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المثة الاغ غمعض شغعا المسطمعن إلصاطئ خطغفئ عغ 
بقث  غئغئ  أن  لمسطط  َغِتّض  شق  بطغالغعا،  أغام  بقبئ 
التث  أسطى  تتثغث  أطا  بغسئ.  سظصه  شغ  ولغج  لغال 
الطتزئ  طظث  شرض  الثطغفئ  ظخإ  شفن  لغال،  ببقث 
ولضظ  غسجل،  أو  السابص  الثطغفئ  شغعا  غاعشى  الاغ 
أغام  بقبئ  طثة  به  اقحاشال  طع  الظخإ  تأخغر  غةعز 
بطغالغعا، شإذا زاد سطى بقث لغال، ولط غصغمعا خطغفئ، 
ُغظَزر، شإن ضان المسطمعن طحشعلغظ بإصاطئ خطغفئ، 
فطعر  لغال،  بقث  خقل  إصاطاه  إظةاز  غساطغسعا  ولط 
صاعرة ق صئض لعط بثشسعا، شإظه غسصط اإلبط سظعط؛ 
سطى  وقجاضراععط  الفرض،  بإصاطئ  قظحشالعط 
الاأخغر بما صعرعط سطغه. روى ابظ تئان وابظ طاجه 
سظ ابظ سئاس صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َوَضَع 
لط  وإن  َعلَْيِه».  اْسُتكِْرُهوا  َوَما  َوالنِّْسَياَن  الَْخطَأَ  ِتي  أُمَّ َعْن 
تاى  جمغسًا  غأبمعن  شإظعط  بثلك  غضعظعا طحشعلغظ 
غصعم الثطغفئ، وتغظؤٍث غسصط الفرض سظعط. أطا اإلبط 
الثي ارتضئعه شغ صسعدعط سظ إصاطئ خطغفئ شإظه ق 
غسصط سظعط، بض غئصى سطغعط غتاجئعط اهللا سطغه، 
ضمتاجئاه سطى أي طسخغئ غرتضئعا المسطط، شغ ترك 
اقحاشال  طئاحرة  وجعب  دلغض  أطا  بالفرض.  الصغام 
شغ بغسئ الثطغفئ لمةرد خطع طظخإ الثقشئ، شعع أن 
الختابئ صث باحروا ذلك شغ جصغفئ بظغ جاسثة بسث 
وشاة الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، شغ الغعم ظفسه، وصئض دشظه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصث تمئ بغسئ أبغ بضر بغسئ اظسصاد شغ الغعم ظفسه، 
بط شغ الغعم الباظغ جمسعا الظاس شغ المسةث لئغسئ 
غمعض  طثة  أصخى  ضعن  أطا  الطاسئ.  بغسئ  بضر  أبغ 
بطغالغعا؛  أغام  بقبئ  الثطغفئ  لظخإ  المسطمعن  شغعا 
شثلك فن سمر سعث فعض الحعرى سظث ظععر تتصص 
وشاته طظ الطسظئ، وتّثد لعط بقبئ أغام، بط أوخى 
أظه إذا لط ُغافص سطى الثطغفئ شغ بقبئ أغام، شطغصاض 
المثالش بسث افغام البقبئ، ووّضض خمسغظ رجًق طظ 
المسطمغظ باظفغث ذلك، أي بصاض المثالش، طع أظعط 
طظ أعض الحعرى، وِطْظ ضئار الختابئ، وضان ذلك سطى 
طرأى وطسمع طظ الختابئ، ولط ُغْظَصض سظعط ُطثالش، 
أو ُطظِضر لثلك، شضان إجماسًا طظ الختابئ سطى أظه ق 
غةعز أن غثطَع المسطمعن طظ خطغفئ أضبر طظ بقبئ 
أغام بطغالغعا، وإجماع الختابئ دلغض حرسغ ضالضااب 
والسظئ. أخرج الئثاري طظ ذرغص الِمْسَعر بظ طثرطئ 
َب الَْباَب  ْحَمِن بَْعَد َهْجعٍ ِمْن اللَّْيِل َفَرضَ صال: "طََرَقِني َعْبُد الرَّ
َحتَّى اْسَتْيَقظُْت َفَقاَل: أََراَك نَامِئاً َفَواللَِّه َما اكَْتَحلُْت َهِذِه اللَّْيلََة 
الخئح  الظاس  خطى  شطما  لغال.  بقث  أي  نَْوٍم"  ِبكَِبريِ 
تمئ بغسئ سبمان. ولثلك، شإن سطى المسطمغظ سظث 
الثطغفئ  بغسئ  شغ  غظحشطعا  أن  الثطغفئ،  طرضج  حشعر 
الاالغ وغظةجوعا خقل بقبئ أغام، أطا إذا َلط غظحشطعا 
سظعا،  وصسثوا  الثقشئ  سطى  صدغ  بض  الثطغفئ  بئغسئ 
شعط آبمعن طظث الصداء سطغعا وصسعِدعط سظعا، ضما 
عع تادث الغعم، شالمسطمعن آبمعن لسثم إصاطاعط 
الثقشئ طظث إلشاء الثقشئ شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ، إلى 
أن غصغمععا، وق غئرأ طظ اإلبط إق طظ تطئج بالسمض 
غظةع  شئثلك  خادصئ؛  طثطخئ  جماسئ  طع  لعا  الةاد 
طظ اإلبط، وعع إبط سزغط ضما بّغظه تثغث رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: «... َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة»

لطثقلئ سطى سزط اإلبط.
سظ ضااب أجعجة دولئ الثقشئ شغ التضط واإلدارة

به  وصئطئ   ٢٠٠٨ سام  الثجاعر  إلى  أدخطعا  صث  ضان 
جع تحغ شغ تضعطاعا السابصئ، وعع غظص سطى أن 
لطةغح  الئرلمان  شغ  المصاسث  طظ  ظسئئ ٢٥٪  تضعن 
طظ  والتثود  والثاخطغئ  الثشاع  وزارات  تضعن  وأن 
الةغح وتابسئ لطةغح طئاحرة، وغظص سطى أظه غتص 
لطةغح الاثخض شغ تاقت غرى شغعا ضرورة الاثخض، 
اجاشض ذلك وصئض جاسات طظ المعسث المصرر قظسصاد 
اظسصاد  طسائصاً  باقظصقب  صام  شصث  الةثغث  الئرلمان 
الئرلمان والمخادصئ الثجاعرغئ سطى ظاائب اقظاثابات 
سطى  الحسئغئ  اقتاةاجات  بثأت  بط  وطظ  افخغرة... 
اقظصقب وضان أسظفعا تاى اآلن اقتاةاجات افخغرة 
افطط  طئسعبئ  (أسطظئ   ٢٠٢١/٣/٣ افربساء  غعم 
بعرغظر  حراظر  ضرغساغظ  بمغاظمار  الثاخئ  الماتثة 
شغ طآتمر سئر الفغثغع أن الغعم افربساء "ضان افضبر 
دطعغئ" شغ الئقد طظث اقظصقب السسضري شغ ١ شئراغر/

حئاط، طع جصعط "٣٨ صاغق". وأذطصئ صعات افطظ 
شغ طغاظمار الرخاص سطى طازاعرغظ غتاةعن سطى 
 (٢٠٢١/٣/٣ ظئ  الةجغرة  طعصع  السسضري...  التضط 

وطع ذلك شطط تظطفأ حسطئ اقتاةاجات وإن صطَّئ.
٣- إن صائث اقظصقب وعع صائث الةغح الةظرال طغظ 
أوظس عطغظس طثرج سطى السصعبات افطرغضغئ طظث ضاظعن 
افول ٢٠١٩ إلى جاظإ بقبئ صادة آخرغظ شغ جغح 
طغاظمار "بعرطا" وذلك "لاعرذعط شغ اظاعاضات خطغرة 
لتصعق اإلظسان". وعثا الةظرال صث خاف سطى طساصئطه 
وطخغره سظثطا غاصاسث ولط تسث بغثه صعة غتمغ بعا 

تعاخض التمطئ الةماعغرغئ العاجسئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر باعجغه وسظاغئ طظ أطغره السالط الةطغض سطاء بظ 
خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا وجثد سطى التص خطاه، أسمالعا؛ وذلك بمظاجئئ طرور ١٠٠ سام عةري سطى عثم 
الشرب الضاشر المساسمر وأسعاظه طظ خعظئ السرب والارك دولئ الثقشئ؛ عثه الفسالغات غظزمعا التجب شغ جمغع 

الئقد الاغ غسمض شغعا تتئ حسار:
"شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا المسطمعن"

عثا وإن المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غصعم باشطغئ حاططئ لعثه الفسالغات جمغسعا؛ وسطغه شئإطضان 
صرائظا افسجاء طاابسئ عثه الاشطغئ الحاططئ سطى الرابط الاالغ:

http://www.hizb-uttahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html

سعاطض صغام الثقشئ 
جاعجة يف افطئ
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ سئث الرؤوف الساطري
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اصرأ شغ عثا السثد:
- افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ صث ظثر 

   السعس أرضاظعا ولظ تصعى سطى الخمعد شغ وجه 
   ذعشان الثقشئ الصادم ...٢

- صدغئ شطسطغظ شغ ظض الاشغرات الثولغئ واإلصطغمغئ 
   والمتطغئ الةجء الباظغ وافخغر ...٢

- الصعى السالمغئ طةامسئ أضسش طظ أن تصش شغ 
   وجه الثقشئ الصادطئ ...٤

- المرأة المسطمئ؛ ضغش تئظغ دولئ اإلجقم؟ ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                               السثد: ٣٢٩ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ٢٦ طظ رجإ ١٤٤٢عـ المعاشص ١٠ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ                                  

ضطمئ السثد

ظض اإلجقم غاسرض، طظث بجوغ شةر الثسعة إلغه شغ 
طضئ المضرطئ، وبسث صغام دولاه شغ المثغظئ المظعرة، 
إلى طتاوقت ذمج ظعره والتغطعلئ دون بطعغ ألصه 
إلى التغارى المظازرغظ جظاه. إق أن سزمئ عثا الثغظ 
وصعة إغمان أعطه به، واتثاذعط إجراء التغاة أو المعت 
تغال تامغئ السغح به وتمطه رجالئ عثى إلى الظاس 
ضاشئ وظحره شغ أخصاع الثظغا، ضان ضض ذلك الخثرة 
الاغ تضسرت سطغعا خغاظئ المظاشصغظ وطضر غععد شغ 
المتاوقت  وضثلك  المسطمغظ،  أظعر  بغظ  المثغظئ، 
عثه  لثظص  والفرس،  الروم  لثولاغ  السسضرغئ 
الثولئ الفاغئ شغ تثود طةالعا السربغ، أو طتاوقت 
الخطغئغئ أو اقجاغاح المشعلغ لاتطغط عثه الثولئ بض 

قجاؤخال المسطمغظ اجاؤخاق.
ظض الظخر والزفر لطمسطمغظ شغ جائر تطك التروب 
إق شغ بسخ المسارك الاغ جرسان طا غساسغثون شغعا 
المئادرة سطى أسثائعط، تاى ذرأ سطى أذعان المسطمغظ 
ذاصئ  لثغعط  شخطئ  تغظ  اإلجقم،  شعط  شغ  ضسش 
الطشئ السربغئ سظ ذاصئ اإلجقم، بإعمالعط أطر الطشئ 
السربغئ شغ شعط اإلجقم وأدائه طظث أوائض الصرن السابع 
العةري، إق أظه وطظث أوائض الصرن البالث سحر العةري، 
اجاصر الرأي لثى افوروبغغظ اقجاسمارغغظ سطى إبساد 
اإلجقم سظ التغاة وشرض جططاظعط سطى المسطمغظ، 
وذلك باتطغط دولاعط والصداء سطى جططاظعط، شضان 
لعط ذلك بسث أن أساظعط سطى إشضعط بسخ طظ خعظئ 
الارك والسرب. وعضثا بظغئ السصغثة السغاجغئ لطشرب 
جثة  إلى  اإلجقم  سعدة  سثم  أجاس  سطى  الضاشر، 
اتثث  الاغ  المخغرغئ  صدغاه  تطك  وأخئتئ  التضط، 
تغالعا إجراء التغاة أو المعت، وغسغظعط سطى بعااظعط 
تضام المسطمغظ صاذئئ. وخارت ضض صداغا المسطمغظ 
بأغثي أسثاء اهللا ورجعله، تاى بطس افطر تث تسغغظعط 
طظ غتضمظا وتظخغإ طظ غرضعظه طظ الطشاة سطغظا، 
وق أدل سطى ذلك طظ أظه تاالى سطى جعرغا أضبر طظ 
سحرغظ رئغج دولئ طظث تعلغ طتمث سطغ السابث شغ 
حعر أغطعل ١٩٣٦ إلى تارغت اجاغقء تاشر افجث سطى 
السططئ شغ ٢٢ حئاط ١٩٧١، لااالغ اقظصقبات الاغ 

رتئاعا برغطاظغا وأطرغضا.
إق أن أطئ اإلجقم الضرغمئ، وعغ تساظص سصغثة ق إله إق 
اهللا طتمث رجعل اهللا، ذاوغئ سطغعا جعاظتعا ق تفرط 
شغعا، وطتاشزئ سطى طحاسرعا، تعاصئ إلى سجعا وطةثعا، 
طدطربئ صطصئ لعاصسعا، تائرة تئتث سظ ذاتعا، بثأت 
تظفخ سظعا لعبئ اقظئعار بعثا الشرب الضاشر وطفاعغمه، 
والثي ذال أطث عغمظاه سطغعا. شطط تسث أشضاره وطفاعغمه 
تفاظعا وتساععغعا بض وضساعا طعضع الظصث والظزر، بط 
خارت ترشدعا وسادت إلى ضظجعا المضظعن؛ ضااب اهللا 
وجظئ رجعله الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص، تساصرؤه وتساظئآه، شعجثت 
شغ بطئ طظ أبظائعا عثاة خادصغظ، تثدت فطاعا زاوغئ 
الظزر شئثأت الشحاوة تاصحع طظ تعلعا والرؤغئ تائطعر 
افطئ،  شغ  الختعة  بعادر  إلى  السثو  شاظائه  أطاطعا، 
شثفائ سعاطض الخراع بغظ دوله سطى الظفعذ شغ دغارظا 
الثطر  تةط  غثرك  وخار  خغراتظا،  شغ  المظاشع  وسطى 
الثي تمبطه تئاحغر الختعة لثى افطئ، والاغ تحضض 
خطرا سطى الصعى اقجاسمارغئ وسطى ظفعذعا شغ بقدظا، 
سطى  تاتثد  اجاراتغةغا  سثوا  افطئ  وسغ  طظ  شاتثثوا 
أجاجه طعاصفعط وترجط سطى طصاداه خطط تربعط 
سطى أطئ اإلجقم، بسث اظضحاف إجرام عثا الشرب أطام 

أسغظ أبظائعا وزوال جتره سظ سصعلعط.
وطما سمص الثعف لثى الشرب المساسمر طظ طارد افطئ 
تصغصاه،  سظ  وذععله  غفطاه،  طظ  غسافغص  بثأ  الثي 
الثغظ  الظعاذغر  أولؤك  تعل  طظ  الظاس  اظفداُض 
ظّخئعط سطى ِرصاب الظاس، تاى بطس غأجعط طظ تضام 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
جةال  اقظاثابات  طظ  أجئعع  طظ  أصض  صئض  تثث   -١
لفزغ بغظ الةغح والتضعطئ. شغ طصابطئ طع "الحسئغئ"، 
تغث  الثاص،  لطصطاع  طمطعضئ  إسقطغئ  وجغطئ  وعغ 
طخثاصغئ  شغ  عقغظس  أوظس  طغظ  الةغح  صائث  حضك 
إغاعا  طاعماً   ،(UEC) الظصابغئ  اقظاثابات  لةظئ  وتغاد 
بارتضاب اظاعاضات واجسئ الظطاق لطصعاظغظ واإلجراءات 
اظاصث  ذلك،  سطى  وردًا  الاخعغئ.  صئض  طا  سمطغئ  شغ 
طاتثث باجط التضعطئ تخرغتات صائث الةغح ووخفعا 
تظاعك  أظعا  طظ  وتثر  لعا  أجاس  ق  اتعاطات  بأظعا 
الثجاعر الثي غظص سطى أن ("المعظفغظ المثظغغظ، بما 
شغ ذلك الةغح والحرذئ، غةإ أن غضعظعا بسغثغظ سظ 
السغاجئ التجبغئ"، ووجعئ الظصث السطظغ لطةغح الثي 
اتعط بأظه أحار إلى أظه "إذا شازت الرابطئ العذظغئ طظ 
أجض الثغمصراذغئ طرة أخرى شغ عثه اقظاثابات، شطظ 
غصش الةغح طضاعف افغثي... بعابئ العثف اإلخئارغئ 
٢٠٢١/١/١١). وواضح طظ عثا أن الةغح ضان غمعث 

قظصقبه إذا شازت الرابطئ العذظغئ...
٢- ولما جرت اقظاثابات شاز تجب أوظس جان جع تحغ 
"تجب الرابطئ العذظغئ طظ أجض الثغمصراذغئ" لطمرة 
جاتصئ  بأغطئغئ   ٢٠٢٠ الباظغ  تحرغظ  شغ  الباظغئ 
بطشئ ٨٣٪، أي أضبر طظ ظسئئ شعزعا شغ ٢٠١٥ تغث 
الاداطظ  تجب  غتخض  ولط   ،٪٧٥ ظتع  تغظعا  ضاظئ 
طظ  طصسثًا   ٣٣ ظتع  سطى  إق  الةغح  أجسه  الثي 
باتصغص  الةغح  بثأ  سظثعا  طصسثًا..   ٤٧٦ المةمعع 
تعثغثاته بأظه لظ غصش طضاعف افغثي واجاشض طعاد 

١٠٠ عام
أیام! ولیس ٣

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

الحملۀ العالمیۀ فی الذکرى الـ١٠٠ لهدم الخالفۀ 
التی ینظمها حزب التحریر تواصل فعالیاتها

أقيموها أيها المسلمون  الذكر الـ١٠٠ لهدم الخالفة
#أصغمعا_الثقشئ

آال
اب ج

جع

السآال: (أسطظئ طئسعبئ افطط الماتثة الثاخئ بمغاظمار ضرغساغظ حراظر بعرغظر شغ طآتمر سئر الفغثغع أن 
الغعم افربساء "ضان افضبر دطعغئ" شغ الئقد طظث اقظصقب السسضري شغ ١ شئراغر/حئاط، طع جصعط "٣٨

صاغق". وأذطصئ صعات افطظ شغ طغاظمار الرخاص سطى طازاعرغظ غتاةعن سطى التضط السسضري... طعصع 
الةجغرة ظئ ٢٠٢١/٣/٣) وضان الةغح صث صام شغ طغاظمار/ بعرطا باظصقب سسضري غعم ٢٠٢١/٢/١، وذلك 
شغ الغعم الثي ضان الئرلمان الةثغث جغسصث أولى جطساته. شاساصض رئغج الةمععرغئ ورئغسئ التضعطئ 
بإسادة  الةغح  ذالئئ  اقظصقب  سطى  صعغئ  أطرغضا  شسض  ردة  شةاءت  والسغاجغغظ..  العزراء  طظ  والسثغث 
السططئ شعرا. شما وراء عثا اقظصقب؟ ولماذا جاءت ردة شسض أطرغضا غاضئئ جثا؟ وطا تأبغر عثا اقظصقب سطى 

المسطمغظ المدطعثغظ شغ طغاظمار؟



 افربساء ٢٦ طظ رجإ ١٤٤٢عـ المعاشص ١٠ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٢٩

شغ السثد السابص تظاولظا المتاور الاالغئ: عض جغسمض 
الطاولئ  سطى  الفطسطغظغ  المطش  وضع  سطى  باغثن 
صثغمئ  جغاجغئ  رؤغئ  وشص  السغر  وغضمض  جثغث  طظ 
الاغ  الثطعات  طظ  طعصفه  سظ  وتتثبظا  جثغثة،  أو 
وعض  شطسطغظ  صدغئ  بثخعص  تراطإ  اتثثعا 
جغمارس باغثن ضشعذات تصغصغئ سطى ضغان غععد 
الثطعات الاغ اتثثعا تراطإ بسغثًا سظ  إلبطال تطك 
سظث  وتعصفظا  الصثغط.  إذاره  ضمظ  الثولاغظ  طحروع 
ططش الاطئغع الثي جعف ظاظاوله شغ عثا الةجء إضاشئ 
إلجراء  والفخائض  السططئ  تترك  إلى  غظزر  ضغش  إلى 
اقظاثابات بالاجاطظ طع وخعل باغثن إلى التضط؟ وطا 
السمطغئ  إتمام  سطى  لقحراف  المخري  الاترك  ذئغسئ 
اقظاثابغئ؟ وطا طعصش ضغان غععد طظ اقظاثابات وعض 
غسمض سطى سرصطاعا؟ وطا عع العاصع السغاجغ لمحارضئ 

أعض الصثس شغ اقظاثابات؟
- اتفاصغات الاطئغع شغ تصغصاعا ق تاسارض طع طحروع 
الثولاغظ وشص إذاره الصثغط ولضظ تراطإ سظثطا بثأ 
به ضان غرغث تعظغفه وشص خفصاه ورؤغاه لطتض طتطغًا 
باخفغئ  الاطئغع  ربط  ظصطئ  تةاوز  وغرغث  وإصطغمغاً، 
الصدغئ ضما عع الارتغإ شغ اتفاصغئ أوجطع والمئادرة 
السربغئ، وباغثن بثخعص عثا المطش ورغط اخاقشه 
سطغه  وأبظى  بارضه  أظه  إق  حغء  ضض  شغ  تراطإ  طع 
وأضث سطى أعمغئ عثه اقتفاصغات وضرورة المدغ بعا 
وذلك صئض اقظاثابات افطرغضغئ وخقلعا وبسثعا، تغث 
أضث سطى طعصفه السابص، وضثلك شسض طساحار افطظ 
لرئغج  أضث  الثي  جعلغفان  جاك  افطرغضغ  الصعطغ 
طةطج افطظ الصعطغ شغ ضغان غععد طائغر بظ حئات 
الاطئغع  اتفاصغات  سطى  تئظغ  جعف  باغثن  "إدارة  أن 
والئترغظ  اإلطارات  طظ  وضض  (إجرائغض)  بغظ  الظاجتئ 
رده  شغ  بطغظضظ  أضثه  طا  وعع  والمشرب"،  والسعدان 
"جغ  حئضئ  سطى  بطغاجر  وولش  المثغع  جآال  سطى 
"ظسط،  بطغظضظ:  شصال  أبراعام"  "اتفاصات  تعل  إن"  إن 
إلى  طعمئ  خطعة  عثه  أبراعام  قتفاصات  خفصظا  لصث 
افطام سظثطا ظرى "إجرائغض" وجغراظعا غصعطعن باطئغع 
جغث  إظه  "إلجرائغض"،  جغث  شعثا  وتتسغظعا  السقصات 
لطثول افخرى المسظغئ، إظه جغث لطسقم وافطظ بحضض 

سام... عثا حغء جغث".
وعثا غزعر أن باغثن ق غرغث ظصخ طا شسطه تراطإ 
بعثا الثخعص وغرغث المدغ به صثطاً ولضظ لاعظغفه 
شغ خثطئ طحروع الثولاغظ ولغج خفصئ الصرن الاغ 
ذعئئ أدراج الرغاح، وعثا طا أراده بطغظضظ بصعله بسث 
بتص  صطئ  ضما  "لضظ  الاطئغع  اتفاصغات  سطى  أبظى  أن 
(اإلجرائغطغغظ)  بغظ  السقصئ  تتثغات  أن  غسظغ  ق  عثا 
لظ  إظعط  عظاك  غجالعن  ق  تثافغ،  والفطسطغظغغظ 
بتاجئ إلى اقظثراط شغ  بأسةعبئ، ولثا ظتظ  غثافعا 
سطى  غاسغظ  افول  المصام  شغ  لضظ  السقم  اتفاصغات 
الافاوض  إسادة  ذلك،  شغ  اقظثراط  المسظغئ  افذراف 
بغظ الةاظئغظ" وضمظ عثا الاعظغش طظ إدارة باغثن 
أو  غئطؤه  أو  به  السمض  غةمث  صث  شإظه  المطش  لعثا 

غساثثطه شغ اباجاز ذفطه المثلض ضغان غععد.
إلجراء  والفخائض  السططئ  تترك  إلى  غظزر  ضغش 

اقظاثابات بالاجاطظ طع وخعل باغثن إلى التضط؟
والسططئ  وأزقطعا  الاترغر  طظزمئ  أن  المسطعم  طظ 
وصادتعا طةرد أداة رخغخئ شغ غث أطرغضا وأن صرارعط 
بإجراء اقظاثابات بسث ١٥ ساطا طظ الاسعغش والسرصطئ 
بحضض  أطرغضا  تعجغعات  وشص  وإظما  ذاتغاً  غضظ  لط 
طئاحر أو غغر طئاحر سئر سمغطعا السغسغ، ضعن الظزام 
المخري عع السراب الصثغط لطصاءات بغظ الفخائض وله 
الماسطصئ  افطرغضغئ  السغاجئ  خثطئ  شغ  ذعغض  تارغت 
بصدغئ شطسطغظ وبغثه طفاتغح صطاع غجة وعع صادر 
سطى جمع الفخائض وشرض اإلطقءات سطغعا، شارضئ له 
أطرغضا عثا المطش، ولع لط تضظ راضغئ سظ اقظاثابات 
والمخالتئ لضان اطاظع سظ الاترك أو تترك بما غسرصض 
الاخالح واقتفاق واقظاثابات، ولط غضظ سئاس لغثعإ 
إلى الصاعرة صئض إخثار طراجغط اقظاثابات شغ حعر 

ضاظعن الباظغ/غظاغر.
طا ذئغسئ الاترك المخري لقحراف سطى إتمام السمطغئ 

اقظاثابغئ؟
عع تترك جغاجغ طاضر غراد طظ خقله إغةاد صغادة 
شطسطغظغئ "صعغئ" لعا خفئ "حرسغئ" وإحراك ترضئ 
تماس شغ السمطغئ اقظاثابغئ بتغث تخئح ججءا طظ 
السططئ، وعثا جغةسض ضض الصعى تتئ سئاءة المظزمئ 
الثط  سظ  الثروج  ذرف  في  ُغمضظ  وق  والسططئ 
الثي رجماه وترجمه أطرغضا لطمظطصئ، وبعثا غضعن 
والفخائض  والسططئ  المظزمئ  وضع  غةعج  السغسغ 
المطش  وتترغك  المفاوضات  اجاؤظاف  أراد  إن  لئاغثن 
غئثأ  أن  صئض  جغفحض  أظه  سصثة  وتةاوز  جاد  بحضض 
وذلك بسث أن حاعث شحض تراطإ شغ تخفغئ الصدغئ 
وإدارته،  وخعره  عع  بثله  الثي  الضئغر  البصض  رغط 
طظ  شارغئ  وسصغمئ  سئبغئ  طفاوضات  جاضعن  ولضظعا 
سطى  الافاوض  غرغث  ق  غععد  ضغان  فن  طتاعى  أي 

أصثطئ أجعجة أطظ الظزام شغ افردن خقل افغام الماضغئ سطى اساصال طةمعسئ طظ حئاب تجب الاترغر شغ 
طثغظاغ إربث وسمان، وعط افجااذ تمجة طتمث طةطغ بظغ سغسى، وافجااذ وائض سئث الضرغط تاشر صئغسئ، 
وافجااذ طتمث الظادي وأبظاؤه اقبظان، وذلك لمحارضاعط شغ التمطئ السالمغئ الاغ غصعم شغعا تجب الاترغر 
باظزغط شسالغات شغ جمغع الئقد الاغ غسمض شغعا تتئ حسار: "شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا 
المسطمعن". إن تجب الاترغر سطى غصغظ وإغمان تاطغظ بصرب ظخر اهللا لفطئ وتتصغص وسثه بالامضغظ لثغظه 
ِيَن  َّ ودولاه والساططغظ إلصاطاعا، ق غدره افذى الثي تمارجه عثه افظزمئ الطاغغئ العجغطئ، صال تسالى: ﴿إِنَّ ا

ََّ َقوِيٌّ َعِزيٌز﴾. نَا َورُُسيِل إِنَّ اهللا
َ
ْغلنَِبَّ أ

َ
َُّ َأل َذلِّنَي َكَتَب اهللا

َ
ْوَحَِك يِف األ

ُ
ُ أ َ ََّ َورَُسو حُيَادُّوَن اهللا

وجةظا  وتعةغرا  وتةعغسا  صاق  بالحسعب،  وبطحعا 
واجاسماَل  لطمترطات  واظاعاضاً  واغاخاباً  بض  وتسثغئا، 
ضض أظعاع الئطح والصسعة والارعغإ تاى أوخطعا ضبغرا 
افظزمئ  طظ  والفجع  الرسإ  طظ  تالئ  إلى  الظاس  طظ 
باجاتالئ  صظاسات  بثلك  ورجثعا  افطظغئ،  وأجعجتعا 

الثقص أو اقظفقت أو الامرد أو اإلذاتئ بافظزمئ.
بط دارت افغام والسظعن وخرج طظ رتط افطئ الرجال 
الثغظ واجععا الطشغان بأرواتعط، وضربعا بإخقخعط 
روح  افطــئ  شغ  ــثت  أوص ظماذج  وجرأتعط  وبئاتعط 
والصثرة  بالاشغغر  افطض  حسطئ  شغعط  وأحسطئ  الاتثي 
بعرات  جاءت  بط  وجئروتعا،  لفظزمئ  الاخثي  سطى 
الربغع السربغ لائرعظ سطى صثرة الحسعب سطى الاشغغر 
والثقص طظ افظزمئ الةئرغئ، شأدرك الظاس عحاحئ 
بصاعا  تساسغث  الحسعب  وبــثأت  وخعارعا،  افظزمئ 

بظفسعا وبصثرتعا سطى الاشغغر.
عغئئ  اجاسادة  والشرب  افظزمئ  طتاوقت  ضض  ورغط 
افظزمئ وأجعجتعا افطظغئ بمةازر واساصاقت وإجرام إق 
أظعط لط غامضظعا أن غمتعا طظ ذاضرة الحسعب صثرتعا 
سطى اإلذاتئ بافظزمئ خقل غعم أو أجئعع، شما زالئ 
افطئ تتفر طحعث عروب بظ سطغ وجصعط الطاغغئ 
خالح،  اهللا  سئث  وسطغ  الصثاشغ  وظعاغئ  طئارك  تسظغ 
وباتئ ضض طتاوقت افظزمئ لفرض طسادلئ الرسإ طظ 
جثغث تئعء بالفحض تاى أخئتئ افظزمئ تثحى الظاس 

أضبر طظ خحغئ الظاس لعا.
ولصث أخئح طظ المسطمات سظث افظزمئ أظعا ق تصعى 
سطى طعاجعئ جمعع الظاس إذا طا بارت، وأظعا تفاصث 
إلى الصعة التصغصغئ الاغ تسظثعا وأظعا أصرب إلى الظمر 
العرصغ طظ التصغصغ، ولثلك تظخإ ضض جععدعا سطى 
طظع لتزئ الخفر أو تأخغرعا، فظعا أدرضئ تماطا أظعا لظ 
تخمث شغ لتزئ الخفر الاغ تةامع شغعا إرادة افطئ أو 
غظتاز شغعا ججء طظ أعض الصعة والمظسئ إلى إرادة افطئ.

خطفعا  وطظ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الصائمئ  وافظزمئ 
الشرب المساسمر غثرضعن أن افطئ وخطئ إلى درجئ 
ضئغرة طظ الصظاسئ بالتاجئ لطاشغغر، وأظعا لط تسث ترى 
بثغق سظ اإلجقم ضمساصئض لعا، وعع طا دشع الشرب 
إلى دسط المساثلغظ والماطرشغظ قطاطاء اإلجقم طظث 
جظعات طظ أجض إدخال افطئ شغ طااعئ لسظعات رغبما 
غةث الشرب بثغق آخر غثثع به المسطمغظ، وضثلك باتئ 
افظزمئ والشرب طظ خطفعا غثرضعن أن سصثة الثعف 
سظث افطئ صث اظتطئ، ولط تسث افظزمئ تحضض ُبسئساً لعا 
ضما ضاظئ شغ السابص، وطسألئ العصعف شغ وجععا باتئ 

طمضظئ شغ أغئ لتزئ وسظث أي شرخئ.
وإذا طا أضفظا إلى طسألئ شصثان العغئئ والصثرة سطى 
طظ  وخطععا  افظزمئ  اظفداح  طسألئ  افطــئ،  إرعــاب 
افشضار الاغ تةمع تعلعا حسعبعا، غزعر بعضعح طثى 
سةج افظزمئ سظ الصثرة سطى الاخثي لطعشان الثقشئ 
طا  إذا  افطئ  وجه  شغ  العصعف  سطى  الصثرة  أو  الصادم، 
تاظئ جاسئ الخفر وأصغمئ الثقشئ الراحثة الباظغئ شغ 

إتثى الئقد اإلجقطغئ.
اعارأت  صث  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الصائمئ  شافظزمئ 
وظثرعا السعس طظ أخمص صثطغعا تاى أسطى رأجعا، 
وعغ باتئ تخض لغطعا بظعارعا طظ أجض أن تامضظ طظ 
تأخغر اظفقت افطعر طظ أغثغعا وخروجعا سظ جغطرتعا، 
وعغ تاخرف ضمظ غثرك طخغره ولضظه غتاول تأخغره، 
وضما ُغصال سصارب الساسئ ق تسعد لطعراء، شما طدى صث 
طدى ولظ تسعد افطئ إلى طا ضاظئ سطغه طظ خعف أو 
رسإ طظ الاشغغر، ولظ تسعد افظزمئ إلى طا ضاظئ سطغه 

طظ شرض العاصع وإتضام الصئدئ.
وإذا طا أصغمئ دولئ الثقشئ صرغئا بإذن اهللا شطظ تةث 
افظزمئ وأزقطعا ُبّثًا طظ طتاولئ العروب صئض أن غصسعا 
شغ أغثي افطئ شاخظع شغعط حغؤا طما أذاصعه لعا طظ 
صئض، أطا طتاولئ الاخثي أو العصعف شغ وجه ذعشان 

الثقشئ وافطئ شصث باتئ طظ افتقم ق العاصع.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

صادرة  سظثعط  جغاجغئ  صعة  أي  غعجث  وق  الدفئ، 
غسائروظعا  الاغ  الدفئ  شغ  تظازل  أدظى  تصثغط  سطى 
تطك  غساشطعن  جعف  وإظما  اقجاراتغةغ"،  "سمصعط 
وبظاء  الدفئ  شغ  الاعجع  طظ  لطمجغث  المفاوضات 
حر  وضطه  افرض،  سطى  العصائع  وشرض  المساعذظات 
سطى أعض شطسطغظ ق خغر شغه جعاء صرر باغثن ترجمئ 
اقظاثابات لاترغك المطش بحضض جاد أو اخاار جسطعا 
ججءا طظ إدارة المطش ضمظ ألعغئ المفاوضات دون 

خطعات جادة لفرض حضض طظ أحضال التض.
طا طعصش ضغان غععد طظ اقظاثابات وعض غسمض سطى 

سرصطاعا؟ وطا طعصفه طظ طحارضئ أعض الصثس؟
إن العاصع السغاجغ لقظاثابات أظعا تثثم ضغان غععد 
الاظازقت  وتصثغط  أوجطع  اتفاصغئ  سطى  صائمئ  ضعظعا 
طظ  طساتئ  تسطغه  جغاجغئ  صغادة  تفرز  وضعظعا 
طفاوضات  طسمى  تتئ  الةثغثة  السغاجغئ  المظاورة 
واتفاصغات تسار وجعه دولغاً وأظه ق غسارض التض وأن 
افطعر صغث الاثاول، بغظما غصعم عع سطى أرض العاصع 
والاعام  المساعذظات  وتعجغع  وبظاء  العصائع  بفرض 
الطرغص  غسئث  غععد  ضغان  غةسض  صث  وعثا  افراضغ، 
وذغش  ولضظه  سرصطئ  دون  لاسغر  اقظاثابات  لمرضئئ 
واجع طظ جغاجغغه شغ العصئ ذاته غرغثون تضرغج 
الفخض بغظ الدفئ وغجة وطظع تخعل اظاثابات، وعثا 
خاخئ إن ظةح الغمغظ باحضغض تضعطئ  صث غثشسعط 
غمغظغئ بسث اقظاثابات شغ حعر آذار/طارس أن غصعطعا 
بسمض  أوراصعا  وبسبرة  اقظاثابغئ  السمطغئ  بسرصطئ 

سسضري أو جغاجغ ضما تخض شغ سعث أوباطا.
ضما  لغج  اقظاثابات  شغ  الصثس  أعض  طحارضئ  إن 
تخعرعا الفخائض بأظعا جاةري رغماً سظ ضغان غععد 
الصثس  أعض  طحارضئ  غسارض  ق  غععد  ضغان  إن  بض 
ترحتاً وترحغتاً، وإظما غسارض شاح خظادغص اقصاراع 
شغ الصثس فظه غسائر ذلك طساجا بمئثأ أن الصثس 
عغ الساخمئ المعتثة وافبثغئ له، أطا المحارضئ دون 
شاح خظادغص اقصاراع شغ الصثس وجسطعا شغ ضفر سصإ 
طظ  أخرجععا  الاغ  المظاذص  طظ  وغغرعا  السغجرغئ  أو 
الصثس شإن ذلك ق غحضض تتثغاً له بض سطى السضج 
عع شغ تصغصاه غخإ شغ خثطئ جغاجاه الصائمئ سطى 
ولع  غرغثه،  طا  وعع  الصثس  سظ  الصثس  أعض  شخض 
ضاظئ الفخائض خادصئ ولع شغ عثه الةجئغئ شصط طا 

صئطئ أن تضعن خظادغص اقصاراع خارج الصثس.
وشغ الثاام:

ق غعجث أي طحروع جغاجغ جعاء أضان طتطغاً أو دولغًا 
له تزعظ شغ الظةاح بثخعص صدغئ شطسطغظ وإظما 
عغ جععد لاتصغص المساطاع شصط ضمظ تطصئ طشطصئ 
خاخئ وأن ضغاظات الثول الضئرى طعارئئ ترزح تتئ 
والحةاسئ  الئخغرة  إلى  غفاصثون  وصادتعا  افزطات 
اجاراتغةغات  وضع  طظ  تمضظعط  ق  وإطضاظغاتعط 
غةسض  وعثا  افجض،  صرغئئ  خطط  ضمظ  تصغصغئ 
الصدغئ تئرح طضاظعا غطاعمعا ضغان غععد بشطاء طظ 
العاصع  بثخعص  عثا  الثلغطئ.  وجططاعا  المظزمئ 
السغاجغ لطصدغئ طا لط تاترك افطئ وجغعحعا لاترغر 
وتثطغص  جثوره  طظ  غععد  ضغان  واصاقع  شطسطغظ 
الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  أظغابه  طظ  شطسطغظ  صدغئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تسمض سطى ضسر جمعح 
وصداغاعط  المسطمغظ  بقد  طظ  غثعا  وتصطع  أطرغضا 
وطظعا صدغئ الحرق افوجط، وتسمض سطى سقج عثه 
الصداغا وغغرعا وشص افتضام الحرسغئ، وسطى الاساطض 
طع الصداغا السالمغئ الضئرى وشص جغاجئ خارجغئ تصعم 
سطى ظحر اإلجقم رجالئ سثل وخغر إلى السالط أجمع، 
دولئ إجقطغئ صعغئ غصعدعا تضام غتغط بعط وجط 
جغاجغ غسطط طظ أغظ تآضض الضاش وضغش غروضعن 
الشربغئ  البسالإ  وغآدبعن  افطرغضغ  والتمار  الفغض 
وغخطادون الثب الروجغ وغاخثون لطعتح الخغظغ 
وغفاتعن بقدعط وغثطخعن حسعبعط طظ حرورعط.

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

افظزمئ الصائمئ يف الئقد اإلجقطغئ 
صث ظثر السعس أرضاظعا ولظ تصعى سطى الخمعد 

يف وجه ذعشان الثقشئ الصادم

دولئ،  أغئ  دولــئ،  ضض  سماد  عما  والصعة  الفضرة  إّن 
وبمصثار طا تطشى إتثى الرضغجتغظ سطى افخرى تاةه 
اجامسئ  طا  وإذا  اقرتضاس،  أو  الرصغ  ظتع  الثولئ 
صعغئ  الثولئ  ضاظئ  وتةاظج  اظسةام  شغ  الرضغجتان 
راجثئ ظاجتئ، وبالطئع ق تسامر دولئ إذا طا شصثت 

الرضغجتغظ، بض تظعار وتظثبر.
بسثه  طظ  اطاثت  دولئ  أجج  سظثطا  ملسو هيلع هللا ىلص،  شالرجعل 
ضاظئ  سثغثة  صرون  سطغعا  وطدئ  صرظا،  الـ١٣  صرابئ 
سزغمئ  بفضرة  بثأعا  السالط،  شغ  افولى  الثولئ  شغعا 
شغ  الفضرة  تفروا  الــرجــال  طظ  بطئ  تعلعا  وضاض 
خثورعط وببععا بألسظاعط وجعارتعط، وأوجثوا لعا 
بط  سرغدئ،  جماعغرغئ  وصاسثة  ساطا  ووسغا  ساطا  رأغا 
له،  اهللا  غسرعا  تاى  طزاظعا  طظ  الصعة  ملسو هيلع هللا ىلص  الامج 
لاةامع سظثعا الفضرة والصعة شااأجج الثولئ، وتئثأ 
وجططاظعا  ظعرعا  لغخض  واقطاثاد،  والظمع  بالخسعد 

شغما بسث إلى صارات السالط البقث.
بض  اإلجقطغئ،  الثولئ  شغ  الاصاا  والفضرة  الصعة  وفن 
سثغثة  صروظا  الثولئ  ساحئ  رائسا،  اطاجاجا  واطاججاا 
صطعب  شغ  الفضرة  تراجسئ  ولما  لطثظغا،  طظارة  وضاظئ 
السغاجغ  والعجط  الثولئ  سطى  الصائمغظ  وخــثور 
الاغ  الصعة  وتدسدسئ  الحسئغئ،  والتاضظئ  التاضط 
وتساون  الثارجغئ  الصعى  وباآطر  الثولئ،  سطغعا  ترتضج 
السمقء تمضظعا طظ عثم الثولئ وإظعاء الثقشئ دون 
أن غةثوا طصاوطئ تثضر. وأصاطعا سطى أظصاضعا تضما 
جئرغا طرتضجا سطى الةئر والصعة، لظصش الغعم سطى أسااب 

السام المائئ لعثا التضط الةئري.
ُتري  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  الصائمئ  الثول  إلى  وظزرة 
الصائمئ  افظزمئ  أخاب  والاعاوي الثي  تةط الدسش 
واتثة  صعغئ  ضربئ  تتامض  لظ  أظعا  درجئ  إلى  شغعا، 
شدق سظ ذعشان صادم طامبض بإسقن الثقشئ الراحثة 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
الئقد  شغ  الصائمئ  شافظزمئ  الفضرة،  ظاتغئ  شمظ 
تسامث  أغاطعا  أشدض  شغ  تاى  تضظ  لط  اإلجقطغئ 
بسخ  تعجطئ  بض  رئغسغ،  أو  أجاجغ  بحضض  سطغعا 
افشضار الةجئغئ أو الساطئ، شغ أوصات وظروف طرتطغئ 
زغفعا  واظضحش  افشضار  بسثعا  تئثدت  طا  جرسان 
واظفدح ضثبعا، ضالعذظغئ والصعطغئ السربغئ والئسبغئ 
والسطماظغئ  والثغمصراذغئ  والاتررغئ  واقحاراضغئ 
والمماظسئ،  والمصاوطئ  واقساثال  العجطغ  واإلجقم 
ولط  اتارصئ  تاى  ورجاقتعا،  رطعزعا  طسعا  واظفدح 
افظزمئ  تسظث  أو  سطغعا  الصائمغظ  سعرات  تسار  تسث 

الاغ تتمض لعاءعا.
إجظاد  شغ  افضئر  العزن  وخاتئئ  افعط،  الرضغجة  أطا 
افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، شعغ الصعة، بض 
صض التثغث والظار، شصث اسامثت افظزمئ سطى جئروتعا 

صدغئ شطسطني يف ظض الاشريات الثولغئ واإلصطغمغئ واملتطغئ
الةجء الباظغ وافخري
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وصاض الضبغر طظ أعطعا وطا زال غفسض تتئ جمسعط 
باجاشقل  غصعم  طظعما  ذرف  ضض  ولضظ  وبخرعط، 
سظثطا  جغاجغئ  لثواشع  طغاظمار  شغ  المسطمغظ  طتظئ 
غطجم ذلك. وأطا السصعبات افطرغضغئ سطى بسخ الصادة 
عغ  شما  التالغ  اقظصقب  صائث  وطظعط  السسضرغغظ 
افطرغضغ  لطظفعذ  طسارضعن  إظةطغج  سمقء  فظعط  إق 
وإق  وعةروعط،  المسطمغظ  اضطعثوا  فظعط  ولغج 
ضان غةإ سطى أطرغضا أن تفرض سصعبات ضثلك سطى 
اقضطعاد  عثا  بررت  تغث  تحغ  جع  العزراء  رئغسئ 
ورشدئ أن تساظضره أو تثغظ الةغح أو الئعذغغظ، 

وطع ذلك شطط تحمطعا السصعبئ...
شق  اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  افظزمئ  أطا   -٩
غعمعا أطر المسطمغظ شطط تصط بأدظى سمض لطدشط 
تصعم  أن  غاعصع  وق  السابص  شغ  عظاك  الظزام  سطى 
عثه افظزمئ بأي سمض تالغاً لظخرة المسطمغظ عظاك، 

بسئإ طتاذاتعا لطخغظ شغ الثرجئ افولى شعغ ترغث 
أن تطعق الخغظ طظ ضض جاظإ وتتعل دون تمثدعا 
شغ إصطغمعا لائصى طتخعرة شغ أرضعا الخغظ شصط، 
عثا  طظ  الئرغطاظغ  الظفعذ  تخفغ  أن  أطرغضا  شارغث 
الئطث ضما تسمض سطى تخفغاه طظ ضض طظاذصه وخاخئ 

حئه الةجغرة العظثغئ.
٧- وطع ذلك شإن برغطاظغا بثئبعا السغاجغ صث جسطئ 
الخثاصئ  غزعرون  الئعرطغ  الةغح  شغ  سمقءعا 
لطخغظ وغاصربعن لطحغعسغغظ لطاشطغئ سطى تصغصاعط 
طظث اقظصقب افول لطةغح سام ١٩٦٢ ضما غاصربعن 
لروجغا، وطظ بط أذمسئ الخغظ وروجغا بثسط الظزام 
الئعرطغ شغ طعاجعئ أطرغضا. ولعثا سظثطا تخض عثا 
اقظصقب سطى تضعطئ جع تحغ صاطئ برغطاظغا باثفغش 
افطظ  لمةطج  صرار  طحروع  صثطئ  بأن  الفسض  ردات 
غاسطص بإداظئ اقظصقب وإسادة السططئ وعغ تسطط أن 
دسمًا  غزعر  الثي  الخغظغ  بالرشخ  جغخطثم  ذلك 
لطظزام بصغادة الةغح. وصث تضطمئ طظثوبئ برغطاظغا 
دبطعطاجغئ  بطعةئ  وودورد  باربرا  افطظ  طةطج  شغ 
شصالئ:  الئرغطاظغ  الصرار  طحروع  تسرض  وعغ  لغظئ 
(جظرغإ شغ إجراء طظاصحئ بظاءة بصثر اإلطضان والظزر 
شغ طةمعسئ طظ اإلجراءات.. ظرغث السعدة ظتع اتارام 
 (٢٠٢١/٢/٢ اإلرادة الثغمصراذغئ لطحسإ... سربغ٢١
الصرار  بمحروع  برغطاظغا  تصثطئ  شسظثطا  وبالفسض 
الخغظ،  سارضاه   ٢٠٢١/٢/٢ غعم  افطظ  لمةطج 
وضاظئ صث أسطظئ طعصفعا الخرغح المآغث لقظصقبغغظ 
الخغظغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثث  شصال  الئثاغئ  طظث 
ظأطض  لمغاظمار،  خثغصئ  جارة  (الخغظ  وغظئغظ:  واظس 
الاساطض  طظ  طغاظمار  شغ  افذراف  جمغع  تامضظ  أن 
بحضض طظاجإ طع خقشاتعط بمعجإ الثجاعر واإلذار 
واقجاماسغ.  السغاجغ  اقجاصرار  وتماغئ  الصاظعظغ 
لصث قتزظا طا تثث شغ طغاظمار وظتاول زغادة شعط 
العضع... حغظثعا ٢٠٢١/٢/١). وضثلك شإن روجغا لط 
(ظأطض  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  شصالئ  اقظصقب،  تثن 
شغ تسعغئ جطمغئ لطعضع وشصا لطاحرغسات التالغئ طظ 
خقل اجاؤظاف التعار السغاجغ والتفاظ سطى الاظمغئ 
اقجاماسغئ واقصاخادغئ المساثاطئ لطئقد... ظعشعجاغ 
الخغظ  وصفئ  شصث  وعضثا   ،(٢٠٢١/٢/١ الروجغئ 

وروجغا طع الةغح وظةح خئث برغطاظغا ودعاؤعا!
صائث  شإن  طغاظمار،  شغ  لطمسطمغظ  بالظسئئ  وأطا   -٨
اقظصقب عع المسآول افول سظ اضطعاد المسطمغظ 
باجط  الماتثث  خرح  وصث  وتعةغرعط.   ٢٠١٧ سام 
٢٠٢١/٢/١ غعم  دوجارغك  جاغفان  الماتثة  افطط 

صائق: (عظاك تعالغ ٦٠٠ ألش طظ الروعغظشا بصعا شغ 
تئغسعا  عط  ألفا   ١٢٠ طظعط  "أراضان"،  راخغظ  وقغئ 
المثغمات ق غمضظعط الاظصض بترغئ ضما أن تخعلعط 
طتثود  افجاجغئ  والاسطغمغئ  الختغئ  الثثطات  سطى 
لطشاغئ. لثلك ظثحى أن تةسض افتثاث العضع أجعأ 
الةثغر  وطظ   .(٢٠٢١/٢/١ روغارز  لعط...  بالظسئئ 
الطرشان  شغه  غحارك  المسطمغظ  اضطعاد  أن  ذضره 
جعاب  شغ  ذضرظا  وصث  افجالغإ،  اخاطفئ  وإن  تاى 
جآال باارغت ٢٠١٢/٦/٢٦: (وسطى الرغط طظ الخراع 
أظعما  إق  بعرطا  شغ  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  السغاجغ 
طافصاان شغ دسط الئعذغغظ شغ الاظضغض بالمسطمغظ 
طجسعطئ  إظساظغئ  طحاسر  أغئ  لطشرب  تعاج  أن  دون 
جعى تخرغتات ساطئ جعشاء). وعثا طا تثث بالفسض 
شسظثطا صام الةغح وساطئ الئعذغغظ الماسخئغظ وشغ 
المسطمغظ  باضطعاد  التاصثون  رعئاظعط  طصثطاعط 
وسمغطاعط  غثضر  حغؤا  أطرغضا  تفسض  لط   ٢٠١٧ سام 
جع تحغ التائجة سطى جائجة ظعبض لطسقم (!) داشسئ 
سظ سمطغات الةغح شغ اقضطعاد والاعةغر الصسري 
لمؤات اآلقف طظ المسطمغظ، إذ بطس تسثاد المعةرغظ 
إصطغمعط  طظ  الروعغظةا  طظ  طسطط  ألش   ٧٠٠ ظتع 
أراضان، واجاعلعا سطى أطعالعط وأراضغعط. وصث شاح 
طظ شط صائث الةغح الئعرطغ الةظرال طغظ أوظس عطغظس 
سطى خفتاه شغ الفغسئعك غعم ٢٠١٧/٩/١٦ ضقطه 
ولضغاظعط  لعجعدعط  وإظضاره  المسطمغظ  سطى  التاصث 
وتصعط، وذلك بق خعف طظ الردود الثولغئ طسامثا 
سطى دسط برغطاظغا وأوروبا له، شضاإ غصعل: ("غطالئعن 
باقساراف بعط ضروعغظشا، الةماسئ الاغ لط تضظ غعطا 
طةمعسئ اتظغئ شغ طغاظمار" واسائرعط بظشالغغظ شصال 
"صدغئ الئظشالغغظ صدغئ وذظغئ، وظتااج إلى العتثة 
السمطغات  "إن  الةغح  وصال  تعلعا".  التصغصئ  لةقء 
الصداء  إلى  تعثف  راخغظ  حمال  شغ  بعا  غصعم  الاغ 
سطى طامردي الروعغظشا الثغظ عاجمعا طراضج الحرذئ 
الئرغطاظغئ  اإلذاسئ  عغؤئ  الماضغ"...  آب   ٢٥ شغ 
الئرغطاظغئ  اإلذاسئ  عغؤئ  وأضاشئ   (٢٠١٧/٩/١٧
أوروبا  بجغارة  عقغظس  الةغح  صائث  صام  (وصث  صائطئ 
شغ تحرغظ الباظغ السام الماضغ "سام ٢٠١٦"، وضان 
لتدعر  دسعته  سصإ  أوروبا  شغ  بالارتاب  غساصئض 
اتاةاجات  أغئ  تساصئطه  ولط  الةغعش،  لصادة  طآتمر 
بةظاتغه  شالشرب  بطةغضا")،  أو  إغطالغا  شغ  جعاء 
الماخارسغظ شغ بعرطا ق غعمه طا غتثث لطمسطمغظ 
عظاك وعع صث ذبتعط شغ طظاذص أخرى أغام اجاسماره 
وغغرعا،  الئعجظئ  شغ  طثابتعط  سظ  الطرف  وغخ 
وغثسط ضغان غععد المشاخإ لفطسطغظ والثي عةر 

لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  أشاد 
الاترغر/ وقغئ ترضغا: أظه شغ إذار التمطئ الاغ أذطصعا 
لعثم  المؤعغئ  الثضرى  "شغ  بسظعان  الاترغر  تجب 
المضاإ  صام  المسطمعن"،  أغعا  أصغمععا  الثقشئ... 
افطاضظ  شغ  الثقشئ  سظ  شغثغع  طصاذع  باخعغر 
الاارغثغئ شغ ضبغر طظ المثن المثاطفئ شغ ترضغا. وتط 
المسطمغظ  غثضر  سمعرغئ،  شغ  شغثغع  طصطع  تخعغر 
الظساء  قجاشابئ  المساخط  المسطمغظ  خطغفئ  بظةثة 
طثغرغئ  صاطئ  ذلك،  إبر  وسطى  افجغرات.  المسطمات 
افطظ شغ أظصرة شغ خئاح ٢٣ حئاط، باساصال خمج 
أخعات بثرغسئ تخعغر طصطع الفغثغع. واجامر الاتصغص 
المحروط  جراتعظ  إذقق  صئض  أغام  بقبئ  طسعظ 

بالمراصئئ السثلغئ طظ المتضمئ. وضثلك اساصطئ طثغرغئ افطظ شغ بعرخئ بقبئ إخعة بسئإ تخعغر طصطع 
شغثغع أطام ضرغح أرذشرل شغ إذار التمطئ، واساصطئ طثغرغئ افطظ شغ إجطظئعل خمسئ إخعة بسئإ تخعغر 
سام  طظث  ترضغا  شغ  السغاجغئ  ظحاذاته  غمارس  الاترغر  تجب  إن  الئغان:  وأوضح  أجضثار.  شغ  شغثغع  طصطع 
ضئغر  ترضغا لسثد  حئابه شغ  ذلك، تسرض  ورغط  والسغاجغئ،  الفضرغئ  الفسالغات  سطى  سمطه  وغصاخر  ١٩٥٩؛ 
السطماظغعن  التضط  شغ  أضان  جعاء  الماضغئ.  الساغظ  السظعات  خقل  السمسئ  وتحعغه  والمزالط  الصمع  طظ 
الضمالغعن طظ سمقء برغطاظغا، أم طظ الطشمئ السسضرغئ، أم تجب السثالئ والاظمغئ شغ الفارة افخغرة سطى تث 
جعاء. لضظ عثا الصمع والاحعغه والسصعبات والمزالط لط تساطع أن تظال طظ إخعاظظا، ولط تفطح شغ خثعط 
سظ دسعتعط أبثًا. وخاط الئغان بالصعل: إن المطالئئ بالثقشئ لغسئ ذظئًا، بض عغ شرض حرسغ، وطتض اشاثار 
المئارضئ،  الثغرة  الثسعة  عثه  ذرغص  سظ  بظغظا  شغ  والتمقت  اقساصاقت  عثه  ضض  تفطح  ولظ  وحرف.  وسجة 

ولاسطمعا جغثًا أظظا لظ ظاثطش سظ الثسعة لطثقشئ والسمض سطى تماغاعا أبثًا.

طظخئه  سظ  غاثطى  أن  المفارض  طظ  وضان  ظفسه. 
غمثد  أن  اجاطاع  ولضظه   ٢٠١٦ سام  لطةغح  ضصائث 
لظفسه شارة جثغثة وتسعث أن غاصاسث شغ خغش سام 
جغاجغ  دور  بطسإ  ذمعتا  لثغه  أن  وغزعر   .٢٠٢١
بسث تصاسثه ضسمغض لقظةطغج، وضان عظاك طظ غطرح 
اجمه ضمرحح لرئاجئ الئقد، وصث سئر الةغح سظ ذلك 
ضمظغا سطى طعصسه الرجمغ سطى الحئضئ اإللضاروظغئ 
السسضري  لطمةطج  اجاماع  بسث   ٢٠٢١/٢/١ غعم 
أوظس  طغظ  الةظرال  الةغح  صائث  "إن  بصعله:  التاضط 
الاسثدغئ  الثغمصراذغئ  ظزام  بممارجئ  تسعث  عطغظس 

التصغصغ"، وذلك طظ باب الاسعغص لرئاجاه لطئقد...
٤- وعضثا شطط غسارف الةغح بظاغةئ اقظاثابات الاغ 
تعثد عغمظاه سطى التضط المسامرة طظث ١٩٦٢، طاعما 
طفعضغئ اقظاثابات الاغ سغظئ رئغسعا جان جع ضغ 
بالاعاذآ، طحغرا إلى وجعد سحرة طقغغظ سمطغئ تجوغر، 
وطع تةاعض جان جع ضغ "جع تحغ" لعثه اقتعاطات، 
واقجامرار ظتع سصث أول جطسئ لطئرلمان الةثغث، عثد 
الثجاعر  شغ  طادة  إلى  لةعئه  باتامال  الةغح  صائث 
تاغح له شرض تالئ الطعارئ واقجاغقء سطى التضط، 
وصئغض جاسات طظ اظسصاد أول جطسئ لطئرلمان الةثغث 
الثي ذطإ صادة الةغح تأجغطعا لضظ جع تحغ وزسماء 
التجب رشدعا الاأجغض بسغث اقظاثابات الاغ جرت شغ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ، والاغ أشرزت شعز تجب 
رشخ  الةغح  شاجاشض  جاتصئ...  بظسئئ  تحغ  جع 
تالئ الطعارئ  سطى التضط وشرض  الاأجغض، واجاعلى 
واساصض طساحارة التضعطئ أوظس جان جعضغ والرئغج 
وغظ طغظئ ووضسعط صغث اإلصاطئ الةئرغئ ووجه لعط 

اتعاطات جظائغئ.
أو  اقظاثابات  تجوغر  طعضعع  لغسئ  المسألئ  إن   -٥
شغ  الاقسإ  سظ  غاعرسان  ق  شالطرشان  ظجاعاعا  سثم 
عغ  المسألئ  وإظما  تجبغعما،  لمساظثة  اقظاثابات 
جاظإ،  طظ  تحغ  وجع  أطرغضا  بغظ  جغاجغ  خراع 
وبرغطاظغا وصائث الةغح طظ جاظإ آخر، شأطرغضا تثسط 
ظصطئ  تضعن  أن  "بعرطا"  طغاظمار  وترغث  تحغ  جع 
تخار لطخغظ... أطا برغطاظغا شعغ الاغ أظحأت الةغح 
الئعرطغ طظث أن ضاظئ حئه الةجغرة العظثغئ طظطصئ 
الةغح  واجامر  لظفعذعا  طغاظمار  شألتصئ  لعا  ظفعذ 
تاى  ذلك  واجامر  طئاحرة،  غغر  أو  طئاحرة  غتضمعا 
تمضظئ أطرغضا طظ دسط تجب جع تحغ شفاز شعزًا ضئغرًا 
شغ اظاثابات ٢٠١٥ واجاطط التضط إق أظه ضان حئه 
المراَصإ طظ الةغح شغ ضض تترضاته وشص الخقتغات 
المسطاة لطةغح شغ دجاعر ٢٠٠٨، شطما شاز طرة أخرى 
برغطاظغا  خحغئ   ٪٨٣ وبظسئئ   ٢٠٢٠ اظاثابات  شغ 
أن غساصر الظفعذ افطرغضغ شترضئ الةغح لقظصقب، 
وعثا طا ضان، أي أن طا تثث شغ طغاظمار عع شغ باب 
الخراع السغاجغ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا، واقظاثابات 
ضاظئ طثخًق ظاعرغاً شتسإ، وعثا افطر، أي الخراع، 
ضان طسروشاً فولغ افبخار صئض ذلك... جاء شغ جعاب 
الظزام  (شإن  غطغ:  طا   ٢٠١٢/٦/٢٦ باارغت  جآال 
طئاحرة  الةظراقت  سطغه  غسغطر  ضان  الثي  بعرطا  شغ 
الةظراقت  تالغاً  سطغه  غسغطر  وأخئح  سسضري  بطئاس 
الماصاسثون بطئاس طثظغ طا زال غعالغ اإلظةطغج، وصث 
سظ  طئاحرة  وغغر  طئاحرة  وسطظاً،  جرًا  اإلظةطغج  دسمه 
ذرغص سمقء برغطاظغا شغ العظث، ضما أن اإلظةطغج صث 
بعط،  والاظضغض  المسطمغظ  صاض  شغ  الئعذغغظ  دسمعا 
التضط  اظاعى  أن  طظث  بض  شتسإ،  افغام  عثه  لغج 
اإلجقطغ شغ تطك الئقد... أطا أطرغضا شاثسط التجب 
الاغ  تحغ  تسع  أوظب  بجساطئ  الثغمصراذغ  العذظغ 
جسطاعا تظال جائجة ظعبض لطسقم سام ١٩٩١م وضان 
سام  شصاض  الئرغطاظغغظ  غسارض  جاظب  أوظب  والثعا 
١٩٤٧م... وعضثا شإن أطرغضا غغر راضغئ سظ العضع 

السغاجغ شغ بعرطا...).
إذ  صعغئ  افطرغضغئ  الفسض  ردة  ضاظئ  شصث  سطغه   -٦
بساضغ:  جغظ  افبغخ  الئغئ  باجط  الماتثبئ  صالئ 
ظاائب  لاشغغر  طتاولئ  أي  تسارض  الماتثة  (العقغات 
الثغمصراذغ  الاتعل  إساصئ  أو  افخغرة  اقظاثابات 
إذا  المسآولغظ  ضث  إجراءات  وجااثث  طغاظمار،  شغ 
جغ،  بغ  بغ  الثطعات...  عثه  سظ  الاراجع  غاط  لط 
شراظج برس ٢٠٢١/١/١). ودسا وزغر خارجغئ أطرغضا 
أظاعظغ بطغظضغظ إلى ("إذقق جراح جمغع المسآولغظ 
التضعطغغظ وصادة المةامع المثظغ" شغ طغاظمار وصال 
سطى  اإلجراءات  عثه  سظ  الاراجع  الةغح  سطى  "غةإ 
داظغغض  ووخش   (٢٠٢١/١/١ جغ  بغ  بغ  الفعر... 
آجغا  لحرق  افطرغضغغظ  الثبطعطاجغغظ  ضئغر  راجض 
وبغصئ  سقصات  أصام  والثي  أوباطا  الرئغج  سعث  شغ 
سطى  اقجاغقء  وخش  تحغ)،  (جع  ضغ  جع  أوظس  طع 
المظطصئ...  شغ  لطثغمصراذغئ  (ضربئ  بأظه  السططئ 
شراظج برس ٢٠٢١/١/١) وظصطئ وضالئ روغارز سظ 
عغؤئ  رئغج  أن   ٢٠٢١/٢/٢ غعم  أطرغضغ  طسآول 
افرضان المحارضئ افطرغضغئ الةظرال طارك طغطغ تاول 
ذطإ  سطى  بظاء  طغاظمار  بةغح  اقتخال  جثوى  بق 
الئغئ افبغخ، وأحارت العضالئ إلى أن (جغح طغاظمار 
غاماع بسقصات صعغئ طع الخغظ وق غافاسض ضبغرا طع 
جع  وراء  الثي  أن  غاأضث  وعضثا  افطرغضغ).  الةغح 
عع  بمغاظمار  أطرغضا  اعامام  وأن  أطرغضا،  عع  تحغ 

أطاعط، وساطض اذمؤظان ورضا شغ افطئ واجاسثاد طظ 
صئطعا لطبصئ واقظصغاد.

جمع عثه الصعة الفضرغئ تدفغ سطى البروات، الاغ تئا 
المعلى سج وجض بعا افطئ، طسظى تصغصغا شاسغ طسظى 
ططضغاعا لعا وصثرتعا سطى الاخرف شغعا، وأظعا ساطض طظ 
سعاطض صعتعا وأظعا راشث طعط شغ ظض دولئ الثقشئ، 
سطى اقضطقع بمعمئ تمض رجالئ الثغر إلى السالط، طع 
وجعد تطك الطاصئ الئحرغئ الماتفجة لاتمض تئسئ الصغادة 
والاغ ُصّثت ذغطئ سصعد الصعر والزطط والمتاخرة، سطى 
سغظ بخغرة، ق غحشطعا حاغض سظ صدغاعا أو غردعا طضر 
سظ إظفاذ أطر رّبعا، طصاثغئ بالبّطئ الاغ خِتَئئ رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص شآزرته ق تئشغ غغر رضا ربعا. عغ الطاصئ الئحرغئ 
المثبر،  الثالص  باهللا  الخطئ  تصغصئ  تسغ  الاغ  ظفسعا 
بثون  المعب  لئثل  المساسثة  لطمئثأ  التاضظئ  شضاظئ 

بمظ غغر وجه اهللا السجغج التمغث.
نُتْم َعلَْيِه 

َ
ََذَر الُْمْؤِمننَِي بَلَ َما أ ِ  َُّ ا اَكَن اهللا صال تسالى: ﴿مَّ

ُْطلَِعُكْم بَلَ  ِ  َُّ يِِّب َوَما اَكَن اهللا َبِيَث ِمَن الطَّ
ْ
َّ يَِمزَي اخل َح

 َِّ ََّ جَيَْتيِب ِمن رُُّسلِِه َمن يََشاُء َفآِمُنوا بِاهللا الَْغْيِب َولَِكنَّ اهللا
 ﴾ْجٌر َعِظيٌم

َ
َورُُسلِِه َوإِن تُْؤِمُنوا َوَيتَُّقوا َفلَُكْم أ

وبالاالغ  السثل،  وزارة  شغ  طسّةض  غغر  الاترغر  تجب  أن  أششاظساان  لرئغج  افول  الظائإ  إسقن  سطى  تسصغئا 
ق غتّص له الاةمع، أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان شغ بغان ختفغ: أن الصعاظغظ 
التالغئ ططغؤئ بالاظاصدات العاضتئ طع أتضام اإلجقم. وعظاك السثغث طظ افتجاب الثغمصراذغئ والمآجسات 
السطماظغئ شغ أششاظساان الاغ اظاعضئ طرارًا وتضرارًا الحروط وافتضام الصاظعظغئ ظفسعا ولضظ لط غاط إخثار 
بغان واتث ضثعا تاى اآلن. وحثد الئغان سطى: أظه ق غعجث ظحاط واتث لتجب الاترغر غاسارض طع اإلجقم. 
وبالاالغ، شإن تض المحضطئ عع أن تتعل التضعطئ افششاظغئ صعاظغظعا الثغمصراذغئ بالضاطض إلى أتضام إجقطغئ، 
وأن تسالب التصائص الصائمئ، بما شغ ذلك أظحطئ افتجاب، بظاًء سطى المخادر اإلجقطغئ سظ ذرغص اقجاعاد. 
وذضر الئغان: بأن افتجاب الةعادغئ لط تططإ ترخغخًا لمتاربئ السعشغغئ فن أظحطاعط طاأخطئ شغ اإلجقم، 
اهللا  طظ  باعجغه  حرسغاه  اتثث  صث  الاترغر  تجب  أن  طحثدا:  الئغان  وخاط  تسةغق.  وق  ترخغخًا  تاططإ  وق 
جئتاظه وتسالى، فن الضفاح طظ أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شرض سطى 
جمغع المسطمغظ. لثلك، شإن الظدال والسسغ طظ أجض طبض عثه الشاغئ السزغمئ ق غاططإ التخعل سطى إذن 

طظ التضعطات الةمععرغئ والصعاظغظ السطماظغئ.

الغعم طظاعاه واظصطع رجاؤعط طظعط أطام العاصع الثي 
طما  الماابع،  سظ  تثفى  ق  الاغ  والثغاظات  غمسسعط، 
أضره الصعى اقجاسمارغئ سطى الثشع بسفرائعا وصظاخطعا 
التضط  طفاخض  شغ  تاثخض  أن  المثظغئ  وطظزماتعا 
واإلدارة شغ بقدظا طئاحرة، وإحراشعا سطى أدق افطعر، 

شاسّرت أطام الظاس ولط غسث سثواظعا غثفى سطى أتث.
ضض ذلك غأتغ وافطئ، صث أضرطعا رب السرش السزغط 
سظ  جثارة  بضض  طسئرا  خمغمعا،  طظ  تفّةر  بتجب 
بصاشئ  لعا  وخط  تغاتعا  شغ  الشاطخ  جّطى  خغرّغاعا، 
حرجغظ  خخعطا  تةابه  وعغ  تاجاعا  سظ  أجابئ 
ضالغظ طدطغظ، وسظ تاجاعا وعغ تاططع إلى اجاسادة 
دورعا شغ التغاة وتاعبإ قصاساد طرضج الخثارة بغظ 
تغعاظغئ  طظ  الثقص  وإلى  الئحرغئ  ولصغادة  افطط 
الرأجمالغئ الماعتحئ. شئغظ غثغعا دجاعر ُأجج سطى 
سصغثة الاعتغث واجاظئطئ أبعابه وشخعله وطعاده طظ 
ضااب اهللا جئتاظه وطظ جظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، سالب تاجات 
الثولئ  طعام  وتثد  والمةامع،  الثولئ  شغ  اإلظسان 
غساةغإ  شضرغا  تاشجا  شضاظئ  المفخطئ،  أجعجتعا  شغ 
قظازارات اإلظسان، وطترضا لعمط الماخثرغظ لصداغا 

تامئ: تثاسغات اقظصقب السسضري شغ طغاظمار

تامئ ضطمئ السثد: سعاطض صغام الثقشئ جاعجة شغ افطئ

العمل إلقامۀ الخالفۀ على منهاج النبوة
أمر من اهللا وال یحتاج إلى إذن األنظمۀ الخانعۀ

هل الدعوة إلقامۀ الخالفۀ
 جریمۀ تستوجب االعتقال یا أردوغان؟!

باجاظضار  والشرب  أطرغضا  أوتار  سطى  تظشِّط  وخارت 
اقظصقب سطى الثغمصراذغئ، ولغج طعضعع المسطمغظ 
بعارد شغ بالعط، شإن درع المسطمغظ - الثطغفئ اإلطام 
«اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه»،  صائماً!  غسث  لط   -
طظ  واتثة  اطرأة  تزطط  أن  سظ  جضئ  لما  ضان  ولع 
اآلقف  سظ  ظاعغك  طساخماه!  وا  تساشغث  الروعغظةا 
طظ  شخار  بقدعط،  طظ  وغعةرون  غصاطعن  الثغظ 
الظزام  إلصاطئ  المةث  الةاد  السمض  العاجئات  أوجإ 
الثي جغظخر المسطمغظ بإذن اهللا شغ ضض زاوغئ طظ 
زواغا افرض الاغ جاجوى فطئ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، وعع ظزام 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الثي بحر به رجعل 
ِة» أخرجه  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بصعله: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
 ﴾ًن يَُكوَن َقِريبا

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع أتمث. ﴿َويَُقولُوَن َم

شغ الباظغ والسحرغظ طظ رجإ ١٤٤٢عـ
٢٠٢١/٣/٦م



 افربساء ٢٦ طظ رجإ ١٤٤٢عـ المعاشص ١٠ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٢٩

الععاب  سئث  أتمث  افجااذ  خرح 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج 
جثغث  طظ  جعرغا:  وقغئ  الاترغر/ 
الحام  تترغر  عغؤئ  أطظغئ  صاطئ 
باساصال  ٢٠٢١/٣/٢م،  باارغت 
بقبئ طظ حئاب تجب الاترغر وعط: 
طتمث أبع غجن طظ طثغظئ الططاطظئ؛ 
جرطثا،  طثغظئ  شغ  اساصاله  وتط 
وجطغمان  دغئع  رائث  والحابان 
تط  الستارة؛  صرغئ  طظ  جطغمان 
طسراتئ،  تاجج  سطى  اساصالعط 
التمطئ  شغ  ظحاذعط  خطفغئ  سطى 
الاترغر  تجب  أذطصعا  الاغ  السالمغئ 
المسطمعن"؛  أغعا  بسظعان "أصغمععا 
لعثم  المؤعغئ  الثضرى  بمظاجئئ 
إن  الععاب:  سئث  وأضاف  الثقشئ. 
إلى  غاصربعن  الاترغر  تجب  حئاب 

اهللا سج وجض بالثسعة إلى تطئغص حرسه؛ سظ ذرغص الثسعة إلى إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وأطظغات عغؤئ تترغر الحام وغغرعا تاصرب إلى المةامع الثولغ باساصالعط واساصال ضض طظ غثالش السغاجئ 
الثولغئ؛ لائغغخ خفتاعا وإبئات وقئعا. طاةاعطغظ غعطًا تئغّخ شغه وجعه وتسعد شغه وجعه ولظ غظفسعط 
لبام وق طال وق جططان. طظ جاظئه صال افجااذ ظاخر حغت سئث التغ سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب 
عثم  لةرغمئ  المؤعغئ  الثضرى  شغ  الاترغر  تجب  أذطصعا  الاغ  السالمغئ  التمطئ  إن  جعرغا:  وقغئ  شغ  الاترغر 
الثقشئ، صث آذت افظزمئ والتضعطات الاغ تتادد اهللا ورجعله. وطا اقساصاقت الاغ تطال حئاب التجب شغ 
روجغا وبقد آجغا العجطى وتعظج، وترضغا وأذظابعا شغ حطري المترر طظ جعرغا إق دلغض سطى صعة أبر 
ورجعله  اهللا  سطى  الترب  غسطظعن  طظ  وإشقس  وضسش  جئظ  وإلى  ودولاه،  اإلجقم  تضط  إصاطئ  إلى  الثسعة 
سئر اساصال طظ غثسع لاتضغط حرسه سئر إصاطئ دولئ الثقشئ. وتابع: أق شطغسطط الطشاة الضئار وأذظابعط طظ 
الخشار أن الزطط والزالمغظ المسربطغظ بالثجي والسار إلى زوال، وأن عثه اقساصاقت لظ تجغثظا إق بئاتًا، ولظ 
تبظغظا سما أصسمظا أن ظدتغ فجطه بالمعب وافرواح؛ أق وعع إجصاط أظزمئ الضفر والةعر وإصاطئ تضط اهللا شغ 
افرض وأظعف أسثاء اهللا راغمئ، ﴿َوَجَغْسَطُط الَِّثغَظ َظَطُمعا َأيَّ ُطظَصَطٍإ َغظَصِطُئعَن﴾، وشغ السغاق ذاته ظزمئ ترائر 
صرغئ الستارة برغش تطإ الشربغ وصفئ بسظعان: طا عغ طحضطاضط غا عغؤئ تترغر الحام طع دساة الثقشئ تاى 

غساصطعا؟! ضما أخثرت ترائر الستارة بغاظا، اجاظضرن شغه اساصال عغؤئ تترغر الحام فبظائعظ.

املرأة املسطمئ؛ ضغش تئظغ دولئ اإلجقم؟
ـــــــــ بصطط: افجااذة بغان جمال*ـ  ــــــــــ

شباب حزب التحریر یتقربون إلى اهللا بالعمل لتطبیق شرعه
وهیئۀ تحریر الشام تتقرب إلى الغرب الکافر باعتقالهم!

اَعُة، َوِيف يَِد أََحِدكُْم َفِسيلٌَة  غصعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِْن َقاَمِت السَّ
َفلَْيْغِرْسَها». وسطغ سجت بغةعشغاح غصعل: "المسطط بغظ 
خغارغظ ق بالث لعما؛ إطا أن غشغر السالط أو غساسطط 

لطاشغغر".
دولئ  تئظغ  ضغش  المسطمئ  المرأة  المصال:  عثا  سظعان 
صدغئ  التغاة  شغ  ودورعا  المرأة  تجال  وق  اإلجقم؟ 
سطى  التاصثغظ  طظ  تحضغك  وطبار  لطظصاش،  خخئئ 
عض  الاساؤل:  غبغر  أن  إذًا  السظعان  شطعثا  الثغظ،  عثا 
لطمرأة أن تئظغ دولئ؟ بض طا حأن المرأة بالثولئ أخًق؟ 
ُّ﴾، وظتظ إذ ضظا أطئ  لضظ اهللا غصعل: ﴿َويَُعلُِّمُكُم اهللا
ضغ  طظعا  ظظططص  شإظظا  َخلََق﴾،  ِي  َّ ا َربَِّك  بِاْسِم   

ْ
﴿اْقرَأ

ظصرأ وظساصرئ ضض طا أحضض شعمه أو غاب بغاظه سظ 
افذعان، طظ وتغ الصرآن.

إن اإلظسان غظعخ بما سظثه طظ شضر سظ التغاة الثظغا 
وطا صئطعا وطا بسثعا، شالظعدئ عغ ظااج بظاء الفضر شغ 
بعتصئ تظخعر شغعا جمعع افطئ سطى الفضرة، وترتدغ 
وشغ  المرجسغئ،  عغ  الفضرة  عثه  تضعن  أن  لظفسعا 
اإلجقم شإن المرجع عع ترضئ رجعل اهللا الاغ لظ ظدض 

طا تمسضظا بعا: ضااب اهللا وجظئ رجعله.
تسغ  رجعقً  ظئغا  وبمتمث  رباً  باهللا  بإغماظعا  شافطئ 
السصغثة.  عثه  وشص  به  غصام  سمض  حآوظعا  رساغئ  أن 
شالسغاجئ إذًا طظ تغث عغ صعاطئ سطى حآون الثاخض 
الساجئ  بغظ  ووجاذئ  الثارج،  طع  لطسقصات  وتظزغط 
وطظ غسعجعظعط، شعغ رساغئ حآون الظاس وتظزغط 
أطعر سغحعط. و"ق غخطح الظاس شعضى ق جراة لعط".

خطإ  شغ  تصع  السصغثة،  عثه  شغ  شالمرأة  عظا،  طظ 
السمض السغاجغ، وصث طارجاه شغ سعث الظئعة، وتاى 
اظاعاء زطظ الثقشئ بضض أرغتغئ؛ طمارجئ شسالئ طبمرة 
تضطغش  تساحسر  وطسآولئ  المةامع،  طظ  طعط  ضةجء 
اهللا لعا، وتدع ظخإ سغظغعا وصئ التساب سطى دورعا 

شغ المةامع وظعداه.
بالسمض  ضطغعما  والرجض  المرأة  جئتاظه  اهللا  ضطش  لصث 
ضض  شغ  الحرسغ  الاضطغش  تتئ  شضقعما  السغاجغ، 
افسمال السغاجغئ جعاء، سثا تعلغ التضط شصث اخاص 
به الرجال، لتضمئ لثغه. شالمرأة تضعن وزغرة تظفغث، 
شاتاجإ  افطئ  طةطج  شغ  وتضعن  صاضغاً  وتضعن 
التاضط وتظعب سظ الظاس شغ أسمال السغاجئ، وتظاثإ 
سظ  وتظعى  بالمسروف  وتأطر  لقظاثابات،  وتارحح 
سطغعا  سغظ  شرض  بسده  بض  طئاح  ذلك  ضض  المظضر. 
والظعغ  بالمسروف  وافطر  بالتص  والخثع  ضالمتاجئئ 
سظ المظضر، وشرض ضفاغئ تصعم به شاظصث جماساعا طظ 
اإلبط ضالخراع الفضري وضحش طآاطرات الزالمغظ سطى 

افطئ، وتسطط اإلجقم وتسطغمه لشغرعا طظ الظساء.
والغعم وظتظ ظطض سطى دولئ الثقشئ الراحثة المرتصئئ 
أن  سطغظا  واجإ  ضظساء  شإظظا  بإرعاخاتعا،  شظسائحر 
َجاِل».  الرِّ «َشَقائُِق  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  جماظا  ضما  ظضعن 
شثولئ الثقشئ عغ دولئ لطمسطمغظ جمغساً، والسمض لعا 
سطغظا  واجإ  صغاطعا  بسث  رضائجعا  وتبئغئ  صغاطعا  صئض 
رضغ  سائحئ  أطظا  تفغثة  أظعا  شصعئ  شمظ  ضالرجال. 
اهللا سظعا الاغ ضاظئ تسمى بالفصغعئ، وتفغثة السغثة 
"أنا وافدة النساء إليك"،  ملسو هيلع هللا ىلص  لطظئغ  صالئ  الاغ  جطغط  أم 
الزعار  آغات  ظجول  جئإ  ضاظئ  الاغ  خعلئ  وتفغثة 
شاجاثطخئ تصاً لمظ بسثعا طظ الظساء بتماغاعظ طظ 
ظعار أزواجعظ، تسغ أظعا سطى بشر سزغط، وأن دولئ 
اإلجقم الصادطئ تتااج طظا ضض جعث ظئثله خالخاً هللا 
طمظ  شظضعن  الصغاطئ  غعم  اإلجقم  غأتغ  ضغ  جئتاظه 

ظخره ولط غثثله.
جفعرعا  تدمظ  لطمرأة  ظمطغئ  خعرة  الشرب  رجط 
بالتدعر  السغاجغ  السمض  وخعر  لطرجال،  وطثالطاعا 
المثاططئ  واقجاماسات  الحاحات  سطى  المئعرج 
الضئرى  لطثول  والسفر  الفثمئ،  الفظادق  ردعات  شغ 
الاغ  الخعرة  عثه  الثولغئ.  المظزمات  شغ  والثخعل 
المرأة  طعضعع  ذضر  سظث  الضبغرغظ  فذعان  تائادر 

والسمض السغاجغ!
طظ  تفخغض  لضض  وخفاً  تدمظ  الثي  اإلجقم  لضظ 
تفاخغض تغاة المرأة واعاط بعا أغما اعامام، غصّر أن 
لمةرد  طحارضئ  لغسئ  المةامع  شغ  المرأة  طحارضئ 
الزععر أو إلبئات وجعد شغ طسرضئ ظّثعا شغعا الرجض، 
المةامع  ظعدئ  عع  طظعا  العثف  طحارضئ  عغ  بض 
وصعة  افبر  شاسطغئ  لعا  تدمظ  اإلجقم،  أجاس  سطى 
رجعل  سطى  الرجال  غطئعظ  القتغ  شالظساء  التدعر. 
اهللا شتةجظه فظفسعظ غعطاً غسّطمعظ، عظ طظ وصفظ 
المعر،  شغ  الظساء  تص  شغ  غتاجئظه  ذلك  بسث  لسمر 
دشاساً صئض ذلك سظ تضط حرسغ ق طظ طظطص ظسعي. 
الثي  العصئ  شغ  بالتص  الخثع  بساذئ؛  بضض  عضثا 
غساثسغ الخثع به، دون اجاماسات وق تةج طصاسث 

شغ الةمسغات الشربغئ!
ظسعة  بدع  طع  بالاراضغ  حراضئ  سصث  الثي  الشرب 
بالمال  سطغعظ  اإلغثاق  شاعلى  المسطمغظ،  بقد  طظ 
طقق  طبض  طظ  سطغعظ  افضعاء  وتسطغط  والمظاخإ 
لفضره  تروغةعظ  طصابض  ضرطان،  وتعضض  غعجفجاي 
تئصى  أن  غعمه  الشربغئ،  لطتدارة  جفغرات  شأخئتظ 
المرأة المسطمئ بسغثة سظ السغاجئ إق طا دار شغ شطضه.

سزغط  بشر  سطى  الغعم  المسطمئ  المرأة  شإن  لثلك 
طظغسًا  درساً  لطعصعف  الثقشئ،  دولئ  بظاء  طرتطئ  شغ 
الثط  ترجط  وتاى  اإلجقم،  تحعغه  طتاوقت  أطام 
المساصغط لئصغئ الظساء سظ أعمغئ المرأة وضغش ترتفع 

المسطمئ باإلجقم وترتصغ به.
شغ  وصالئ  اطرأة  ظسثاه  لطةععري  "الختاح"  ضااب 
شإظما  شطغسثرظغ،  ظصخا  الظْست  شغ  وجث  "طظ  آخره: 
ضظئ أضاإ بغمغظغ وأعج ولثي بحمالغ". وعثه افطبطئ 
تاضرة بصعة شغ سالط الثسعة الغعم، شصث خادف أتث 
المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  أصاطعا  الاغ  المآتمرات 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، غعم وقدة أخئ لظا 
طظ إظثوظغسغا وصث ضاظئ ضمظ شرغص اإلسقم المظعط 
به تخعغر المآتمر، شطط تاسثر بعقدتعا بض صث وضسئ 
بسمطعا  لطصغام  الشث  شغ  تدرت  بط  غعم  أول  ذفطعا 
شغ سجغمئ تطاول السماء! وإن لظا أخعات طمظ غحرشظ 
سطغظا شغ السمض شغ الصسط الظسائغ ضاظئ تظسى تر 
ظفسعا طظ الظعم وعغ تاابسظا شغ أسمالظا خقل الاتدغر 

لطمآتمرات. شئارك اهللا شغعظ وججاعظ خغر الةجاء.
دولئ اإلجقم تتااج جغاجغات طئثئغات ق غطثغظ طظ 
جتر الشرب وق طرة، بض غثرضظ خئبه وطضره، شغرشدظ 
بحأن  سظه  تخثر  اتفاصغئ  أي  وغطفزظ  طئادراته  ضض 
وإسقطغات  ظتره.  شغ  طضره  غرددن  إظعظ  بض  المرأة 
عغ  السصغثة  وتضعن  الثسعة  ظحر  غتارشظ  ظاجتات 
ق  وبشر،  طظئر  فظعا  الحاحات  شغ  لطحععر  طترضعظ 
طظ باب تأظغث اإلسقم وتةج طصاسث لطظساء شغ اإلسقم. 
الةظثي  غضّظ  طثطخات  وزوجات  أطعات  وتتااج 
المةععل الثي غربغ الصادة وغثشع بالرجال لمغادغظ 
الثسعة وصث اذمأظعا أن خطفعط حصائصعط غتفزظعط 
لفصغعات  وتتااج  آخر.  طغثان  شغ  غتاربظ  بالشغإ 
وسالمات ُغتفر بعظ دغظ اهللا، جطغقت سائحئ وجئ 

الحام وأم الئظغظ.
"اجضاعا ظسضئ!" صالعا اإلطام أتمث رتمه اهللا لما صغض 
"اجضاعا  شصال:  اهللا،  ضقم  الصرآن  صعلك  سظ  ُضّش  له: 
ظسضئ". أي: ضفعا سظ صعلضط طثطعق ظضش سظ صعلظا 
غرشسظ  لمثطخات  تتااج  اإلجقم  ودولئ  اهللا.  ضقم 

خعتعظ بعجه الشرب: اجضاعا ظسضئ.
شغا ظساء المسطمغظ: طظ اآلن شأسثدن أظفسضظ لطصغام 
بظاء دولئ الثقشئ، وأخطخظ الظغئ هللا. شعثه  بمعمئ 
شغ  جثوُرعا  ضاربًئ  حةرة  جاضعن  الطغئئ  الشرجئ 

طغجان تسظاتضظ غعم الصغاطئ.
 ِ ﴿َو سظثه  بما  طثطص  ضض  غةّث  فن  افوان  آن  لصث 

 ﴾َذلَِك َفلَْيتََناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن
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طظ الظاتغئ السغاجغئ، شإن عظاك تراجسا ضئغرا شغ بصئ 
الظاس بالثغمصراذغئ، تغث غرشخ ساطئ الظاس تغازة 
سظ  شدقً  تسابعط،  سطى  لقطاغازات  التاضمئ  الظثإ 
اقجاغاء طظ الامغغج السظخري ضث السرصغات الخشغرة، 
وترضئ "تغاة السعد طعمئ" طبال واضح سطى ذلك. ضما 
أن الحصعق والخثوع شغ المةامع شغ أطرغضا، الاغ ق 
غمضظ الاسار سطغعا تجداد اتساسا، وصث اسارف الرئغج 
افطرغضغ جع باغثن شغ خطابه الرئاجغ اقشاااتغ شغ 
٢٠ طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢١م بصعله: "الفغروس 
طافح والسظخرغئ الممظعةئ تاجاغث، وضثلك الشدإ 
سظ  والثروج  والاطرف  والسظش  والضراعغئ  واقجاغاء 

الصاظعن... والمرض والئطالئ والغأس تظاحر".
إن تالئ الدسش لثى الصعى الضئرى، بما شغعا أطرغضا، 
تحّضض شرخئ ذعئغئ لفطئ اإلجقطغئ إلصاطئ الثقشئ، 
تعتغث  خقل  طظ  سزمى  ضصعة  تئرز  أن  غمضظ  تغث 
صعغئ،  واتثة  دولئ  شغ  جمغسعا  اإلجقطغئ  الئقد 
وجاضعن الثقشئ طظارة عثى لطمزطعطغظ شغ السالط، 
والمسطمعن  والئغخ  والسعد  والمتضعطعن  شالتضام 
وغغر المسطمغظ جغتضمعن جمغسا بما أظجل اهللا تسالى، 

وق غساصعي صعي سطى ضسغش.
 - الشرب  حسعب  وطظعط   - السالط  شغ  الظاس  سطط  لع 
أن  غمضظ  الثي  وافطان  وافطظ  والرشاعغئ  السثل 
لع  اهللا؛  أظجل  بما  والتضط  الثقشئ  ظض  شغ  شغه  غتغعا 
المطالئئ  سطى  اإلجقطغئ  افطئ  لجاتمعا  ذلك  سطمعا 
وظعداه  السالط  بغظ  غتعل  طا  لضظ  الثقشئ.  بإصاطئ 
(أظزمئ  السالط  شغ  الرأجمالغئ  خظادغث  عط  باإلجقم 
وتضاطا ورجال أسمال طةرطغظ(، شعط غسسعن جاعثغظ 
وتسرشعا  اإلجقم  سطى  الئحرغئ  اظفااح  دون  لطتغطعلئ 
سطغه وإدراك تصغصئ أن شغه وتثه السسادة والظةاة شغ 
الثظغا واآلخرة، لثلك تغظ تصام الثقشئ صرغئا بإذن اهللا، 
جغثخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا وجااساصط دول 
الضفر شغ السالط تئاسا، ضما صال جعرج بعش اقبظ: "إّن 
المسطمغظ إن تمضظعا طظ بطث طسطط واتث، شإن باصغ 
الئقد جااساصط تئاسا طبض صطع الثوطغظع، وجغضعن 
عثه  ضاظئ  وإن  جثا"،  طاأخرا  تغظعا  افطر  تثارك 
التصغصئ طثرضئ سظث رأس الضفر، شضغش تشغإ سظ ضبغر 
شغعط  والمظسئ  الصعة  أعض  وخخعخا  المسطمغظ  طظ 
الثغظ غساّثون بالسقح والرجال؟! لصث آن أوان ظخرة 
اإلجقم طظ رجال الظخرة إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 

 طظعاج الظئعة، شضض طصعطات إصاطاعا طعغأة
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   شغ وقغئ باضساان

ططغار   ١,٩ الغعم  السالط  شغ  المسطمغظ  تسثاد  غئطس 
أضبر  إلى  طظصسمئ  افطئ  أن  طظ  الرغط  وسطى  ظسمئ، 
طظ خمسغظ دولئ، إق أظعا تاماع بمعصع اجاراتغةغ 
إلى  الحرق  شغ  إظثوظغسغا  طظ  تماث  تغث  شرغث، 
المشرب شغ الشرب، وتاتضط بالطرق المائغئ الدرورغئ 
لطاةارة السالمغئ، ضمدغص ططصا وطدغص عرطج وطدغص 
اإلجقطغئ  الئقد  وتظسط  السعغج.  وصظاة  الئعجفعر 
والفتط  والشاز  الظفط  طبض  عائطئ  ذئغسغئ  بمعارد 
والظتاس والتثغث والطغبغعم والثعإ. وتماطك افطئ 
سظ  شدقً  عائطئ،  سسضرغئ  صعة  طةامسئ  اإلجقطغئ 
صثراتعا الخاروخغئ والظعوغئ بسغثة المثى. طع ذلك، 
وسطى الرغط طظ عثه المصعطات الدرورغئ إلغةاد دولئ 
رائثة شغ السالط، إق أظه لغسئ لطمسطمغظ طضاظئ شغ 
الحآون السالمغئ، وعط غساصعن طبض الماحغئ تاطصاعط 

ذئاب السالط طظ ضض جاظإ!
اإلطضاظات  طظ  الرغط  سطى  عثا،  الئائج  وضسظا  إن 
أجض  طظ  الافضغر  سطى  غةئرظا  ظماطضعا،  الاغ  الضئغرة 
الاشغغر، ولضظ الضبغرغظ غاسبرون شغ تفضغرعط، ظاظغظ 
أن الصعى السالمغئ التالغئ أصعى طظ أن ُتةابه. إق أن 
الصعة السزمى عغ اهللا جئتاظه وتسالى، وعع تسالى طع 
صعى  جصعط  اإلجقطغ  الاارغت  حعث  وصث  المآطظغظ، 
سزغمئ سطى غث افطئ اإلجقطغئ بظخر طظ اهللا، صال اهللا 
 َشَق َغاِلَإ َلُضْط َوِإْن َغْثُثْلُضْط 

َُّ
تسالى: ﴿ِإْن َغْظُخْرُضُط اهللا

ِض  َشَمْظ َذا الَِّثي َغْظُخُرُضْط ِطْظ َبْسِثِه َوَسَطى اهللاَِّ َشْطَغَاَعضَّ
اْلُمْآِطُظعَن﴾، طع ذلك ق غجال الضبغرون غرعئعن أطرغضا 
أن  طظ  الرغط  سطى  تالغا)،  المعغمظئ  السالمغئ  (الصعة 
الماضغغظ  السصثغظ  شغ  افطرغضغئ  المسطتئ  الصعات 
شغ  الةئال  رجال  أغثي  سطى  طثلئ  عجغمئ  واجعئ 
أششاظساان؛ لثرجئ أن واحظطظ ذالئئ بالسقم طسعط 
عثه  افحضال،  طظ  حضض  بأي  ظفعذعا  سطى  لطتفاظ 
عغ تصغصئ الصعة السسضرغئ افطرغضغئ؛ ق تصعى سطى 

طةابعئ رجال الةئال.
أطا بالظسئئ لطصعة اقصاخادغئ، شإن اقصاخاد افطرغضغ 
- تاى صئض تفحغ شغروس ضعروظا - ضان غمر بأزطئ 
طتاولئ  وشغ  ٢٠٠٨م،  سام  أزطئ  بسث  أخرى  سالمغئ 
لثسط اقصاخاد افطرغضغ المظعك، بثأ تراطإ باشغغر 
أطرغضا،  إلى  العظائش  إسادة  أجض  طظ  السعلمئ،  ظزام 
وأوروبا،  أطرغضا  بغظ  تةارغئ  تروباً  السالط  حعث  وصث 
وبغظعا وبغظ الخغظ، طع الاتعل سظ تترغر الاةارة إلى 
وذغج  غتمى  أن  الماعصع  وطظ  التمائغئ،  اإلجراءات 
المظاشسئ تغث تضاشح صطاسات ضاططئ طظ اقصاخادات 

السالمغئ وعغ طاسبرة.

الصعى الساملغئ طةامسئ أضسش طظ أن تصش 
يف وجه الثقشئ الصادطئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاعجاد حغت*ـ 

طظعاج  سطى  راحثة  إصاطاعا  إسادة  سطى  لطسمض  والثسعة  الثقشئ  عثم  ذضرى  شغ  السالمغئ  التمطئ  إذار  شغ 
الظئعة، صال المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، شغ بغان ختفغ: لصث ضان لطمؤئ سام عثه، وجعان؛ 
افطئ  وطآجغ  باإلجقم،  التضط  تسطغض  شغعا:  طا  أبرز  ضان  شالزطمئ  طئحر،  طحرق  وآخر  طتجن،  طزطط 
المادغئ والمسظعغئ بشغاب الثقشئ. أطا الةاظإ المحرق المئحر، شرغط طا جمسه الشرب الضاشر طظ صعة وطضر 
لمظع اإلجقم طظ السعدة إلى التغاة، إق أن اهللا أخجاعط. شضان تمطئ الثسعة أحث سجطا طظ أسثاء اإلجقم 
والزقطغغظ والثغظ شغ صطعبعط طرض. وأضاف الئغان: عا ظتظ الغعم أطام أطئ تدب بالتغاة، تثرك دغظعا 
التص، وتاطمج الطرغص إلى وتثتعا، وتسائحر بأن اهللا جغسغث لعا سجعا لافاح الئقد وتظحر تدارتعا. أطا 
الشرب الضاشر المساسمر، شصث بثأ طرتطئ اقظتسار، تاى أرجض اهللا شغروس ضعروظا لغدرب به تدارته شغ 
سغظ طا تصثجه وعع اقصاخاد. ولفئ الئغان إلى: أن اظطعاء خفتئ المؤئ غسظغ أن صث بطشظا صرظا طظ الجطان 
إصاطئ  سظ  اجاسخاءعط  الصرآن  ذم  الثغظ  أولؤك  شغ  الةغض  عثا  غضعن  أن  ظثحى  شئاظا  اإلجقم،  تضط  بق 
أطر اهللا. وصث جربئ افطئ جمغع أحضال التضط السطماظغئ الخرشئ والمطّسمئ باإلجقم، إق التضط باإلجقم 
افطئ  ظثسع  اآلظفغظ  السئئغظ  ولعثغظ  الضرام.  الختابئ  ذئصه  وضما  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  جغثظا  به  جاء  ضما  الظصغ 
اإلجقطغئ بمةاطغسعا وأوجاذعا وشسالغاتعا وأعض الصعة والمظسئ شغعا، إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 

طظعاج الظئعة.

الخالفۀ تاج فروضکم وصرح عزکم
فأقیموها أیها المسلمون لعلکم ترحمون
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