
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  صال 
الاترغر شغ وقغئ باضساان: "بسث اظستاب العقغات 
طظطصئ  تعل  الةثل  احاث  أششاظساان،  طظ  الماتثة 
سالمغئ  لثقشئ  اظطقق  ظصطئ  لاخئح  باضساان 
اإلجقطغئ  المحاسر  الظصاش  عثا  وغسضج  طعتثة، 
تغث  اإلجقطغئ،  افطئ  خثر  شغ  والسمغصئ  الراجثئ 
دولئ  شغ  افطئ  تعتغث  إلى  المسطمغظ  ظفعس  تاعق 
خقشئ صعغئ، ضغش ق وعغ درع المسطمغظ طظ سثوان 
اظفّخ  ضما  طظعط.  المدطعثغظ  لضض  وططةأ  الضفار 
الاغ  الصمسغئ  والصعاظغظ  افظزمئ  سظ  المسطمعن 
افطئ  إّن  اقجاسماري.  السالمغ  الظزام  سطى  تتاشر 
اإلجقطغئ تاصئض دجاعرًا إجقطغًا شغ دولئ إجقطغئ 
ذئغسغ  بحضض  افطئ  جغعتث  طا  به،  تتضمعط 
وغصدغ سطى ظطط الضفار". وسظ الثجاعر الثي أسثه 
تجب الاترغر لثولئ الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، 
صال الئغان الختفغ: "لصث أسّث تجب الاترغر طصثطئ 
الثجاعر شغ طةطثغظ، طظ ١٩١ طادة، طساظئطئ طظ 
الختابئ  إجماع  طظ  إلغه  أرحثا  وطا  والسظئ  الصرآن 
إلى  غسسى  طظ  لضض  ضظج  وعع  الحرسغ،  والصغاس 
بغظ  افشدض  عغ  لاضعن  اإلجقطغئ  افطئ  ظعدئ 
وعع  الثقشئ،  دولئ  صغام  خقل  طظ  ضاشئ،  افطط 
الاغ  الثول  بسخ  دجاتغر  تعل  الشمعض  غجغض 
غغر  دجاتغر  التصغصئ  شغ  لضظعا  إجقطغئ  أظعا  تّثسغ 
إجقطغئ. شعثه الثجاتغر الئاذطئ لط غاط تئظغعا سطى 
أجاس صعة افدلئ الحرسغئ ضأتضام حرسغئ، بض عغ 
صائمئ سطى أععاء الئحر ورغئاتعط، تصطغثًا لطثجاتغر 
السسعدغئ  أو  باضساان  شغ  جعاء  الشربغئ،  والحرائع 
الاترغر/  تجب  "غصّثم  الئغان:  وتابع  إغران".  أو 
ساطئ  لطمسطمغظ  لطثجاعر  طصثطًئ  باضساان  وقغئ 
والختفغغظ  والسطماء  الةغح  وضئاط  والسغاجغغظ 
بحضض خاص. إّن الثراجئ الماأظغئ لثجاعر الثقشئ 
وسظ  عثشه،  شغ  الاترغر  تجب  جثغئ  سظ  تضحش 
بما  المسطمغظ  لتضط  وضفاغاه  اجاسثاده  طثى 
الئقد  شغ  اآلن  الصائمئ  الثول  إّن  تسالى.  اهللا  أظجل 
اقصاخادغئ  صعاظغظعا  فن  إجقطغئ  لغسئ  اإلجقطغئ 
الثول  وعثه  إجقطغئ،  غغر  الثارجغئ  وجغاجاعا 
ولظ  وعغاضطعا.  طآجساتعا  تغث  طظ  إجقطغئ  غغر 
اإلجقطغئ  الحرغسئ  لاطئغص  طتاولئ  أي  تآدي 
دولئ  صغام  إلى  الصائمئ  الثولئ  عغاضض  ظض  شغ 
دغمصراذغئ،  وق  ططضغئ  لغسئ  شالثقشئ  الثقشئ، 
لثلك  بغعصراذغئ؛  وق  دغضااتعرغئ  لغسئ  أظعا  ضما 
اإلجقم  وتطئغص  التالغئ  الثولئ  عغاضض  إلشاء  غةإ 
وجه  الثاام  وشغ  أظصاضعا".  سطى  جثري  بحضض 
والمظسئ  الصعة  وفعض  لطمسطمغظ  ظثاءه  الئغان 
تجب  وّشى  ضما  بمسآولغاتعط  لغفعا  باضساان  شغ 
الاترغر بمسآولغاته شغسطعه الظخرة إلصاطئ الثقشئ 
"أغعا  شصال:  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
صام  لصث  باضساان:  شغ  الصعة  أعض  غا  المسطمعن، 
الثقشئ،  إلصاطئ  القزطئ  بالاتدغرات  الاترغر  تجب 
وشاًء بمسآولغاه. وطسآولغاضط أظاط أن تأخثوا بغث 
شاسطععا  والةادة  والصادرة  المثطخئ  الةماسئ  عثه 
العقغات  طثططات  ضض  تظصطإ  تاى  ظخرتضط، 
صغام  خقل  طظ  رؤوجعط  سطى  وسمقئعا  الماتثة 
وسظثعا  المظطصئ.  شغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
طثطخئ  صغادة  اإلجقطغئ  لفطئ  جاضعن  شصط 
لظثاء  جغساةغإ  الثي  الراحث،  الثطغفئ  شغ  طامبطئ 
وشطسطغظ  ضحمغر  شغ  المدطعثغظ  المسطمغظ 
خقل  طظ  بأجره  لطسالط  اإلجقم  وغتمض  والخغظ، 
العتغث  التداري  الئثغض  باسائاره  والةعاد،  الثسعة 
الفاجثة.  الشربغئ  الرأجمالغئ  سظ  بثغق  لطئحرغئ، 
هُ  رَ لِيُظْهِ قِّ  احلَْ دِينِ  وَ   دَ بِاهلُْ ولَهُ  سُ رَ لَ  سَ أَرْ ي  الَّذِ وَ  ﴿هُ

."﴾ كُونَ ِ هَ املُْرشْ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ عَ

افطظ  وطظزعطئ  الماطعرة  والضاطغرات  المسصثة 
تماطك  وق  افتثاث  تخظع  ق  شافدوات  والمراصئئ! 
تائع  وافجطتئ  وافدوات  الحمج،  تتةإ  وق  افرض 
تاططعا وتطاتط بغث طساثثطعا لاظةج طا غرغثه إن تعشر 

اإلغمان واإلرادة والسجغمئ.
السائ  افطئ  أبطال  سظث  تعشرت  الاغ  ضاطك  سجغمئ 
اصاقسه  وتامغئ  الضغان  ذلك  بعحاحئ  ترجت  وإغمان 
طظ بقدظا، وإرادة جثغئ لطسمض الفعري شضان لعط ذلك 

المحعث المعغإ والرجالئ الئطغشئ لفطئ وحئابعا:
صادرة  افجر  شغ  الحئاب  طظ  بطئ  سجغمئ  ضاظئ  شإن 
بأدوات بسغطئ بثائغئ سطى الافعق سطى ضغان غتاةجعط 
شغ زظازغظ وتتئ طراصئئ طظزعطئ أطظغئ طاضاططئ سطى 
طثار الساسئ غفاخر بعا السالط، إن ضاظئ عثه البطئ طظ 
افبطال صادرة سطى خظاسئ ذلك المحعث المعغإ طظ 
وإذقله  المةرم  الشاخإ  الضغان  ذلك  سطى  اقظاخار 
وإدخال الفرتئ شغ صطعب افطئ اإلجقطغئ بأجرعا طظ 
صعى  تترضئ  إذا  شضغش  طشربعا،  إلى  الحمج  طحرق 
عثه افطئ التغئ الترة وجغعحعا الاغ تمطك افجطتئ 
شغ  أجرى  تغظعا  جغئصى  عض  والماطعرة؟!  الفااضئ 
زظازغظ ضغان غععد، وعض جغئصى لضغان غععد جةعن 
ظفسه  المست  غععد  ضغان  جغئصى  عض  بض  وزظازغظ، 

صائما سطى عثه افرض المئارضئ؟!
السجغجة  فطاعا  ورجائطعا  وأعطعا  برجالعا  شطسطغظ 
الاغ أرجطاعا سئر ضض تترك وبطعلئ تاةسث سطى عثه 
طظ  أبطال  ضائعا  الغعم  شالرجالئ  المئارضئ،  افرض 
تصائص  ضرجئ  شعقذغئ  وإرادة  خطئئ  بسجغمئ  افجرى 

طةسثة بمحعث الظفص والمطسصئ.

بعرة الحام 
وخثغسئ التض افطرغضغ

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ طرسغ التسظ 

وقغئ جعرغا

عزيمة األسرى وتقاعس الجيوش
فعل الملعقة وصمت األسلحة!

ظثضر المسطمغظ شغ أششاظساان وخاخئ إخعتظا شغ 
ترضئ ذالئان بدرورة تسطط الثروس طظ الاارغت وأخث 
السئرة طظ ضقم اهللا جئتاظه وتسالى، أظه ق غمضظ أن 
غضعن عظاك ظةاح شغ عثه الثظغا وشغ اآلخرة إق طظ 
خقل الاطئغص الضاطض فتضام اهللا جئتاظه وتسالى، 
شغ ظض ظزاطه أي ظزام الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
م  أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ طظعاج الظئعة، غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿فَ
نْ  مَ قَى  وَ الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ  فَ دً نِّي هُ مِّ
مَ  وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ نكاً وَ ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ ن ذِكْ ضَ عَ رَ أَعْ

ى﴾. مَ ةِ أَعْ يَامَ الْقِ

اصرأ شغ عثا السثد:

- لغج أطام أطرغضا جعى أجابغع لاةظإ ضاربئ  جاطتص الدرر 

   بعا لمثة ١٠٠ سام صادطئ  ...٢

- اظصقب غغظغا؛ ُطسّئئاته وظاائةه ...٢

- الترضات اإلجقطغئ بغظ رضا اهللا ورضا الشرب ...٣

- إلى أغظ جاصعدظا الحرسغئ الثولغئ؟!  ...٤

- عض غاسر صادة المسطمغظ بأتثاث أششاظساان  وغصطسعن تئال 

   أطرغضا العاعظئ؟! ...٤
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ضطمئ السثد

صالعا: "إذا ُسرَف السئإ َبُطَض السةإ"، ولعثا ق بث طظ 
طصثطئ ظطب طظعا لقجابئ سطى السآال المطروح.

سطى طر السخعر تخارسئ الثول شغما بغظعا سطى طرتئئ 
الثولئ افولى شغ السالط، فن عثا غمّضظعا طظ السغطرة 
سطى السقصات الثولغئ، وق ظصخث السقصات الاغ تربطعا 
بثولئ أخرى شتسإ بض تاى سقصات الثول افخرى ولع 

لط تضظ الثولئ افولى ذرشاً شغعا.
وصث تظاوبئ سطى عثه المضاظئ دول سثة ضالروطاظغئ 
والفارجغئ وصئطعما الفرسعظغئ والئابطغئ وغغرعا، وسظثطا 
الثولغ،  العرم  صمئ  سطى  دولاه  تربسئ  اإلجقم  جاء 
إلى أن تمضظ الشرب الضاشر طظ إجصاط دولئ الثقشئ 
السالط،  شغ  أولى  دولًئ  برغطاظغا  شزعرت  السبماظغئ، 
إرادتعا  غعاشص  بما  الثولغ  الظزام  بخغاغئ  شصاطئ 
سظثطا أظحأت سخئئ افطط سام ١٩١٩م، لضظ جرسان 
طا ظحئئ الترب السالمغئ الباظغئ وضان طظ أبرز ظاائةعا 
ظععر أطرغضا المظاخر العتغث بق خسائر لاخئح الثولئ 
افولى، وبرز اقتتاد السعشغاغ ضصعة ضئرى، وجاء طع 
عثا الاشغر تشغغر لصعاسث الظزام الثولغ شألشغئ سخئئ 
افطط، وأسادت أطرغضا تأجغج الظزام الثولغ سئر طا 
غسرف بعغؤئ افطط الماتثة سام ١٩٤٥م لاضعن عغ 
وطةالسعا وطظزماتعا أدوات تاماع طظ خقلعا أطرغضا 
أطرغضا  بثأت  وعظا  الثولغئ.  السقصات  سطى  بالسغطرة 
المسروشئ  افوروبغئ  الثول  تتئ  طظ  الئساط  تستإ 
باقجاسمار الصثغط وبثأ سخر اقجاسمار التثغث سئر 
اقظصقبات  عع  وأجطعبعا  فطرغضا،  السمغطئ  افظزمئ 

ولغج طظ خقل اقتاقل السسضري المئاحر.
باظاوب  السسضر  اظصقبات  جعرغا  شغ  تاظاوب  وضاظئ 
وإظةطغج  شرظسغغظ  بغظ  طا  الشربغئ  الثول  سمقء 
وأطرغضان، ولط تبئئ سطى تال تاى واشص تاشر افجث 
السربغ  الئسث  تجب  وقء  تشغغر  سطى   ١٩٧٠ سام  شغ 
اقحاراضغ طظ السمالئ لئرغطاظغا إلى السمالئ فطرغضا 
طظ  باساصال  وصام  الاختغتغئ،  بالترضئ  غسرف  شغما 

خالفعه طظ سمقء برغطاظغا.
وسطغه شإن بعرة الحام وإن ضاظئ بعرة سطى بحار أجث 
لضظعا بعرة سطى سمغض أطرغضا طئاحرة أي أظعا بعرٌة 
سطى طخالح أطرغضا شغ المظطصئ بض شغ السالط أجمع 
لما لسعرغا طظ طضاظئ شغ خارذئ الةشراشغا السغاجغئ.

سظ  أطرغضا  إتةام  جئإ  ظثرك  أن  غمضظ  وطظه 
طا  بثقف  الظزام،  برأس  لقذاتئ  سسضرغًا  الاثخض 
تغث  برغطاظغا،  سمغض  الصثاشغ  طع  لغئغا  شغ  شسطاه 
سسضرغًا  أجث  جصعط  دون  لطتغطعلئ  جاعثًة  جسئ 
تطع  المعطئ  شأسطاه  صئداعا،  طظ  جعرغا  تثرج  لؤق 
أتث  افطظ  وطةطج  السربغئ  الةاطسئ  سئر  افخرى 
بط  الثولغ،  الظزام  سطى  افطرغضغئ  السغطرة  أدوات 
أسطئ الدعء افخدر لروجغا لطاثخض وطساظثة أجث 
سصإ لصاء أوباطا بعتغظ باارغت ٢٠١٥/٩/٣٠ بط ضان 
وتجبعا  إغران  شحطئ  بسثطا  وذلك  الروجغ  الاثخض 

الطئظاظغ شغ الصداء سطى بعرة الحام.
ولعثا شإن أطرغضا تخرح دوطاً أن التض السغاجغ عع 
السئغض العتغث إلظعاء افزطئ السعرغئ، بغظما شغ التصغصئ 
عع السئغض العتغث إلظعاء أزطئ أطرغضا شغ جعرغا، ضعن 
ظةاح البعرة بإجصاط الظزام غسظغ إصاطئ دولئ اإلجقم 
الاغ جاسعد لمضاظاعا الثولغئ ضثولئ أولى شغ السالط 
طما غسظغ لغج خروج جعرغا سظ عغمظئ أطرغضا شتسإ 

بض اظاعاء ظفعذعا شغ السالط.
افطرغضغ  السغاجغ  التض  بظعد  سطى  طامسظئ  وظزرة 
ُتري أظه تض غتاشر سطى ظفعذ أطرغضا وق غتصص فعض 
طما غطمتعن له وصثطعا شغ جئغطه ضضَّ  البعرة حغؤاً 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظ  عروبعط  شغ  افجرى  افبطال  طظ  جائ  جسث 
جةظ لضغان غععد سجغمئ وخئرا وجرأة أسادت فعض 
سطى  صادرون  افطئ  حئاب  بأن  البصئ  وافطئ  شطسطغظ 
وطصارسئ  واإلخرار  الاتثي  شغ  دروجا  افسثاء  تطصغظ 
حض  سطى  صادرون  والثظعع،  اقجاسقم  وسثم  الزطط 
طظزعطئ افطظ الاغ غاشظى بعا ضغان غععد وغروج لعا، 
بض صادرون سطى تمرغس أظش غععد شغ الاراب بأدوات 
بسغطئ سمطئ بأغث شغ افجر تتئ جةظ طتخظ أحث 

الاتخغظ.
تتخغظ لط غصش سائصا أطام سجغمئ جائ أبطال وضسعا 
عثشا وتفروا شغ افرض ترشغاً إلظةازه، شضان الظعر شغ 
دؤوب،  وسمض  وتثطغط  لةَطث  ظاغةئ  الظفص  ذلك  آخر 
وصئض ضض ذلك إغمان بعحاحئ ذلك الضغان الشاخإ، 
وسثم اجاسقم لما غرّوج سظه طظ صعة وطظسئ، شاظاخر 
افجرى سطى جةاظعط صئض أن غثرجعا طظ ذلك الظفص 
ولط غضظ خروجعط إق تضرغسا لعحاحئ ذلك الضغان 
لغطاصطعا  حئابعا  وبصغئ  افطئ  سغعن  شغ  الشاخإ 

الرجالئ طظ عآقء افبطال.
أبطال لظ غساطغع ضغان غععد العح أن غرطط بمحعث 
إسادة اساصالعط خعرة ذلك الظفص السزغط الثي أجصط 
طا تئصى طظ عالئ زائفئ تعل صثراته افطظغئ، بسث أن 
أجصطئ ضاغئئ افطئ المتاخرة شغ صطاع غجة العالئ 
السسضرغئ الجائفئ سظه شغ المعاجعئ الرطداظغئ افخغرة 

بأجطتئ خفغفئ وبثائغئ.
شغ  افبطال  اجاسمطه  طما  غغرعا  أو  ضالمطسصئ  بثائغئ 
تفرعط لطظفص المفدغ لطظعر، بثائغئ لضظ ضان شسطعا 
لضظعا  بثائغئ  تاططغعا.  وإرادة  سجغمئ  بسزط  سزغما 
تفعصئ سطى المةسات الثصغصئ والاخاطغط العظثجغئ 

یا جیوش باکستان
فوا بمسؤولیاتکم

بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

سظ  قشروف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  أسرب  خفر 1443عـ، 2021/9/9م)  الثمغج، 16  طسا،  (وضالئ 
تمسك طعجضع بدمان أطظ "إجرائغض". وصال "عظاك طخالح طحروسئ، طبض طخالح أطظ (إجرائغض)، وظتظ 
ظآضث دائما أظعا طظ أعط افولعغات بالظسئئ لظا شغ الصدغئ السعرغئ وغغرعا طظ الظجاسات...". وطسصئا سطى 
ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: ق غثةض وزغر خارجغئ طعجضع وق 
غعارب وق غةاطض أتثا شغ الاسئغر سظ تمسك روجغا بدمان أطظ ضغان غععد، شعع ق غصغط وزظا لطفخائض 
الاغ تجتش إلى طعجضع وتسائرعا طتاغثة أو حرغضا أو وجغطا شغ وضع رؤغئ لتض صدغئ افرض المئارضئ، 
شافولعغئ لروجغا عغ ضمان أطظ ضغان غععد وتطك طرتطئ طاصثطئ سطى ضمان وجعده شغ بطثظا. وبأي ذرغسئ 
بسث ذلك غمضظ لفخائض وصغادات تثسغ أن عثشعا تترغر افرض المئارضئ ضاططئ أن تاثرع تغظ تدع غثعا 
بغث روجغا المةرطئ؟! إن صدغئ شطسطغظ لعا تض وتغث ظابع طظ سصغثة افطئ، تض ق غمر بمعجضع وواحظطظ 
وق غدغع شغ جرادغإ افطط الماتثة المزطمئ، تض تةغح شغه جغعش افطئ قصاقع ضغان غععد طظ جثوره 

طرة واتثة ولفبث، ضما اصاطع الئطض خقح الثغظ الخطغئغغظ وصطج المشعل طظ صئض.

يا قادة الفصائل الذ تطالبون بدور لروسيا  فلسط
إليكم النبأ التا لعلكم تتعظون



 افربساء ٨ طظ خفر ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٥ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٥٦

غا أعض الغمظ بطث اإلغمان والتضمئ: إن تجب الاترغر صث ترص دائما سطى تعجغه الظثاء لضط تطع الظثاء؛ غضحش شغعا 
طشئئ اإلسراض سظ تضط اإلجقم واقباساد سما غأطرضط به الحرع، وغضحش لضط طآاطرات أسثائضط وغسمغعط لضط 
باقجط، وغرحثضط إلى طا شغه خغر الثظغا وظسغط اآلخرة بالسعدة إلى تضط اإلجقم بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة تبعبعن شغعا إلى رحثضط، وُتصئطعن سطى ربضط وتسارضعظه باتئاع أطره واجاظاب ظعاعغه لسطه غجغض 
جثطه سظ أشسالضط وغئثلضط به افلفئ والمتئئ شغما بغظضط وتفر افظفج وتعصش جغض الثطاء وافطظ طظ بسث 

الثعف. شعض طظ طحمر غتفر الثطاء طظ أن تسفك؟!

وشصا لـ(طةطئ العسغ، السثد ٤٢٠، طترم ١٤٤٣عـ، آب ٢٠٢١م) أساد صرار طتضمئ السثل افوروبغئ، الخادر الثمغج 
٢٠٢١/٠٧/١٥م بحأن تصعق أختاب السمض، شغ طظع الساطقت المسطمات لثغعط طظ ارتثاء التةاب، شاح الظصاش 
طظ جثغث وبصعة تعل المثاوف طظ التةاب شغ أوروبا. وأحارت المتضمئ شغ تغبغات تضمعا، إلى أن "طظع ارتثاء أي 
حغء غمبض تسئغرًا، سظ طساصثات جغاجغئ، أو شطسفغئ، أو دغظغئ، شغ أطاضظ السمض، صث غئرره تاجئ خاتإ السمض، إلى 
تصثغط خعرة طتاغثة لطسمقء، أو التغطعلئ دون أي طحاتظات اجاماسغئ". وغبغر الصرار افخغر لمتضمئ السثل افوروبغئ 
طثاوف شغ ظض تخاسث الغمغظ الحسئعي، وخطاباته المسادغئ لفجاظإ، وطحاسر الثعف المةامسغ طظ افجاظإ. 
وعظاك طظ اتاب سطى الصرار طسائرًا أظه "غعشر غطاء صاظعظغاً لطامغغج" وغخإ شغ جغاجئ دطب المسطمغظ شغ المةامسات 
افوروبغئ. وغسارف ضبغر طظ المثاخغظ، بأن دطب واجاغساب الةالغات اإلجقطغئ شغ المةامسات الشربغئ، عع أطر 
ث، وغرتئط بسعاطض وطاشغرات ضبغرة، بما غةسض طظ الخسإ التثغث سظ ظةاح ظمعذجغ، لثولئ بسغظعا  حائك وطسصَّ
شغ أوروبا، شغ دطب المسطمغظ لثغعا، خاخئ شغ ظض تظاطغ سعاطض طساضسئ، شغ عثا المةال خاخئ خسعد وتظاطغ 
الاغار الحسئعي شغ الصارة افوروبغئ. وغسائر باتبعن أن الظمعذج الفرظسغ شغ أوروبا، ربما ضان افضبر اظاضاجاً، شغ 
طةال دطب المسطمغظ شغ المةامع، شغ ظض تعالغ أتثاث تآحر لثلك، طظ صئغض أزطئ الرجعم المسغؤئ لطظئغ طتمث، 
وضثلك تخرغتات الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون سظ اإلجقم شغ تحرغظ افول/أضاعبر طظ السام الماضغ 
والاغ أبارت جثقً ضئغرًا. وغثضر أن الظصاش تعل التةاب احاثَّ بسئإ "السغاق السغاجغ وخسعد الاغار اإلجقطغ أو 
الختعة اإلجقطغئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وطع بروز تغارات اإلجقم السغاجغ شغ المظطصئ وإخرار الشرب سطى إبساده 

سظ بقدعط".
: إن ترب الشرب الضاشر المساسمر سطى اإلجقم صائمئ ولط تاعصش غعطا؛ إق أظعا الغعم تأخث بسثًا طثاطفًا 
غاراشص طع ختعة المسطمغظ سطى دغظعط، ورشدعط لمفاعغط الشرب تاى شغ سصر داره، وغاراشص ضثلك طع 
اتاثام الخراع بغظ التدارة اإلجقطغئ السزغمئ وبغظ التدارة الشربغئ الرأجمالغئ المفطسئ الفاحطئ؛ لثلك 
جائصى أجعاء الخراع عغ الطاغغئ، إلى أن تصعم دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شاصدغ سطى المئثأ 

الرأجمالغ، وغزعر اهللا سطى غثغعا اإلجقم سطى المئادئ وافدغان ضطعا.

الثجاظئ  وزارة  تصثغر  طظ  شصط  غعطغظ  وبسث  وأخغرا، 
رشع  تط  الظصثغئ،  السغعلئ  تساظفث  جعف  أطرغضا  أن 
جصش الثغعن. وتسئإ ذلك شغ اضطرابات تادة شغ 
وعغ  بعرز،  آظث  جااظثرد  وخفدئ  المالغئ،  افجعاق 
الرئغسغئ  اقئاماظغ  الاخظغش  وضــاقت  طظ  واتــثة 
البقث، الاخظغش اقئاماظغ فطرغضا طما جسض اصاراض 
افطعال أضبر تضطفئ بالظسئئ لعا. وشغ السام الماضغ 
بطشئ ظفصات الربا شغ أطرغضا ٣٤٥ ططغار دوقر، وإذا 
تط رشع أجسار الربا شإن المثشعسات جعف تضعن أضئر 
بضبغر شغ السظعات الاالغئ. وشغ سام ٢٠١١، رشع جصش 
الثغظ إلى ١٦,٣٩٤ ترغطغعن دوقر، ورشع طرات أضبر 
سام  شغ  ضئغر  اضطراب  تثوث  طع  التغظ،  ذلك  طظث 
سام  شغ  واآلن،  طآصاا.  الثغظ  تث  ُسطص  تغث   ٢٠١٣
٢٠٢١، عظاك ظجاع خطغر شغ الضعظةرس تعل اإلظفاق 
والثغمصراذغعن  الةمععرغعن  وغسارض  التضعطغ، 
لاعثغث  الثغعن  جصش  وغساثثطعن  بسدا،  بسدعط 
غاتمض  جــعف  تــجب  أي  غطغ:  بما  بسداً  بسدعط 
الضاربئ  تاشئ  سطى  أطرغضا  وضــع  سظ  المسآولغئ 
شغ  افصطغئ  زسغط  وتسعث  أوق؟  جغاراجع  الثي  وطظ 
طةطج الحغعخ طغاح طاضعظغض شغ تمعز/غعلغع بأن 
الةمععرغغظ لظ غخعتعا سطى رشع جصش الثغعن، أطا 
زسغط افغطئغئ تحارلج حعطر شصث عاجط الةمععرغغظ 
غعم افربساء صائق إن طسارضاعط لرشع جصش الثغعن 
جاضعن "سمق طروسا" و"تصغرا". ودشسئ غطغظ وزغرة 
الثجاظئ الضعظةرس إلى الاعخض إلى تض وجط صائطئ: 
"جغضعن طظ غغر المسآول بحضض خاص تسرغخ بصئ 

العقغات الماتثة ورخغثعا الضاططغظ لطثطر".
وباء  بسئإ  بالفسض  طاعترة  السالط  شغ  اقصاخادات 
افوراق  جعق  اظعغار  تال  وشغ  الااجغ،  الفغروس 
طع  شةأة  الــثوقر  صغمئ  واظعغار  أطرغضا  شغ  المالغئ 
شصثان البصئ شغ صثرة أطرغضا أو اجاسثادعا لاسثغث 

دغعظعا شسعف تآبر الظاائب شغ جمغع أظتاء السالط.
الرئغسغئ  اقئامان  وضــاقت  طظ  ابظاان  تثرت  وصث 
ضئغر  صال  تغث  باقظازار.  الرعغئئ  السعاصإ  أن  طظ 
طارك  لطاتطغقت،  طعدغج  وضالئ  شغ  اقصاخادغغظ 
تام  جظعن  إظه  المالغئ.  عرطةثون  "جغضعن  زاظثي: 
أن ظفضر تاى شغ شضرة سثم جثاد دغعظظا شغ العصئ 
المتثد". وصال جغمغ دغمعن، الرئغج الاظفغثي لةغ 
السثاد  سظ  الفسطغ  الاثطش  إن  تحغج،  طعرجان  بغ 
"غمضظ أن غسئإ ضاربئ شعرغئ طااالغئ ذات أبساد ق 

 "تخثق وغطتص الدرر بأطرغضا لمثة ١٠٠ سام

أذاتئ الصعات الثاخئ الرئاجغئ بصغادة طاطادي دوطئعغا 
بالرئغج الشغظغ ألفا ضعظثي الثي تط اساصاله، وتط تض 
التضعطئ وجمغع المآجسات الرجمغئ، وُسّطض الثجاعر، 

وأغطصئ التثود الئرغئ والةعغئ لطثولئ.
وبرر اقظصقبغعن بجساطئ دوطئغا اظصقبعط عثا بسئإ 
طا أجمعه بــ: "العضع السغاجغ الرعغإ الثي آلئ إلغه 
الئقد، واظاعاك طئادئ الثغمصراذغئ، واجاصقل الصداء، 
وتسغغج اإلدارة السمعطغئ، وتثععر العضع المسغحغ، 
والترغات الساطئ"، وضان الرئغج المطاح به ألفا ضعظثي 
صث غغر الثجاعر لطارحح لعقغئ بالبئ، شأسطى جئئاً آخر 

لطسسضر لطصغام باقظصقب سطغه.
بأعمغئ  أشرغصغا  غرب  دول  طظ  ضشغرعا  غغظغا  وتتزى 
الصعى  لساب  لعا  غسغض  وبمعارد  ضئغرة  اجاراتغةغئ 

اقجاسمارغئ، لثلك باتئ ُتسائر جاتئ تظاشج طتمعطئ 
غاثاشع ظتععا السثغث طظ القسئغظ الثولغغظ بتباً سظ 

الظفعذ والمعارد والعغمظئ.
وباإلضاشئ إلى الخراع الاصطغثي سطغعا بغظ شرظسا وأطرغضا 
وبرغطاظغا، شصث دخطئ روجغا والخغظ ببصٍض ضئغر سطى 
الثط، وباتئ تقَتر طتاوقت سسضرغئ واصاخادغئ جادة 
طظ صعى ضئرى جثغثة ضروجغا لقذاتئ بالظفعذ الفرظسغ 
شغ أشرغصغا، خاخئ وأّن أطرغضا غّدئ الطرف سظ الاثخض 
الروجغ المضبش شغ أشرغصغا، تغث صال الةظرال جاغفظ 
تاوظسظث صائث الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ شغ أشرغصغا 
شغ  المسطتئ  الصعات  لةظئ  أطام  إشادته  شغ  (أشرغضعم) 
الضعظشرس شغ تثغبه سظ المظاشسئ الروجغئ والخغظغئ 
لئقده شغ أشرغصغا: "أظا أصضُّ صطصاً بحأن المظاشسئ الروجغئ، 
أساصث أظعط (الروس) أصض أعمغئ بالظسئئ لغ سطى المثى 
الطعغض طصارظئ بالخغظ، الخغظ طخثر صطص الغعم وسطى 

المثى الطعغض".
ضاظئ أطرغضا صث ظةتئ شغ اإلذاتئ بالظفعذ الفرظسغ 
طظ غغظغا شغ اظصقب طعجى ضاطارا شغ السام ٢٠٠٨، 
لضّظ الظفعذ الفرظسغ وافوروبغ بصغ إلى جاظإ الظفعذ 
افطرغضغ، ولط ُغجل تماطاً، بّط بسث ساٍم واتث طظ اقظصقب 
تمئ اإلذاتئ بضاطارا، وساد الظفعذ الفرظسغ إلى الئقد 
شغ السام ٢٠٠٩ طظ خقل اظصقب جضعبا ضعظاغ، بّط 
وطظ خقل ألفا ضعظثي الثي جاء بسث إجراء أّول اظاثابات 
ساطئ بسغثًا سظ تتضط السسضر شغ السام ٢٠١٠ ضرئغج 
تعاشصغ بغظ الظفعذغظ الفرظسغ وافطرغضغ اجاصّر الظفعذ 

الفرظسغ إلى جاظإ الظفعذ افطرغضغ شغ غغظغا.
روجغا،  طع  لطاساون  أطرغضا  دشساه  صث  ضعظثي  أّن  إق 
الروجغئ  (الفاغظر)  وطرتجصئ  الروجغئ  الحرضات  شأدخض 
إلى غغظغا، وصاطئ روجغا باصثغط دسط جغاجغ ضئغر له 
خاخئ بسث صغاطه بإجراء تسثغقت دجاعرغئ تسمح له 
باقجامرار شغ السططئ، بالرغط طظ اساراض شرظسا سطى 
تطك الاسثغقت، وجمح ضعظثي ضثلك لطحرضات الروجغئ 
بالاظصغإ سظ الئعضسغئ شغ غغظغا طما أبار تفغزئ شرظسا.

وأخئتئ الثول افشرغصغئ السمغطئ فطرغضا أو الاغ شغعا 
ظفعذ أطرغضغ ضئغر تسمح لروجغا بئظاء صعاسث سسضرغئ 
ضمخر وأشرغصغا العجطى وإرغارغا وطثغحصر وطعزطئغص 
والسعدان، وباتئ غغظغا ُطرحتئ إلصاطئ صعاسث روجغئ 

شغعا ضاطك الثول.
وتشطشض طرتجصئ (شاغظر) الروجغئ شغ أشرغصغا بامردات 
طسطتئ سثة ضث سمقء شرظسا، وطظ عثه الثول غغظغا، 
شأتسئ شرظسا بالثطر وجارسئ لقذاتئ بضعظثي شغ 
اقظصقب افخغر لضغ ق غاضرر جغظارغع أشرغصغا العجطى 

الثي جغطرت روجغا طظ خقله سطى الرئاجئ.
اقظصقب شرظسغ باطاغاز:

بّبئ وجائض إسقم شرظسغئ افتث الماضغ طصطسا طخعرا 
غزعر شغه صائث الصعات الثاخئ طاطادي دوطئعغا وعع 
غسطظ تظفغثه اظصقبا سطى الرئغج الشغظغ ألفا ضعظثي 
واساصاله، وتظاولئ وجائض اإلسقم طسطعطات سظ صائث 
اقظصقب دوطئعغا الثي اظصطإ سطى رئغسه بأّظه اجامث 
طسغرته  خقل  طظ  وتثرغئاته  السسضرغئ  أشضاره  جمغع 
طع الةغح الفرظسغ، وضان سدعا شغ الفغطص افجظئغ 
لغسطمه  غغظغا  إلى  اجاثساؤه  غاط  أن  صئض  الفرظسغ، 
 ،٢٠١٨ سام  الظثئئ  صعات  صغادة  ضعظثي  ألفا  الرئغج 
دوطئعغا  وتثرج  العصئ،  ذلك  شغ  تثغبا  ُحضطئ  الاغ 
طظ المثرجئ السسضرغئ شغ الساخمئ الفرظسغئ بارغج، 

ولثغه  جظعات،  الفرظسغ  افجظئغ  الفغطص  طع  وصاتض 
ظتع ١٥ ساطا طظ الثئرة طع الةغح الفرظسغ، حمطئ 
إرجاله شغ تثرغئات وبسبات إلى ضعت دغفعار وجغئعتغ 
وجمععرغئ أشرغصغا العجطى وأششاظساان وأطاضظ أخرى، 
ضما أرجطاه شرظسا أبظاء سمطه شغ خفعف صعاتعا إلى ضغان 
طاثخخئ  تثرغئات  لاطصغ  والشابعن  والسظشال  غععد 

بعخفه خئغرا شغ إدارة الثشاع والصغادة واقجاراتغةغئ.
دوطئعغا  بغظ  تةمع  الاغ  العذغثة  السقصئ  وعثه 
والفرظسغغظ سّجزعا بجواجه طظ اطرأة شرظسغئ، سدع شغ 
الثرك العذظغ الفرظسغ، وأظةإ طظعا ٣ أبظاء، تسإ طا 

ظصطاه تصارغر إسقطغئ.
وتصعل المخادر اإلسقطغئ إّن عثا اقظصقب الثي حعثته 
غغظغا ق ُغسائر طفاجؤا، شمغعل دوطئعغا اقظصقبغئ سطى ظزام 
ضعظثي بثأت طظث إسقظه رغئاه شغ جسض صعات الظثئئ 
طساصطئ سظ وزارة الثشاع، وصالئ ختغفئ جعن أشرغك 
افتث الماضغ إظه شغ افحعر افخغرة أبارت رغئئ دوطئعغا 
شغ اجاصقل وتثته السسضرغئ سظ وزارة الثشاع طثاوف 
طظ خراع سطى السططئ، وأحارت إلى ظحعب طحضقت 
بالفسض بغظ دوطئعغا والتضعطئ شغ ضعظاضري سظثطا تط 

طظسه طظ اقجاصقل بصعات الظثئئ سظ وزارة الثشاع.
 تظزر شرظسا إلى غغظغا باسائارعا طظطصئ ظفعذ تصطغثغئ 
خاخئ بعا ظزرًا لماضغعا اقجاسماري شغعا طظث سصعد، 
وُتسث غغظغا وطةمعسئ الثول الفراظضفعظغئ شغ أشرغصغا 
جعصاً اجاعقضغئ ضثمئ لطخادرات الفرظسغئ، وطخثرًا 
طعّماً لطتخعل سطى المعارد والبروات الطئغسغئ، خاخئ 
أن المظطصئ صث أخئتئ إتثى طخادر الطاصئ بالظسئئ 
لعا وفوروبا، ق جغما الظفط والشاز والغعراظغعم، وشعق 
لمادة  السالط  شغ  ُطخّثر  أضئر  ُتسائر  غغظغا  شإن  ذلك 

بعضسغئ الثام الاغ غخظع طظعا افلمظغعم.
والختراء  والساتض  أشرغصغا  غرب  طظطصئ  أضتئ  لصث 
شغ العاصع جاتئ جثغثة لطاظاشج سطى الظفعذ والعغمظئ 
بغظ روجغا وشرظسا، واتعط الرئغج الفرظسغ إغماظعغض 
طاضرون روجغا شغ ٢٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠، 
المسادغئ  المحاسر  لاأجغب  تعثف  اجاراتغةغئ  باتئاع 

لئارغج شغ صارة أشرغصغا.
وبإرادة   - تّض  صث  الفرظسغ  الروجغ  الخراع  وعثا 

أطرغضغئ - طتض الخراع افطرغضغ الفرظسغ.
وعضثا تئصى أشرغصغا طرتسا لطصعى اقجاسمارغئ الضئرى 
شُاظعإ برواتعا وُغصاض أبظاؤعا إرضاًء لحععات وأذماع 
الرأجمالغغظ الضئار، وق تظال الحسعب افشرغصغئ طظ عثه 
الخراسات بغظ الضئار جعى التروب والطةعء والثراب، وق 

 غظاب سظعا إق المعت والفصر والثطار

لغج أطام أطرغضا جعى أجابغع لاةظإ ضاربئ 
جاطتص الدرر بعا ملثة ١٠٠ سام صادطئ

تخعرعا  غمضظ  ق  ضاربئ  وإن  تصغصغئ،  افزطــئ  إن 
صرغئئ، وعغ لغسئ بسغثة سظ أطرغضا، طا لط غاعخض 
الثجاظئ  وزغرة  شئتسإ  بسرسئ.  تض  إلى  الضعظةرس 
أجابغع  غدعن  شغ  شإظه  غطغظ  جاظغئ  افطرغضغئ 
و"بمةرد اجاظفاد جمغع الاثابغر المااتئ والظصث المااح 
بالضاطض، لظ تامضظ العقغات الماتثة افطرغضغئ طظ 
العشاء بالاجاطاتعا لطمرة افولى شغ تارغثظا". وغاسغظ 
إظفاصعا،  تمعل  وأن  لمعظفغعا  تثشع  أن  أطرغضا  سطى 
شصث  الدثمئ.  دغعظعا  سطى  الربا  دشع  ذلك  شغ  بما 
الظاتب  طظ  أجرع  بعتغرة  غظمع  العذظغ  الثغظ  ظض 
أضئر  اآلن  وعع  الجطان،  طظ  لسصعد  اإلجمالغ  المتطغ 
طا  وعع  اإلجمالغ،  المتطغ  الظاتب  طظ   ٪١٣٣ بظسئئ 
غثغش المآجسئ السغاجغئ شغ أطرغضا. لصث بطس الثغظ 
افطرغضغ اآلن ٢٨ ترغطغعن دوقر، وق أتث غسرف إلى 
طاى تساطغع أطرغضا اقجامرار شغ زغادة دغعظعا. بغث 
أن افزطئ المئاحرة الاغ تعاجه الضعظةرس اآلن ظةمئ 
المغجاظغئ  طع  أطرغضا  بعا  تاساطض  الاغ  الطرغصئ  سظ 

واقصاراض بثق طظ تةط الثغظ ظفسه.
عظاك جصش لطثغعن غفرضه الضعظةرس، وعع طا غتث 
طظ تةط افطعال الاغ تساطغع الثولئ اصاراضعا ضض 
آب/ طظ  افول  شغ  التث  عثا  أطرغضا  بطشئ  وصث  سام. 

أغسطج، ولضظعا تثشع الاجاطاتعا المالغئ باجاثثام طا 
غسمى "تثابغر الطعارئ". عظاك طظاورات طتاجئغئ تحمض 
الاصاسثغئ  المساحات  خظادغص  إلى  المثشعسات  وصش 
التضعطغئ. وطع ذلك، شإن تثابغر الطعارئ عثه ق تآدي 
إق إلى تأخغر "تصخغر" التضعطئ، شصث أبطس وزغر الثجاظئ 
طةطج الظعاب افطرغضغ شغ الباطظ طظ أغطعل/جئامئر 
أن افطعال جعف تظفث طظ أطرغضا شغ الحعر المصئض، 
وعثا غسظغ أظعا جااعصش سظ دشع الرواتإ، ضما تثث 
سام  وبثاغئ   ٢٠١٨ سام  ظعاغئ  بغظ  غعطا   ٣٥ لمثة 
٢٠١٩. وطع ذلك، شإن العضع اآلن أجعأ طظ ذلك، تغث 
وصث  دغعظعا.  جثاد  سطى  صادرة  تضعن  لظ  أطرغضا  إن 
تثث الاعثغث بثلك طرات سثة طظ صئض وضان التض عع 
أن غعاشص الضعظةرس سطى رشع جصش الثغعن طما غسمح 
لطتضعطئ باقجامرار شغ اإلظفاق واقصاراض تاى غاط 

العخعل إلى السصش الةثغث.
وق تجال السعاصإ الطعغطئ افجض لعثا الثغظ الماجاغث 
الضعظةرس  واجه  ضطما  أزطات  تثطص  ولضظعا  صائمئ، 
جظعات  سحر  شصئض  اتفاق.  إلى  الاعخض  شغ  خسعبئ 
رشخ الةمععرغعن المعاشصئ سطى رشع جصش الثغعن 
طا لط غعاشص الرئغج أوباطا سطى ططالإ الةمععرغغظ. 

اظصقب غغظغا 
ُطسّئئاته وظاائةه

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ
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من ثمار الحضارة الرأسمالية
منع الحجاب  أماكن العمل بأوروبا



 السثد ٣٥٦  ٣      افربساء ٨ طظ خفر ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٥ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ  

حاعث سطى طا ظصعل؛ شئالرغط طظ أن طا تسمى ترضات 
إجقطغئ صث اظسطثئ طظ اإلجقم بأتضاطه وتحرغساته 
بض وزاودت سطى الشرب شغ صئعل حرساه وتحرغساته شغ 
ضض حغء، إق أن طظ أوخطعا إلى التضط اظصطإ سطغعا 
ولفزعا ضما تطفر الظعاة! ولع أن عآقء وصفعا صطغق سظث 
  ارَ الَ النَّصَ ودُ وَ نْكَ الْيَهُ ى عَ ضَ لَنْ تَرْ صعله جئتاظه ﴿وَ
جغثا  المسادلئ  شعط  أْتَسَظ  لضان   ﴾ مْ تَهُ لَّ مِ تَّبِعَ  تَ تَّى  حَ

ولضظه أبى إق أن غرضظ إلى الشرب وأدواته.
إن الئاسث سطى عثا المصال عع تالئ الاثئط الاغ وصسئ 
شغعا ذالئان بسث تسطمعا أششاظساان طظ جثغث، شئالرغط 
طما أبطاه شغ أششاظساان طظ بقء تسظ ووصفئ ذعال 
سصثغظ طظ السظغظ ضث أساى صعة شغ السالط شمرغئ أظش 
أطرغضا ودول الضفر شغ الاراب وأخرجاعا طظ أششاظساان 
طثؤوطئ طثتعرة إق أظعا سادت لاضرر غططاعا ظفسعا 
سظثطا تضمئ أششاظساان صئض ربع صرن! إذ إظعا طا زالئ 
تخر سطى تسمغئ أششاظساان إطارة إجقطغئ وضأن افطئ 
لط تضاع بظار جاغضج بغضع والاصسغمات الُصطرغئ بسث! 
برجاقت  اقجاساظئ  ترغث  أظعا  ذلك  شعق  وأضاشئ  بض 
التضط السابص الثي صاتطاه لسظعات سثة! بض إظعا بثأت 
السالط  لسض  تطمغظات  بثطاب  لطسالط  الرجائض  ترجض 
واقتتاد  وروجغا  الخغظ  تثاذإ  شعغ  سظعا!  غرضى 
افوروبغ والمظزمات الثولغئ، وصث ضان طما اتفصئ سطغه 
صئض ذلك طع أطرغضا أن أششاظساان لظ تضعن طظططصا فغئ 
أسمال سثائغئ ضث دول الةعار، وعغ بعثا ترجت تصسغط 
بقد المسطمغظ وتمظع طظ ظخرتعط إذا اجاظخروا بعا.

إن دغظ اهللا ق غصعم به إق طظ أتاذه طظ جمغع جعاظئه، 
وإن أي ترضئ أو تجب غرغث العخعل لطتضط أو وخض 
لطتضط طبض طا تخض طع ذالئان شغ أششاظساان ق بث 
افطئ  إق  ذلك  السظث  ولغج  ذئغسغا،  جظثه  غضعن  أن 
اإلجقطغئ، شالرأي السام شغعا سظ اإلجقم المظئبص سظ 
وسغ سام عع ضماظئ ذئغسغئ لظزام التضط، وغغر ذلك 
شإن ذالئان أو غغرعا جاصع شغ حرك المةامع الثولغ 
وتئائض الصعاظغظ الثولغئ وعثا ق غرضغه إق أن تضعن 
لَوْ  دُّوا  جعاء، ﴿وَ السطماظغئ  اإلجقطغئ وُعَع شغ  الثولئ 
اءً﴾، وإن تجب الاترغر  وَ ونُونَ سَ تَكُ وا فَ رُ فَ ا كَ مَ ونَ كَ رُ فُ تَكْ
ترضئ  سطى  زال  وطا  وخئرته  وشضرته  ظفسه  سرض  صث 
ذالئان تاى غصغطعا طظ سبرتعا وغسغظعا وغساسغظ بعا، 
سطغعط  غةإ  ضان  شصث  إخعاظعط،  وظتظ  إخعاظظا  شعط 
افوس  خظع  ضما  غخظسعا  أن  وطظسئ  صعة  أعض  وعط 
والثجرج طع رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، بأن غسطعا الظخرة لتجب 
الاترغر شعع الصادر سطى شعط أقسغإ الشرب وطا غضغثه 
لعثه افطئ طظ طآاطرات، أو ضان سطى أصض تصثغر غةإ 
وعط  أغثغعط  بغظ  شعع  بالتجب  غساسغظعا  أن  سطغعط 
غسرشعظه جغثا، َشَعطُّ التجب أوق وآخرا أن غعخض اإلجقم 
إلى التضط وغساأظش التغاة اإلجقطغئ، شإن تخض ذلك 
به شعع الثغر إن حاء اهللا وإن تخض بشغره شعع خغر 
أغدا وجغضعن له ظاخرا وطسغظا، وطا زلظا ظعجه ظخغتاظا 
إلخعاظظا شغ أششاظساان شغ ترضئ ذالئان ضما وجعظاعا 
زطظ المق سمر رتمه اهللا: أن الشرب ق غعجه وق غسفه 
أتقطه إق الثقشئ فظعا ظزام التضط شغ اإلجقم طصابض 
ظزام الضفر، وأظعا ذرغصئ سغح طصابض ذرغصئ سغحه، 
وعع غثحى طظعا وغتاول إبسادعا سظ الظزر والاطئغص، 
وعع ق غطصغ باق ضبغرا إلطارة إجقطغئ تطئص التثود 
داخض التثود وق غاسثى ظزام اإلجقم شغعا إلى غغره 
أششاظساان  خارج  إلى  اإلجقم  ُغتمض  أن  غثاف  فظه 
بالثسعه والةعاد، عثا طا غرسئه وعثا طا غتاول جاعثا 
إبساده، شق تضعظعا سعظا له سطى افطئ، وإذا ضان اهللا صث 
أضرطضط بظخره سطى غطرجئ أطرغضا والشرب شاجسطععما 
دولئ  تثود  سظث  ظخرضط  غاعصش  وق  سغظ  بسث  أبرا 
صطرغئ تسمغ ظفسعا إطارة أششاظساان بض تطمعا عثه 
مْ  تُكُ هِ أُمَّ ذِ إِنَّ هَ التثود وأزغطععا وتمبطعا صعل ربضط ﴿وَ

 ﴾ًة دَ احِ ةً وَ أُمَّ

عثه الادتغات سطى طثى سصث طظ الجطظ:
١- الطةظئ الثجاعرغئ: تط تحضغض عثه الطةظئ بظسئئ 
البطث، بطبعط طظ اخاغار الظزام المةرم، وبطبعط طظ 
اقئاقف  اخاغار  طظ  وبطبعط  الماتثة،  افطط  اخاغار 
تتاور  أطرغضا  أن  غسظغ  طا  أطرغضا؛  خظغسئ  العذظغ 
غسئر  الطةظئ  عثه  سظ  جغظاب  شما  وبالاالغ  ظفسعا، 
سما ترجمه أطرغضا لظا بأغٍث آبمٍئ جاخعغ لظا دجاعرًا 
وضسغاً غتثد لظا تفاخغض تغاتظا وشص طا تسمح لظا به ق 

وشص طا ظرغثه أو ظرتدغه.
٢- عغؤئ تضط اظاصالغ: وأيُّ تضط ظظازر طظعا؟! إذا ضان 
تحضغض المةطج العذظغ شغ الثوتئ صث تطَّ بإحراف 
وتدعر طئاحر لطسفغر افطرغضغ روبرت شعرد، وطظ 
الاغ  الثول  جفارات  حضطاه  العذظغ  اقئاقف  بسثه 
تمطغ سطى تضاقته وأسدائه، شطظ تضعن عغؤئ التضط 
صرارات  جاتثدعا  بض  جابصاتعا  سظ  بثسًئ  اقظاصالغ 
الفاسطئ  الثول  طظ  وأدواتعا  الماتثة  وافطط  أطرغضا 

شغ البعرة.
اقظاثابات  عثه  سئر  أطمغئ:  برساغئ  اظاثابات   -٣
جغاط اخاغار الطئصئ السغاجغئ التاضمئ الاغ جاأتغظا 
ضما جاءت  سئر بعابئ التض افطرغضغ السغاجغ، تماطاً 
الثبابات  سطى  السراق  شغ  التاضمئ  السغاجغئ  الطئصئ 
افطرغضغئ، وطا ذاصه أعض السراق طظ أولؤك ق غثاطش 
اإلحراف  أن  أتٌث  غزظظ  وق  عآقء.  طظ  جظثوصه  سما 
افطمغ سطى اقظاثابات المجسعطئ عع لدمان ظجاعاعا 
بض عع إلتضام الصئدئ سطغعا، وبضض افتعال جاضعن 

ظاغةاعا وشص رغئاتعط.
٤- إجراءات بظاء البصئ الاغ غةإ أن تاط خقل المراتض 
وطثى  بالظزام  البصئ  تةط  لئغان  تاجئ  وق  السابصئ: 
الاجاطه باإلجراءات المططعبئ، شصث وضتعا تساططه طع 
المظاذص الاغ أسادعا له الداطظان الارضغ والروجغ، 
شحاعثظا طسظى البصئ بظزام ضاشر شاجر، شاساصض حئاب 
رغمًا  إدلإ  شغ  أعطعط  لصاال  وجاصعط  المخالتات 
شغ  البصئ  ورأغظا  المجسعطئ،  تسعثاته  بثقف  سظعط 
تساططه طع أسراضظا شغ درسا وتمص والشعذئ وخان 
حغثعن. شإن ضان عثا تساططه طع أن البعرة صائمئ شغما 
بصغ طظ طظاذص طتررة وطا زلظا ظماطك جقتاً، شضغش 
بظا  واظاعى  افطرغضغ  بالتض  صئطظا  إن  طسظا  جغاساطض 

افطر تتئ جططان اظاصاطه؟!
وأخطر طا شغ التض السغاجغ افطرغضغ عع المتاشزئ 
سطى سطماظغئ الثولئ؛ فن السطماظغئ ضما تمظح الئحر تص 
الاحرغع شإظعا تمظتعط تص تسثغض الاحرغع، وجمغسظا 
غسطط ضغش أن عثه الاحرغسات تاشغر بغظ تغظ وآخر 
تحرسه  شما  المآبرة،  الصعى  وبتسإ  الزروف  بتسإ 
قطاخاص  أطرغضغا  المخظسئ  المةالج  الغعم  لظا 

صعم طآطظغظ وغثخض الفرتئ سطى ضض بغئ طظ بغعت 
المسطمغظ ضما أدخطه أولؤك الظفر طظ افجرى افبطال.

شافبطال الثغظ خظسعا الظفص بمطسصئ أو غغرعا، طا ضان 
لقتاقل أن غسغث الصئخ سطغعط لع وجثوا طضاظا غطةأون 
إلغه أو صعة غتامعن بعا، شئسث أن ظةتعا بالفرار بحضض 
أذل ضغان غععد وضسر عغئاه وسظفعاظه افطظغ، ورغط 
طرور أضبر طظ خمسئ أغام شغ تغظه، تضفغ جعغسات 
أو  طع افردن  لطتثود  ظصطئ  أصرب  لطعخعل إلى  طظعا 
الفطسطغظغئ،  السططئ  طظاذص  تاى  أو  لئظان  أو  جعرغا 
التضام  طضر  غسطمعن  فظعط  إلغعا  غطةأوا  لط  أظعط  إق 
وسمالاعط، شطع ضان افجرى غثرضعن أظعط جغةثون 
طسعظئ أو اجاصئاق أو تاى غخ الئخر سظعط شغ دول 
الةعار تغث افعض واإلخعة، لما بصعا أغاطا شغ افتراش 
وبغظ الةئال والمروج غخارسعن التغاة وططاردة آقف 
شافرض  ظعار.  لغض  تقتصعط  الاغ  افطظغئ  السظاخر 
والفداء الثي خرج له افبطال ضان غةإ أن غضعن طظ 
ضغان  واصاقع  بالاترغر  وجغعحعا  افطئ  أبطال  خظاسئ 
غععد، تاى ق تصابض سجغمئ افجرى باصاسج الةغعش 

 !وشسض المطسصئ بخمئ السقح
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

شالمطسصئ طختعبئ باإلغمان الثالص والسجغمئ الخادصئ 
وإن  الرجال  الرجال  عط  أبطال  بأغثي  التصئ،  واإلرادة 
ضاظعا شغ السةظ شإظعا تخظع بمسغئ اهللا الصعي الماسال 
ظفصا لطترغئ واقظسااق طظ افجر، وضثلك افجطتئ شعغ 
بغث جغعش افطئ وصعاعا التغئ الترة صادرة بإذن اهللا 
وتترغر  افسثاء،  ضض  سطى  الظخر  خظاسئ  سطى  الةئار 
بترعا  طظ  ضاشئ  المئارضئ  وافرض  والمسرى  افجرى 
إلى ظعرعا، بض صادرة سطى الثروج طظ جةظ الصعطغئ 
والعذظغئ المزطط وتتطغط تثود جاغضج بغضع الطسغظئ 

الاغ خظسعا وجةظعا شغعا اقجاسمار.
اجاسمار لظ غصعى ق عع وق افظزمئ السمغطئ له الصائمئ 
شغ بقد المسطمغظ سطى العصعف شغ وجه عثه افطئ لع 
تترضئ بإغمان راجت وسجغمئ خادصئ وصاطئ بعاجئعا 
الضرغمئ  افطئ  عثه  شظئّغ  افجرى،  أطام  بط  اهللا  أطام 
سطغه وآله الخقة والسقم صث أطرعا أطرا جازطا بالسمض 

عا اْلَساِظَغ» أي افجغر. سطى تترغر افجرى بصعله: «ُشضُّ
لفطئ  وأبرصعا  وزغادة  بعاجئعط  صاطعا  شافجرى 
أن  افطئ  سطى  اآلن  والثور  جطغئ،  واضتئ  رجالاعط 
تسمض بةثغئ وإغمان وسجغمئ أولؤك افبطال لاترغرعط 
عط وجمغع افجرى باترغك جغعحعا وضض صعاعا التغئ 
وأدواتعا لغخظسعا طحعثا لطسجة والظخر غحفغ خثور 

تامئ: سجغمئ افجرى وتصاسج الةغعش  شسض المطسصئ وخمئ افجطتئ!

غدئئ الظاس وتعثئاعط طظ طبض تتثغث طثة تضط 
المتاجئئ،  تتئ  ووضسه  خقتغاته  وتصغغث  الرئغج 
جغاط تسثغطه غثًا بسثطا غعثأ الظاس وتارضج السططئ 
بغث طظ تثااره أطرغضا تاضماً سطغظا وجاأتغ الاسثغقت 
الثجاعرغئ والصاظعظغئ لاططص له الخقتغات وتمثد له 
شارة التضط وتمظته التخاظئ طظ المتاجئئ وتسطغه 
سمض  بعا  غسطض  الطعارئ  صاظعن  باجط  خقتغات 
الصعاظغظ تسئما غراه، ولعثا شإن ظزام التضط السطماظغ 
عع طخظع الطشاة، ق ظظاعغ طظعط إق بالصداء سطغه، 
السغاجغ  التض  سطماظغئ  ظاائب  إدراك  سظ  سةج  وطظ 
إلى  شطغظزر  بسث،  غطئص  لط  فظه  الحام  شغ  افطرغضغ 
إظةازات السطماظغئ شغ طخر، تغث تمئ خغاغئ الثجاعر 
الاسثغقت  سطغه  تعالئ  بط  الظاس  شعرة  قطاخاص 
لاخظع ذاغغًئ جثغثًا باجط آخر، أو لغظزر إلى السراق 

وطا غساظغه أعطظا عظاك ظاغةئ التطعل افطرغضغئ.
أطا الثطعات الاغ تثدع لعا افظزمئ السطماظغئ خاغرًة 
تصثم  شضما  السغح:  ضظك  بضض  لاأتغظا  أجغادعا  أطام 
ضأدوات  الثولغئ  المظزمات  تساثثم  أطرغضا  أن  طسظا 
لفرض إرادتعا سطى الثول الاغ َصِئَض تضاطعا الثدعع 
جغضعن  لعثا  الثغمصراذغئ.  الطسئئ  شغ  والائسغئ 
والئظك  الظصث  خظثوق  لصرارات  طرععظاً  اقصاخاد 
الثولغغظ وبالاالغ جاضعن برواتظا وظمعظا اقصاخادي 
طتثدا بالفاات الثي غئصعظه لظا طظ خغراتظا المظععبئ. 
طظزمئ  إطقءات  بتسإ  جاضعن  اقجاماسغئ  والتغاة 
اتفاصغئ  وبتسإ  والطفعلئ  لفطعطئ  الغعظغسغش 
جغثاو الاغ تعثف لطصداء سطى افجرة المسطمئ بضض 
تفاخغطعا وتسغث تأجغسعا بتسإ المصاغغج الشربغئ. 
وأطا الاسطغط الثي ظئظغ به أجغالظا شساتثده لظا طظزمئ 
الشرب  بأشضار  وسصعلظا  طظاعةظا  لاتحع  الغعظغسضع 
شارغظا الرذغطئ تتررًا والربا تصثطاً اصاخادغاً والردة سظ 
اإلجقم ترغئ سصغثة وترغظا أتضام الصخاص والتثود 
طمسعخئ  أجغاقً  لظا  جاظحأ  وبالمثاخر  وتحغًئ... 
افشضار طظسطثئ سظ ععغئ أطاعا شغ الماضغ والتاضر 
لاسغر طع الشرب شغ المساصئض ضما غرغث، أطا جغاجاظا 
افطظ  طةطج  سئر  لعط  خاضسئ  شساضعن  الثارجغئ 

وصراراته الاغ تمدغ بتص الخاغرغظ شصط.
وشغ عثا بغان ضاٍف لثساة التض السغاجغ ولطمثثوسغظ 
لطمثطخغظ  غئصى  وق  وضراطئ،  ترغًئ  به  غئاشعن  به 
غرشدعا  أن  إق  الحام  شغ  البعرة  أعض  طظ  العاسغظ 
التطعل الشربغئ، وأن غأخثوا سطى غث طظ غسعصعن لعا، 
وأن غثرضعا تماطاً أن التض الختغح العتغث إظما غضمظ 
بالامسك بتئض اهللا الماغظ شغططئعا الظخر طظه جئتاظه 
تضط  وإصاطئ  ضطماه  إلسقء  غرضغه  طا  وشص  بالسمض 
 اإلجقم شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام  وخثغسئ التض افطرغضغ

وخطئ  الاغ  اإلجقطغئ  الترضات  تارضه  طا  أخطر  إن 
لطتضط بط أخفصئ شغ إدارة حؤعظه عع ضرب بصئ الظاس 
باإلجقم وترضاته وأتجابه، شالظاس تربط بغظ اإلجقم 
ق  الترضات  عثه  ضعن  وبغظ  تغاة،  وظزام  سصغثة 
تساطغع إدارة حآون التضط إق إذا اجاساظئ باحرغسات 
وصعاظغظ سطماظغئ، وتغظعا غزظ الظاس أن اإلجقم ق 
ظزام تضط شغه غحمض اقصاخاد واقجاماع والسغاجئ 
الخئغاظغئ  والاةارب  الثارجغئ...  والسغاجئ  الثاخطغئ 
عثه  أظعرت  وتعظج  طخر  طظ  ضض  شغ  التضط  شغ 
الترضات الاغ خّثسئ رؤوجظا طظث طا غصارب صرظا طظ 
الجطان بسئارة "اإلجقم عع التض" تاى ظظ الظاس أن 
وخعل عآقء إلى التضط جغةسض السماء تمطر سطغعط 
ذعئا وجامف افرض سثق بسثطا ططؤئ جعرا، وإذا بعط 
اضطرعط  طا  التضط  حضض  غضعن  ضغش  غثرضعن  ق 
سطى  واإلبصاء  بض  السابص  التضط  برجاقت  لقجاساظئ 
وضان  وتحرغساته،  صعاظغظه  وضض  بثجاعره  الظزام 
الفرق طةرد تشغغر وجعه لغج أضبر، بمسظى أن عثه 
لطظزام  تةمغض  طساتغص  طظ  أضبر  تضظ  لط  الترضات 
بتغث تطئسه تطئ جثغثة شاضعن أحئه بمظ غثغط أطث 
الظزام وغطغض سمره وغآغثه بطرغصئ غغر طئاحرة، بض 
عثا  غرون  سظثطا  شالظاس  الظاس،  سغعن  شغ  وتةمطه 
المحاغت  طظ  الةثغثة  التطئ  بعثه  الةثغث  الحضض 
تزظ أن عثا عع اإلجقم، وأن اإلجقم صاخر سظ إدارة 
اجاسان  إذا  إق  التضط  بأسئاء  والصغام  الظاس  حآون 
السغاجغئ  والطئصئ  التضط  ورجال  والحرق  بالشرب 
السابصئ الاغ صام سطغعا سطى طا غزعر لطظاس، وبعثا 
أو ق تثري صث  تغث تثري  تضعن عثه الترضات طظ 
صثطئ فسثاء اإلجقم خثطئ جطغطئ بإظعارعا اإلجقم 

صاخرا سظ الحأن السغاجغ وبأظه ق جغاجئ شغه.
إن الظئغ سطغه الخقه والسقم لما وخض المثغظئ المظعرة 
بسث أخث الظخرة طظ أعطعا ضاإ وبغصئ المثغظئ، وضاظئ 
تطك العبغصئ عغ أول دجاعر طضاعب شغ تارغت الثظغا وطا 
ذلك إق فن الثجاعر عع الصاظعن السام لطثولئ، شعع الثي 
غئغظ حضض الثولئ وطخادر الاحرغسات شغعا، وعع الثي 
غئغظ ظزام التضط، وطا إذا ضاظئ عثه الترضئ جاعجة 
شسق لةسض اإلجقم وتثه عع الظزام ضطه باحرغساته 
وصعاظغظه، شالرجعل سطغه الخقه والسقم وخض المثغظئ 
تاضما شعق ضعظه ظئغا ورجعق شطط غساسظ بظزام التضط 
السابص صئطه وق َصِئض طظعط تحرغسا أو صاظعظاً بض لط غسأل 
سظه، ولط غثاذإ شغ دجاعره المةامع الثولغ لغرضغه 
بض إظه خاذإ المةامع الثولغ بسث ذلك بثطاب سٍج ق 
ٍث َرُجعِل اِهللا ِإَلى (ُشَقٍن َوُشَقٍن)...  ذل شغه «ِطْظ ُطَتمَّ
َأْجِطْط َتْسَطْط»، لط غسأل سظه ولط غثاذإ شغ دجاعره 
لمةامع  المةامع الثولغ لغرضغه بض إظه لط غطص باقً 
تخالتغئ،  أو  تحارضغئ  تضعطئ  طظعط  لغةسض  المثغظئ 
ولضظه بثل ذلك وضع دجاعرا لغسغر الةمغع سطغه وضان 
َحْغٍء  ِطْظ  ِشغِه  َطْعَما اْخَاَطْفُاْط  طما جاء شغه: «َوِإّظُضْط 
َطا  َوِإّظُه  ُطَتّمٍث...  َوِإَلى  َوَجّض  َسّج  اهللاِّ  إَلى  َطَرّدُه  َشِإّن 
اْحِاَةاٍر  َأْو  َتَثٍث  ِطْظ  الّخِتغَفِئ  َعِثِه  َأْعِض  َبْغَظ  َضاَن 
َوِإَلى  َوَجّض  َسّج  اِهللا  إَلى  َطَرّدُه  َشِإّن  َشَساُدُه  ُغَثاُف 
 َسَطى َأْتَصى َطا ِشغ َعِثِه 

َّ
ُطَتّمٍث َرُجعِل اهللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِإّن اهللا

الّخِتغَفِئ َوَأَبّرِه» شالةثغئ تصادغ أن غضعن التضط هللا 
وتثه، وعثا وتثه عع الثي غدع اإلجقم ضطه طعضع 
الاطئغص والاظفغث وشغه وتثه ظساطغع الصعل إن عثه 
الترضئ أو تطك جادة وترغخئ سطى إغخال اإلجقم إلى 
التضط، أطا طراساة الصعاظغظ الثولغئ والحرسئ الثولغئ 
شعق ضعظه طساتغق شإظه لظ غعخض اإلجقم إلى التضط 

ضظزام تغاة وذرغصئ سغح.
إن طا غزظه بسدعط طظ أن إطساك السخا طظ المظاخش 
ترام  وعع  الظزر  طظ  له  تّر  ق  السغاجئ،  طظ  عع 
واظاتار جغاجغ؛ شالضاشر لظ غرضى سظ عثه الترضئ 
أو تطك طعما صثطئ طظ تظازقت، وطخر وتعظج أضئر 

الترضات اإلجقطغئ بني رضا اهللا ورضا الشرب
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث افحصر (أبع المساج باهللا)ـ 

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: أن الظزام الئاضسااظغ اظتاز إلى أجغاده افطرغضغغظ بثقً طظ 
اظتغازه لقجقم والمسطمغظ، وذلك طظ خقل صغاطه بالسمض ضأجغر إلظصاذ العجعد اإلصطغمغ افطرغضغ الماسبر، وأضاف 
التجب شغ بغان ختفغ: أظه بسث عجغمئ باغثن حر عجغمئ، تط شاح تثود باضساان أطام الخطغئغغظ المظستئغظ، 
طع إخثار الاأحغرات لعط بغظ سحغئ وضتاعا، وتط تةج الفظادق شغ إجقم أباد وضراتحغ سطى الفعر قجاصئال 
الصعات افطرغضغئ، وسقوة سطى ذلك، ترك تضام باضساان أجعاءظا طفاعتئ سطى طخراسغعا أطام الصعات الةعغئ 
افطرغضغئ، بالمصابض شاح ظزام باضساان طثغمات لقجؤغظ المسطمغظ طظ أششاظساان، بغظما ضان غطصغ بثساة الثقشئ 
شغ زظازغظ بق ظعاشث لاسثغئعط سطى طثار أجابغع، تغث تط اخاطاف جائ طظ أسداء تجب الاترغر، وق غجال طضان 
وجعدعط طةععقً. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ باضساان بالصعل: سطى خطا أجقشه الثعظئ، تّعل ظزام باجعا/ 
سمران باضساان إلى طساسمرة أطرغضغئ، وصث جّطط ضحمغر المتاطئ إلى طعدي بظاًء سطى أواطر طظ العقغات الماتثة، 
وظاحث طا غسمى بالمةامع الثولغ، بثقً طظ تسئؤئ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ. وعا عع غدشط سطى ذالئان لطئصاء 
داخض تثود دولئ صعطغئ، تاى غاثطعا سظ رؤغئ اإلجقم لاعتغث جمغع بقد المسطمغظ شغ ظض خقشئ واتثة. وخاط 
الئغان طحثدا: غةإ اإلذاتئ بالظزام التالغ وبعآقء التضام المعالغظ فطرغضا، فظعط طخثر ضسش وعجغمئ وسار 
سطى اإلجقم والمسطمغظ. شطط تامضظ جمغع الصعات الخطغئغئ تاى طظ عجغمئ بدسئ آقف طظ المةاعثغظ صطغطغ 
السثة والسااد، شماذا سساه غتثث سظثطا تسطعن ظخرتضط إلصاطئ الثقشئ شغ باضساان، وغاط تعتغثعا طع أششاظساان 
وآجغا العجطى وطا وراءعما؟! اجسطعا الخطغئغغظ غظسعن وجاوس حغاذغظعط، واظخروا تجب الاترغر الثي غثسعضط 

إلى ذرغص العثى الثي عع ضماظئ لضط لطظةاح شغ الثظغا واآلخرة، شعض أظاط طةغئعن؟

ع خطا أسالفه  الخيانة، نظام باجوا/ عمرانع خطا أسالفه  الخيانة، نظام باجوا/ عمران
ل باكستان إ مستعمرة أمريكية حوّ
جو مب جوي مب ي

ظحر طعصع (روجغا الغعم، اقبظغظ، ٢٩ طترم ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٩/٦م) خئرا ورد شغه: "اسائر رئغج العزراء الئرغطاظغ 
السابص، تعظغ بطغر، "اإلغثغعلعجغا اإلجقطغئ عغ الاعثغث الرئغسغ لطثول الشربغئ والمةامع الثولغ ضضض"، سطى تث 
زسمه. ودسا شغ تثغبه غعم اقبظغظ شغ طسعث الممطضئ الماتثة فبتاث افطظ والثشاع (RUSI)، السالط إلى "تطعغر 
ظعب طعتث لمتاربئ افغثغعلعجغئ افخعلغئ". وصال إن "اإلجقطعغئ جعاء شغ حضض أغثغعلعجغا أو شغ حضض سظش، 
عغ تعثغث طظ الثرجئ افولى فطظظا. وشغ غغاب اقتاعاء، شإن عثا الاعثغث جعف غخطظا، تاى لع ضان ترضغجه بسغثا 

سظا، طبطما أظعرت ذلك عةمات التادي سحر طظ أغطعل/جئامئر ٢٠٠١".".
: لصث أدرك تعظغ بطغر الافاسقت الةارغئ شغ افطئ اإلجقطغئ ولغج آخرعا عجغمئ الشرب وأطرغضا 
وتطمسعا  السزغمئ  افطئ  عثه  تغعغئ  سطى  غثل  طا  الشجاة،  طصئرة  طظ  الثلغض  وخروجعا  أششاظساان  شغ 
ذرغص إصاطئ طحروسعا التداري سظ ذرغص إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. ولعثا صام بطغر باتثغر صادة 
الشرب الضاشر المساسمر طظ الفضر اإلجقطغ، وطظ عجغمٍئ باتئ تطعح لعط شغ افشص الصرغإ، تطردعط 
طظ بقد المسطمغظ، وتضظج طسعط أشضارعط الاغ غتاولعن زرسعا شغ أوجاط المسطمغظ. لضظعط غمضرون 

وغمضر اهللا واهللا خغر الماضرغظ.

تو بل يعت المبدأ اإلسالمي أك تهديد للغرب



 افربساء ٨ طظ خفر ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٥ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٥٦

(الصثس السربغ، افربساء، ٢٤ طترم ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٩/١م): "ظتظ طئادئ ُتثائر"، بعثه الةمطئ أضثت ذالئئ 
العظثجئ المسمارغئ شغ الةاطسئ افردظغئ اظستابعا طظ طحروع سالمغ اصارتاه جاطسئ جعن ععبضظج افطرغضغئ 
إلغةاد تطعل لمثن السالط لطاساشغ طظ آبار جائتئ ضعروظا سطى المساعغات الئغؤغئ واقصاخادغئ والتدارغئ. 
وبررت التعراظغ رشدعا المظاشسئ سطى المسابصئ الاغ تصثر جائجتعا بمطغعن دوقر، بسئإ تمبغطعا طع طظاشسئ 
وعثا  لعجعده  إبئات  افخض  شغ  العجعد  سطى  أخارسه  طظ  "طظاشسئ  صائطئ:  افوجط،  الحرق  سظ  (إجرائغطغئ) 

طرشعض، لعثا صمئ باقظستاب".
: تضرر اظستاب أبطال الرغاضئ طظ أطام طظاشسغظ طظ ضغان غععد خقل طسابصات دولغئ طثاطفئ: 
شمظث أحعر صطغطئ وبسئإ رشخ قسإ الةعدو شاتغ ظعرغظ طعاجعئ قسإ طظ ضغان غععد جتئئ الطةظئ 
ترتغطعما  لغاط   ،٢٠٢٠ ذعضغع  أولمئغاد  شغ  خطغش  بظ  سمار  وطثربه  القسإ  اساماد  الةجائرغئ  افولمئغئ 
"الصدغئ  أن  القسإ  عثا  أسطظ  وصث  لطسئئ.  الّثولغ  اقتتاد  ذرف  طظ  طآّصاا  إغصاشعما  بسث  بقدعما  إلى 
الفطسطغظغئ أضئر طظ عثه افطعر وعثا صرار ق رجسئ شغه". وشغ سام ١٩٩١، رشخ قسإ الةعدو الةجائري 
افلساب  دورة  شغ  ظفسه  القسإ  طظ  افطر  وتضرر  لطةعدو،  السالط  بطعلئ  شغ  المحارضئ  دتماظغ،  طجغان 
افولمئغئ الاغ أصغمئ شغ إجئاظغا سام ١٩٩٢. وشغ سام ٢٠٠٣، رشخ طخارع الةعدو الةجائري سمر رباتغ، 
ظجال قسإ طظ ضغان غععد شغ بطعلئ السالط. وشغ ٢٠٠٩ رشخ  قسإ ضرة الصثم المشربغ طروان الّحماخ، 
طراشصئ شرغصه بعردو الفرظسغ إلى ضغان غععد والسئإ شغ ذلك ضعظه "طسطط وسظثه طحاسر وق غصئض طا 
غفسطه عآقء شغ شطسطغظ". وشغ ٢٠١١، اظستئئ المخارسئ الةجائرغئ طرغط بظ طعجى، طظ بطعلئ السالط، 
سام  وشغ  غععد.  ضغان  طمبطئ  طع  الظعائغئ  المئاراة  لسإ  بسئاس  سجة  الاعظسغئ  المئارزة  رشدئ  وضثلك 
٢٠١٢ أسطظ طظاثإ طخر رشده الطسإ ضث ضغان غععد شغ بطعلئ السالط لطععضغ. وشغ بطعلئ روطاظغا 
المفاعتئ لطمساصغظ اظستإ الضعغاغ سعض التربغ بطض تظج الّطاولئ لطمساصغظ، طظ ظخش الظعائغ وتضرر 
افطر شغ سام ٢٠١٣، تغظ اظتسإ قسإ الااغضعظثو سئث اهللا الفرععد طظ بطعلئ السعغث الثولغئ، ضما 
اظستئئ المقضمئ الاعظسغئ طغساء السئاجغ شغ الئطعلئ الثولغئ لطمقضمئ شغ روجغا سام ٢٠١٩. اظستابات 
طاضررة أزسةئ ضغان غععد شسئرت سظه ختغفئ غثغسعت أتروظعت السئرغئ بالصعل: "السرب غةسطعن طظا 
أضتعضئ باظستابعط أطام قسئغظا، تعجث ضض أظعاع اتفاصات السقم والتئر الثي غضاد غظاعغ بالطابسئ طظ 
ضبرة الظست، أطا سطى افرض شغبئئ الرغاضغعن السرب أن (إجرائغض) بظزرعط لغسئ طعجعدة". عثه طعاصش 
طحرشئ طظ أبظاء افطئ اإلجقطغئ، تصابطعا طعاصش طثجغئ طظ افظزمئ والتضعطات الاغ ق ترى طاظسا طظ 
الاطئغع طع عثا الضغان الشاخإ، وتسامغئ شغ إرضائه وشرض اقساراف به، ولضظ الردود تأتغ طتئطئ 

عثه المتاوقت الفاحطئ لاآضث أن خراسظا طع ضغان غععد عع خراع وجعد ولغج خراع تثود.

سظثطا بار أعض الحام سطى ظزام الصاض واإلجرام لط غضظ غثطر شغ بالعط غعطا أن غفاوضعه أو غسصثوا طسه العثن، 
شصث ضاظئ بعرة قجاباث عثا الظزام طظ غغر رجسئ، وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه. شسمض الشرب الضاشر سطى 
طث الظزام بالسقح والمال وتثخطئ بسخ الثول لمساسثته سسضرغاً، والصسط اآلخر راح غّثسغ خثاصئ البعرة 
وطساسثتعا، شثسمعا بئسخ المال السغاجغ الصثر الثي خادر صرار الصادة وجسطعط غسغرون ظتع شت العثن 
والافاوض، شماذا ضاظئ الظاغةئ؟ العثن أوصفئ المسارك طع الظزام الثي راح غصدط المظاذص واتثة تطع افخرى، 
وغظصخ العثن بسث أن ضان عع طظ غطالإ بعا، وأطا المفاوضات شصث أسطاه طا سةج سظ تتصغصه بالثبابات 
والطائرات شأخث سئر طآتمرات جعتحغ وأجااظئ طا لط غتطط به بمساسثة دولغئ وخاخئ طساسثة ظزام ترضغا 
أردوغان المثادع. لثلك وجإ سطى أعض الحام أن غسطظععا خراتئ أن الافاوض طع طشاخإ افسراض وصاتض 
افذفال وطعثم الئغعت خغاظئ، وأن البعرة طسامرة تاى إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم، وصث أبئئ 
أعض بعرة الحام الخادصعن أظعط جاعجون لثشع عثا البمظ طعما سُزط. وأظعط إذا تثطخعا طمظ باع صرارعط 
وتسطط سطغعط طظ صادة الفخائض وختتعا طسارعط واتثثوا صغادة جغاجغئ واسغئ خادصئ وتعضطعا سطى اهللا تص 

تعضطه شإن ظخر اهللا جغضعن صرغئا طظعط، وعع آت صرغئا بإذن اهللا سج وجض.

تسّث الخعر الاغ الُاصطئ طظ ططار الساخمئ افششاظغئ 
الماساوظغظ  السمقء  لمخغر  جثغثًا  أظمعذجاً  ضابعل 
اجااتئ  الاغ  التحعد  طحعث  أساد  شصث  أطرغضا.  طع 
المطار خئاح الغعم الاالغ لسغطرة ترضئ ذالئان سطى 
الساخمئ، الثاضرة ظتع تعادث تارغثغئ طمابطئ لسمقء 
أطرغضا شغ شغاظام، والثغئئ الاغ لتصئ بعط بسث رتغض 
الصعات المتاطئ لئقدعط. شالاثطغ سظ السمقء وترضعط 
افطرغضغئ، بض  السغاجئ  لمخغرعط لغج جثغثًا سطى 
غسّئر سظ تصالغث راجثئ ضبغرًا طا اظاعةاعا أطرغضا شغ 

سقصاتعا طع سمقئعا.
وشغ طحعث طا زال راجثاً شغ ذاضرة ضض طظ تابع اقظستاب 
افطرغضغ طظ شغاظام سام ١٩٧٥، تصارب طروتغئ تابسئ 
شغ  افطرغضغئ  السفارة  جطح  طظ  افطرغضغ  لطةغح 
جاغشعن لاثطغ الثبطعطاجغغظ والسسضرغغظ افطرغضغغظ، 
وبغظما غتاول السمقء تةج طصسث لعط سطى طاظ تطك 
المروتغات، ضان غاّط اظاصاء افطرغضغ ودشع السمقء بسغثًا 

لضغ ق غسغصعا جتإ افطرغضغغظ، شافولعغئ لفطرغضغ!
إلجقء  ُخّخخئ  الاغ  الماضررة"  "الرغح  سمطغئ  وتسّث 
جاغشعن  طظ  افطرغضغغظ  والسسضرغغظ  الثبطعطاجغغظ 
واتثة طظ أضئر سمطغات اإلجقء الةعي شغ السالط، وبغظما 
أسطغئ افولعغئ لفطرغضغغظ اتاحث السمقء الفغاظاطغعن، 
الثغظ أخاباعط تالئ عساغرغئ طظ الثعف شغ المطار 
وطتغط السفارة افطرغضغئ، شغ طتاولئ لطتخعل سطى 
طصسث، لضظ سصإ جتإ آخر جظثي أطرغضغ طظ جطح 
السفارة اضاحش ضبغر طظ السمقء أن طحشطغعط غادروا 

وصث تثطعا سظعط بالفسض بق رجسئ.
لصث دأبئ أطرغضا سطى الاثطغ سظ تطفائعا سظثطا غخطعن 
إلى وضع ق غساطغسعن أن غصعطعا شغه بافدوار الاغ 
تثسمعط فجطعا، وجغاجئ أطرغضا أن السمغض ضسعد البصاب 
غساثثم لمرة واتثة بط غظاعغ بالظسئئ لعط، وتارغت 
جغاجاعا  فن  لسمقئعا،  والثغاظئ  بالشثر  تاشض  أطرغضا 
الثارجغئ صاطئ سطى أظه ق خثاصات دائمئ وق سثاوات 

دائمئ، وإظما عغ طخالح دائمئ.
تخرعا،  خسإ  ذعغطئ  بسمقئعا  أطرغضا  غثر  وصائمئ 
ولضظ لفجش ق زال عظاك طظ غبص بعا وغدع ضض بغده 
شغ جطاعا، وغظفث ضض أواطرعا وإطقءاتعا. وطظ خقل 
اآللئ اإلسقطغئ افطرغضغئ تساطغع صطإ التصائص طظ أجض 
أن تظعغ تاضماً وتأتغ بتاضط آخر، ولصث غثرت بالضبغر 
طظ التضام السرب وغغر السرب ق طةال لثضرعط. وشغ ظض 

عض غاسر صادة املسطمني بأتثاث أششاظساان 
وغصطسعن تئال أطرغضا العاعظئ؟!

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ
أن غثطر حرسغئ الثولئ اإلجقطغئ وغةسطعا دولئ غغر 
إجقطغئ. وغةإ سطغظا أن ظتثر الصغام بثلك، فن اهللا 
الصرآن  شغ  بعضعح  ذلك  طظ  تثرظا  وتسالى  جئتاظه 
لَ  ا أَنزَ م بِمَ يْنَهُ م بَ كُ أَنِ احْ الضرغط تغث صال جئتاظه: ﴿وَ
ا  ن بَعْضِ مَ تِنُوكَ عَ فْ مْ أَن يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ هُ وَ اللَّ

.﴾ هُ إِلَيْكَ لَ اللَّ أَنزَ
وخخعخا  الشربغئ  الثول  شإن  الحرسغئ،  خراع  شغ 
اإلجقم  ذالئان  تصغط  أن  طظ  جثا  صطصعن  أطرغضا، 
الظزام  تثرق  وأن  المسطمغظ،  تغاة  طةاقت  ضض  شغ 
الثارجغئ  السغاجئ  خقل  طظ  الثولغغظ  والصاظعن 
شغ  اإلجقطغئ  افطئ  تثسع  أن  وطظ  الظاحؤئ،  لطثولئ 
جمغع الئقد اإلجقطغئ لطثخعل شغ ضظش دار اإلجقم. 
وصعع  سثم  طظ  وأطرغضا  الشرب  طثاوف  تصاخر  وق 
اإلطارة اإلجقطغئ شغ شت الحرسغئ الاغ تظخئعا الخغظ 
الشرب  دول  تسّرض  طظ  أغدا  تثحى  لضظعا  وروجغا، 
ذالئان  طارجئ  تال  شغ  ضئغرة  عةرة  طعجئ  إلى 
تعل  صطصئ  ذالئان  أن  ضما  والثضااتعرغئ.  اقضطعاد 
السصعبات، والمحاضض اقصاخادغئ، والسجلئ ضما تثث 
طع أطبالعا؛ لعثا ق ترغث أن تسغر شغ الطرغص ظفسه 
طروظئ  ولازعر  والحرسغئ،  الثولغ  اقساراف  سظ  بتبا 

طسصعلئ طع تثر طسامر.
باإلطارة  والشرب  أطرغضا  اسارشئ  لع  جعئ،  شمظ 
الاغ  الترب  حرسغئ  شإن  سظثعا  لطالئان،  اإلجقطغئ 
اجامرت ٢٠ ساطا جاثور تعلعا الحضعك والاساؤقت. 
وطظ جعئ أخرى، لع اباسثت ذالئان سظ عثا المسار، 
شإن  لعثا،  حثغثة.  داخطغئ  تخادطات  تعاجه  شسعف 
وحثغثة.  خسئئ  تتثغات  تعاجعان  الةعاغظ  ضق 
ولعثا أغدا شإن ضطاغعما اتثثتا خطعات تثرة لاتض 
جاعثا  غتاول  الشرب  لضظ  تثرغةغ،  بحضض  المحضطئ 
تطعغع ذالئان لطظزام السالمغ وظزام الثول العذظغئ، 
جاسطئ طظ أششاظساان شغ ظعاغئ افطر، وبثق طظ الشجو 
السسضري، تتئ اقجاسمار اجاثئاراتغا واصاخادغا تابسئ 
لطثول اقجاسمارغئ. لعثا، شإن الثطعة افولى، غةإ 
لعا  السماح  سثم  ذالئان  شغ  المثطخئ  السظاخر  سطى 
والثطعة  الشرب؛  طع  والمروظئ  الاراجع  ظتع  بالاعجه 
الباظغئ، غةإ سطى المسطمغظ المثطخغظ شغ افطئ أن 
ق غسمتعا لطالئان أن ُتسغث الاةربئ الفاحطئ ظفسعا 
لشغرعا طظ الةماسات اإلجقطغئ شغ أششاظساان. شظتظ 
المسطمعن ططاجطعن باتصغص رضا اهللا جئتاظه وتسالى 
ووسعد  الئحر  شاظ  ضض  شعق  جئتاظه  اهللا  أن  وظآطظ 
والمةامع  الظاس  رضا  شدطظا  شطع  والشرب.  الحرق 
الثولغ سطى رضا اهللا جئتاظه وتسالى، شسظثعا جغارضظا 
جئتاظه ظاثئط بأغثي اقتاقل والمةامع الثولغ. صال 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمِن الَْتَمَس ِرَضاَء اللَِّه ِبَسَخِط النَّاِس كََفاُه اللَُّه 
ُمْؤنََة النَّاِس، َوَمِن الَْتَمَس ِرَضاَء النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّه َوكَلَُه اللَُّه إِلَى 

 «النَّاِس
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لصث أسطظئ ذالئان أظعا تتاول تحضغض تضعطئ جثغثة 
سقصات  إلصاطئ  جاسسى  تضعطئ  أششاظساان،  شغ 
المائادل"  "اقتارام  سطى  صائمئ  خثغصئ  دبطعطاجغئ 
طع أطرغضا وبصغئ السالط. تغث صال بقل ضرغمغ، وعع 
طسآول رشغع شغ ذالئان وسدع شغ الطةظئ البصاشغئ، 
لفعغج أوف أطرغضا: "إن الثولئ اإلجقطغئ ترغث إصاطئ 
سقصات جغاجغئ واصاخادغئ وتةارغئ جغثة طع أطرغضا، 

صائمئ سطى اقتارام المائادل والمساواة".
تاى  الئحرغئ  السغاجئ  لاارغت  افخغرة  الاطعرات  طع 
غعطظا عثا، وصئض ظععر الصاظعن الثولغ والاثطغ سظ 
الاصطغث الثولغ، ضاظئ ضض دولئ تتخض سطى حرسغاعا 
السغاجغئ  وصثراتعا  صعتعا  خقل  طظ  ذئغسغ  بحضض 
صغام  بسث  لضظ  والبصاشغئ.  والسسضرغئ  واقصاخادغئ 
الثقشئ  دولئ  ضث  باقتتاد  الظخراظغئ  الثول  أجرة 
وظاغةئ  الثولغ؛  الصاظعن  إلى  الاتعل  خقل  السبماظغئ 
لثلك، شإن الظزام السالمغ الثي تصعده أطرغضا ظعر 

أخغرا بسث السثغث طظ الظةاتات واإلخفاصات.
عثه  شإن  الثولغ،  الصاظعن  غتضمه  سالمغ  ظزام  شغ 
طظ  السثغث  خقل  طظ  سزمى  صعى  تسّظعا  الصعاظغظ 
إسقظات،  صرارات،  طآتمرات،  الثولغئ؛  المظزمات 
وجغاجات غاط شرضعا سطى الثول الدسغفئ الاغ ظالئ 
سمطغات  خقل  طظ  المظزمات  عثه  طبض  شغ  سدعغئ 
تصعم  تظفغثغئ  صعى  أغئ  تعجث  ق  بغظما  وخثاع.  طضر 

بفرض عثه الصعاظغظ سطى أولؤك الثغظ غثرصعظعا.
طظزمئ،  دولئ  في  الحرسغئ  لتخعل  أظه  السطط  طع 
بالصاظعن  اقساراف  صطسغ  وبحضض  سطغعا  جغضعن 
الثائمعن  وافسداء  أطرغضا  تصعده  الثي  الثولغ 
لمةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة. وعظا غئرز جآال 
إجقطغئ،  دولئ  أظعا  التضعطئ  تثسغ  ضاظئ  إذا  شغما 
وخطفائه،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  دولئ  ظمعذج  إظعار  شعض 
سطى  الصائط  الثولغ  الصاظعن  طع  غاماحى  أن  غمضظ 
السطماظغئ والسصطغئ الشربغئ، وإصاطئ السقصات طع جمغع 
دول السالط سطى أجاس "اقتارام المائادل"؟! شطع ضان 
الةعاب ظسط، غةإ سظثعا اإلجابئ سظ عثه افجؤطئ: ألط 
تةسض الثولئ اإلجقطغئ جغاجاعا الثارجغئ صائمئ سطى 
أجاس تمض اإلجقم إلى السالط بالثسعة والةعاد؟! ألط 
تخئح الئقد اإلجقطغئ الحاجسئ عثه دار إجقم بثطاء 
الثارجغئ  السغاجئ  عثه  بسئإ  وألغج  المةاعثغظ؟! 
لطثولئ اإلجقطغئ سطى طّر الاارغت ظتظ اآلن طسطمعن 

ضما ضان أجثادظا؟!
(لقطارة  الصائمئ  الثولئ  صادة  سطى  غةإ  لعثا، 
اإلجقطغئ) أن غثرضعا أظه غةإ سطى الثولئ اإلجقطغئ 
وأن  التغاة،  طظاتغ  ضض  شغ  شصط  اإلجقم  تطئص  أن 
تسامر بثلك طظ خقل جغاجاعا الثارجغئ - الثسعة 
السالط  أطام  افطئ  واجئات  طظ  ضعاتثة   - والةعاد 
داخض  اإلجقم  طظ  ججئغئ  تطئغص  تط  ولع  بأضمطه. 
الثولئ، بغظما تطئغصه سطى الئحر ضان طتخعرا بظزام 
حأظه  طظ  شعثا  الثولغ،  والصاظعن  الئحر  خظع  طظ 

إىل أغظ جاصعدظا الحرسغئ الثولغئ؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر*ـ 

طأزق أطرغضا التالغ، شإن اتامال تثطغعا سظ المجغث طظ 
السمقء ضئغر، وعظاك طصعلئ تظسإ لرئغج طخر المثطعع 
تسظغ طئارك "الماشطغ بافطرغضان سرغان"! وربما تمبض 
سئارته عثه، لسان تال السثغث طظ تضام المسطمغظ 

السمقء فطرغضا، شغ عثه المرتطئ بالاتثغث.
وبرأي سثد طظ المراصئغظ، شإظه غتص لفظزمئ التطغفئ 
لعاحظطظ شغ المظطصئ السربغئ، أن تثحى المساصئض، 
الرئغج  سعث  شغ  بثأ  سام،  أطرغضغ  تعجه  ظض  شغ 
افجئص باراك أوباطا، واجامر شغ سعث تراطإ، وخعق 

إلى سعث باغثن.
أطرغضا  خثطئ  شغ  تفاظعا  المسطمغظ  تضام  طظ  شضط 
بضض إخقص ولضظعط لط غةظعا طظعا غغر غثرعا بعط 
أطرغضا  جمسار  طئارك  تسظغ  شعثا  سظعط؟!  وتثطغعا 
افضئر صث تثطئ سظه شثطع طظ تضمه وخار تصغرا ذلغق، 
وطات بتسرته، وضثلك الرئغج السابص لطسعدان سمر 
الئحغر الثي صثم فطرغضا الضبغر الضبغر شفخض الةظعب 
طاًء  تسئه  الثي  جرابعا  وراء  جرغا  أطرغضا  طظ  بإغساز 
شطط غةثه حغؤا، طع العسعد الضاذبئ الاغ ُوسث بعا، وعا 
عع غصئع طظث صرابئ الساطغظ خطش الصدئان تئغسا ذلغق.
إن أطرغضا ق تطغش لثغعا وق خثغص لعا، شعثه عغ 
السغاجئ الاغ دأبئ سطغعا طظث ظحأتعا، إق أن ضبغرغظ 
شغ  واعمعن  وعط  ظظعا،  إذ  غاسزعن؛  ق  السمقء  طظ 
ظظعط، أن أطرغضا عغ صعة سزمى وغمضظ أن تدمظ 
لعط اقجامرار شغ السططئ، ولضظ اظاعاء أذعل تربغظ 
لعا  طاضررًا  تخرشاً  أظعر  الحضض  بعثا  تارغثعا  شغ 
وسثم  الترجئ،  الطتزات  شغ  سمقئعا  سظ  بالاثّطغ 

اقعامام بسقطاعط شغ أبظاء اقظستاب.
شغا جغعش المسطمغظ! إن الضاشر المساسمر ق سعث له 
لمخطتاه  وصادتضط  تضاطضط  غساثثم  وعع  ذطئ  وق 
بط غساشظغ سظعط بضض جععلئ، وعظاك السحرات طظ 
الحعاعث إق أن عآقء ق غاسزعن، شعق اظفضضاط أظاط 
الضفر،  دول  ضض  وطظ  بض  العاعظ،  أطرغضا  تئض  طظ 
به  تمسك  طظ  الثي  الماغظ  اهللا  بتئض  وتمسضاط 
أشطح وشاز وغظط، وأسطظامععا خقشئ سطى طظعاج الظئعة 
واآلخرة  الثظغا  سج  بعا  وتظالعن  ربضط  بعا  ترضعن 
شسض  طبطما  تارغثضط  شغ  طدغؤئ  خفتات  وتسطرون 
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فة من أبناء األمة أ مواقف م
تقابلها مواقف مخزية من حكامهم!!

سقوط آخر جديد ومدو لما يسمى باإلسالم المعتدل

جط
طار

ظحر سطى طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ٢ خفر ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٩/٩م) خئر جاء شغه: "أسطظئ وزارة الثاخطغئ 
المشربغئ أن تجب الاةمع العذظغ لفترار تخثر اقظاثابات الئرلماظغئ بتخعله سطى ٩٧ طصسثا، شغ تغظ جةض 
تجب السثالئ والاظمغئ تراجسا ضئغرا بتخعله سطى ١٢ طصسثا شصط، بسث شرز ٩٦٪ طظ افخعات. وشغ طآتمر 
تجب  إن  صال  افربساء،  طساء  طظ  طاأخر  وصئ  شغ  سصثه  لفاغئ  العاشغ  سئث  المشربغ  الثاخطغئ  لعزغر  ختفغ 
افخالئ والمساخرة جاء شغ المرتئئ الباظغئ بتخعله سطى ٨٢ طصسثا، شغما تخض تجب اقتتاد اقحاراضغ سطى 

٣٥، وتجب الترضئ الحسئغئ سطى ٢٦، وتجب الاصثم واقحاراضغئ سطى ٢٠".
المرتئئ  شغ  جاء  تغث  اقظاثابات  عثه  شغ  طثوغا  جصعذا  جصط  الثي  والاظمغئ  السثالئ  تجب   :
سام  اظاثابات  شغ  ظةاته  بسث   ٢٠١٣ سام  طظث  المشرب  شغ  التضعطئ  ترأس  الثي  التجب  عع  الباطظئ، 
٢٠١١ سصإ اظافاضئ أعض المشرب سطى الظزام، تغث سمث ططك المشرب طتمث السادس إلى خثاع الظاس 
واطاخاص غدئاعط بإجرائه بسخ الاسثغقت الصاظعظغئ الحضطغئ طظ طبض اقظاثابات وتحضغض التضعطئ 
طظ الئرلمان. وتجب السثالئ والاظمغئ طتسعب سطى جماسئ اإلخعان المسطمغظ، وغعخش بأظه تجب إجقطغ 
طساثل، بمسظى أظه تجب غحارك شغ ظزام التضط بشغر طا أظجل اهللا وغطئص جغاجاته بظاء سطى أوعام 
بأن اإلجقم جغأتغ تثرغةغا إلى التضط! عثا وصث وصسئ تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ السام الماضغ 
سطى اتفاصغئ إسقن الاطئغع بغظ الظزام المشربغ وبغظ ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ؛ 
شأبار ذلك طعجئ طظ الشدإ ضثه تغث جسطه المطك شغ شععئ المثشع لغشطغ سطى خغاظاه وغدفغ سطغعا 
بالختراء  أطرغضا  اساراف  طظ  المشرب  بمظفسئ  الثغاظئ  غئرر  أن  تاول  الثي  التجب  عثا  بمعاشصئ  طحروسغئ 
المشربغئ ججءا طظ المشرب. سثا أظه لط غساطع أن غسالب طحاضض أعض المشرب اقصاخادغئ واإلظساظغئ ضعظه 
غطئص الظزام الرأجمالغ؛ شفصث بثلك بصئ الظاس به. وعثا غآضث طرة أخرى أن ذرغص المحارضئ شغ تضط 
الضفر ودسعى تطئغص اإلجقم تثرغةغا شاحطئ وخاجرة خسراظا طئغظا، تغث شحطئ شغ ضض الئقد الاغ حارضئ 
شغعا افتجاب الاغ تائظى عثه الفضرة وتسغر شغ عثه الطرغص السعجاء المثالفئ لطرغصئ اإلجقم شغ العخعل 
إلى التضط، وأظعا تضعن ططغئ لتضام الةعر وتمرغر جغاجاتعط الةائرة والاشطغئ سطى خغاظاتعط وإسطائعا 

طحروسغئ لابئغئ تضمعط.

والمفاوضات حقق نظام طاغية الشام والمفاوضات حقق نظام طاغية الشامبالهدن  بالهدن 
والطائرات ما عجز عن تحقيقه بالدبابات 


