظغ. وطع ذلك، شصث الشرب طخثاصغاه لغج شغ أششاظساان ولضظ شغ جمغع أظتاء السالط، 
طخالح  لاأطغظ  وتعظغفعا  تأجغسعا  تط  شصث  الماتثة،  افطط  تصغصئ  غثرضعا  أن  أششاظساان  لصادة  وغظئشغ 
والمظزمات  الماتثة  افطط  تةاه  طافائطئ  ظزر  ووجعئ  إغةابغئ  سقصات  أغئ  شإن  لثلك  السزمى.  الصعى 
إخقته. غمضظ  ق  جسغط  خطأ  عع  المظزمات  عثه  إلى  اقظدمام  طتاولئ  تاى  أو  افخرى،  الثولغئ 

أبع  تسغظ  لفجااذ  اقباثائغ  الثاطج  الخش  ذقب  أتث  جآال  سطى  اإلجقم،  غعجئه  جعاب  تثاسغات  تعل 
التب، سظ الفرق بغظ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الاغ تةمع افطئ وتعتثعا، وأسقم جاغضج بغضع الاغ تضرس الفرصئ 
بغظ المسطمغظ وتمجق بقدعط، صالئ ظحرة أخثرعا تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ افول 
طظ ضاظعن افول: لصث اجاحاط غدئًا رعُط المرتجصئ الثغظ غأظسعن بالمساسمرغظ وغصااتعن سطى أطعالعط 
السغاجغئ المطعبئ، وُحضطئ لةظاان لطاتصغص طع افجااذ تسغظ؛ وغعم اقبظغظ ١١/٢٩ اخاطفئ أجعجة السططئ 
افجااذ أظغج تماطرة أبظاء تعجعه لمثرجاه الةثغثة الاغ ظصض إلغعا تسسفغًا لطسئإ ظفسه الثي اساصض وظصض 
فجطه افجااذ تسغظ أبع التب. وتساءلئ الظحرة: عض الافرغص بغظ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأسقم "جاغضج-بغضع" 
جرغمئ؟! لماذا ق غعجث حغء شغ المظعاج الفطسطغظغ سظ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟! لماذا ُتثشئ آغات الةعاد شغ 
جئغض اهللا؟! لماذا ق غرغثون إشعام أبظاء المسطمغظ أن التثود الصائمئ شغ بقد المسطمغظ عغ تثود رجمعا 
اقجاسمار؟! ولماذا ق ُغثرس شغ المظعاج أن تترغر بغئ المصثس ق غضعن إق باجاماع افطئ سطى صائث رباظغ 
غتضمعا باإلجقم وغصعدعا إلى اجاؤخال ضغان غععد طظ جثوره؟! وأضثت الظحرة: إن المةرم التصغصغ عع 
الظحرة  وخامئ  افطئ.  طجصئ  الاغ  "جاغضج-بغضع"  وأسقم  تثود  تصثغج  المسطمغظ  أبظاء  شغ  غجرع  الثي 
طثاذئئ أعض افرض المئارضئ: إن السططئ الفطسطغظغئ والتضام السمقء وضغان غععد وأطرغضا غشغزعط خسعد 
اإلجقم وغتاربعن دسعته، شأسطظععا طثوغئ أن راغاضط عغ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأظضط ججء طظ أطئ إجقطغئ 
أخغطئ، واطفوا صطعب أسثاء اإلجقم غغزًا بظخرتضط لربضط ودغظضط بالسمض إلصاطئ الثقشئ الاغ تصغط الثغظ 
ُْؤِمُنوَن﴾ وق سجاء غعطؤث لطمظاشصغظ والثائظغظ. ْ

ْوَمِئٍذ  َيْفَرُح  امل َ وتظعغ ظفعذ المساسمرغظ وتترر شطسطغظ، ﴿َو

تامئ: الثقشئ سطى طظعاج الظئعة صائمئ صرغئا بإذن اهللا

ُّك  اَن َر َن  وَما  اُنوا مْجِرِم ْتِرُفوا ِفيِھ و
ُ
ِذيَن ظَلُموا َما أ الَّ

وَن﴾. شعض ق غجال شغ  ُ ا ُمصِ َ ُل ْ
َ
ِلك اْلُقَرى ِبظْلم وأ ْ ُ ِل

افطئ الصطغض الثي غأطر بالمسروف وغظعى سظ المظضر 
شق غرضى وق غاابع؟ تغث صال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَُّه يُْسَتْعَمُل َعلَْيكُْم 
أَُمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوتُْنِكُروَن، َفَمْن كَِرَه َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن أَنْكََر َفَقْد 
َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِيضَ َوتَابََع» رواه طسطط. شعاجٌإ سطى ضض 
طسطط أن غظعى سظ الفساد شغ افرض وأن غاخثى 
لطمفسثغظ المارشغظ تضاطاً وبطاظئ، جعاء طظ وزراء 
الثغابئ  إق  لعط  عّط  ق  ترشغه،  وعغؤات  وبصاشئ  إسقم 
المسطمعن  أغعا  شالظةاة  افطئ،  شغ  اقظتقل  وبث 
لطصطغض الثي غظضر عثه المظضرات، شاإلجرام ضض اإلجرام 

أن ُغّائع المةرطعن المارشعن.
المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  فطئ  تث  وعثا 
المارشغظ  لطعشان  باظغا  تاخثى  وأن  أوقً،  تتثر  أن 
ولتفقت الارشغه الاغ أجاجعا الثغابئ وغاغاعا الصداء 

سطى صغط اإلجقم السطغا.
الشربغ  الضفر  طسسضر  غصعده  الثي  الطعشان  وعثا 
بقد  شغ  التضط  أظزمئ  شغ  المارشعن  براطةه  وغظفث 
طظ  الثساء  اجاةابئ  سثم  وراء  جمغسعط،  اإلجقم 
«لََتأُْمُرنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  افطئ،  عثه  ظخر  وتأخر  الخالتغظ، 
َعلَْيكُْم  اللَُّه  لَُيَسلِّطَنَّ  أَْو  الُْمْنكَِر،  َعِن  َولََتْنَهُونَّ  ِبالَْمْعُروِف 
طسطط.  رواه  لَُهْم»  يُْسَتَجاُب  َفَال  ِخَياُركُْم  َفَيْدُعو  اَركُْم  ِرشَ
أغعا المسطمعن، لغترص ضض واتث سطى أن غضعن طظ 
أتئاب رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإن شاتاظا ختئاه، شطظثرك أن 
وظائع  بعثغه  ظامسك  ملسو هيلع هللا ىلص،  له  التعارغغظ  طظ  ظضعن 
جظاه تاى ظمطك اإلطضاظغات الاغ تسغظظا سطى الاخثي 
لطعشان المارشغظ، تغث أخرج طسطط شغ ختغته، صال 
ِتِه  ٍة َقْبِيل إِالَّ كَاَن لَُه ِمْن أُمَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمْن نَِبيٍّ بََعَثُه اللَُّه ِيف أُمَّ
َحَواِريُّوَن َوأَْصَحاٌب يَأُْخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويَْقَتُدوَن ِبأَْمِرِه، ثُمَّ إِنََّها 
تَْخلُُف ِمْن بَْعِدِهْم ُخلُوٌف يَُقولُوَن َما َال يَْفَعلُوَن َويَْفَعلُوَن َما 
َال يُْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم ِبَيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم 
َولَْيَس  ُمْؤِمٌن،  َفُهَو  ِبَقلِْبِه  َوَمْن َجاَهَدُهْم  ُمْؤِمٌن،  َفُهَو  ِبلَِسانِِه 
التعارغغظ  إن  وصغض  َخْرَدٍل».  َحبَُّة  اْإلِميَاِن  ِمْن  َذلَِك  َوَراَء 
عط طظ غخطتعن لطثقشئ، وعط الثغظ ظصعا طظ ضض 
سغإ وعط أظخار الثغظ وأظخار الظئغ افطغظ طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص. وأظصض لضط أصعال رئغج عغؤئ الارشغه السسعدغئ 
ترضغ آل الحغت، تغث صال: إن الفسالغات واقتافاقت 
سطى  طظطصئ،  سحرة  أربع  شغ  جاضعن  الرغاض  شغ 
تحمض  طربع،  طار  طقغغظ  خمسئ  إلى  أربسئ  طساتئ 
وبقبمؤئ  وغربغئ  سربغئ  غظائغئ  تفطئ  جئسغظ 
وخمسغظ سرضًا وطسرتغئ، إلى غغر ذلك طظ أخظاف 
الفساد وألعان اإلشساد شغ افرض. والسغرك السالمغ 
الضرغط  الصرآن  شغ  افخغر  الظثاء  وعثا  ععلغعود،  طظ 
شغ  المفسثغظ  المارشغظ  لطعشان  الاخثي  لعجعب 
تسالى:  صال  غخطتعن،  وق  غفسثون  الثغظ  افرض، 
َوَكْم    ْعِقُلوَن  َ َفَال 

َ
أ ِذْكُرُكْم  ِفيِھ  ِكَتابًا  ِإَلْيُكْم  ْنَزْلَنا 

َ
أ ﴿َلَقْد 

َن  ا َقْومًا آَخِر َ ْعَد َ َنا 
ْ
َشأ ْ اَنْت َظاِملًَة َوأَ َ ٍة  َ َقَصْمَنا ِمْن َقْر

ا َيْرُكُضوَن  َال َتْرُكُضوا  َ ْ ْم ِم ُ َسَنا ِإَذا 
ْ
وا َبأ َحسُّ

َ
ا أ * َفَلمَّ

 ُلوَن
َ
ْسأ ُ ُكْم  ْتِرْفُتْم ِفيِھ َوَمَساِكِنُكْم َلَعلَّ

ُ
َ َما أ َواْرِجُعوا ِإ

 َّ ْم َح ُ َن  َفَما َزاَلْت ِتْلَك َدْعَوا ا َظاِملِ ا ُكنَّ َلَنا ِإنَّ ْ َقاُلوا َيا َو
ْم َحِصيدًا َخاِمِديَن﴾. ُ َجَعْلَنا

غا  المفر  أغظ  الاعّضط،  جئغض  سطى  صغض  الثطاب  شعثا 
طارشعن أغعا القععن، سظ ذضر اهللا وسظ اإلجقم، إلى 
روجغا؟  أو  أطرغضا  الغعم  تظةغضط  عض  ترضدعن؟  أغظ 
ارجسعا إلى ترشضط ولععضط، شعظا السآال سظ ضض عثا 
الفساد والطعع الترام تغث ق غظفع الظثم، لصث غرتضط 
الثظغا وغرضط التضط والسططان، وغرضط المال والئارول 
وذضرضط  سجضط  شغه  الثي  الصرآن  سظ  تثطغاط  تاى 

وحرشضط غا طظ تثطغاط سظ ضض ذلك.
ارجسعا إلى صعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «أََال إِنَّ َرَحى اْإلِْسَالِم َدائَِرٌة، 
لْطَاَن َسَيْفَرتَِقاِن،  َفُدوُروا َمَع الِْكَتاِب َحْيُث َداَر، أََال إِنَّ الِْكَتاَب َوالسُّ
َفَال تَُفاِرُقوا الِْكَتاَب، أََال إِنَُّه َسَيكُوُن َعلَْيُكْم أَُمَراُء يَْقُضوَن ِألَنُْفِسِهْم 
أَطَْعُتُموُهْم  َوإِْن  َقَتلُوكُْم،  َعَصْيُتُموُهْم  إِْن  لَكُْم،  يَْقُضوَن  َال  َما 
أََضلُّوكُْم». رواه الطئراظغ شغ الضئغر سظ طساذ بظ جئض 
 !رضغ اهللا سظه، شعض بسث بغان اهللا سج وجض بغان؟

إن المسارسئ ظتع الظار، ظتع جعظط والسغاذ باهللا، طظ 
الثغظ  الفساد  أعض  طظ  المظسمغظ  المارشغظ  أولؤك 
لعع  آطظعا،  الثغظ  شغ  الفاتحئ  تحغع  أن  غتئعن 
إحارة لضض ذي لإ وخاتإ غغرة وظثعة سطى الثغظ 
الثغظ  أخاب  طا  غخغئعا  أن  طظ  اإلجقم  أطئ  وسطى 
طظ صئطعا طظ عقك وتحرذم واتاراب، شضان الثاشع 
إلى ضاابئ عثا المصال الشغرة سطى الثغظ والاتثغر طظ 
إغراق  إق  سمض  وق  حشض  لعط  لغج  الثغظ  المارشغظ 
تغث  اآلجظ.  وطساظصسعط  أوتالعط  شغ  المسطمغظ 
صال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه يََغاُر، َوإِنَّ الُْمْؤِمَن يََغاُر، َوَغرْيَُة اللَِّه أَْن يَأيِْتَ 
ا  َ ُّ

َ
َم َعلَْيِه» رواه طسطط. وصال تسالى: ﴿َيا أ الُْمْؤِمُن َما َحرَّ

َوَلِدِه  َعْن  َواِلٌد  َيْجِزي  َال  َيْومًا  َواْخَشْوا  ُكْم  َّ َر ُقوا  اتَّ اُس  النَّ
َفَال  َحقٌّ   ِ َّ َوْعَد  ِإنَّ   ۚ ئًا  ْ َش َواِلِدِه  َعْن  َجاٍز  َو  ُ َمْوُلوٌد  َوَال 

ِ اْلَغُروُر﴾.  َّ ُكْم ِبا نَّ ُغرَّ َ ْنَيا َوَال  َياُة الدُّ َ ْ ُكُم ا نَّ ُغرَّ َ

الثظغا  التغاة  بجغظئ  والاسطص  والارشغه  الارف  أخث  لصث 
سطى  واجاتعذ  المارشغظ،  لثى  طأخثًا  وحععاتعا 
أتضام  إلى  غظزرون  أخئتعا  أظعط  لثرجئ  سصعلعط 
اإلجقم سطى أظعا تفسث سطغعط طاساعط وبعةاعط، 
شاتثثوا ضااب اهللا وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص وراءعط ظعرّغًا 
ق  أن  بئسدعط  افطر  وخض  تاى  وأسرضعا،  وتعلعا 
غارك ذاسئ اهللا تسالى وتسإ، بض بارزه بالمساخغ، 
الاسري  وضان  المغعسئ  وضاظئ  والشظاء،  الرصص  شضان 
ضان  طظ  جظظ  اتئاع  شغ  الترام  شسض  شغ  والارخص 
الظسمئ  أبطرتعط  طظ  وعط  المارشعن  شضان  صئطظا، 
الفاجصئ  التضط  أظزمئ  ظض  شغ  السغح،  وَجسئ 
الزالمئ الثاذؤئ أن ألعاعط سظ ذاسئ اهللا سج وجض، 
شاةاوزوا ضض التثود تاى جمتعا بثخعل الضفار إلى 
العادطئ  وأشضارعط  بصاشاتعط  تاططغظ  اإلجقم  أرض 
لطثغظ والماسارضئ طع الحرع التظغش، طثالفغظ صعل 
الَْعَرِب»،  َجِزيَرِة  ِمْن  ِكنَي  الُْمْرشِ «أَْخِرُجوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرجعل 
وصال: «َال يَْجَتِمُع ِيف َجِزيَرِة الَْعَرِب ِديَناِن» أخرجعما أتمث 

شغ المسظث، تثغبان ختغتان.
شعثه العغؤئ الساطئ لطارشغه شغ ظزام آل جسعد، تصغط 
الرغاض)  (بعلغفارد  طسمى  تتئ  الرغاض  طعرجان 
وتأتغ إلغه بضض جاصط وطاجظ وخطغع لغفسثوا أبظاء 
افجظئغئ  الحرضات  طساصثطغظ  وبظاتعط،  المسطمغظ 
والضاشرة لاسعغص الثقسئ والمغعسئ والمظضر شغ أطئ 
جمئ  عع  الثي  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر 
تسالى:  لصعله  خغرغاعا  وخفئ  وحسارعا  افطئ  عثه 
ْوَن  َ ْ َْعُروِف َوَت

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ ﴿ُكْنُتْم َخ

.﴾ ِ َّ ُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبا
ْ
َعِن امل

أطئ  ترف  سطى  وطخّر  طمسظ  الظفاق  طسسضر  إن 
اإلجقم سظ دغظ اهللا سج وجض، اإلجقم الثي رضغه 
َُناِفُقوَن 

ْ
لعط تغث أظجل اهللا ذلك شغ ضاابه السجغج: ﴿امل

ْوَن َعِن  َ ْ َ ُْنَكِر َو
ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
ْعٍض َيأ َ ْم ِمْن  ُ ْعُض َ َُناِفَقاُت 

ْ
َوامل

َن  َُناِفِق
ْ
ْم ِإنَّ امل ُ َ ِس َ َ َف َّ ُسوا  َ ْم  ُ َ ْيِد

َ
ْقِبُضوَن أ َ َْعُروِف َو

ْ
امل

ُم اْلَفاِسُقوَن﴾. وعثا اإلشساد طظ طسسضر أعض الظفاق  ُ

غحارك  بض  شتسإ،  جسعد  آل  ظزام  سطى  غصاخر  ق 
افردن  شغ  وروابغ  والسصئئ  جرش  طعرجان  طسعط 
خظاسئ  سظ  المارشغظ  بسخ  صال  تاى  وشطسطغظ، 
ذالإ  تاى  افردن،  بارول  إظعا  افردن  شغ  الثمعر 
آخرون بإظحاء ضازغظع صمار شغ السصئئ وسمض تفقت 
لطحعاذ تتئ رساغئ جفغرة أطرغضا، وعثا غظستإ سطى 
تثبرظا  أطا  السربغئ.  الثول  شغ  التضط  أظزمئ  جمغع 
ا  َ ِف َ ْ َمْرَنا ُم

َ
ًة أ َ ِلَك َقْر ْ ُ ْن 

َ
َرْدَنا أ

َ
َذا أ ِ الصرآن السزغط: ﴿َو

ًا﴾. ا َتْدِم َ ْرَنا ا اْلَقْوُل َفَدمَّ َ ْ ا َفَحقَّ َعَل َ َفَفَسُقوا ِف
إن السضعت سطى عثا العاصع الثي سق شغه الاتعت سطى 
العسعل، وظطص شغ الظاس الروغئدئ، لغظثر بطعشان 
سثاب ق غظةع طظه إق طظ أظضر وسارض وتضطط، تغث جاء 
شغ التثغث الحرغش سظ سائحئ رضغ اهللا سظعا صالئ: 
َوَمْسٌخ  َخْسٌف  ِة  اْألُمَّ آِخِر  ِيف  «يَكُوُن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال 
الُِحوَن؟  الصَّ َوِفيَنا  أَنَْهلُِك  اللَِّه  َرُسوَل  يَا  ُقلُْت:  َقالَْت:  َوَقْذٌف» 
َقاَل: «نََعْم إَِذا ظََهَر الُْخْبُث» رواه الارطثي تثغث ختغح. 
ة  وُلوا َبِقيَّ

ُ
اَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم أ وصال تسالى: ﴿َفَلوال 

َبَع  ْم واتَّ ُ ْ نَجْيَنا ِم
َ
ْن أ مَّ ْرِض ِإال َقِليًال ّمِ

َ
ْوَن َعِن اْلَفساِد  األ َ َي

اتثروا ذعشان املرتشني
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث الضرطغ (أبع سئث الرتمظ)ـ 

ِتي ظَاِهِريَن  طسطط طظ ذرغص بعبان: «َال تََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى يَأيِْتَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذلَِك...». َعَىل الَْحقِّ َال يَُرضُّ
عضثا شإن طصعطات الظخر والاشغغر طاتصصئ شغ زطاظظا؛ 
أطئ تغئ بائرة، وتجب صعي، وطصثرات ضئغرة، وسثو 
ضسغش - بض عع شغ أوعظ تاقته - وشراغ تداري؛ 
العتغث  المئثأ  بأظه  بثغظظا،  العبعق  سطغظا  غةإ  لثلك 
المرحح والصادر سطى طضء الفراغ التداري، والعبعق 
وذلك  السالمغئ،  افطط  شغ  أطئ  خغر  بأظعا  بأطاظا، 
افطئ،  بصائث  العبعق  وغةإ  افطط،  خالص  بحعادة 
تجب الاترغر، الفصغه والسغاجّغ والمفضر، الصادر بإذن 
الاتثغات  وطعاجعئ  افزطات  وإدارة  التضط  سطى  اهللا 
سطى  شصط  اآلن  طاعصش  ضطه  افطر  اإلجقم.  بأتضام 
بالسغر  المسطمغظ،  جغعش  طظ  والمظسئ  الصعة  أعض 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  ظخروا  الثغظ  افظخار  ُخطا  سطى 
بسث  وأسجعط  ضسش  بسث  طّضظعط  إذ  اهللا  شظخرعط 
بالمثطخغظ  إق  تضعن  ق  اإلجقم  ظخرة  ولضظ  ذل، 
افتصغاء افظصغاء، شعع سمض الرجال طظ أولغ السجم طظ 
الرجال، وعع حرف سزغط ق غساتصه إق افتصغاء طظ 
أعض الصعة والمظسئ، طمظ غساتصعن الفعز بالةظئ ضما 
شاز بعا افظخار، والفعز بالثظغا باسطغر جغرة سطرة 

تةسطعط غطصعن اهللا وافطئ تثسع لعط بضض خغر.
إن السالط الغعم ضسفغظئ شغ بتر لةّغ غشحاه المعج 
طظ ضض جاظإ، ولظ غصر له صرار إق سطى حاذأ دولئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وظتظ ططمؤظعن أن السالط 
بأطج التاجئ إلى اإلجقم وإلى أن ُغطئص سطغه، وعع 
وططمؤظعن  بالعط،  وغخطح  غعثغعط  الثي  العتغث 
بإذن  جغعخطظا  الثي  الختغح  المسار  سطى  بأظظا 
أعض  ظخرة  ظظازر  إظظا  ظصعل  شق  افطان،  بر  إلى  اهللا 
الظخرة، بض ظصعل إظظا ظسمض وظثسع اهللا أن غعغأ لظا 
أعض ظخرة غظخرون دغظه، شغسج اإلجقم والمسطمعن 
وغثل الحرك والمحرضعن. َسْظ َخئَّاٍب َصاَل َأَتْغَظا َرُجعَل 
َشَحَضْعَظا  ِظضِّ اْلَضْسَئِئ،  ِشغ  ُبْرَدًة  ٌث  ُطَاَعجِّ َوُعَع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّ 
ِإَلْغِه، َشُصْطَظا: "َأَق َتْسَاْظِخُر َلَظا َأَق َتْثُسع اهللاََّ َلَظا"، َشَةَطَج 
ُجُل  الرَّ يُْؤَخُذ  َقْبلَكُْم  َمْن  كَاَن  «َقْد  َشَصاَل:  َوْجُعُه،  ُطْتَمّرًا 
َرأِْسِه  َعَىل  َفُيْجَعُل  ِبالِْمْنَشاِر  يُْؤىَت  ثُمَّ  اْألَْرِض،  ِيف  لَُه  َفُيْحَفُر 
ِبأَْمَشاِط  َومُيَْشُط  ِديِنِه،  َعْن  َذِلَك  ُفُه  يَْرصِ َما   ، ِفْرَقَتنْيِ َفُيْجَعُل 
ُفُه َذلَِك َعْن  الَْحِديِد َما ُدوَن َعظِْمِه ِمْن لَْحٍم َوَعَصٍب، َما يَْرصِ
بنَْيَ  َما  اِكُب  الرَّ يَِسريَ  اْألَْمَر َحتَّى  َهَذا  اللَُّه  نَّ  لَُيِتمَّ َواللَِّه  ِديِنِه، 
ئَْب َعَىل َغَنِمِه،  ُموَت َما يََخاُف إِالَّ اللََّه تََعاَىل َوالذِّ َصْنَعاَء َوَحْرضَ

 َولَِكنَّكُْم تَْعَجلُوَن» جظظ أبغ داود

بغظ الثول الماطعرة والظاطغئ، وطظ جعئ أخرى عظاك 
بصغئ السالط الاغ تثخص لعا طا غحئه طظطصئ الزض؛ 
أي المظاذص غغر الماطعرة اصاخادغًا وغغر المساصرة 
جغاجغًا. وغاطثص دور الصعة افطرغضغئ السسضرغئ شغ 
طظ  الطئغسغئ  المعارد  وخعل  باأطغظ  المثطط  عثا 
الحطر الباظغ إلى الحطر افول طظ السالط فن دول 
الحطر افول بتاجئ إلى المجغث طظ تطك المعارد شغما 

ق غةعز لثول الحطر الباظغ أن تسافغث طظعا"!
السعدان  أعض  ذمعتات  غتصص  الثي  الاشغغر  إذن 
وافطئ اإلجقطغئ بأجرعا غةإ أن تسغه افطئ بعخفعا 
غضعن  الثقشئ،  العتثة؛  ظزام  بامضغظ  واتثة  أطئ 
السططان شغه لفطئ، وعغ طظ تثاار تاضمعا سظ رضا 
بإغساز  سسضري  باظصقب  ظفسه  غفرض  أن  ق  واخاغار 
طظ  بارحغح  وق  اقجاسمارغئ  والثول  أطرغضا  طظ 
السفارات افوروبغئ. ظزام تضعن السغادة شغه لطحرع 

ولغج لطحسإ والمةالج الاحرغسغئ الثغمصراذغئ.
الظزام  تشغغر  إلى  غتااجعن  السعدان  أعض  إذن 
طظ  سصعدًا  خثورظا  سطى  جبط  الثي  اقجاسماري 
الجطان طرة بظسثئ إظةطغجغئ وأخرى بظسثئ أطرغضغئ، 
غصعم  الثي  السالمغظ  رب  ظزام  شغ  شرذعا  أن  بسث 
سطى أجاس العتغ ظزام الثقشئ الراحثة. وإن أعض 
السعدان فعٌض لثلك وصادرون سطغه بأن غطافاعا إلى 
الثي  الاترغر،  تجب  شغ  وأبظائعط  إخعاظعط  سظث  طا 
لثغه دجاعر طظ ١٩١ طادة جاعجة لطاطئغص طظئبصئ 
طظ السصغثة اإلجقطغئ، وسطى أعض الصعة والمظسئ أن 
غمّضظعا افطئ طظ ذلك بإغةاد عثا الظزام شغ أرض 
افطرغضغئ  الشربغئ  العغمظئ  طظ  ظاترر  سظثعا  العاصع، 
تسالى:  صال  بسجغج.  اهللا  سطى  ذلك  ولغج  وافوروبغئ 

 ﴾ٌب ﴿َنْصٌر ِمَن ِهللا َوَفْتٌح َقِر
* لةظئ اقتخاقت المرضجغئ شغ وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: الاشغغر المجسعم والاشغغر التصغصغ

وسث الرئغج الارضغ، أردوغان، باتسظ تالئ اقصاخاد 
الارضغ خقل الفارة الاغ تسئص اقظاثابات المصرر إجراؤعا 
شارة  إلى  اآلن  طظ  "جظحعث  وصال:   ،٢٠٢٣ طظاخش 
اقظاثابات المصئطئ تساشغ الطغرة الارضغئ وتراجع الادثط 
ظاغةئ لاثفغخ ظسئئ الفائثة". وأضاف أردوغان خقل 
"ظعاجه  الارضغ:  الرجمغ  لطاطفجغعن  البقباء  تثغبه 
شصط  وظتظ  افجظئغئ،  والسمقت  الفائثة  شغ  طداربات 
طظ غساطغع طظع ذلك". واخاامئ الطغرة الارضغئ خاطج 

أجعأ حعر لعا سطى اإلذقق لاسةض طساعى صغاجغا جثغثا شغ تراجسعا أطام الثوقر افطرغضغ والغعرو بظسئئ ٥
شغ المؤئ، وعئطئ الطغرة إلى طساعى صغاجغ طظثفخ جثغث سظث ١٤ لغرة طصابض الثوقر، صئض أن تسعد طةثدا 
إلى طساعى ١٣,٥ لغرة طصابض الثوقر. وضان بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
ترضغا، افربساء، ٢٤ تحرغظ الباظغ، أضث: أن ارتفاع جسر الخرف، غآبر بحضض طئاحر سطى اقصاخاد التصغصغ ظاغةئ 
اظثفاض الصعة الحرائغئ. غغر أن أردوغان ُغسّرف افزطئ اقصاخادغئ والمالغئ بسئارة "ترب اقجاصقل اقصاخادي"، 
طاةاعقً تصغصئ أن المحضطئ تظئع طظ الظزام الرأجمالغ الضاشر. وبغظما غساسئث اقجاسمار السالمغ السالَط ضطه 
بفدض عثا الظزام، شأي ترب اجاصقل غاط التثغث سظعا سظثطا تضعن ترضغا ججءًا طظ عثا الظزام؟! وأضاف الئغان: 
سطى الرغط طظ ضعن رئغج الةمععرغئ سالصاً شغ صئدئ افدوات المالغئ، والربا، والسمقت افجظئغئ، والادثط، 
أبثًا  غسارف  ق  أظه  إق  طفرغئ،  تطصئ  شغ  والثوران  الرأجمالغ،  بالظزام  المطاخصئ  والئطالئ  المسغحئ  وتضالغش 
بفساد الظزام اقجاسماري السفظ المساعرد طظ الشرب. وخاط الئغان طآضثا: طا لط غاط اصاقع الظزام الرأجمالغ 
طظ جثوره وتأجغج دولئ الثقشئ الراحثة، شطظ تامضظ الحسعب اإلجقطغئ طظ الاثطص طظ إشرازات أظزمئ 
الضفر. تغث إن الثقص التصغصغ عع باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ جثغث. ولظ تظاعغ افزطات أبثًا ذالما 
غشطص الزالمعن المسائثون أسغظعط وغسثون آذاظعط، وذالما صطعبعط طزطمئ وسصعلعط طساأجرة فجغادعط.

أزمۀ اللیرة الترکیۀ سببها النظام الرأسمالی الکافر

األمم المتحدة تنطلق من عدائها ألهل أفغانستان
وتتظاهر بالعطف علیهم!

هل التفریق بین رایۀ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأعالم سایکس بیکو جریمۀ؟!
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تالغ،  ربعي  صرض  سطى  اتفاق  إلى  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  الثولغ  الظصث  وخظثوق  باضساان  تعخطئ 
بحروط طظعا زغادة ٣٥٠ ططغار روبغئ ضرائإ، وزغادة ٤ روبغات سطى ضض لار طظ الئارول حعرغًا، وتسطغط 
اإلسقطغ  المضاإ  شظث  جاظئه  طظ  الثولغ.  الظصث  لخظثوق  الئاضسااظغ  الثولئ  بظك  سطى  الضاططئ  السغطرة 
لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، سئر بغان ختفغ، ادساء سمران خان أظه طضره سطى الاسعل طظ خظثوق 
الظصث الثولغ، وأضث أظه لغج طضرعًا سطغه سطى اإلذقق. شربط الروبغئ بالثوقر اخاغار طاسمث لطظزام، وعع 
الظصث  خظثوق  أسااب  سظث  الرؤوس  اظتظاء  غطغه  والثي  الةاري،  التساب  سةج  تثبثب  اجامرار  غدمظ  الثي 
وضسعا  لاتسغظ  ولغج  الربعغئ،  الثغعن  سائثات  جثاد  أجض  طظ  باضساان  باصاخاد  غاتضط  الثي  الثولغ، 
الئاضسااظغئ:  المسطتئ  الصعات  الئغان  وجاءل  بعرغئ.  اصاخادغئ  وجغاجات  تثابغر  خقل  طظ  اقصاخادي، 
المظاخرغظ  أششاظساان  طةاعثي  أجئر  الثي  افطرغضغ  اقصاخادي  الظزام  طظ  خغر  أي  تعصع  غمضظ  ضغش 
رئاجغًا  أم  برلماظغًا  أضان  جعاء  الرأجمالغ،  الثغمصراذغ  الظزام  عثا  سظ  أغثغضط  شارشسعا  الاسعل؟!  سطى 
اقصاخادي  لطظزام  ورشدًا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب  الظخرة  وأسطعا  طثاططًا،  أم 
افطرغضغ، تغث جاعتث الثقشئ بروات افطئ العشغرة، وجرسان طا تخئح صعة سزمى بسزمئ دغظ اإلجقم.

السغاجغغظ طظ طفاوضات وأسمال جغاجغئ خئغبئ.
تغث إظه وبسث ضض خمعد أجطعري تحعثه جاتات 
المسارك وتسعد صعات الطاغغئ المعاجمئ طثتعرة بغظ 
صاغض وجرغح تزعر المفاوضات وتظاعغ بظخر جغاجغ 
لططاغغئ المةرم، بسث ضسره وتتطغمه سسضرغًا، طظ 
الصخغر إلى غئرود وتطإ وتمص والشعذئ وتعران، 
المفاوضغظ  جعق  شغ  الادتغات  تئاع  دائما  وضاظئ 
اإلجرام  لظزام  سسضرغئ  خسارة  طظ  الظاائب  وتظصطإ 

إلى ظخر جغاجغ له.
وإن طا ظحاعثه الغعم طظ ظاعرة الاطئغع طع ظزام 
تسعغمه  طتاولئ  باب  طظ  إق  عغ  طا  أجث  الطاغغئ 
وإظعار ظخر جغاجغ طجسعم له بسث الفحض السسضري 
الثي صادته روجغا بدعء أخدر أطرغضغ وأبئئ شحطه 
بطئ طظ الحئاب الخادصغظ شغ تعران، الثغظ خمثوا 
شغعا  شدتعا  غعطا،  بماظغظ  طظ  أضبر  دام  لتخار 
السسضرغئ  إغران  أجطعرة  وتطمعا  الروجغ  الداطظ 
تعثف  الاغ  الصثرة  المثططات  وضحفعا  وطرتجصاعا، 

لطصداء سطى البعرة وأعطعا.
أعطظا شغ الحام المئارك، أعض البعرة وأولغاء الثطاء:

اسطمعا غصغظاً أن الظخر الععمغ السغاجغ الثي تصصاه 
الثول الماآطرة إلسادة الطاغغئ لطعاجعئ السغاجغئ طا 
ضان لغتخض لعق وجعد صغادة طخظسئ طرتئطئ وصادة 

طااجرغظ غجسمعن تمبغطضط زورًا وبعااظاً.
وتاى تتفزعا تدتغاتضط وأسراضضط ودطاء أبظائضط 

سطغضط باتئاع خطعات طخغرغئ سثة، أعمعا:
- إجصاط الصادة المرتئطغظ السغاجغغظ والسسضرغغظ 
وطسعط افجسام السغاجغئ الاغ تجسط تمبغض البعرة 
ائاقف  طظ  لعأدعا،  افسثاء  طع  تسسى  الاغ  وعغ 
سطماظغ إلى عغؤئ تفاوض إلى لةظئ دجاعرغئ وغغرعا، 

والئراءة طظعط جمغسا.
إق  الصئعل  بسثم  المئارضئ  لبعرتضط  بعابئ  تئظغ   -
بإجصاط الظزام بثجاعره وضاشئ أرضاظه ورطعزه، وصطع 
وسثم  ظفعذعا،  وإظعاء  المةرطئ  الثول  طع  السقصئ 

الصئعل إق باإلجقم ضظزام تضط غرضغ اهللا ورجعله.
- السغر طع المثطخغظ طظ أبظائضط الثغظ تسرشعظعط 
وخثصعضط الصعل طظث الغعم افول، والثغظ تثروضط 
طظ الفثاخ الاغ ظخئعا الشرب المةرم طظ اصااال بغظ 
وخطعرة  الصثر  السغاجغ  المال  وخطعرة  الفخائض 

اقرتئاط طع الثول المةرطئ.
- تئظغ طحروع جغاجغ طساظئط طظ ضااب اهللا وجظئ 
ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، طحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ شغعا سج الثظغا وظسغط اآلخرة بإذن اهللا، وطا ذلك 
ِإن  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا  تسالى:  صال  بسجغج.  اهللا  سطى 

 ﴾ْقَداَمُكْم ْت أَ ِ
ّ َث ُ َھ َينُصْرُكْم َو َتنُصُروا اللَّ

غاسرض المسةث افصخى طظث أواخر الثقشئ السبماظغئ 
طحارضئ؛  غربغئ  خعغعظغئ  وبراطب  لمثططات 
تساعثف السغطرة سطغه وتعذغظ الغععد شغ أضظاشه 
والئراطب  المثططات  عثه  ازدادت  وصث  المئارضئ. 
ضغاع  بسث  العاصع  أرض  شغ  تظفث  وأخئتئ  ضراوة، 
اغاخابه  بط   ٤٨ جظئ  طظه  ججء  واغاخاب  الثقشئ، 
ضاطق جظئ ٦٧؛ وذلك ضمصثطئ لاتصغص أعثاف الترضئ 
الخعغعظغئ الثئغبئ لطسغطرة سطغه وتععغثه؛ اجاةابئ 
لمساصثات الغععد المترشئ المعععطئ الضاذبئ. شعض 
تظةح عثه المتاوقت الحرغرة والئراطب والمثططات 
المسةثغظ؟  وبالث  الصئطاغظ  أولى  تةاه  اإلجراطغئ 
الةرائط  عثه  ضض  تةاه  اإلجقم  أطئ  واجإ  عع  وطا 
والحرور؟! ولقجابئ سطى عثا السآال ظرغث أن ظاتثث 

سظ عثا المعضعع المعط والثطغر طظ زواغا سثة:
شغ  تعله  وطا  المئارك،  افصخى  المسةث  طضاظئ   -١

سصغثة أطئ اإلجقم.
٢- بحارة الفاح افول لطمسةث افصخى وتتصص ذلك.

٣- الشجو الخطغئغ والمشعلغ لطصثس وطا تعلعا طظ 
افرض المئارضئ.

٤- افذماع الشربغئ والخعغعظغئ فرض شطسطغظ شغ 
سعث الثقشئ السبماظغئ.

شطسطغظ  سطى  والخعغعظغئ  الشربغئ  المآاطرات   -٥
بسث الثقشئ، وشغ سعث اقظاثاب الئرغطاظغ.

الئرغطاظغ،  اقظاثاب  بسث  المآاطرة  اجامرار   -٦
وتسطغط الغععد أرض شطسطغظ.

٧- طعصش تضام المسطمغظ طظ المآاطرات الماضررة 
تةاه شطسطغظ.

٨- شحض طتاوقت الشرب والغععد شغ تععغث افصخى، 
وجسض ضغان غععد جسما طصئعق لثى المسطمغظ.

وواجإ  السخعر،  سئر  الاشغغر  حرارة  افصخى   -٩
المسطمغظ الغعم.

الثقشئ  ظض  شغ  المئارضئ  وأرضه  افصخى   -١٠
المعسعدة بإذن اهللا صرغئا.

وصئض التثغث سظ عثه الجواغا تعل المسةث افصخى 
وطضاظاه وواصسه، والمآاطرات تعله سئر الاارغت وعثه 
افغام، وواجإ افطئ تةاعه ظصعل: بأن اهللا سج وجض 
صث جسض عثه افطئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس سطى وجه 
اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ ْ َخ ﴿ُكنُتْم  تسالى:  صال  افرض، 

﴾ ِ َّ ِبا َوُتْؤِمُنوَن  ُنَكِر 
ْ
امل َعِن  ْوَن  َ ْ َوَت َْعُروِف 

ْ
ِبامل ُمُروَن 

ْ
َتأ

[آل سمران: ١١٠]، وجسطعا ضثلك أطئ طظخعرة إلى 
شغعا  تضئع  شارات  طظ  غسارغعا  طا  رغط  الثغظ؛  غعم 
ِذيَن  ا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ وتاظضإ خطاعا. صال تسالى: ﴿ِإنَّ
اُد﴾ [غاشر: ٥١]،  َ ْش َ

ْوَم َيُقوُم األ َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِ ا آَمُنوا 
افطئ  عثه  طثح  شغ  والسقم  الخقة  سطغه  وصال 
الِْبَالِد،  ِيف  َوالتَّْمِكنِي  َناِء،  ِبالسَّ َة  اْألُمَّ َهِذِه   ْ «بَرشِّ الضرغمئ: 
اْآلِخَرِة  ِبَعَمِل  ِمْنُهْم  َعِمَل  َوَمْن  يِن،  الدِّ ِيف  ْفَعِة  َوالرِّ  ، َوالنَّْرصِ
أتمث  اإلطام  رواه  نَِصيٌب»  اْآلِخَرِة  ِيف  لَُه  َفلَْيَس  نَْيا،  لِلدُّ
ِتي َعَىل  شغ طسظثه، وصال ضثلك: «َال تََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ
َخالََفُهْم  َمْن  ُهْم  يَُرضُّ َال  َقاِهِريَن،  ِهْم  لَِعُدوِّ ظَاِهِريَن،  يِن  الدِّ
إِالَّ َما أََصابَُهْم ِمْن َألَْواَء َحتَّى يَأْتَِيُهْم أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذلَِك». 
الَْمْقِدِس  «ِبَبْيِت  َصاَل:  ُعْط؟  َوَأْغَظ  اهللاَِّ،  َرُجعَل  َغا  َصاُلعا: 
َوأَكَْناِف بَْيِت الَْمْقِدِس» أخرجه الطئراظغ، وصال العغبمغ 
شغ طةمع الجوائث رجاله بصات. شعغ أطئ ذغئئ أخطعا 
الخثأ  طظ  حغء  اساراه  إذا  أخغض،  وطسثظعا  بابئ، 
شإظه جرسان طا غظةطغ سظه. وعضثا ضان دغثظعا شغ 
ضض السخعر؛ تضئع أتغاظا شاصع تتئ اقتاقل والشجو، 
جثغث  طظ  لاظعخ  أخرى  طرة  تسعد  طا  جرسان  بط 
طضاظاعا  وتصاسث  الشجاة،  وتطرد  أصثاطعا  سطى  شاصش 
الختغتئ. وعثا بسضج افطط والحسعب افخرى الاغ 
والجوال؛  الفظاء  غخغئعا  بض  تظعخ،  وق  تضئع  ضاظئ 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث
طا عع واجإ املسطمني؟! (التطصئ افوىل)
ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

ضما تخض طع الفراسظئ المخرغغظ والروطان والغعظان 
وغغرعط طظ تدارات بائثة.

أطا خغرغئ عثه افطئ شإظعا تتمض دغظا طامغجا رباظغا 
غاخض بثالص السماوات وافرض، أخطه بابئ وشروسه 
صال  ربعا.  بإذن  تغظ  ضض  أضطعا  تآتغ  السماء  شغ 
رٍة  َ َ َبًة َك ِلَمًة َطّيِ َ ُ َمَثًال  َّ َلْم َتَر َكْيَف َضَرَب 

َ
تسالى: ﴿أ

ٍن  لَّ ِح ُ ا  َ َل ُ
ُ
ي أ ِ ا ِ السماء  ُتْؤ َ ا َثاِبٌت َوَفْرُع َ ْصُل

َ
َبٍة أ َطّيِ

ُروَن﴾ َيَتَذكَّ ْم  ُ َلَعلَّ اِس  ِللنَّ ْمَثاَل 
َ
األ  ُ َّ ْضِرُب  َ َو ا  َ ِّ َر ِبِإْذِن 

طسزط  اإلجقم  أطئ  شاتئ  لصث   .[٢٤-٢٥ [إبراعغط: 
أرجاء افرض شغ شارة لط تاةاوز السحرغظ ساطا شغ 
ظّض إطضاظات بسغطئ، ووجائض ظصض بطغؤئ، وأدوات 
فصعى  غاتصص  لط  وعثا  بثائغئ،  أغدا  وصاال  ترب 
افطط الغعم؛ رغط ضض طا وخطئ إلغه طظ تصثم سطمغ 
الساطغ  المئثأ  عع  والسئإ  وتضظعلعجغ؛  وخظاسغ 
المامغج سطى ضض المئادئ وافدغان سطى وجه افرض؛ 
باتخاله باهللا سج وجض، والثي ضاظئ تتمطه افطئ شغ 
به  وتآطظ  له،  وتطمؤظ  الحسعب  وتصئطه  شاعتاتعا، 
بسرسئ، وتساصئض تاططغه طظ الفاتتغظ لغتمطعه عط 
شغ  الفاتتئ  الةغعش  وغثسمعا  أخرى  طرة  بثورعط 

ذرغصعا لفاح جثغث.
المسةث  طضاظئ  وعغ  افولى:  بالجاوغئ  غاسطص  طا  أطا 
اإلجقم:  أطئ  سصغثة  شغ  تعله  وطا  المئارك  افصخى 
شإن افصخى وأرضه المئارضئ صث خخه اهللا سج وجض 
باشاااتغئ جعرة ضاططئ شغ ضااب اهللا، جمغئ جعرة 
اإلجراء ظسئئ إلجراء الرجعل افضرم ملسو هيلع هللا ىلص إلى المسةث 
افصخى المئارك شغ طرتطئ سخغئئ طظ تارغت الثسعة 
الرباظغئ؛ لغضعن عثا اإلجراء إلى عثا المسةث المئارك 
تسرغئ لصطإ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وغضعن ضثلك بحرى بفاح 
عثا المسةث طساصئق؛ أي لغضعن عثا التثث بحرى 
وتصعم  الثغظ،  عثا  تتمض  الاغ  اإلجقم  دولئ  بصغام 
شعثا  افصخى.  المسةث  وطظعا  السزغمئ  بالفاعتات 
المسةث ضان له تارغت وطضاظئ طمغجة، وأغدا اصارن 
بالئحرى السزغمئ، بحرى الفاح المئحرة أغدا بصغام 
دولئ اإلجقم صرغئا شغ سعث ختابئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

الاغ تصعم بعثا افطر الةطض.
المساظغ  وعثه  العخش  بعثا  وأضظاشه؛  شافصخى 
وشغه  اإلجقم،  أطئ  سصغثة  طظ  ججء  عع  الساطغئ، 
الئحرى إلى غعم الثغظ شغ طسألئ الفاح. شعثا الفاح 
ق غصش أطره سظث سعث ختابئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإظما 
افصخى  أن  أي  الثغظ؛  غعم  إلى  المسظى  عثا  غئصى 
جطعة  تتئ  غصع  بأن  افطئ؛  سظ  طضاظه  غاب  ضطما 
أخرى  طرة  افطئ  بسعدة  ُطْآذٌن  ذلك  شإن  الضفار، 
المضان  إلى  وإسادته  باترغره  لاصعم  سجغجة  صعغًئ 
بالفسض  وعثا  الئغئ.  لعثا  وجض  سج  اهللا  أراده  الثي 
طا تخض شغ سعث الخطغئغغظ، وشغ سعث المشعل بط 
الخطغئغغظ طرة أخرى. وعثا طا جغتخض أغدا بإذن 
اهللا صرغئا شغ سعث اغاخاب الغععد وتثظغسعط لعثا 

السزغط. المسةث 
لصث تتصصئ الئحرى افولى بالفاح شغ سعث الفاروق 
لعثه  الختابئ  خغرة  وجاء  سظه،  اهللا  رضغ  سمر 
المعمئ السزغمئ سطى رأجعط صادة الفاح: أبع سئغثة 
بظ الةراح، وغجغث بظ طساوغئ، وحرتئغض بظ تسظئ، 
أوق  شظفثوا  العلغث،  بظ  وخالث  الساص،  بظ  وسمرو 
وخغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص اطاثادا لئسث أجاطئ بظ زغث، 
وعع سطى شراش طرضه افخغر صئض وشاته ملسو هيلع هللا ىلص. وجاء 
المظعرة  المثغظئ  طظ  سظه  اهللا  رضغ  الفاروق  سمر 
وطا  المسةث  لعثا  إضراطا  الصثس  طفاتح  لغاسطط 
تعله طظ أرض طئارضئ ططعرة ذغئئ، وبثلك تترر 
طظ  الساغص  الئغئ  تترر  ضما  تماطا  المسةث،  عثا 

 رجج الحرك وافوبان وخراشات الظخارى

بسث سصث طظ بعرة الحام المئارضئ الاغ تمرد أعطعا 
تثسط  ضاظئ  الاغ  المةرطئ  الثولغئ  المظزعطئ  سطى 
وإسطائه  وافجالغإ  العجائض  بضض  دطحص  ذاغغئ 
الحسإ  لستص  افخدر  والدعء  الثطعغئ  المعض 
بةمعع  طعطًق  طضئرًا  المساجث  طظ  خرج  الثي  البائر، 
و"لظ  طتمث"  جغثظا  لفبث  "صائثظا  غعاش:  تاحثة، 
ظرضع إق هللا"، وراشسا حسارات واضتئ غتثد ططالئه 

شغعا بإجصاط الظزام.
وعافعا  الفجسئ  ظثاء  المتاشزات  ضض  واجاةابئ 
الشرب  اجاحسر  اهللا"،  غا  غغرك  لظا  "طا  ساٍل:  بخعت 
لعغؤئ  طسرسًا  شعرع  المحعث،  خطعرة  الضاشر 
اإلجرام  أس  رأجعا  وسطى  المةرطئ،  الماتثة  افطط 
وسصثت  المعض  شأسطئ  المحعث،  قتاعاء  أطرغضا، 
المراصئغظ  وأرجطئ  المآاطرات،  وتاضئ  المآتمرات 
شغ  السسضرغئ  الةاعجغئ  ورشسئ  والثولغغظ،  السرب 
الثي  افسجل  الحسإ  سطى  الترب  وأسطظئ  المظطصئ، 
طا خرج ببعرته إق لغئتث سظ ضراطاه المسطعبئ سئر 
بإتضام  لططاغغئ  شأوسجت  وصراره،  جططاظه  اجاسادة 
بضظاتعا،  طظ  الةغعش  وتترغك  افطظغئ  صئداه 
أجاذغض  وترضئ  بالمظطصئ  السام  اقجاظفار  وأسطظئ 

سمقئعا بحصغعط: افخثصاء" و"افسثاء"!
شحضطئ تطش "أخثصاء الحسإ السعري"، الثي أسطظ 
ظفاصًا وصعشه طع البعرة وشاح تثوده وطث تئاله طظ 
وأظحأ  صثر،  جغاجغ  وطال  وسسضري  لعجساغ  دسط 
وجطإ  الصرارات  طخادرة  سطغه  لغسعض  سمطغات  غرف 
إرادة البعار، وخظاسئ رأس لطمسارضئ ضمةطج وذظغ 
وائاقف لغضعظعا حععد زور سطى بغع الادتغات الاغ 

صثطعا وغصثطعا أعض الحام.
بالسثاء،  البائرغظ  جاعر  الثي  شعع  الباظغ  التطش  أطا 
بثءًا طظ جتاشض المرتجصئ طظ إغران وتجبعا شغ لئظان 
وططغحغاتعا الطائفغئ إلى الصعات الروجغئ الاغ خرح 
الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ سظ تةط وضثاطئ 
المةرطئ  صعاته  اجاثثطاعا  الاغ  افجطتئ  ترجاظئ 
وصاطئ باةرباعا سطى أرض الحام أطام طرأى وطسمع 

المةامع الثولغ، بض بمئارضئ طظه.
أظعاع  ضاشئ  واجاثثام  الثطار  تةط  طظ  الرغط  وسطى 
افجطتئ طظ الضغماوي إلى الئراطغض المافةرة والخعارغت 
صرغئئ وبسغثة المثى، إق أن الماابع لطاطعرات بثصئ 
طظ  بثءًا  سسضرغاً،  تتسط  تضظ  لط  المسارك  أن  غةث 
تسطغط تمص وتطإ طرورًا بالشعذئ الشربغئ والحرصغئ 
لتعران وطآخرًا طظاذص  وتماة وحرق السضئ، وخعقً 
وظعرت  الحرصغ.  إدلإ  ورغش  الحمالغ  تماة  رغش 
تصغصئ جطغئ أن الثول المةرطئ سظثطا تسةج سظ تتصغص 
أعثاشعا بالثبابات والطائرات تطةأ إلى المضر والثعاء 

طتاوقت تسعغط ظزام بحار اإلجراطغ 
اسرتاٌف بصعة البعرة ولغج عجغماعا سسضرغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث التمخغـ 

الخالفۀ وحدها هی التی تضمن التنمیۀ االقتصادیۀ
عبر توظیف الموارد الوفیرة للبالد اإلسالمیۀ

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: أن اصاتام رئغج ضغان غععد المسةَث 
اإلبراعغمغ، تأجغٌج لمرتطئ جثغثة سئر شرض واصع جثغث، شغ ظض تعاذآ جططئ الاظسغص افطظغ وتطئغع 
بطثتعا  لاععغث  سغظغه،  ظخإ  الثطغض  طثغظئ  غدع  غععد  ضغان  إن  ختفغ:  بغان  شغ  وصال  السمغطئ،  افظزمئ 
الصثغمئ وطتغطعا وطسةثعا اإلبراعغمغ، شئسث أن زرع الةغعب اقجاغطاظغئ شغ صطإ الئطثة الصثغمئ، وصّسط 
المسةث اإلبراعغمغ غسسى اآلن لاةمغع تطك الةغعب لاخئح ضاطئ اجاغطاظغئ ضئغرة طارابطئ، إضاشئ لطسغطرة 
سطى الصسط الباظغ طظ المسةث. ولفئ الئغان إلى: أن تظفغث اقساثاءات ضث الصروغغظ جظعب الثطغض بعثف 
ذردعط؛ إلى جاظإ اصاتام عرتسعغ، وضثلك العااشات السظخرغئ الاغ رددعا المساعذظعن خقل خروجعط 
طسه طظ المسةث، تزعر طثى تطعش عآقء المةرطغظ لطرد المرابطغظ طظ جضظعط تعل المسةث اإلبراعغمغ 
وأظعط غارصئعن الفرخئ المظاجئئ. وأضاف الئغان: إن تتثي غععد غأتغ شغ ظض تعاذآ جططئ الاظسغص افطظغ، 
وتطئغع افظزمئ السربغئ، وغآضث أن أعض شطسطغظ وافطئ بأجرعا شغ شسطاط، والسططئ والتضام الثعظئ وضغان 
غععد والثول اقجاسمارغئ شغ شسطاط آخر. وأحار الئغان إلى: أن طثغظئ الثطغض وطسةثعا اإلبراعغمغ رضظان 
طظ أرضان افرض المئارضئ، وتص أعض شطسطغظ والمسطمغظ شغعما لغج تارغثغا أو ترابغا، بض تص صرره الصرآن 
الضرغط وأوجإ سطى المسطمغظ تماغاعما والثشاع سظعما، وخاط الئغان ططالئا أعض الثطغض: أن غضعظعا تثرغظ 
طظ ضض طا غساعثف رباذعط وتماجضعط شغ طثغظاعط وأن غضعظعا غثا واتثة وغاةاوزوا ضض خقشاتعط الاغ 
غشثغعا المحئعععن وأن غثرضعا تةط الثطر الثي غساعثف طثغظاعط وغعثف إلى تعةغرعط وذردعط طظعا.

اقتحام رئیس کیان یهود المسجَد اإلبراهیمی
تأسیٌس لمرحلۀ جدیدة عبر فرض واقع جدید فی الخلیل

ُذرد أجااذ لطحرغسئ اإلجقطغئ شغ طثرجئ باظعغئ شغ إتثى طثن الةجائر بسئإ ذطئه طظ تطمغثات اقلاجام 
شطسطغظ  وشغ  لطمثرجئ!  الثاخطغ  والظزام  الاربعغئ  الصغط  طع  غاظاشى  عثا  إن  تغث  المتاحط،  بالطئاس 
"اإلجاءة  باعمئ  افطظغ  الاظسغص  جططئ  شغ  العصائغ  افطظ  سظث  شطسطغظ  شغ  لتط  بغئ  شغ  أجااذ  اساصض 
إلى السطط الفطسطغظغ، وتترغخ الططئئ سطى اإلجاءة لعثا السطط"، وذلك فظه صال إن راغئ رجعل اهللا عغ 
المصابض،  شغ  ذقبه!  طع  اهللا  رجعل  راغئ  سظ  تتثث  فظه  تسسفغ  بحضض  آخر  طسطط  ظصض  وتط  تمبطه.  الاغ 
المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائاه  تسطغص  شغ  الحاطغ  طسطمئ  افجااذة  صالئ  اقشاراءات  عثه  وإزاء 
لتجب الاترغر: شغ غغاب تضط اإلجقم وتتضط الروغئدات شغ الئقد والسئاد أخئح افطر بالمسروف والظعغ 
سظ المظضر تعمئ تساتص السصعبئ! وأخئح المظضر عع الَتسظ والمسروف عع الصئغح! وافخض أن التسظ طا 
تّسظه الحرع والصئغح طا صئته الحرع، وأخئتئ الثسعات إلى السفعر والفةعر عغ الرائةئ وأختابعا طرضّغًا 
سظعط، وغساتصعن الاضرغط، وطظ غثسعن إلى اقتاحام والطئاس الحرسغ عط المشدعب سطغعط وغساتصعن 
السصاب! وأخئح طظ غصعل إن راغاغ عغ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طاَّعمًا بالثسعة لطفاظئ وخاتئعا غساتص السصاب، 
وطظ غصثس وغتارم أسقم جاغضج بغضع - أسقم الفاظئ والافرصئ - عع الثي غتإ بطثه وأعطه وغساتص 
اإلحادة! وخامئ الحاطغ تسطغصعا بالصعل: رغط ضض ذلك شالظفعس بإذن اهللا ساطرة باإلغمان باهللا ورجعله 
تةط  زغادة  سطى  سمطعا  وطعما  صرغئًا.  اإلجقم  دولئ  شغ  اهللا  بإذن  ُتطئص  أن  غةإ  الاغ  اإلجقم  وأتضام 
الشحاوة سطى السغعن، وطعما سمطعا سطى زغادة الاحعغه فتضام اإلجقم وإظعارعا بأظعا صث سفا سطغعا الجطظ 
وق تخطح شغ وصاظا عثا، شساظةطغ تطك الشماطئ، وغجول عثا الاحعغه بإذن اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

فی ظل غیاب حکم اإلسالم وتحکم الرویبضات فی البالد والعباد
أصبح األمر بالمعروف والنهی عن المنکر تهمۀ تستحق العقوبۀ!


