
في ذكرى هدم الخالفة
حزب التحرير/ والية تركيا 

يعقد "المؤتمر العالمي 
لالقتصاد اإلسالمي"

طآتمرا  السام  عثا  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزط 
ضئغرا شغ الثضرى المغقدغئ لعثم الثقشئ شغ ٣ آذار/

طارس. وبسئإ افزطئ اقصاخادغئ الاغ تعاجععا ترضغا 
شغ  السام  عثا  المآتمر  تظزغط  تط  التاضر  العصئ  شغ 
إجطظئعل تتئ سظعان "التض الةثري لفزطات اقصاخادغئ 
والمالغئ - المآتمر السالمغ لقصاخاد اإلجقطغ". ألصى 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ضار  طتمعد  افجااذ 
الاترغر/ وقغئ ترضغا ضطمئ اقشاااح لطمآتمر. وطما صاله 
شغ ضطماه "إن التصغصئ تامبض بأن المئثأ الثي غائظاه 
المةامع عع الثي غظزط حآوظه السغاجغئ واقصاخادغئ 
ترضغا  شغ  تالغاً  المطئص  المئثأ  أن  غغر  واقجاماسغئ. 
تالغا  السالط  ضان  شإن  الرأجمالغ.  المئثأ  عع  والسالط 
صث تتعل إلى بغؤئ غغر خالتئ لطسغح، وأخئح غساظغ 
المسئإ  شإن  والثطاء  والثطعع  والفصر  المةاسات  طظ 
الرئغسغ لثلك عع المئثأ الرأجمالغ الطاغغ سطى السالط 
والرشاه  لططمأظغظئ  ظسسى  ضظا  شإن  غغر.  لغج  أجمع 
وافطظ شغ السالط، وإن ضظا ظرغإ بالصداء سطى الفصر 
وإن  البروات،  تعزغع  شغ  المساواة  وسثم  والمةاسات 
ضظا ظرغث الاثطص طظ جمغع أظعاع المحاضض وافزطات، 
شغظئشغ سطغظا أوقً أن ظئثأ بعثا المئثأ الفاجث. تغث إظه 
ذالما لط غاط تختغح ظزام التضط، شإن جمغع افظزمئ 
افولى  الةطسئ  وشغ  به".  قرتئاذعا  شاجثة  تئصى 
لطمآتمر الثي سصث شغ شظثق أضةعن إجطظئعل، ألصى د. 
سئث الرتغط حان طتاضرته بسظعان "المخثر الرئغسغ 
لفزطات عع المئثأ الرأجمالغ"، وطظ الةاطسئ اإلجقطغئ 
ضاطض  أتمث  د.  الئروشغسعر  ألصى  طالغجغا  شغ  الثولغئ 
التغطعلئ  غاط  ق  بسظعان "لماذا  طتاضرته  طغرا  طاغثن 
دون افزطات اقصاخادغئ؟"، وألصى د. إجماسغض تحاباك 
طظ جاطسئ بروضسض الساخمئ طتاضرة بسظعان "طظ عط 
الفائجون والثاجرون شغ افزطات؟". أطا الةطسئ الباظغئ 
ضطغئ  خرغب  أوغطع  إطام  اهللا  سئث  افجااذ  شغعا  شألصى 
الحرغسئ ضطمئ تتثث شغعا سظ أن اإلجقم عع ظزام 
تغاة حاطض وأن المسطمغظ ق غظئشغ سطغعط الئتث سظ 
تقه الئروشغسعر د.  اإلجقم.  غغر  حغء آخر  السجة شغ 
عاضان خارغئاش طظ جاطسئ بعلغظئ أجاوغث تغث ألصى 
طتاضرة بسظعان "ظعب اإلجقم لطمحاضض اقصاخادغئ 
طتمث  افجااذ  اقصاخادي  وألصى  عثا"،  غعطظا  شغ 
تظفغ غشمعر طتاضرته وضاظئ بسظعان "أجج الظزام 
اقصاخادي اإلجقطغ"، وطظ جاطسئ الةثارة شغ افردن 
بسظعان  طتاضرة  ططضاوي  طتمث  د.  الئروشغسعر  ألصى 
والمالغئ؟".  اقصاخادغئ  افزطات  اإلجقم  جغتض  "ضغش 
بسث ذلك طظ جاطسئ خئاح الثغظ زسغط، الئروشغسعر 
د. سارف أرجعي ألصى ضطمئ. أطا ضطمئ اخااام المآتمر 
شصث ألصاعا افجااذ غطماز حغطك. وصث تتثث شغعا صائقً: 
"تتثبظا الغعم عظا سظ ضغفغئ تض المحاضض اقصاخادغئ 
وافزطات اقصاخادغئ لعصاظا التالغ بحضض ظزري. إن 
حاء اهللا جظرى الاطئغص السمطغ ضغش جغضعن سطى غث 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة صرغئاً بإذن اهللا. وإن 
حاء اهللا غضعن عثا المآتمر آخر طآتمر ظصثم شغه التطعل 
ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  تصثم  وصث  عثا  الظزرغئ!" 
وافضادغمغغظ  السغاجغغظ  جمغع  طظ  الةجغض  بالحضر 
وصادة الرأي وطمبطغ المظزمات غغر التضعطغئ وجمغع 
المحارضغظ الثغظ تدروا إلى المآتمر طظ دول وطثن 

سثغثة طثاطفئ.

شغ حعر رجإ المترم طظ عثا السام ١٤٤٠عـ - ٢٠١٩م وبمظاجئئ الثضرى افلغمئ لصداء المةرطغظ سطى دولئ 
اإلجقم وإلشاء ظزام التضط اإلجقطغ (الثقشئ) شغ ٢٨ رجإ المترم ١٣٤٢عـ، المعاشص ١٩٢٤/٠٣/٠٣م، 
اإلسقطغ  المضاإ  وإن  شغعا،  غسمض  الاغ  الئقد  جمغع  شغ  واجسئ  جماعغرغئ  شسالغات  الاترغر  تجب  غظزط 
المرضجي لتجب الاترغر جغصعم بإذن اهللا طظ خقل طعصسه اإللضاروظغ باشطغئ حاططئ لاطك الفسالغات جائق 
اهللا  سطى  ذلك  وطا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بصغام  غسةض  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
ْرِض َكَما 

َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ ُ ا بسجغج، غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَعَد ابَّ

ال  َفْعُبُدونيَِن  ْمناً 
َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  مِّن  َجَُّهم  َُبدِّ َ َو لَُهْم   َ اْرتَ ِي  َّ ا ِديَنُهُم  لَُهْم  نَنَّ  َُمكِّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف 

ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾. لماابسئ الفسالغات سطى الرابط الاالغ:
ُ
ِ َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ ُكوَن  يرُْشِ

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/58318.html  
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بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائر

شغ ذضرى عثم الثقشئ ظثضر المسطمغظ؛
الثي  اإلجقم  شغ  التضط  ظزام  وتثعا  الثقشئ  أن 
حرسه رب السالمغظ، ولط غسرف المسطمعن غغرعا، ولط 
غتغثوا سظعا صغث حسرة، وعغ السئغض العتغث لاطئغص 
حرع اهللا تطئغصاً ضاطقً حاطقً شغ التغاة، وبعا ُغتمض 
السئغض  وعغ  والةعاد،  بالثسعة  السالط  إلى  اإلجقم 
وإرجاء  وصعتعط  وسجعط  المسطمغظ  لعتثة  العتغث 

السثل بغظعط وبغظ جمغع الظاس...

اصرأ شغ عثا السثد:
-  المسطمعن أّطئ تّغئ ولع ضان تضاطعا أطعاتًا ...٢

-  ترضئ الظعدئ؛ بغظ سطماظغئ العاصع، 
    وأخالئ اإلجقم الةجء الباظغ ...٢

-  تض طحضقت الظاس 
    غتااج إلى إرادة جغاجغئ طئثئغئ ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء الباطظ ...٤

-  بعرة الحام بتاجئ طاجئ 
   لصغادة واسغئ طثطخئ تعخطعا إلى بر افطان ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٦ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٣ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ                                               الرائث الثي ق غضثب أعطه                    السثد: ٢٢٥ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

بثأ عاطح المظاورة غدغص أطام الظزام الةجائري سطى 
بعتفطغصئ  إسقن  بسث  الحارع  إلى  الظاس  خروج  وصع 
الضبغَر  تمطئ  خطعة  شغ  خاطسئ  لعقغئ  ترحته  سظ 
ضتى  طةاعث  طسطٍط  لحسٍإ  واإلعاظئ  اقجافجاز  طظ 
بأضبر طظ ططغعن وظخش المطغعن طظ الحعثاء إلخراج 
أن  الحرارة  ضاظئ  الئقد.  طظ  الفرظسغ  المساسمر 
اظططصئ طسغراٌت طظثدة بالسعثة الثاطسئ لئعتفطغصئ 
طظ طثغظئ خراذئ حرق الئقد وطظاذص أخرى طةاورة. 
بط أسصإ ذلك خروج أسثاد ضئغرة طظ الظاس أضبرعط 
المثن  جض  حعارع  إلى  البقبغظ  دون  الحئاب  طظ 
٢٠١٩/٠٢/٢٢م  الةمسئ  خقة  سصإ  الةجائر  شغ  الضئرى 
طتاةغظ وراشدغظ طظطص "اقجامرارغئ". بط طا لئبئ 
اقتاةاجات الاغ اظثلسئ غعم الةمسئ الاالغئ أن اطاثت 
طاعصع.  غغر  شرغث  طحعث  شغ  الئقد  أظتاء  جمغع  إلى 
طسألئ السعثة الثاطسئ  وبخعت واتث تةاوز جرغساً 
وطظ  ضطه.  الظزام  باشغغر  غطالإ  وخار  لئعتفطغصئ 
المآضث اآلن أن أختاب الصرار باتعا شغ طأزق بسث أن 
والمتاطعن  الةاطسات  وأجاتثة  ذقُب  لطتراك  اظدط 
المثارس.  تقطغث  وتاى  بارزة  جغاجغئ  وحثخغات 
صث  ضاظئ  والمسغرات  السطمغئ  الازاعرات  أن  ورغط 
ُطظسئ شغ الساخمئ صاظعظاً طظث جظعات بتةئ المتاشزئ 
سطى افطظ واقجاصرار، إق أن طسغرات جطمغًئ تاحثة 
وطظزمئ جابئ حعارع الساخمئ الةجائرغئ. ضما حعثت 
الةاطسئ  ذطئئ  ضط  ضئغرًا  تةمعرًا  العجطى  الةجائر 
افخرى  الةاطسات  وضطغات  طساعث  وذطئئ  المرضجغئ 
تةاوزت تعاجج وصعاظغظ السططئ بحضض غغر طسئعٍق 
وحارضئ شغعا أسثاد ضئغرة طظ الظاس خشارًا وضئارًا 
ظساًء ورجاقً طظ ضاشئ الحرائح شغ طعجئ طظ الشدإ 

الراشخ قجامرار ظزام صمسغ شاجٍث طاعالك.
طظ ظاتغئ أخرى شإن الثقئض صعغئ سطى أن المعالغظ 
الئقد،  شغ  التاضمئ  المآجسئ  شغ  الفرظسغ  لطةظاح 
عط َطظ وراء افتثاث طظث بثاغاعا رغط سثم تئظغعا 
طظ أي ذرف! وضان رواد طعاصع الاعاخض وعغ أذراف 
طةععلئ شغ أغطئعا تظادوا بحضض طاظاغط طظث أجابغع 
أي صئض اإلسقن سظ ترحح بعتفطغصئ بحضض رجمغ لثشع 
الظاس وتبعط سطى الظجول لطازاعر. وعع طا تةطى شغ 
الظجول لطحارع والمطالئئ بإزاتئ بعتفطغصئ، شغ لتزئ 
طظ لتزات الخراع طع الثخعم اجُاشطئ شغعا طحاسر 
الشدإ السارم ووظفئ شغعا تالُئ اقظسثاد السغاجغ 
طاخاسث  بحضض  الةجائُر  تحعثعا  باتئ  الاغ  الضئغر 
اقتاصان  وتالئ  الرئاجغات،  طعسث  اصاراب  طع  طثغش 
الرساغئ  جعء  سظ  تمثدئ  الاغ  الحثغث  الحسئغ 
الظفط  جسر  اظعغار  وصع  سطى  المساعغات  ضاشئ  سطى 
وعئعط جسر السمطئ المتطغئ وازدغاد الئطالئ وظعإ 
المال السام وغغر ذلك، والثي ضان طظ تثاسغاته غطغان 
حسئغ وطعجئ طظ اقضطرابات واإلضرابات اجااتئ 
الئقد طظث بثاغات العقغئ الرابسئ لئعتفطغصئ بحضض غغر 
طسئعٍق شغ صطاسات سثة، حمطئ افذئاء المصغمغظ 
الباظعي  الاسطغط  وأجاتثة  الحئه-ذئغ  وطساثثطغ 
والساذطغظ طظ الحئاب شغ الةظعب وذقب المثارس 
السطغا لاثرغب افجاتثة وطاصاسثي الةغح الثغظ ُطظسعا 
بالصعة طظ الازاعر شغ الساخمئ، وسمال الخغاظئ شغ 
لعثا  اباعب  وصث  السمعطغئ.  الةعغئ  الثطعط  حرضئ 
التراك الحسئغ سطى الثخعص السطماظغعن المرتئطعن 
شضرًا وحسعرًا بالمساسِمر الصثغط إلى درجئ أن دشسعط 
عثا الظةاح شغ تترغك الحارع شغ عثا الزرف السغاجغ 
اقتاةاجات إلى طا شعق  بعثا التةط إلى رشع جصش 
وإظحاء  الظزام  تشغغر  إلى  بض  الثاطسئ  السعثة  إلشاء 
واجسئ  حرائح  له  اباعةئ  ضما  الباظغئ"!  "الةمععرغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

وظثغرًا،  بحغرًا  لطسالمغظ    طتمثًا  ظئغظا  اهللا  بسث 
وجسض طا جاء به طظ أتضام فظزمئ التغاة ضاشئ رتمئ 
ْرَسلَْناَك إِالَّ 

َ
لطظاس أجمسغظ، غصعل اهللا جئتاظه: ﴿َوَما أ

اإلجقطغئ  الثولئ    التئغإ  شأصام  لِلَْعالَِمنَي﴾،  رمَْحًَة 
افولى شغ المثغظئ المظعرة، طتثدًا أرضاظعا وصعاسثعا 
لطظاس أن افطر طظ بسثه جغضعن  وأجعجتعا، وطئغظاً 
ْ اَألْنَِاُء  ُسُه ُ َل َت اِئ ْ َبُ ِإْسَ خقشئ، شصال : «َكاَن
ُن  ُ َوَسَ ْعِ  َ َنِيَّ  ال  َوِنَُّه  َنِيٌّ  َخَلَفُه  َنِيٌّ   َ َهَل ا  َ ِل ُكلَّ ِل َفاَألوَّ َعِة اَألوَّ ْ ا ِبَ َنا َقاَل ُف ا َتْأُمُ َ ا َف ُُ َقاُل ْ ُخَلَفاُء َت
»، شتمض  ْ َعاُه َّا اْسَْ ْ َع َ َساِئُلُه َّ ْ َفِإنَّ  ُه ْ َحقَّ ُه ُ َوَأْع
الراغئ طظ بسثه  خطفاؤه الراحثون، والثغظ جاؤوا 
الاغ  الئقد  شغ  والعثى  الثغر  غتمطعن  بسثعط،  طظ 
ظعر  إلى  الضفر،  ظطمات  طظ  الظاس  إلخراج  غفاتعظعا 
وطظ  اإلجقم،  سثل  إلى  افدغان  جعر  وطظ  اإلجقم، 

ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة.
طظ الجطان، اجاطاسئ  واجامر التال سطى ذلك صروظاً 
شغعا دولئ الثقشئ أن تخعر أطط وحسعب الئقد الاغ 
تفاتعا شغ بعتصئ اإلجقم، وتةسطعط أطئ واتثة؛ عغ 
افطئ اإلجقطغئ، وخقل عثه الفارة ضطعا الاغ اطاثت 
بالمرخاد  الضفار  ضان  صرظاً،  سحر  بقبئ  طظ  أضبر  إلى 
لقجقم وضغاظه الةاطع، الثقشئ، شضاظئ طتظئ الااار، 
وطا شسطعه بالمسطمغظ طظ تصاغض تاى خارت الثطاء 
الااار  أغطإ  خار  بض  سطغعط،  افطئ  تشطئئ  بط  أظعارًا، 
طسطمغظ، وضاظئ التروب الخطغئغئ الاغ اطاثت لصرظغظ 
لطمسطمغظ،  الظعاغئ  شغ  الشطئئ  ضاظئ  بط  الجطان،  طظ 
ق  اإلجقطغ  الةغح  أن  الضاشر  الشرب  أغصظ  تاى 
والمآاطرات،  والثجائج  الفاظ  إلى  شسمثوا  ُغعجم، 
تاى اجاطاسعا شغ خاتمئ المطاف أن غعثطعا خرح 
الحعر،  عثا  طبض  شغ  الثقشئ  وُغسصطعا  اإلجقم، 
جظئ  رجإ  طظ  والسحرغظ  الباطظ  شغ  وبالاتثغث 
١٣٤٢عـ، المعاشص البالث طظ آذار/طارس جظئ ١٩٢٤م، 

وطظث ذلك الاارغت تط إزاتئ اإلجقم سظ ضعظه دجاعر 
دولئ، وتحرغع أطئ، وظزام تغاة، سطى أغثي اإلظةطغج 
باجاثثاطعط سمقئعط أطبال الثائظ طخطفى ضمال، 
الضفر  تضط  وظض  اهللا  أظجل  بما  التضط  غاض  وبثلك 
جمغسًا  الظاس  شغ  غاتضط  الثي  عع  وتثه  والطاغعت 

وظض غطئص شغ جمغع السالط إلى غعطظا عثا.
بالتثث  وق  العغظ،  بافطر  الثقشئ  ضغاع  غضظ  لط 
السادي، إق أن افطئ ضاظئ طشطعبئ سطى أطرعا، شأغطإ 
شغ  والئصغئ  اقجاسمار،  تتئ  ضاظئ  المسطمغظ  بقد 
حعصغ  أتمث  الحسراء  أطغر  سئر  وصث  سمقئعط،  أغثي 
الةطض  التثث  عثا  سظ  الثقشئ)،  (رباء  صخغثته  شغ 

والمخاب السزغط شغ تغظه صائق: 
ضفظئ شغ لغض الجطان ببعبه 

ودشظئ سظث تئطب اإلخئاح
حغسئ طظ عطع بسئرة ضاتك

شغ ضض ظاتغئ وجضرة خاح
ضةئ سطغك طآذن وطظابر  

وبضئ سطغك طمالك وظعاح
العظث والعئ وطخر تجغظئ  

تئضغ سطغك بمثطع جتاح
والحام تسأل والسراق وشارس  

أطتا طظ افرض الثقشئ طاح
افرض  وتسّغث  افرض  طظ  الثقشئ  ُطتغئ  لصث  ظسط 
واجاحرى  الزطط  شسط  الئاذض،  الرأجمالغ  المئثأ 
الفساد، وخار المسطمعن غسغحعن الثل والععان، شغ 
ظض دوغقت ضرتعظغئ عجغطئ، وظغفاعا تظفغث طآاطرات 
الضفار المساسمرغظ سطى افطئ، إق أن افطئ الغعم لط 
تسث ضما ضاظئ صئض سصثغظ طظ الجطان شصث وخطئ إلى 
صظاسئ بفساد العاصع الثي تسغحه، وأغصظئ أن ق خقص 
باإلجقم، شخارت تاعق إلى الثقشئ، شةظ جظعن  إق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

متابعة فعاليات حزب التحرير العالمية
في ذكرى هدم دولة الخالفة ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م

ذضرى إجصاط الثقشئ ووجعب السمض 
إلسادتعا راحثة سطى طظعاج الظئعة
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افربساء ٦ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٣ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢٢٥

وقغئ  الاترغر/  تجب  أذطص 
 ٢٤ الةمسئ،  غعم  باضساان 
١٤٤٠عـ،  اآلخرة  جمادى 
آذار/طارس   ٠١ المعاشص 
٢٠١٩م، تمطئ تاحثة سطى 
وجائض الاعاخض اإللضاروظغ 
لثسعة المسطمغظ إلى رشخ 
لطاطئغع  الثولغئ  العجاذئ 
العظثوجغئ،  الثولئ  طع 
المسطتئ  الصعات  ولاترغك 
ضحمغر  تترغر  أجض  طظ 

المتاطئ.

الاظاصدات  سظ  السابصئ  التطصئ  شغ  تتثبظا  لصث 
واقظتراشات الاغ طرت بعا ترضئ الظعدئ سئر بماظغ 
جظعات طدئ؛ طظ بثاغئ البعرة. وإظظا طظ باب الشغرة 
وضغاظعا  افطئ  طخالح  سطى  والترص  اهللا،  دغظ  سطى 

ظثضر بالتصائص الاالغئ:
جئإ  أن  وجض  سج  ربظا  أرحثظا  لصث  افولى:  التصغصئ 
الرشسئ والظعدئ الختغتئ، والشظى وبتئعتئ السغح، 
ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال  باإلجقم،  عع  وافطان  وافطظ 

ْر  َويَُكّفِ فُْرَقاناً  لَُّكْم  يَْجَعل  اّبَ  َيّتَُقواْ  إَن  آَمُنواْ  الَِّذيَن 
الَْفْضِل  ُذو  وَاّبُ  لَُكْم  َويَْغِفْر  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُكْم 
الَْعِظيِم﴾ [افظفال: ٢٩] وصال جئتاظه: ﴿َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا 
  ًَماء َعلَْيُكم ّمِْدَرارا اراً  يُرِْسِل الّسَ َرّبَُكْم إِنَُّه َكاَن َلّفَ
ْموَاٍل َوَبنِيَن َويَْجَعل لَُّكْم َجّنَاٍت َويَْجَعل 

َ
َويُْمِدْدُكْم بِأ

ّنَ 
َ
ْغَهاراً﴾ [ظعح: ١٠-١٢] وصال جض  جقله: ﴿َولَْو أ

َ
لَُّكْم أ

َماء  ْهَل الُْقَرى آَمُنواْ وَاّيََقواْ لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََراَكٍت ّمَِن الّسَ
َ
أ

َخْذنَاُهم بَِما َكانُواْ يَْكِسُبوَن﴾ 
َ
بُواْ َفأ ْرِض َولَـِكن َكّذَ

َ
وَاأل

عغ  إن  ذرغصعا؛  تاظضإ  افطئ  وإن   .[٩٦ [افسراف: 
يِّن 

َ
اباسثت سظ درب ربعا سج وجض. صال تسالى: ﴿َوَكك

ْمِر َرّبَِها َورُُسلِِه َفَحاَسبَْناَها ِحَساباً 
َ
ّمِن َقْريٍَة َقَتْت َقْن أ

ْمرَِها َواَكَن 
َ
ْنَناَها َعَذاباً نُّْكراً  َفَذاَقْت َوَباَل أ َشِديداً وََعّذَ

ُ لَُهْم َعَذاباً َشِديداً َفاّيَُقوا  َعّدَ اّبَ
َ
ْمرَِها ُخْسراً  أ

َ
َعاقَِبُة أ

إِلَْيُكْم   ُ اّبَ نَزَل 
َ
أ َقْد  آَمُنوا  الَِّذيَن  لَْباِب 

َ ْ
األ  ِ ْو

ُ
أ يَا   َ اّبَ

ِذْكراً﴾ [الطقق: ٨-١٠]. وإن تعظج وغغرعا طظ بقد 
شظعدئ  ذعغطئ  جظعات  الثقشئ  جظاح  تتئ  ساحئ 

وجمئ، تاى خارت تطاول البرغا شغ ضض المةاقت.

المسطمغظ  بقد  بسخ  ساحئ  لصث  الباظغئ:  التصغصئ 
شغ شارات طظ الاارغت بسغثة سظ دغظ اهللا سج وجض؛ 
شرصئ  طظ  الغعم؛  شغه  ظتظ  طما  أخابعا  طا  شأخابعا 
وتمجق وشصر، وتظاتر وتصاذع وتثابر. وذلك طبض الفارة 
الاغ جئصئ الصائث السزغط طعجى بظ ظخغر، وصائثه 
سمر،  بظ  بضر  أبع  السزغط  والصائث  زغاد،  بظ  ذارق 
وصائثه غعجش بظ تاحفغظ. وطا لئبئ افطئ أن ظعدئ 
طرة أخرى، ووصفئ سطى أصثاطعا أطام ضض الاتثغات. 
وشغ عثا سئرة لظا شغ بقد المشرب اإلجقطغ؛ تغث إن 
ضبغرا طما أخاب طظ جئصظا شغ تطك الفارة غخغئظا، وق 
الثي  ظفسه؛  افخغض  بالطرغص  إق  لطثقص  لظا  ذرغص 

جار شغه أجقشظا رتمعط اهللا ورضغ سظعط.
التصغصئ البالبئ: إن بقد المسطمغظ الغعم بحضض سام، 
تسغح  خاص،  بحضض  تعظج  وطظعا  المشرب  وبقد 
تضاطعا  تئسغئ  عع  والسئإ  وجض.  سج  اهللا  سظ  ُبسثًا 
لطثول الضاشرة، وتطئغصعط فظزمئ طثالفئ لثغظ افطئ 
وطئثئعا؛ وُبسث الضبغر طظ الترضات اإلجقطغئ الساططئ 
شغ بقد المسطمغظ سظ دغظعا الصعغط، واظثراذعا شغ 
سطماظغئ العاصع السفظئ، ضالظعدئ شغ تعظج، والتجب 
ترضغا،  شغ  والاظمغئ  والرشاه  باضساان،  شغ  اإلجقطغ 
وغغر  المشرب...  شغ  (السثالئ)  اإلجقطغئ  والةماسئ 
ورتسئ  دغظعا،  أخالئ  سظ  اباسثت  أتجاب  طظ  ذلك 
ضما رتع غغرعا شغ السطماظغئ والثغمصراذغئ، وتصعق 

اإلظسان والترغات الضاذبئ.
بالفسض  تسغح  الغعم  تعظج  إن  الرابسئ:  التصغصئ 
شراغا جغاجغا تصغصغا؛ لط غمفه ق افتجاب السطماظغئ، 
تاردى  تعظج  أن  عع  والسئإ  الظعدئ؛  ترضئ  وق 
شصر  وغجغث  لقجاسمار،  ارتعاظعا  وغجغث  افجفض،  ظتع 

أعطعا غعطا بسث غعم، وتجداد المتسعبغات والسرصات 
والاتضمات اقصاخادغئ.

وشغ الثاام: شإظظا ظاعجه بظثاء تار إلى المسطمغظ شغ 
تعظج الثدراء بحضض سام، وإلى أتئاع وأظخار ترضئ 
عغ  افطئ  بأن  لعط:  ظصعل  خاص؛  بحضض  الظعدئ 
افصعى، وأن الرأي السام شغ تعظج عع لخالح اإلجقم، 
أن  شسطغضط  والمةامع.  الثولئ  شغ  تطئغصه  ولخالح 
وأذرعط  الترضئ،  عثه  شغ  الصادة  أغثي  سطى  تأخثوا 
ضما  صخرا؛  التص  سطى  وصخرعط  أذرا،  التص  سطى 
نَّ  اللَّه َلَْأُمُ َ  ، أوخى بثلك رجعل اهللا  شصال: «َكالَّ
َيِ  َعَلى  ُنَّ  ولَْأُخ  ، ِ َ ْ ُ اْل  ِ َع نَّ  َهُ َوَلَْ وِف،  ْعُ َ ِّ ِاْل َ نَُّه َعَلى اْل ُ ُ ا، وَلَْق ًْ ِّ َأ َ نَُّه َعَلى اْل ُ ِ، وَلَْأ َّاِل َّ ال ، ُث ٍ ْ َعَلى َْع ُ ِ ْع ِب َ ُقُل َّ اللَّه  َ ِ ْ ا، َأْو َلَ ً ْ َق

» رواه أبع داود. ْ ُه ا َلَعَ َ َ ْ ُ ْلَع لَ
شإن أخالئ اإلجقم تثسع لطامغج ولطمفاخطئ، صال تسالى: 
إِنَُّه بَِما  َيْطَغْواْ  ِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوالَ 

ُ
﴿َفاْسَتِقْم َكَما أ

ُكُم  َيْعَملُوَن بَِصيٌر  َوالَ تَْرَكُنواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ َفَتَمّسَ
ْولَِياء ُعّمَ الَ تُنَصُروَن﴾ 

َ
الّنَاُر َوَما لَُكم ّمِن ُدوِن اّبِ ِمْن أ

[ععد: ١١٢-١١٣]. وق غصئض اإلجقم بالثل واقرتماء شغ 
أتدان السطماظغغظ، أو المحرضغظ طظ الثول الضاشرة. 
ولظا شغ رجعل اهللا افجعة التسظئ؛ تغث رشخ المغض 
لطضفار سظثطا سرضعا سطغه أن غسئثوا إلعه ساطاً، وغسئث 
ّفَُها 

َ
ك يَا  ﴿قُْل  صعله:  وجض  سج  اهللا  شأظجل  ساطا  آلعاعط 

نُتْم َعابُِدوَن َما 
َ
ْقُبُد َما َيْعُبُدوَن  َوَال أ

َ
الَْكافُِروَن  َال أ

نُتْم َعابُِدوَن َما 
َ
ا َقَبدّيُْم  َوَال أ نَا َعابٌِد ّمَ

َ
ْقُبُد  َوَال أ

َ
أ

َ ِديِن﴾ [الضاشرون]. وإن سطى  ِ ْقُبُد  لَُكْم ِديُنُكْم َو
َ
أ

ضض طظ غرغث الظعدئ سطى أجاس اإلجقم أن غتمض 
التاضظئ  غعجث  وأن  لفطئ،  جغاجغا  طحروسا  اإلجقم 

الحسئغئ تعله سطى أجاس عثا اإلجقم.
َبُد  ا الّزَ ّمَ

َ
وأخغرا شإظظا ظصعل: غصعل رب السجة جض جقله: ﴿َفأ

ْرِض 
َ
األ فِي  َفَيْمُكُث  الّنَاَس  يَنَفُع  َما  ا  ّمَ

َ
وَأ ُجَفاء  َفَيْذَهُب 

لَِرّبِِهُم  اْسَتَجابُواْ  لِلَِّذيَن    ْمَثاَل 
َ
األ اّبُ  يَْضرُِب  َكَذلَِك 

ْرِض 
َ
ا فِي األ ّنَ لَُهم ّمَ

َ
الُْحْسَنى وَالَِّذيَن لَْم يَْسَتِجيُبواْ لَُه لَْو أ

ْولَـئَِك لَُهْم ُسوُء الِْحَساِب 
ُ
َجِميعاً َوِمْثلَُه َمَعُه الَْفَتَدوْاْ بِِه أ

وَاُهْم َجَهّنَُم َوبِئَْس الِْمَهاُد﴾ الرسث: ١٧-١٨]. إن الئاذض 
ْ
َوَمأ

التص  وإن  جغاعثم،  تاما  شإظه  واجاطال  ذال  طعما 
ُمّنَ َعلَى الَِّذيَن  ن ّغَ

َ
ظاعر ق طتالئ. صال تسالى: ﴿َونُِريُد أ

  ًة َونَْجَعلَُهُم الْوَارِعِيَن ئِّمَ
َ
ْرِض َونَْجَعلَُهْم أ

َ ْ
اْسُتْضِعُفوا فِي األ

ْرِض َونُرِي فِرَْعْوَن وََهاَماَن وَُجُنوَدُهَما 
َ ْ
َن لَُهْم فِي األ َوُغَمّكِ

ا َكانُوا يَْحَذُروَن﴾ [الصخص: ٥-٦]. ِمْنُهم ّمَ
وخاتمئ الثاام: لصث طّظ اهللا سج وجض سطى أعض تعظج 
الثدراء؛ بتجب أخغض ق غسرف المعادظئ، وق الاطعن وق 
السغر شغ رضاب الشرب وطحارغسه، بض إظه تجب صائط 
سطى افخالئ والاأخغض لثغظ اهللا سج وجض، وعع غصش ظثا 
لضض عثه افتجاب والترضات العابطئ؛ الئسغثة سظ دغظ 
سال:  بخعت  افطئ  وغثسع  وتارغثعا،  وأخالاعا  افطئ 
بأن ذرغص التص عغ ذرغص الصرآن وجظئ المخطفى 
، وأن بقد المشرب غةإ أن تسعد ضما ضاظئ؛ شغ ظض 

الصادة السزام طظ أبظاء عثه افطئ الضرغمئ.
ظسأله تسالى أن غضرم أطئ اإلجقم بتضط اإلجقم سما 
صرغإ لاسعد عثه افطئ ضما وخفعا ربعا جئتاظه بصعله: 
بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلّنَاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ َخْيَر  ﴿ُكنُتْم 

 [آل سمران: ١١٠] ﴾َِوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاّب

شإّظعا  الحرع،  أتضام  تطئغص  أجــض  طظ  وتاسطح 
بغظما  والامضغظ،  الظخر  وتساتص  رغإ،  بق  تّغئ  أّطٌئ 
تضاطعا أطعات فّظعط ُغطّئصعن أتضام الضفر العضسغئ، 
وُغتاربعن  واإللتادغئ،  السطماظغئ  البصاشئ  وغظحرون 
شغ  وجسعط  وغئثلعن  سطغعط،  وغاظّمرون  حسعبعط 
غئاشعن  ق  المساسمرغظ،  الضفار  طظ  أجغادعط  خثطئ 

طظ ذلك جعى التفاظ سطى سروحعط الجائطئ...
صاض  طظ  اإلجقطغ  السالط  شغ  غةري  طا  غرون  شعط 
واضطعاد  تظضغٍض  وطظ  الُمسادسفغظ،  لطمسطمغظ 
ضض  شغ  وافبرغاء  وافذفال  لطظساء  وتةعغع  وتعةغر 
وعغ  شاجع  بعرضغظا  شفغ  جاضظاً،  ُغتّرضعن  وق  طضان 
دولئ أشرغصغئ عجغطئ ُغصاض الحعر الماضغ سطى أغثي 
شغ  المسطمغظ  طظ  السحرات  المسطمئ  غغر  الصئائض 
صرى  طظ  صرغئ  سحرة  بماظغ  تطال  ُطرّوسئ،  طةازر 
المسطمغظ الُمدطعثغظ شغ تطك الثولئ، وق غةثون 
طظ غظخرعط أو تاى غاتّثث سظعط شغ وجائض اإلسقم، 
شغعا  المسطمغظ  دغار  تاتّعل  الحرصغئ  ترضساان  وشغ 
جمغع  المةرطئ  الخغظ  شغه  ُتمارس  ضئغر  جةظ  إلى 
أظعاع الصعر والزطط بتصعط لثرجئ أن تمظع المسطمغظ 
وخعم،  خقة  طظ  الاسئثغئ  حسائرعط  طمارجئ  طظ 
وتتاول خرشعط سظ دغظعط وتتعغطعط إلى ططتثغظ، 
وطظسعط طظ الجواج والاضابر بحاى افجالغإ الصثرة، 
بغظما ق تاترك أغئ دولئ طظ الثول الصائمئ شغ بقد 
المسطمغظ لطثشاع سظعط، أو تاى ُطةرد اقساراض سطى 
جطعك الخغظ العمةغ تةاععط، وبثقً طظ ذلك ظةث 
بسخ  الخغظ  باسطغط  تصعم  الثول  عثه  طظ  الضبغر 
الفارغظ طظ اإلغشعر طظ طسطمغ ترضساان الحرصغئ إلى 
الثولئ الخغظغئ المةرطئ لاسثطعط أو تسةظعط!! شغما 
تظحشض تطك الثول بالثقشات المخطظسئ شغما بغظعا، 
الصثرة  الشربغئ  التدارة  طفاعغط  ظحر  شغ  وتظحط 

إلشساد المةامع وظحر الرذائض.
تسغحعا  الاغ  الخسئئ  الزروف  عثه  ضض  طع  ولضظ 
الحسعب اإلجقطغئ، وطع ضض طا ُتساظغه طظ ضسش، شإّن 
إغماظعا باإلجقم عع التخظ افول وافخغر الثي غصغعا 
التدارة  لمفاعغط  الفضري  لطشجو  والثظعع  الجلض  طظ 
الشربغئ الُمثادسئ الجائفئ، وإّن تماجك افجرة الُمسطمئ 
وتمسضعا بافتضام الحرسغئ الثاخئ بالحآون السائطغئ 
اظاحار  ظاعرة  طظ  غتمغعا  الثي  الباظغ  التخظ  لعع 
الثول  شغ  افجــر  تحعثه  ضالثي  العاجع  اقظتراف 
الشربغئ، وإّن وجعد افتجاب اإلجقطغئ المئثئغئ الاغ 
تامسك بفضرة الثقشئ الراحثة والةعاد شغ جئغض اهللا 
وتطئغص أتضام الحرع اإلجقطغ تطئغصاً حاطقً شغ ضض 
طظاتغ التغاة، واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ لعع التخظ 
شغ  افّطئ  بعخطئ  غصعد  والثي  خقبًئ  افحث  البالث 

ترضاعا ظتع اقتةاه الختغح.
تخمث  أْن  تساطغع  البقبئ  التخعن  بعثه  شافّطئ 
وأْن  الساتغئ،  الضفار  عةمات  أطام  أجطعرغاً  خمعدًا 
الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الساططئ  البطئ  طع  وتسمض  تخئر 

ودار اإلجقم.
اهللا،  بإذن  صرغئاً  افّطئ  إلى  الثقشئ  سعدة  تغظ  وإلى 
ق  المسطمعن  شسغئصى  الثقشئ،  إلى  افّطــئ  وســعدة 

 غسرشعن الغأس وق اإلتئاط وق اقظضسار

املسطمعن أّطئ تّغئ 
ولع ضان تضاطعا أطعاتًا

افّطئ اإلجقطغئ أّطٌئ تّغٌئ بإغماظعا وإجقطعا، وعغ شغ 
ُطةمطعا ُتتّإ اإلجقم، وُتتّإ تطئغص أتضام الحرغسئ 
اإلجقطّغئ، وتضره الضفر وأعطه، وتظئث أتضاطه العضسغئ، 
وتمصئ طظ غثسع إلى إصخاء الثغظ سظ التضط، وسظ 
السغاجئ، وسظ التغاة، وعغ شغ أغطئغاعا الساتصئ ق 
تبص بتضاطعا، وق تتارطعط، وتسائرعط طةرد أدوات 
رخغخئ بغث الضاشر المساسمر، وتاربص بعط الثوائر، 
طةرد  وتسائرعط  بقذعط،  بسطماء  أغداً  تبص  ق  وعغ 

أبعاق ذات خعار لطتضام الطشاة.
طظ  وتسائره  ضّطه،  ذلك  ُتثرك  اإلجقطغئ  افطئ  إّن 
الُمسّطمات الئثغعغئ، شعغ تظازر لتزئ الئطح بعط 
جططاظعا  ولاساسغث  لاثطسعط،  الةمر،  طظ  أتّر  سطى 
المسطعب، لضظعا تظازر طظ غسّطص لعا الةرس، وغثطع 
الثطعة افولى، لثلك وجثظاعا اظثشسئ طع أول حرارة 
جرأة  بضض  الاشغغر  لظثاء  واجاةابئ  السربغئ،  لطبعرات 
تةاوبًا  اإلجقطغئ  الحسارات  طع  وتةاوبئ  وإصــثام، 
اقجاسثاد  لثغعا  تغئ،  أّطٌئ  أّظعا  بثلك  شأبئائ  صطئغًا، 
وأظعرت  اإلجــقم،  جئغض  شغ  والمعت  لطادتغئ 
بثلك  وضاظئ  الاشغغر،  سةطئ  طع  لطسغر  سةغئئ  صثرات 
جثغرة بتمض لعاء اإلجقم إذا طا جظتئ لعا الفرخئ، 

وتعّغأت لعا الزروف.
َوَمن 

َ
غصعل اهللا جئتاظه وتسالى شغ جعرة افظسام: ﴿أ

ْحَييَْناهُ وََجَعلَْنا لَُه نُوراً َفْمِشي بِِه فِي الّنَاِس 
َ
َكاَن َمْيتاً َفأ

لَِك 
ٰ
َكَذ ّمِْنَها  بَِخارٍِج  لَيَْس  لَُماِت  الّظُ فِي  َثلُُه  ّمَ َكَمن 

ُزّيَِن لِلَْكافِِريَن َما َكانُوا َفْعَملُوَن﴾، شصئض اإلغمان ضان 
اإلظسان طغااً شضرغاً فّظه ضان ضاقً تائرًا تائعاً شأتغاه 
اهللا باإلجقم، ووّشصه قتئاع الرجعل  اساصادًا وسمًق، 
الدققت  ظطمات  طظ  شاظاصض  وتخرشاً،  وجطعضاً 
وافععاء إلى ظعر اإلجقم التص وعثاغاه، شضأّظه اظاصض 
المسظى  وبعثا  التغاة،  سالط  إلى  المعت  سالط  طظ 
غضعن الضفر طعتاً والدقل طعتاً، وغضعن اإلغمان تغاًة 
واإلجقم تغاة، ولثلك صال جئتاظه وتسالى شغ جعرة 
ِ َولِلّرَُسوِل إَِذا  َ ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبّ

َ
افظفال: ﴿يَا ك

َ يَُحوُل َنْيَن الَْمْرءِ  ّنَ اّبَ
َ
َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم َواْعلَُمواْ أ

نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن﴾، واهللا جئتاظه شغ صعله ﴿يَا 
َ
َوَقلْبِِه وَك

ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ﴾ ُغثّضرظا بإغماظظا، وغثسعظا لقجاةابئ 
َ
ك

هللا ولرجعله بالطاسئ والسمض واقلاجام، شإْن اجاةئظا 
ضان  ظساةإ  لط  وإْن  لظا،  تغاة  ذلك  ضان  لطططإ 
ذلك طعتاً لظا ولع ضّظا طآطظغظ، لثلك ظّئعظا اهللا ضبغرًا 
به  جاءظا  طا  بضض  وافخث  الطاسئ،  شغ  اقجامرار  سطى 
جاء  طا  بضض  واقلاجام  والسقم،  الخقة  سطغه  رجعلظا 
به اإلجقم ضما جاء شغ صعله تسالى طظ جعرة التحر: 
َفانَتُهوا  َقْنُه  َغَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوهُ  الّرَُسوُل  آتَاُكُم  ﴿َوَما 
شغ  صعله  وشغ  الِْعَقاِب﴾،  َشِديُد   َ اّبَ إِّنَ   َ اّبَ َواّيَُقوا 
َ َوَرُسولَُه  ِطيُعوا اّبَ

َ
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
جعرة افظفال: ﴿يَا ك

طظ  أّن  ظةث  وعضثا  تَْسَمُعوَن﴾،  نُتْم 
َ
وَأ َقْنُه  تََولَّْوا  َوَال 

طظ  بالسمض  وغاطّئج  الحرع،  أتضام  لاطئغص  غسسى 
أجض تطئغصعا، شعع تّغ ُطثرك لخطاه باهللا، وعثه عغ 
التغاة التصغصغئ، وطظ ُغصّخر شغ جظإ اهللا، وغاساعض 
شغ تمض دسعة اإلجقم شعع طغئ فّظه غسغر باتةاه 

صطع خطاه باهللا، وعثا عع المعت التصغصغ.
بض  تسسى  ُطةمطعا  شغ  اإلجقطغئ  ــئ  افّط أّن  وبما 
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"أضثت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٣/٠٦م)  ١٤٤٠عـ،  اآلخرة  جمادى   ٢٩ افربساء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
طظث  المالغجغئ  افراضغ  شغ  غصغمعن  ضاظعا  المخرغئ  لطسططات  طخرغغظ  أربسئ  تسطغط  المالغجغئ  السططات 
أربع جظعات، وذلك سطى خطفغئ اتعاطات أطظغئ. والحئان افربسئ وعط (طتمث شاتغ سغث، وسئث اهللا طتمث 
بتصعط  وخادرة  السسضري  لقظصقب  طسارضعن  طتمث)  السغث  وسجطغ  السجغج،  سئث  الرتمظ  وسئث  عاحط، 
طتمث  المخري  الحاب  الماضغ  حئاط/شئراغر  شغ  رّتطئ  الارضغئ  السططات  وضاظئ  المآبث.  بالسةظ  أتضام 
آقف  المخرغئ  السططات  وتقتص  اإلسثام.  أتثعما  تضمغظ  غعاجه  أظه  رغط  الصاعرة،  إلى  التفغر  سئث 
المسارضغظ سئر السالط، طمظ شروا سطى وصع تمقت الصمع بسث اظصقب البالث طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٣، وصث 

ظةتئ شغ اجاسادة سثد طظعط شغ سمطغات تسطغط تسرضئ قظاصادات تادة طظ طظزمات تصعصغئ".
: إن تسطغط الظزاطغظ الارضغ والمالغجي حئاب افطئ لفرسعن طخر السغسغ، لغساصطعط وغسثبعط 
وغتضط سطغعط باإلسثام عع طحارضئ له شغ الزطط والةعر، وطساوظئ طظعط له سطى إراصئ الثم الطاعر؛ 
جةض  إلى  غداف  آخر  دلغض  وعع  بقدظا،  شغ  طخالتعط  وتتصغص  المساسمر  الضاشر  الشرب  ظفعذ  لابئغئ 
سمالاعط لطثول اقجاسمارغئ شغ تربعا الخطغئغئ سطى افطئ اإلجقطغئ. أطا آن لفطئ اإلجقطغئ أن تتجم 
أطرعا وتسصث سجطعا سطى اصاقع أظزمئ الةعر والسمالئ وتصغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ لاتصظ دطاء 

المسطمغظ وتصاطع المساسمرغظ طظ بقدعط؟!

حزب التحرير/ والية باكستانماليزيا وتركيا تتآمران مع السيسي في إعدام شباب مصر
حملة واسعة لرفض الوساطة الدولية وإلعالن الجهاد لتحرير كشمير
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بفاح  تطالإ  المترر  طظ  سثة  طظاذص  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزمعا  طزاعرات  الةمسئ،  خقة  سصإ  خرجئ 
لطمظاذص  الظزام  صخش  سظ  السضعت  وسثم  العتحغ،  لطصخش  تاسرض  الاغ  والمثن  لطصرى  ظخرة  الةئعات، 
المتررة. شفغ بطثة الستارة - برغش تطإ الشربغ خرجئ طزاعرة تاحثة سئرت حساراتعا وقشااتعا المرشعسئ 
سظ رأي التاضظئ الحسئغئ، طظ خقل جطسطئ قشاات جاءلئ إتثاعا صادة الفخائض: إذا ضان عثف الصخش تعةغر 
الظاس وشاح الطرق، شما عثشضط أظاط؟ واجافعمئ قشائ أخرى: عض غرجع ساصض تماغئ طظ الظصاط الارضغئ الساججة 
سظ تماغئ ظفسعا أخق؟ طعمئ افتراك وصادة شخائطعط تظفغث اقتفاصغات: شما طعماضط غا سظاخر الفخائض؟ شغ 
تغظ أوضتئ أخرى فعض تعران: أن الثي خثسضط بأطان الاسعغات شغ الةظعب: عع الثي غصاطضط شغ الحمال. 
أطا شغ بطثة تض الضراطئ - برغش إدلإ الحمالغ، شصث خرجئ سصإ خقة الةمسئ طزاعرة ظثدت بالصخش المسامر 
وخمئ الفخائض، وتمغجت قشاات المزاعرة بأظعا سضسئ الحسارات افولى لبعرة الحام شصالئ إتثاعا: "عغ هللا 
عغ هللا، طا لظا غغرك غا اهللا"، وتسعثت أخرى طآضثة: جظسغثعا جغرتعا افولى، وشغ طثغظئ أرغتا - برغش إدلإ 
الةظعبغ، اخاجلئ طزاعرتعا سصإ خقة الةمسئ بالحسارات والقشاات المرشعسئ، المحعث السائث شغ طا تئصى طظ 
أراض طتررة، شأضثت إتثى القشاات أن: إجصاط الظزام وإرضاء الثاسط الداطظ عثشان طاساضسان ق غطاصغان، 
وأخئرت أخرى: أن افذفال الصاطى غحضعن إلى اهللا الداطظ الارضغ الحرغك والحاعث سطى صاطظا بعاجطئ إظةرلغك 

وظصاط المراصئئ، وذّضرت أخرى أن: جرجظاز تصخش ضض تغظ، وتحضع وتسأل ظثعة المةاعثغظ.

فن  الفصعاء،  بسخ  صال  ضما  الفروض،  تاج  عغ  بض 
غمعت  شق  بعجعدعا،  إق  تصام  ق  افتضام  طظ  ضبغرًا 
تطئسه  لسثم  جاعطغئ،  طغائ  الجطان  عثا  شغ  أتثظا 
...» : بالسمض طظ أجض إصاطئ الثقشئ، غصعل الظئغ

َجاِهِلًَّة».  ًَة  ِم َماَت  َعٌة  َبْ ُعُِقِه  ِفى   َ َوَلْ َماَت   ْ َوَم
بط إن الثقشئ عغ الاغ تةمع حاات افطئ شغ دولئ 
واتثة، وترسى حآون الظاس بأتضام اإلجقم، وعغ 
تاطغئ افسراض، وتاشزئ التثود طظ اقظاعاك، وعغ 
رضغ  سمر  الفاروق  غصعل  المسطمعن،  بعا  غسج  الاغ 
ظا اهللا باإلجقم شمعما اباشغظا  اهللا سظه: (ظتظ صعم أسجَّ
السجَّة شغ غغره أذلَّظا اهللا)، وإن اهللا جئتاظه وسث سئاده 
الاجطعا  طا  طاى  افرض،  شغ  باقجاثقف  المآطظغظ 
ِيَن آَمُنوا  َّ ُ ا بأتضاطه وأظزماه، صال تسالى: ﴿َوَعَد ابَّ
ْرِض َكَما 

َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

ِيَن ِمْن َقْبلِِهْم﴾. َّ اْسَتْخلََف ا
بسعدة  والسقم  الخقة  سطغه  التئغإ  بحرى  وضثلك 
افطئ  تسغح  الثي  الةئري  المطك  عثا  بسث  الثقشئ، 
والسقم:  الخقة  سطغه  شصال  اهللا  حاء  إن  أغاطه  آخر 
َن  ُ ُ َأْن َت َّ ُن َما َشاَء  ُ ًَّة َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت «... ُث
َعَلى  ِخَالَفًة  ُن  ُ َت  َّ ُث َفَعَها  َيْ َأْن  َشاَء  ِإَذا  َفُعَها  َيْ  َّ ُث
الثقشئ  جظعد  طظ  شطظضظ  َجَضَئ.  ُبطَّ  ِة»  َّ ُ الُّ َهاِج  ِمْ
شغ  الضرغط  بالسغح  شظفعز  التئغإ،  بعا  بحر  الاغ 
شطظسارع  واآلخرة.  الثظغا  شغ  الرتمظ  وُظرضغ  الثظغا 
إلى السمض الثي غثخطظا شغ جظات سرضعا السماوات 
إسادتعا  أجض  طظ  الساططغظ  طع  السمض  إلى  وافرض، 

 خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

خراتئ،  اإلجقم  غتاربعن  وخاروا  وسمقؤه،  الشرب 
تاى ق تصعم له دولئ.

إظما  الثقشئ،  دولئ  عثم  ذضرى  ظتغغ  إذ  وإظظا 
ظساظعخ عمط المسطمغظ، لغسمطعا إلسادتعا خقشئ 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، والاغ بشغابعا تةرأ الضفار، 
أرض  طظ  غععد  طضظعا  بض  المسطمغظ،  بقد  شاتاطعا 
دظج  طظ  تررعا  الاغ  شطسطغظ؛  والمسراج  اإلجراء 
وبشغاب  افغعبغ.  الثغظ  خقح  الصائث  الخطغئغغظ 
الثقشئ ظّخإ الضاشر ظفسه الراسغ لحآون المسطمغظ، 
شمظع ترائر المسطمغظ طظ الطئاس الحرسغ وأجئرعظ 
افطئ  ُأشصرت  الثقشئ  وبشغاب  والائرج.  السري  سطى 
شغ  المساسمر  الضاشر  وأدخطعا  برواتعا  وُظعئئ 
شغما  المسطمعن  شغاصاتض  طخالته  تثثم  خراسات 
بغظعط، بمآاطرات غظفثعا التضام الروبغدات، شاعثر 
إضساف  ذلك  ضض  وشغ  افسراض  وتظاعك  البروات 
لطمسطمغظ، إق أظه، وضما ذضرت آظفا شإن افطئ بثأت 
تختع وتاطمج ذرغص الثقص طظ الضاشر المساسمر 
بسصعط  ططالئئ  وتثرج  الزطط،  وترشخ  وسمقئه، 
سروش الطشاة، وعثا بحغر خغر بأن افطئ الاغ ظظ 
الضاشر أظعا صث تعدع طظعا طا زالئ تغئ. ولضظ افطئ 
السمض  إلى  غثشسعا  الثي  المساظغر  العسغ  إلى  تتااج 
إق  ذلك  ولغج  أجاجعا،  سطى  غظعخ  الثي  الةاد 
وأظزماعا  لطتغاة  إسادته  أجض  طظ  والسمض  اإلجقم 

وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
طظ  افطئ  إخراج  سطى  الصادرة  وتثعا  عغ  شالثقشئ 
شغ  والرشسئ،  السج  تغاة  إلى  والخشار،  الثل  تغاة 
الجطان،  عثا  شرض  وعغ  السالمغظ،  رب  أتضام  ظض 

تامئ: ذضرى إجصاط الثقشئ ووجعب السمض إلسادتعا راحثة سطى طظعاج الظئعة

طاأخرة جثًا طظ الفصر والةعع والسعز.
افوضاع  لتالئ  اظسضاس  إق  عع  طا  آظفاً  ذضرظاه  طا  ضض 
السغاجغئ، فظعا عغ المسآولئ سظ ضض عثا الاردي، إذن 
طظ باب أولى أن تسالب إحضاقت افزطئ السغاجغئ بما 
سطى تتسغظ اقْوضاع اقصاخادغئ، أي  غظسضج إغةاباً 
السمض سطى تشغغر الظزام الرأجمالغ، وإغةاد بثغض أخغض 
ضمثرج طظ عثه افزطات الطاتظئ، إظعا طسالةئ بسغطئ 
ولضظ ذرغصعا خسإ سطى دوغطئ وظغفغئ تسغر تتئ ظض 

المساسمر الرأجمالغ شغثط لعا الثطط والمسالةات.
افزطئ  طسالةئ  سظ  بسغثًا  اصاخادغئ  طسالةات  أغئ  إن 
طسالةات  تئصى  ظزام  أزطئ  وعغ  الراعظئ  السغاجغئ 
طعارد  خروج  شغ  شصط  تضمظ  ق  السطئ  فن  ظاصخئ، 
غروج  ضما  اقصاخادي،  الفسض  دائرة  طظ  الئارول 
أتضام  سطى  طئظغئ  جغاجات  شغ  إظما  الئسخ،  لثلك 
بالربا  اقجاثاظئ  إلى  أوخطاظا  الاغ  العضسغئ،  الئحر 
أغظى  اظفخال  شأظاةئ  والةمارك،  الدرائإ  وشرض 
الماعازظئ  غغر  الاظمغئ  إلى  إضاشئ  السعدان،  طظ  ججء 
وجغاجات  المااتئ  لطمعارد  افشدض  الاعظغش  وسثم 
الاةظغإ المساصطسئ طظ الثخض الصعطغ، وطظ سائثات 
الئارول والثعإ، وصئض ضض ذلك، السغاجات والاثابغر 
عثه  ضض  اإلخقح!  بثواسغ  السالئئ،  اقصاخادغئ 
السغاجات عغ ظااج ظزام وضسغ، غساظث سطى أسثاء 
افطئ، وق غاصغ اهللا وغاخرف تسإ طا غئصغه شغ جثة 
التضط. شإذا صال لك أتثعط وأظئ طرغخ، ق تساثثم 
الحثص؟  عثا  خفئ  عغ  شما  الحفاء،  بسث  إق  السقج 
العخفئ  عثه  إن  الحفاء!  لك  غرغث  ق  سثو  عع  صطساً 
المعطضئ عغ وخفئ خظثوق الظصث الثولغ لطسعدان، 

وعغ الاغ أوخطاه لعثا الاثئط، وشصثان الئعخطئ.
بسخ المسالةات المطروتئ لسقج العضع اقصاخادي، 
طظ خظثوق الظصث الثولغ، ق تاسثى زغادة الدرائإ، 
ُترجط  أو  والثخثخئ،  والصروض،  اإلظفاق،  وتصطغض 
جغاجات وُتعضع خطط ُتساثثم شغعا طخططتات، طبض 
زغادة اإلظااج واإلظااجغئ، وتفسغض جغاجات ضثا، وتحةغع 
غغر  سام  ضقم  وعع  ضثا،  وتعجغه  الجراسغئ،  الظعدئ 
طتثد، وغفاصر لعضعح العثف وبغان المصخث، وذرغصئ 
الاظفغث، وعع افجاس شغ افوضاع اقصاخادغئ الماأزطئ 
شغ السعدان. شالربا والدرائإ والثخثخئ والةمارك، 

تسطض اإلظااج وتعرث غدإ اهللا فظعا طترطئ حرساً.
إن عثه التطعل المطروتئ، بطرغصئ الظزام اقصاخادي 
بمار  شعغ  أبمرت  وإن  المحضطئ،  تتض  ق  الرأجمالغ، 
البروة،  بئسخ  شصط   ٪٥ لغفعز  المةامع  لةض  الجصعم 

وتثعإ بروات الئقد لطضفار المساسمرغظ.
إن طسالةئ افزطات اقصاخادغئ تئثأ بالاثطغ الفعري سظ 
الظزام اقصاخادي الرأجمالغ، بامجغص روحاات خظثوق 
الظصث الثولغ، والافضغر المئثئغ سطى أجاس دغظ أعض 
السعدان، وق حك أن الافضغر السمغص المساظغر، غصعد 
الظاجع  السقج  بعخفعا  وأتضاطه،  السزغط  اإلجقم  إلى 
لعثه المحضقت اقصاخادغئ، ولةمغع طحضقت اإلظسان، 
وطظ عثه افتضام أتضام المطضغات، الاغ تصسط البروات 
رساغئ،  دولئ  اإلجقم  شغ  والثولئ  الظاس،  سطى  بسثالئ 
تحّةع الرسغئ سطى السمض، وتغازة البروات، وإتغاء افرض 
المعات، وتثّلض الخسعبات، وتتادظ الضفاءات، وتصرض 
طظ بغئ طال المسطمغظ طظ غغر ربا، لامعغض الجراسئ، 
والخظاسئ، والاةارة، وشعق ضض ذلك تتّرم وخاغئ الضفار 
سطى بروات الئقد. عثه المسالةات ق غمضظ أن تصعم إق 
شغ ظض دولئ طئثئغئ تتضط سطى أجاس اإلجقم، شاتض 

 ضض افزطات بحرع اهللا التضغط الثئغر

ذاعر  طتمث  السعداظغ  العزراء  طةطج  رئغج  صال 
تضعطاه  إن  تسغغظه  بسث  ختفغ  طآتمر  أول  شغ  إغق 
جادع ظخإ أسغظعا طسالةئ الصداغا، وعمعم المساش 
والثثطات، وتابع "جظسمض سطى المساعمئ شغ ضض طا 
عع طططعب طظ ترصغئ التغاة وطسالةئ صداغا الظاس، 
وتعشغر شرص السمض الضرغط لطحئاب"، وأحار إغق إلى 
أن الفارة المصئطئ، إلزالئ المسعصات الاغ جسطئ العذظ 
شغ طآخرة دول السالط، بالرغط طظ أظه غاماع بمعارد 

ضئغرة. (حئضئ الحروق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م).
برزت صدغئ طساش الظاس، شغ خطاب الرئغج الئحغر 
إجساشغ  برظاطب  سئر  جُاسالب  ضأولعغئ  الئرلمان،  أطام 
اتثاذ  ضرورة  إلى  المثاخعن  ودسا  وطئاحر،  جرغع 
جغاجات سمطغئ، أعمعا المعجعات الرئغسغئ لطئرظاطب 
تغظعا  وذئض  واإلظااجغئ،  اإلظااج  لجغادة  الثماجغ 
المسغحئ  ضائصئ  بأن  الئسطاء  واجائحر  المطئطعن، 
جاظةطغ، لضظ جرسان طا تضحفئ افطعر واتدح أن ضض 
الصرارات والثطط الاغ تدسعا الثولئ لاثفغش الدشعط 
المسغحغئ الضاربغئ، وتثفغش تثة الفصر، عغ خطط غغر 
فن  شصط،  لقجاعقك  وعغ  طظعا،  جثوى  وق  شسالئ، 
ضض المسآولغظ غاتثبعن سظ تتسغظ طساش الظاس، 
وطساش الظاس ضض غعم شغ اظتثار، ضما أن المحارغع 
الاغ تطرح لثسط الفصراء ق غضامض تظفغثعا، والسئإ 
والثي  الئقد،  تسغحه  الثي  الفساد  ذلك  شغ  افجاس 
(الصطط  غسمعن  طظ  طتاضمئ  غعم  ضض  له  غصثطعن 
شجعث  السام،  المال  ظعئعا  طسآولعن  وعط  السمان)، 
شغعط الظزام، وجطط بسدعط لغتاضمعا بثقً سظ طتاضمئ 
شغ  طثغرعط  بض  حرغضعط،  عع  الثي  ظفسه  الظزام 

الظعإ المظزط والمصظظ، لبروات الئطث الشظغ بمعارده.
الماططئات  تعشغر  سظ  اإلظصاذ  تضعطئ  سةجت  لصث 
طظ  وغغرعما  وسقج  تسطغط  طظ  لرساغاعا؛  افجاجغئ 
الئظى  تعغؤئ  شغ  تماطاً  أخفصئ  ضما  التغاة،  ضرورغات 
الاتاغئ، وق تجال الئقد تصع تتئ خط الفصر بحضض غغر 
طسئعق، بالرغط طظ تخرغتات رئغج العزراء التالغ، 
والثغظ جئصعه طرارًا وتضرارًا باقعامام بمساش الظاس، 
ورغط وجعد السثغث طظ الةعات الاغ تثسغ أظعا تسمض 
المةامع،  شغ  الماأخطئ  الفصر،  تثة  تثفغش  أجض  طظ 
طبض جظئ اإلظااج وطساش الظاس شغ التعار المةامسغ 
المجسعم، وطآجسات الامعغض افخشر، ووزارة الرساغئ 
والدمان اقجاماسغ، والةمسغات الثغرغئ، لضظ طساش 

الظاس غجداد جعءًا سطى جعء!!
وغساظغ العضع التالغ طظ غغاب اإلتخائغات الثصغصئ 
عثا  شغ  اقصاخادغئ  الثراجات  وضسش  الفصر،  لصغاس 
طظزمئ  بعا  صاطئ  الاغ  الاصثغرات  وبتسإ  اقتةاه، 
افغثغئ السالمغئ الفاو، بالاساون طع وزارة الجراسئ، شإن 
طسثل الفصر غجغث سظ ظخش سثد السضان شغ السعدان 
سظ  غشظغ  والتال  اجابظاء.  دون  العقغات  ضض  شغ 
السآال، شالظاظر شغ تالئ افجعاق والمتال الاةارغئ، 
غةث أن عظاك السثغث طظ أظعاع الاةارة الاغ ظعرت 
ظاغةئ تالئ الاصحش الاغ غسغحعا الظاس الاغ وخطئ 
طرتطئ حراء ضض حغء غسث الرطص؛ السزام سعضاً سظ 
الطتعم، وحراء طثطفات الثبغح طظ افبصار والثواجظ، 
وعغ طثطفات غغر طرغعب شغعا، وحراء ضض اقتاغاجات 
بما غسرف بظزام (صثر ظروشك) أي أن تحاري تسإ 
طا سظثك طظ طال، تاى الثواء غاط حراء صسط طظه 
بغع  طبض  الفاضعئ  حرائح  أطا  طال،  طظ  غاعشر  تسئما 
جعار  تاى  طظاحرة  شإظعا  والئطغت  الماظةع  حرائح 
الةاطسات، طما غثل سطى أن أعض السعدان شغ طرتطئ 

تض طحضقت الظاس 
غتااج إىل إرادة جغاجغئ طئثئغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ 

الغعم  لثلك  الّسظعّغئ  الّثضرى  المترم"  "رجإ  الّحعر  عثا  غخادف 
سطى  الثقشئ،  دولئ  عثطئ  الجطان،  طظ  صرن  تعالغ  شمظث  المحآوم، 
أغثي المساسمرغظ الشربّغغظ وسمقئعط خعظئ السرب والارك، وجصطئ 
افّطئ اإلجقطّغئ شغ أضبر شخعل تارغثعا تطضئ وظطمئ. لثا، وشغ حعر 
المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  شإّن  عثا  الترام  رجإ 
لتجب الاترغر جغصعم بتمطئ بسظعان "الثقشئ: رساغئ وتماغئ"، جغصثم 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الّراحثة  الثقشئ  أّن  ضغش  تئرز  سمطغئ  رؤغئ  شغعا 
ضمان  وعغ  طحاضطظا  لتّض  والّظزط  والصعاظغظ  المئادئ  تةّسث  الّظئّعة، 
طسالةئ  ضغفّغئ  شادمظ  وطساصثظا.  وحرشظا  وطماطضاتظا  تغاتظا  لتماغئ 
وطظع الصمع الّسغاجّغ والفساد، والفصر الةماسّغ والئطالئ، والسظش ضّث 

الّطائفّغ  واقظصسام  افجر،  وتفّضك  واظعغار  الّخّتّغئ،  والّرساغئ  الّاسطغط  وأزطئ  المسطمغظ،  واضطعاد  المرأة، 
والّاثّطش الّاضظعلعجّغ... وغغر ذلك، ضما عع طفّخض وواضح شغ ضااب دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الّاترغر الثي 
غسرض طثّططا طفّخق وضاطق لطرغصئ سمض عثه الّثولئ السزغمئ وضغفّغئ سظاغاعا ورساغاعا لحآون وطخالح 
الّظاس. ظثسعضط لماابسئ ودسط عثه التمطئ المعّمئ، تّاى ظضعن ججءا طظ عثا الّاشغغر السزغط والساجض إلسادة 
جئتاظه  اهللا  ظزام  إلصاطئ  السزغط  اإلجقطّغ  افطر  بعثا  اقلاجام  إلى  ظثسعضط  الّراحثة.  الثقشئ  دولئ  إصاطئ 
وتسالى سطى عثه افرض الاغ جاساأظش التغاة تتئ ظّض سزمئ دغظظا داخض بقدظا اإلجقطّغئ، شظسغث طسعا 

الضراطئ والسثالئ والتماغئ لعثه افّطئ. لماابسئ التمطئ سطى الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/cmo/58470.html

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير/ القسم النسائي
حملة "الخالفة: رعاية وحماية"

الحئاب  طظ  السظ  خشار  طظ  خخعخاً  الظاس  طظ 
الماتمج لطاشغغر دون أن تثرك أبساده وطآقته. ضما 
والمآجسات  افتجاب  طظ  الضبغر  خفعف  شغ  لعتر 
والعغؤات والظصابات تخثسات واظحصاصات واظصساطات 
واظتغاز بالضاطض لطتراك الحسئغ، بض تاى طظ داخض 
الئرلمان وخفعف جئعئ الاترغر العذظغ وطظ طظاثى 
تمقت  ذعاصط  وطظ  اقصاخادغئ  المآجسات  رؤجاء 

المارحتغظ لطرئاجغات!!
سطى  خراع  عع  أغداً  المرة  عثه  التراك  أن  حك  وق 
وتةاذبات  طتطغاً  الماظاترة  الُسخإ  بغظ  المعاصع 
الطرف  عثا  غساثثطعا  الحارع،  تترغك  شغ  تاةطى 
المعالغ لفرظسا الثي له اطاثاد شغ افوجاط البصاشغئ 
واقصاخادغئ واإلسقطغئ وشغ ضاشئ أجعجة وطآجسات 
الثولئ بثءًا بالةغح والمثابرات وافتجاب واإلدارة... 
غساثثطعا ضث الةظاح الماتضط شغ السططئ المرتئط 
سئر زطرة بعتفطغصئ باإلظةطغج، وذلك طظ أجض الامعصع 
بشرض تتصغص طضاجإ جغاجغئ واصاخادغئ وبصاشغئ، 
تاى لع تتصص ذلك سطى تساب دطاء أعض الةجائر!... 
وق غثفى طا لطشرب المساسِمر طظ شعائث وطآرب سئر 
سمقئه شغ حص سخا المسطمغظ بعثه الطرغصئ الطؤغمئ 
بالصعطغئ  وتحاغاعط  والثقف،  الفرصئ  إجفغظ  ودق 
إبراز  تتـاط  لثلك  وغغرعا.  الطشئ،  واخاقف  والعذظغئ 
وجعد غث الضاشر المساسِمر اآلبمئ الثئغبئ شغ المسألئ، 
شضرغًا  اإلجقطغئ  افطئ  أبظاء  تعظغُش  غةري  وضغش 

وجغاجغاً لخالح عثا السثو الشربغ الطؤغط أو ذاك.
ورغط أن زطرة بعتفطغصئ تتاول بسث أن رأت تةط جثط 
الظاس شغ الحارع؛ اطاخاص الشدإ واتاعاء التراك 
صاغث  أتمث  الةغح  أرضان  رئغج  تةاوب  خقل  طظ 
خالح طع تراك الحارع شغ تخرغتات جثغثة ُجتئئ 
طظعا سئارات الاثعغش والاعثغث بأذراف داخطغئ وأخرى 
خارجغئ تسسى لجسجسئ اقجاصرار شغ الئقد! وطظ خقل 
رجالئ طظ الرئاجئ تبمظ جطمغئ التراك وغاسعث شغعا 
الرئغج شغ تالئ اظاثإ لفارة خاطسئ بإجراء إخقتات 
سمغصئ تخض إلى تسثغض الثجاعر شغ السمص بض إلى 
تشغغر الظزام طظ خقل وضع أرضغئ جثغثة لطاعاشص أو 

اإلجماع العذظغ والثخعل شغ طرتطئ جثغثة ق تاسثى 
إجراء  لطثولئ  جثغثة  صعاسث  بمعجإ  غاتثد  السظئ 

اظاثابات رئاجغئ ق غارحح شغعا بعتفطغصئ.
تثر  الثولغئ  وافوجاط  افوروبغغظ  سطى  بثا  وبغظما 
طظ  وجاءت  الةجائر،  شغ  افوضاع  تتعل  طظ  حثغث 
صمع  طشئئ  طظ  تتثر  أشسال  ردود  تتثغثًا  واحظطظ 
المازاعرغظ جطمغاً.. شإن طظ المرجح أق غخض التراك 
إلى تث صطإ الطاولئ سطى الجطرة الماتضمئ شغ دوالغإ 
السططئ، إذ بغثعا صغادة أرضان الةغح وجمغع طراضج 
الصرار وتماطك الصعة التصغصغئ سطى افرض. ولضظ طا 
غتج شغ الظفج وغثطغ الصطإ تصغصًئ عع أن اظافاضئ 
جمغسًا  وعط   - الفاجث  الظزام  سطى  الةجائر  أعض 
طسطمعن - لغج شغعا سظعان جغاجغ سطى أجاس طئثأ 
ولغج  الثقص،  لطرغص  طئخرة  واسغئ  بصغادة  افطئ 
غخثع  َطظ  الحارع  شغ  الةمعع  عثه  بغظ  طظ  شغعا 
وغخثح بما غةإ أن غضعن شغ بقد المسطمغظ: دولئ 
سطى أجاس اإلجقم تصعد ظتع المثرج الختغح وتدع 
افطَئ سطى الخراط المساصغط. شضأن اإلجقم الثي شغ 
بض  بالسغاجئ!  له  حأن  ق  الئقد  أعض  وصطعب  سصعل 
وخض افطر إلى أن اجاةاب طسزُط المظافدغظ الثغظ 
المترضئ  السطماظغئ  افذراف  لظثاءات  الحعارع  جابعا 
الحسارات  رشع  بسثم  الاعاخض  طعاصع  سئر  المشرضئ 
بتةئ  بض  بسث!!  غتظ  لط  وصاعا  أن  بتةئ  اإلجقطغئ 
سثم تفرغص خش المتاةغظ تارًة، أو بتةئ سثم إسطاء 
الفرخئ لفسثاء شغ الشرب والسعدة إلى جظعات الةمر 
والثم تارًة أخرى!!! وبات الحسار المفدض لطةمغع عع 
أضثوبئ  صعا  خثَّ إذ  غرغث...!"  الحسإ  أوقً...  "الترغئ 
غرغث  شماذا  المثظغئ...  الثولئ  ووعط  الثغمصراذغئ 

الحسإ تصغصًئ غا ترى؟
عغ  الساذسئ  التصغصئ  إن  ظصعل:  المظئر  عثا  طظ  إظظا 
أن ذرغص اقظسااق طظ عغمظئ الشرب الضاشر عع سعدة 
الثقشئ إلى بقد المسطمغظ سجغجًة طظغسًئ تتصص تسظ 
الرساغئ وتصعر افسثاء المساسمرغظ، وتمضظ طظ تمض 
المسمعرة،  أظتاء  جمغع  شغ  ضاشئ  الظاس  إلى  اإلجقم 

 ضما أطر رب السالمغظ

تامئ ضطمئ السثد: تخاسث اقتاةاجات شغ الحارع ...

حزب التحرير/ والية سوريا
مظاهرات تذّكر بالشعارات األولى لثورة الشام وتطالب بفتح الجبهات
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والئرغطاظغئ  افطرغضغئ  الثطاغظ  اجاسرضظا  أن  بسث 
لتض صدغئ شطسطغظ، وضثلك دور بسخ أدوات ضطاا 
صدغئ  لاخفغئ  افدوات  دور  جظساسرض  الثولاغظ. 
شطسطغظ بحغء طظ الافخغض؛ شئسث أن وضسئ أطرغضا 
طخر  طعاشصئ  وأخثت  ظعائغا  لاخفغاعا  طحروسعا 
والسسعدغئ والسراق سطغه آظثاك وتمطاعا سطى السمض 
له، وعغ ضاطظئ صئعل لئظان به، ولط غئص أطاطعا إق 
افردن فظه ضان غمبض الثطئ الئرغطاظغئ بصعة ضئغرة 
جثا، شئثأت بالدشط المااالغ سطغه لمتاولئ إخداسه 
سطى  وتازت  والاعثغث،  باإلغراء  سطغه  طعاشصاه  وأخث 
طعاشصئ أعض شطسطغظ بأخث طعاشصئ العغؤئ العتغثة 
الاغ تسائر رجمغا طمبطئ لعط، وعثا ذئسا صئض ١٩٦٠، 
الشربغئ  الدفئ  جضان  لثى  بصئعله  سام  رأي  وبإغةاد 

ولثى أضبر القجؤغظ.
أطا تفاخغض عثا المحروع افطرغضغ شإظه غاطثص شغ 
إصاطئ ضغان شطسطغظغ وتثوغض الصثس، وتض طحضطئ 
بقدعط  إلــى  طظعط  ضؤغض  صسط  بإسادة  القجؤغظ 
تتئ تضط غععد، وتسعغخ افضبرغئ الساتصئ طظعط 
الصسط  شغ  إطا  المشاخئئ  المظطصئ  خارج  وتعذغظعط 
السربغئ.  الئقد  جائر  شغ  وإطا  شطسطغظ  طظ  الئاصغ 
شصث  الطرق.  أخئث  التض  عثا  إلى  لطعخعل  وجطضئ 
شرضئ سطى الثول السربغئ الاابسئ لعا طخر والسسعدغئ 
والسراق، بالاعثغث والعسغث وباإلغراء، بأن ضغان غععد 
أن  شغةإ  غجغطعه  أن  طظ  أسةج  وأظعط  لغئصى،  وجث 
غعدمعه وغسطمعا بعجعده، وأظعط تاى غاثطخعا طظ 
المسآولغئ طا سطغعط إق أن غرشسعا أغثغعط سظ الصدغئ 
طسآولغاتعا  غاتمطعن  شطسطغظ  فعــض  وتتعغطعا 
وتخر افطر بأعض شطسطغظ، واتثثت طحضطئ القجؤغظ 
العجغطئ السمطغئ لاظفغث عثا التض وجسطئ اإلغراء بالمال 
وبالتضط والسططان شغ الدفئ الشربغئ أي الصسط الئاصغ 
الفطسطغظغغظ  إلغه  تةثب  الثي  الطسط  شطسطغظ  طظ 
لصئعل الضغان الفطسطغظغ والسمض له، ضما جسطئ الغأس 
طظ الثول السربغئ المئرر فعض شطسطغظ أطام أظفسعط 
عط  لغاعلعا  إلغعط  الصدغئ  قجاسادة  بسدعط  وأطام 
تطعا والثشاع سظعا، وأتاذئ عثا ضطه بثساغئ خئغبئ 
طآبرة جثرت لعا الختش واإلذاسات شغ جمغع الثول 
السربغئ بألفاظ إظحائغئ طدططئ بأن صدغئ شطسطغظ عغ 
فعطعا شصط وق سقصئ فتث بعا شأخرجاعا سظ أخطعا 
بأعض  خاخئ  صدغئ  إلى  إجقطغئ  صدغئ  ضعظعا  طظ 
شطسطغظ شصط، وجغضعن دور الثول السربغئ المساسثة 
قتثاذ الصرار، وأن الضغان الفطسطغظغ عع خطعة أولى 
شطسطغظ،  طظ  الئاصغ  المشاخإ  الصسط  قجارجاع 
وعضثا وبئث عثه الادطغقت جرت المتاوقت إلغةاد 

الرأي السام لعثا التض والامعغث لطصغام باظفغثه.
ولط تصاخر أطرغضا سطى ذلك بض اظاصطئ شغ طحروسعا 
طظ دور السرض والمظاصحئ إلى دور السغر والاظفغث طظث 
جظئ ١٩٥٩، وجارت شغه خطعات سمطغئ، وق تجال جائرة 
أدخطئ  وإن  اآلن  تاى  الثولاغظ  لتض  خطاعا  ضمظ 
وتظازلئ  غععد  تسظئ  ظاغةئ  الةجئغئ  الافاخغض  بسخ 
سظ بسخ لضظعا تئصى ضمظ تض الثولاغظ، وغمضظ 

تطثغص خطعاتعا شغ عثا المحروع آظثاك بما غطغ:
أغجظعاور،  تضط  أواخر  شغ  المحروع  عثا  وضع  لصث 
الصعي  أطرغضا  سمغض  الظاخر  سئث  جمال  إلى  وأوضــض 
الفطسطغظغ،  الضغان  بإصاطئ  باظفغثه  الئثء  غئاحر  أن 
الظاخر  سئث  غسظث  أن  صاجط  الضرغط  سئث  إلى  وسعث 
شغه بالثسعة إلى الةمععرغئ الفطسطغظغئ وتةظغث أعض 
شطسطغظ لغظصثوا بقدعط، وأوسج إلى جسعد أن غساسث 
شغ ذلك بائظغ عثا المحروع وباقتخال بتسغظ ططك 
غمبطه  بما  لسطمعط  المحروع  شغ  لطسغر  لةره  افردن 
افردن، وضان ذلك جظئ ١٩٥٩، شسار سئث الظاخر شغ 
إلغةاد  له،  بالثسعة  الفطسطغظغ  الضغان  إلصاطئ  السمض 
جعرغا  وشغ  غجة  شغ  لطفطسطغظغغظ  الصعطغ  اقتتاد 
وطتطات  الختش  وأخثت  الضغان،  عثا  إلغةاد  لطسمض 
اإلذاسئ والمسطصعن السغاجغعن شغ الةمععرغئ السربغئ 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء الباطظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 
بإصطغمغعا تغظؤث طخر وجعرغا تثسع له وضثلك ختش 
له  تثسع  الظاخر  أخثت  سئث  رضاب  شغ  السائرة  لئظان 
وتئظاه السسعدغئ سطظا وسرضاه سطى الةاطسئ السربغئ 
شغ اجاماسعا الثي سصثته شغ الصاعرة جظئ ١٩٥٩. غغر 
أن افردن شغ ذلك اقجاماع سارضه بحثة، وسارض 
ضثلك تثوغض الصثس آظثاك لغج تماغئ لطمصثجات 
اإلظةطغجي،  المثطط  وشص  غسغر  فظه  بض  وشطسطغظ 
وضان  الةاطسئ  سطى  غسرض  شطط  الصثس  تثوغض  أطا 
طتاوقت  تةري  وضاظئ  السغاجغغظ،  بغظ  له  السمض 
إلصظاع الظاس به ولضظ الضغان الفطسطغظغ خار الحشض 
ووضسئ  شطسطغظ.  وفعض  السربغئ  لطثول  الحاغض 
ولثى  الةاطسئ  شغ  المظاصحئ  تتئ  القجؤغظ  صدغئ 
الفطسطغظغغظ، وضان الاسطغط شغ أجاس الئتث شغعا 
بأظعا غةإ أن تتض بعخفعا طحضطئ قجؤغظ شصط ق 
بعخش الصدغئ ضصدغئ لفطسطغظ غغر صابطئ لطاةجئئ ق 
شغ الئتث وق شغ السمض. وضان الثقف عع عض غثغر 
القجؤعن بغظ السعدة والاسعغخ أم غرجع صسط طظعط 
وغسّعض الصسط الئاصغ، والئتث شغ صئعل ضغان غععد 
افطض  طتض  وعغ  التضط  عغ  وأطرغضا  صئعله  وسثم 
بالدشط سطى غععد، ولعثا جارت افطعر شغ طحضطئ 
عع  طا  وظتع  أطرغضا  تئاشغه  الثي  باقتةاه  القجؤغظ 

طثطط شغ المحروع افطرغضغ.
وضان ظةاح أطرغضا طفروض التخعل طظث جظئ ١٩٥٩ 
لعق وصعف افردن (ضصاسثة اإلظةطغج) وصعشا تازطا شغ 
وطسارضاه  الفطسطغظغ  والضغان  الصثس  تثوغض  وجه 
اإلظةطغج  طظ  بإغساز  وسظغثة  حثغثة  طسارضئ  لعما 
افطرغضغ  الدشط  بثأ  وعظا  وضئغر،  واضــح  بحضض 
سئث  شأخث  افطرغضغئ،  المظاورات  وبثأت  افردن  سطى 
افردن  ططك  سطى  لطاأبغر  ضئغرة  جععدا  غئثل  الظاخر 
والاسرض له وطتاولئ اقظصقب سطغه والاثخض بحآوظه 
أطرغضا  وأخثت  افردن،  شغ  شطسطغظ  أعض  واجامالئ 
السربغئ  الةاطسئ  وسصثت  والمظاورات،  بالدشط  تصعم 
طعجى  وضان   ،١٩٦٠ جظئ  لئظان  شغ  حاعرة  اجاماع 
ظاخر وزغر الثارجغئ تغظؤث رئغج العشث افردظغ وضان 
طسه وخفغ الاض سدعا شغ العشث لمراصئاه بالرغط طظ 
طظخإ  له  ولغج  جغاجغا  غضظ  ولط  طعظفا  ضان  أظه 
وافردن  حاعرة  اجاماسات  وتسثدت  آظثاك.  جغاجغ 
عثه  وأبظاء  الفطسطغظغ،  لطضغان  المسارضئ  أحث  شغ 
اقجاماسات ضان الدشط افطرغضغ سطى عجاع المةالغ 
رئغج العزراء لغعاشص سطى الضغان الفطسطغظغ ولغرجض 
شأبر  بالمعاشصئ،  حاعرة  شغ  افردن  لعشث  تسطغماته 
الدشط سطى عجاع، وواشص طآتمر حاعرة سطى الضغان 
الفطسطغظغ شغ الطتزئ افخغرة باإلجماع بما شغ ذلك 
وشث افردن بظاء سطى تسطغمات وخطاه برجالئ طساسةطئ 
طظ رئغسه عجاع رئغج العزراء. غغر أن عثه المعاشصئ 
لط تفث بحغء شصث تمئ تخفغئ عجاع المةالغ ظاغةئ 
سطى  غثلض  وعثا  افطرغضغ،  المحروع  سطى  طعاشصاه 
والاخفغئ  الصاض  تث  وخض  الثي  الخراع  وصعة  تةط 
لطثروج سظ الثط المرجعم ورجع افردن سظ طعاشصاه، 
وساد غئثي أحث المسارضئ لطضغان الفطسطغظغ وتثوغض 
الصثس، وخار بسخ السغاجغغظ شغ افردن غفدتعن 
أطرغضا شغ عثا المحروع، شإن طعجى ظاخر الثي ضان 
رئغج العشث شغ حاعرة وواشص سطى الضغان الفطسطغظغ 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  "إن  له  تثغث  شغ  صال 
الفطسطغظغ  الضغان  بإظحاء  اصاراتا  صثطئ  صث  ضاظئ 

شائظاه السسعدغئ وسرضاه سطى الةاطسئ السربغئ".
وعضثا اظاعئ أغام تضط أغجظعاور والضغان الفطسطغظغ 
حاعرة،  طــصــررات  رغــط  ورق  سطى  تئرا  غــجال  طــا 
والمحروع افطرغضغ لط غسر وق خطعة رغط طعاشصئ 
ضان  الثي  افردن  سثا  طا  سطغه  السربغئ  الثول  جمغع 
رأس التربئ وطظ طسه طظ سمقء اإلظةطغج شغ العصعف 
رئغج  بعرصغئئ  طظعط  افطرغضغ،  المحروع  وجه  شغ 
تعظج والثي جغضعن له دور صادم لخالح المحروع 

 اإلظةطغجي لسطظا ظأتغ سطى ذضره

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الثمغج، ٣٠ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٣/٠٧م) خئرا جاء شغه: "أغثق زسماء 
ألش   ١٤٠ طظ  بأضبر  وأجرته  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  سطى  عثاغا  الثطغب  شغ  صادة  وطظعط  السالط، 
دوقر خقل ٢٠١٧، وعع ساطه افول شغ الئغئ افبغخ. وذضرت ختغفئ "اإلظثبظثظئ" الئرغطاظغئ، أن الرغاض 
وبضغظ ضاظاا طظ أضرم الماظتغظ فجرة تراطإ، إذ طظتئ السسعدغئ ودول الثطغب عثاغا لاراطإ وأجرته بصغمئ 
صقدة  الرغاض  عثاغا  تدمظئ  شصث  العثاغا،  عثه  غتخغ  جظعي  لاصرغر  ووشصا  دوقرا.   ٢٤١٢٠ سظ  تصض  ق 
طططغا  طصاتطئ  لطائرة  وظمعذجا  السجغج،  سئث  بظ  جطمان  المطك  السسعدي  الساعض  طظ  دوقر   ٦٤٠٠ صغماعا 
بالثعإ صغماه ٤٨٥٠ دوقرا طظ ولغ سعث الئترغظ افطغر جطمان بظ تمث. ضما تخض تراطإ سطى ٣ تمابغض 
 ١٦٥١ بصغمئ  ذعئغئ  وسمقت  زاغث،  بظ  طتمث  افطغر  ظئغ  أبع  سعث  ولغ  طظ  دوقر  بصغمئ ٣٧٠٠  بروظجغئ 
دوقرا طظ أطغر الضعغئ، وسطر "روغا" بصغمئ ١٢٦٠ دوقرا طظ ظائإ رئغج وزراء سمان. ضما أعثت السسعدغئ 
طغقظغا تراطإ طقبج ططرزة أظغصئ، بما شغ ذلك سئاءة صغماعا ١٥٠٠ دوقر، شغما تخض جارد ضعحظر، خعر 
الرئغج افطرغضغ سطى صطط تئر طظ المطك افردظغ سئث اهللا الباظغ بصغمئ ٣٣٦٠ دوقرا. غحار إلى أن جمغع 

العثاغا المصثطئ لسائطئ تراطإ خقل السام ٢٠١٧ جطمئ إلى الماتش العذظغ شغ العقغات الماتثة".

أيها المسلمون! سفهاؤكم يبددون أموالكم فأدركوها
ْمَوالَُكُم﴾

َ
َفَهاء أ ﴿َوالَ تُْؤتُواْ السُّ

طظ  ظاحطعن  "أذطص  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٣/٠٩م)  ١٤٤٠عـ،  رجإ   ٢ السئئ،   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
أصاربعط  طخغر  سظ  بالضحش  الخغظغئ  السططات  تطالإ  اإلظارظئ  سطى  تمطئ  الخغظ  شغ  المسطمغظ  اإلغشعر 
المتاةجغظ شغ طساصقت، تصعل الخغظ إظعا أظحأتعا لمسالةئ (الاطرف) شغ الئقد وتسمغعا "طراضج الاضعغظ 

المعظغ". شغ تغظ غاعط الظاحطعن اإلغشعر بضغظ بأظعا تمارس شغعا شزاسات بتصعط".
: إن صدغئ طسطمغ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ تحئه صدغئ المسطمغظ شغ شطسطغظ وجظعب تاغقظث 

غ

وضحمغر وأراضان شغ طغاظمار وجظعب الفطئغظ. شما غتثث شغ ترضساان الحرصغئ لغج بافطر الةثغث شسطى 
طثى تعالغ صرن وظخش الصرن والمسطمعن عظاك غاسرضعن لقساثاء سطغعط ق لحغء إق فظعط طسطمعن، 
ُعةِّروا طظ بقدعط الاغ شاتعا المسطمعن طظث صرون، بتةئ أظعط لغسعا طظ أعطعا، وتط تعزغع طظ َجِطط طظ 
الثبح طظعط سطى طظاذص أخرى شغ الخغظ، وطظ اجاطاع الفرار تاولئ إرجاسه وضان طخغر طظ أرجساعط 
اقساصال، بط بثأت تقتصعط شغ سئاداتعط وتاسرض لضض طظ تئثو سطغعط المزاعر اإلجقطغئ وترجطعط إلى 
طساصض ضئغر تاةاوز أسثاد طظ شغه المطغعن، ُتمارس سطغعط الابصغش المفدغ إلى الضفر، طرضجة سطى افذفال 
لغحئعا بسغثغظ ضض الئسث سظ اإلجقم وأتضاطه. لضظ طسطمغ اإلغشعر ق زالعا ُغزعرون خمعدًا وتمسضًا 
باإلجقم، غسارخخعن فجطه افرواح، راشدغظ ضض طا تةئرعط الخغظ سطى شسطه، شعط ضالختابئ الثغظ بئاعا 
سطى التص غعم اجاسمض سطغعط ضفار طضئ ضض طا خطر بئالعط طظ أجالغإ الاظضغض وافذى طظ صاض وتسثغإ 
وتئج وطتاربئ شغ افرزاق... الت، ضض ذلك لَغُردوعط سظ دغظعط وطا اجاطاسعا، وبإذن اهللا لظ تامضظ الخغظ 
طظ رد طسطمغ اإلغشعر سظ دغظعط. ظسأل اهللا تسالى أن غسةض شرجه بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، لغسعد لطمسطمغظ خطغفاعط الثي غصاتطعن طظ ورائه وغاصعن به، وتغظعا جاظضفأ الخغظ وغغرعا طظ 

الثول اقجاسمارغئ ولظ تةرؤ سطى طةرد الافضغر شغ اقساثاء سطى أتث طظ المسطمغظ.

مسلمو اإليغور بين بطش الصين وخيانة حكام المسلمين

بعرة الحام بتاجئ طاجئ لصغادة واسغئ طثطخئ 
تعخطعا إىل بر افطان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*ـ 
غعحك السام الباطظ أن غمدغ سطى اظطقق بعرة الحام 
المئارضئ، والاغ ضاظئ ضمظ تترك سارم تحعثه أطئ 
اإلجقم، شغما بات غسرف "بالربغع السربغ"، عثا الاترك 
ظتع الاشغغر الثي اظططص طظ تعظج طرورًا بمخر والغمظ 
ولغئغا شالحام، ولظ تضعن السعدان والةجائر آخر المطاف، 
ضان بسئإ الحسعر الماساظط بالزطط الثي وصع سطى عثه 
افطئ جراء تسطط زطر طةرطئ ضاظئ طظ طثطفات الضاشر 
المساسمر، جطئئ جططان افطئ وأذلاعا، وذئصئ سطغعا 
أتضام الضفر وجاطاعا جعء السثاب سطى طثى سصعد سثة.

لضظ وبالرغط طظ الادتغات الةسام الاغ صثطاعا افطئ 
شغ طسغرتعا عثه، ظتع الاشغغر والظعدئ، ظقتر بأن 
تتصغص الاشغغر المططعب الثي تظحثه افطئ غئثو خسإ 
لاتصغص  أجاجغ  أطر  سطى  وسغعا  لسثم  وذلك  المظال، 
ذلك وعع اتثاذعا الصغادة السغاجغئ العاسغئ المثطخئ، 
خاتئئ المحروع العاضح، الاغ تسغر بافطئ وطسعا ظتع 

الاشغغر والظعدئ المظحعدغظ.
العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  افطئ،  اتثاذ  لسثم  ضان  لصث 
المثطخئ بالس افبر شغ اظاضاجئ الضبغر طظ الاترضات الاغ 
تخطئ شغ أضبر الئقد الاغ حعثت "الربغع السربغ" شصث 
تط اقلافاف سطغعا واجُائثلئ بعجعه التضام السابصغظ، 
وجععا أضبر تصثًا وصاقً وإجراطاً، ضما عع التال شغ طخر 
أضبر  الةثد  تعظج  تضام  تال  ظةث  تغظ  شغ  الضظاظئ، 
جفعرًا شغ تربعط لقجقم وحرغساه، بغظما ظرى أسثاء 
عثه افطئ وأدواتعط طظ تضام السرب والسةط غسئبعن 
بثطاء وخغرات أبظاء عثه افطئ شغ الغمظ ولغئغا والسراق، 
أطا شغ الحام، شئغظما ضان الظزام وأرضاظه غرتةفعن طظ 
الثعف وعط غظزرون طظ ظعاشثعط شغ صطإ الساخمئ 
دطحص إلى تترضات المصاتطغظ الاغ وخطئ سطى طحارف 
سصر دار الظزام، وضاد الظزام غاعاوى، لضظ لسثم اتثاذ 
الصغادة السغاجغئ العاسغئ المثطخئ، الاغ تثرك طسالط 
الطرغص الختغتئ إلجصاط افظزمئ، اظصطئئ المعازغظ 
دطحص،  تعل  طظ  الظاس  شعةر  دراطاتغضغ،  بحضض 
الحمال،  إلى  والعجطى،  الةظعبغئ  المظطصئ  وطظ  بض 
تال  واظصطئئ  تخض،  طما  تالئ ذععل  والمصاتطعن شغ 

الظزام بسث أن ضاد غطفر أظفاجه افخغرة.
سظ  شالةمغع غثرك بأن طا تخض لط غضظ الئائ ظاتةاً 
ضسش طادي شغ السااد والسثة، أو تراجع شغ المحاسر 
البعرغئ لثى الظاس، بض ضان ظاغةئ لاتعل البعرة طظ 
بمفاخض  تتضمئ  طصغائ،  شخائطغئ  إلى  سارطئ  حسئغئ 

البعرة شترشئ طسارعا.
تخظغع  تط  شخائطغئ،  طظزعطئ  بالبعرة  أطسضئ  شصث 
طسزط صاداتعا سظ ذرغص طثابرات الثول المثاطفئ، أو 
حراؤعط بالمال السغاجغ الصثر، شسمطعا سطى تعمغح 
افطئ الاغ اتادظاعط، والاغ لعقعا طا صاطئ لعط صائمئ، 
بض وصاطعا بما لط غساطع الظزام المةرم ظفسه الصغام 
به، طظ اصااال بشغخ راح ضتغاه اآلقف طظ حئاب عثه 
افطئ، شدقً سظ خسارة السثة والسااد، إضاشئ إلى إظحاء 
السةعن السرغئ والمتاضط، شاتعلئ المظاذص المثاطفئ 
إلى إطارات طاظاشرة، تاتضط شغ الظاس بسصطغئ أطظغئ سطى 
ظفعس  إلى  الغأس  شأدخطعا  المةرطئ  افظزمئ  حاضطئ 
الضبغرغظ بأن عثه البعرة لظ تثطخعط طظ الزطط الثي 
غثخطه  أن  غساطع  لط  الثي  الغأس  ذلك  سطغه،  خرجعا 

إجرام الظزام وتطفه طظ صخش وتثطغر وتصاغض.
ضما سمطئ عثه المظزعطئ الفخائطغئ سطى طخادرة صرار 
الظاس البائرغظ، وتظفغث أجظثات دول خارجغئ، شأدارت 
ظعرعا لطظاس، وأخئح عمعا عع تطئغئ طاططئات الثول 
واقتفاصغات  العثن  شسصثت  الماتضمئ،  أو  الثاسمئ 
السرغئ، بسغثًا سظ رأي الظاس، شسطمئ المظاذص لطظزام 
المظزعطئ  اظستابات  بسث  شطعله،  وتصثطئ  وتطفه، 

الفخائطغئ المضحعشئ، وجط ذععل الظاس طما جرى!
ولصث ضان ضض ذلك ظاغةئ لسصث الخفصات المحئععئ، 
واقحاراك بالمآتمرات والمفاوضات المثاطفئ وصئعلعا أو 
الثدعع لعا، ولسض أبرزعا ضان اتفاصغات خفخ الاخسغث 
الاغ تط بمعجئعا تسطغط المظاذص لطظزام العاتثة تطع 
افخرى. تطك المفاوضات الاغ أدارتعا وتاضئ خغعذعا 
السثاب  جعء  الحام  أعض  تسعم  اظفضئ  طا  الاغ  الثول 
ضروجغا وإغران طظ جعئ أو الاغ تطةط الفخائض بالعسث 
شغ  خطفعا  وطظ  وافردن  الحمال  شغ  ضارضغا  والعسغث 

الةظعب طظ جعئ أخرى.
أطا اآلن وبسث تةمع سحرات اآلقف طظ المصاتطغظ شغ 
المظطصئ الحمالغئ، شإن أخطر طا طضرته عثه الثول عع 
غضرروا  أن  غرغثون  خقله  طظ  والثي  جعتحغ،  اتفاق 
طع  افخرى  المظاذص  شغ  ظفثوه  الثي  ذاته  السغظارغع 
شارق بسغط، شتصغصئ طا غتثث اآلن شغ إدلإ طظ صخش 
لطمثن وتعةغر لطئطثات الاغ تصع سطى الطرغص الرئغسغ 
اتاضرت  الاغ  الفخائطغئ  المظزعطئ  الاجام  طع  وحرصه، 
السقح والمعاصع طع الظزام، سثم الرد أو الاخثي لعثا 
اإلجرام الغعطغ، لغثل دقلئ واضتئ بأن عثه المظزعطئ 
الفخائطغئ ق تجال تصعم بظفج الثور الصثغط الةثغث، 
افطئ  عثه  أسثاء  غسصثعا  الاغ  اقتفاصغات  تظفغث  وعع 
ظتع  تترضعا  وق  عثشعا  وق  تططساتعا  تثثم  ق  والاغ 
الاشغغر والظعدئ الثي لظ غضعن إق بالسمض الةاد سطى 

إجصاط عثا الظزام وإصاطئ ظزام اإلجقم.
شصث ظسغ عآقء أو تظاجعا العثف افجاس الثي صام 
له الظاس وعع إجصاط الظزام، شصث أخئتئ أعثاشعط، 

تظفغث طا ترغثه الثول أو طا تمطغه سطغعط.
سطى  تصعم  راحثة،  بعرة  إلى  بتاجئ  اآلن  افطئ  لضظ 
طحروع  خاتئئ  واسغئ،  طثطخئ  جغاجغئ  صغادة  أطرعا 
تترغر، طظئبص سظ سصغثتعا، تسمض سطى صطع تئال الضاشر 
المساسمر، طظ أظزمئ التضط الةئري السفظ، الاغ بان 
سعارعا وعرطعا، وباتئ طضحعشئ طفدعتئ لفطئ طظ 

المتغط إلى المتغط.
شافطئ لط تمض طظ الادتغات أبثًا شعغ أطئ الادتغات 
والفثاء، وتارغثعا غحعث بثلك، لضظعا ططئ طظ تضاطعا 
وأحئاععط الثغظ غصافعن أبرعط شغ إذقلعا. والصغادة 
السغاجغئ المططعبئ شغ عثه المرتطئ لغسئ صغادة تضط 
وجغطرة ضما غروج الئسخ سظ جعض أو سظ طضر لغدطعا 
الظاس وغطئسعا سطغعط أطرعط، إظما عغ صغادة إرحاد 
ودقلئ، صغادة ظخح وعثاغئ، تسغر طع افطئ وبعا سطى 
الطرغص الثي جغعخطعا إلى طرضاة اهللا وتطئغص حرسه، 
تةظئعا المعالك والحراك الاغ غظخئعا لعا أسثاؤعا طظ 
خقل طا تتطئ به طظ وسغ جغاجغ طظث اظطقصعا، ولغج 
أن ترعظ رصاب افطئ لسثوعا وتضئطعا باتفاصغات طةرطئ 
بتصعا، تتعل دون اجاسادتعا لسططاظعا المسطعب طظث 
سصعد، بض غةإ أن تضعن ضما وخش اهللا جئتاظه صائث 
نُفِسُكْم 

َ
أ ّمِْن  رَُسوٌل  َجاءُكْم  ﴿لََقْد  بصعله  افطئ  عثه 

َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِّتُْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِالُْمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف 
رَِّحيٌم﴾ [جعرة الاعبئ: ١٢٨]

المرتطئ  عثه  تسئر  أن  افطئ  تساطغع  شصط  بعثا 
الثطغرة طظ ظعاغئ تصئئ التضط الةئري، وتصغط الظزام 
ظزام  السزغط،  اإلجقم  ظزام  لعا،  اهللا  ارتداه  الثي 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا سج وجض وبحرى 
رجعله الضرغط ، الثقشئ الاغ بثأت طقطتعا تطعح 
﴿َواّبُ  غعم،  بسث  غعطًا  تاةطى  وإرعاخاتعا  بافشص، 
َفْعلَُموَن﴾  الَ  الّنَاِس  ْكَثَر 

َ
أ َولَـِكّنَ  ْمرِهِ 

َ
أ َعلَى  َغالٌِب 

 [جعرة غعجش: ٢١]
شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع   *

وقغئ جعرغا


