
وإلى  ٢٠٠٣م  سام  لطسراق  أطرغضا  اتاقل  طظث 
خرغطاه  شرجمئ  لطئطث،  الفسطغ  التاضط  وعغ  اآلن 
ودجاعره  السغاجغ  ظزاطه  وشرضئ  السغاجغئ، 
وزسئ  تغث  الافاخغض  أدق  شغ  وتاثخض  المحآوم، 
الرئاجات البقث سطى المضعظات، وجسطاعا طتاخخئ 
لطمضعن  التضعطئ  رئاجئ  بإسطاء  وسرصغئ،  ذائفغئ 
ورئاجئ  السظغ،  لطمضعن  الئرلمان  ورئاجئ  الحغسغ، 
الثولئ لطمضعن الضردي، وق غاط إق طا ترغثه وتمطغه 
لتضعطئ  السسغرة  العقدة  وبسث  والغعم  سطغعط.  عغ 
لطمضاإ  ختفغ  لئغان  وشصا  السعداظغ،  حغاع  طتمث 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق ترجض أطرغضا 
رجائض بقبًا ُوخفئ بالخاطائ: "الرجالئ افولى: ضاظئ 
اضامال  رغط  بالثوقر  السراصغئ  افطعال  تتعغض  بسثم 
الرخغث  تسجغج  سمطغات  ذرغص  سظ  الثشع،  اجاتصاق 
طظ  خفداه  الثي  المرضجي،  الئظك  لخالح  الثوقري 
١٠٠٪ إلى ٢٥٪. الرجالئ الباظغئ: عغ اجائساد أربسئ 
طظ  وآجغا)  وافظخاري  والصابخ  (افوجط  طخارف 
إلى  المرضجي  الئظك  طئغسات  خفخ  طا  السمطئ،  طجاد 
البطث، افطر الثي أدى إلى ارتفاع الثوقر شغ السعق 
حراء  سمطغات  سرصطئ  عغ  البالبئ:  الرجالئ  المعازي. 
السثاد،  طظع  ذرغص  سظ  إغران  طظ  والطاصئ  الشاز 
الـ تساب  شغ  الماراضط  المئطس  صغمئ  بطشئ  تغث 
وطظسئ العقغات  دوقر،  ططغار   ١٠ لخالح إغران   TBI
غافاعط  أن  بسث  إق  إغران  لخالح  تتعغطه  الماتثة 
الئغان  وأضاف  طسعط".  لطاساون  خغشئ  سطى  السراق 
الختفغ: والثي ترغثه أطرغضا طظ عثه الرجائض، عع 
اإلذار  عغمظئ  طظ  لقظسااق  السعداظغ  سطى  الدشط 
أعض  سخائإ  طبض  تتاه،  المظدعغئ  والمطغحغات 
التص وضاائإ تجب اهللا وضاائإ اإلطام سطغ، وتتةغط 
جطفه  خطا  سطى  والسغر  السراق،  شغ  اإلغراظغ  الثور 
إلغران،  سثاًء  لغج  افطر  عثا  أن  سطما  الضاظمغ، 
الاغ  الثثطات  طثى  غحعث  والعاصع  غسطط  شالضض 
السراق  شغ  افطرغضغئ  المخالح  لتفر  إغران  صثطاعا 
ودول المظطصئ ضسعرغا والغمظ ولئظان، بض عع خثاع 
السعداظغ  وإظعار  له،  وتثثغر  السراصغ،  لطحارع 
أسصئئ  الاغ  الفارة  حعثت  شصث  المرتطئ،  رجض  بأظه 
حغاع  طتمث  برئاجئ  السراصغئ  التضعطئ  تحضغض 
المسآولغظ  وبغظ  بغظه  طاضررة  لصاءات  السعداظغ، 
افطرغضغغظ برشصئ السفغرة افطرغضغئ شغ بشثاد ألغظا 
لتضعطاه.  أطرغضا  دسط  سطى  غثل  طا  روطاظعجضغ، 
إن  بصعله:  السراق  شغ  المسطمغظ  الئغان  وخاذإ 
غةإ  طتاعطا  صثرا  لغج  عثا  الاسغج  سغحضط 
الاسطغط له، بض عع شغ دائرة اقخاغار والاضطغش، شاهللا 
تضمه  غغر  شغ  السغح  سطغضط  غترم  وتسالى  جئتاظه 
وكَ  مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ وحرسه بصعله: ﴿فَال وَ
يْتَ  َّا قَضَ جاً ممِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا يفِ أَنْ ِدُ مَّ ال جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ فِيامَ شَ
«والَِّذي  ملسو هيلع هللا ىلص:  الضرغط  رجعله  وصعل  لِيامً﴾،  وا تَسْ لِّمُ يُسَ وَ
نَْفِيس ِبَيِدِه، لََتأُْمُرنَّ بالَْمْعُروِف، ولََتْنَهُونَّ َعِن املُْنكَِر، أَْو لَُيوِشكَنَّ 
اللَّه أَْن يَْبَعَث َعلَْيكُْم ِعَقاباً ِمْنُه، ثُمَّ تَْدُعونَُه َفال يُْسَتجاُب لَكُْم»، 
باساجئ،  شاسغحعا  ورجعله  اهللا  أطر  تثالفعا  أن  شإطا 
وتمعتعن وأظاط آبمعن والسغاذ باهللا، أو تمابطعا أطر 
واهللا  وتمعتعن  وسج،  بضراطئ  شاسغحعا  ورجعله  اهللا 
خطابه  طامما  الختفغ  الئغان  وخاط  سظضط.  راض 
لطمسطمغظ شغ السراق: إن أطرغضا ق تثحى تضاطضط 
شعغ اآلطر الظاعغ سطغعط، ولضظعا تثحاضط وتثحى 
ختعتضط، وعغ تثرك غصغظا خطر ععغاضط اإلجقطغئ، 
شثقص  العجائض،  بحاى  سظعا  خرشضط  تتاول  لثا 
تالضط ق غضعن باجاةثاء التطعل طظ سثوضط، ضمبض 
الثي غتاول جظغ السسض طظ خرء الثباب! بض باطابال 
أطر ربضط بالسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وتتضغط 
حرع اهللا شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

مصر وصندوق النقد الدولي 
ارتهان وتبعية وثروات منهوبة

غشغر السرب طعصفعط طظ (إجرائغض)، وضما ظسرف شصث 
أخئتئ طخر بمبابئ جسر لسمطغئ السقم بض وطفااتا 
لعثه السمطغئ افطر الثي أشدى إلى تثفغش تثة الاعتر 
عثه  وراء  غصش  ضغسغظةر  عظري  ضان  المظطصئ،  شغ 
السمطغئ، وبالاالغ أخئتئ طخر أضئر زبعن لطمساسثات 
افطرغضغئ الاغ اصارظئ بمةمعسئ ضاططئ طظ الحروط 
لفجطتئ  الرئغسغ  المخثر  أطرغضا  جسض  طا  بغظعا  طظ 
الئظغئ  طحروسات  شغ  افجث  بتخئ  شازت  ضما  لمخر، 
الاتاغئ، وعضثا اساصث المخرغعن أظعط غاصاضعن طظا 
افطعال  عثه  طظ  افسزط  الصسط  لضظ  ضئغرة،  طئالس 
الحرضات  لتساب  المخرغئ  الثغعن  طظ  غثخط  ضان 
الثغعن  زغادة  إلى  بثوره  أدى  طا  وعثا  افطرغضغئ، 

المخرغئ بخعرة ططردة".
أن  تثرك  أن  طخر،  وطظعا  البالث،  السالط  دول  وسطى 
جعف  دشسعا  سظ  تسةج  صث  الاغ  الدثمئ  الصروض 
تآدي إلى اتاقل تثغث لعا بثون جغعش بسث أن غاط 
تتعغض تضام عثه الثول إلى طعظفغظ غظفثون أواطر 
الثول المصرضئ، وشغ العصئ ظفسه عط طفارون سطى 
حسعبعط. وصث جئص اتاقل طخر باإلظةطغج بالطرغصئ 
واصع  عع  عثا  باحا،  إجماسغض  صروض  بسئإ  ظفسعا 
تساسمض  اجاسمارغئ  طآجسئ  الثولغ  الخظثوق 
الصروض ضعجغطئ قغاغال افطط واجاسئادعا وتصغغثعا 
طظ  تمضغظعا  سظ  ظاعغك  والائسغئ  اقرتعان  بصغعد 
العغمظئ سطى طعارد الئقد وظعإ برواتعا بما تفرضه 
طخراسغعا  سطى  الئقد  تفاح  وجغاجات  حروط  طظ 
أطام حرضات الشرب الرأجمالغئ، شعض تتااج طخر لاطك 

الصروض أو لطخظثوق الثولغ؟!
أتث  بض  طخر  فزطات  تق  الصروض  تضعن  ولظ  لط 
وجغطئ  ولضعظعا  ترام  ربا  طظ  شغعا  لما  أجئابعا  أعط 
اجاسمارغئ غساشطعا الشرب قتاقل الحسعب بق جغعش 
وق جقح، عثا وق غظال أعض طخر طظ تطك الصروض 
حغؤا الطعط إق طا غارتإ سطغعا طظ أسئاء جثاد الثغظ 

تضام اإلطارات 
حرضاء ضغان غععد!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

لمظ  إظه  السزغمئ:  اإلجقطغئ  افطئ  أغاعا 
الضاشر  الشرب  رضاب  شغ  السغر  أن  المآضث 
صراراته  واتئاع  أشضاره  وتئظغ  المساسمر، 
عثا  طظ  غظصثك  لظ  لمظزماته،  والثدعع 
العاصع الثي تساظغظ طظه وتصاجغظه، بض إن 
َا  ا أَهيُّ شغ ذلك الثسران المئغظ، صال تسالى: ﴿يَ
ىلَ  مْ عَ دُّوكُ رُ وا يَ رُ فَ ينَ كَ وا الَّذِ نُوا إِنْ تُطِيعُ ينَ آمَ الَّذِ

.﴾ ينَ ِ ارسِ لِبُوا خَ تَنْقَ مْ فَ ابِكُ قَ أَعْ

اصرأ شغ عثا السثد:
- اإلضرابات افخغرة شغ افردن أجئابعا وذرغصئ سقجعا  ...٢

- طثى جثغئ طئادرة التض لفزطئ السغاجغئ شغ لغئغا ...٢

- الظخر غضعن فختاب السجغمئ ق الرخص! ...٣

- واجإ افطئ اإلجقطغئ شغ إظصاذ الئحرغئ ...٤

- طحروع دجاعر دولئ الثقشئ أتضام حرسغئ طظطئصئ 

   سطى واصسعا (التطصئ الباظغئ) ) ...٤

- أضعاء سطى الترب شغ أوضراظغا وطا غعمظا طظعا ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                        السثد: ٤٢٤ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ١١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤ عـ المعاشص ٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ                          

كلمة العدد

صال وزغر الثولئ اإلطاراتغ لطاةارة الثارجغئ "إن تضعطاغ 
الحراضئ  اتفاصغئ  سطى  خادصاا  و(إجرائغض)  اإلطارات 

اقصاخادغئ الحاططئ بغظ الئطثغظ".
إن عثه الحراضئ اقصاخادغئ بغظ اإلطارات وضغان غععد 
تضام  جطعك  شغ  خطغرة  دققت  سطى  الدعء  تطصغ 

اإلطارات المحغظ:
الثقلئ افولى: أن ظزام اإلطارات بعثه الحراضئ غسائر أن 
ضغان غععد لغج ضغاظاً غاخئاً لفرض المئارضئ ولغج 
سثوًا، ولثلك غصعم بعثه الحراضئ اقصاخادغئ الحاططئ، 
وعع بثلك غظسطت سظ أطاه وبصاشاعا وتحعصعا لافسغض 
سطى  وغخر  المئارضئ،  افرض  باترغر  الحرسغ  التض 
ضت افطعال شغ حراغغظ اصاخاد ضغان غععد الشاخإ 

لمسرى رجعلعا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص.
شغ  غتاضط  ق  اإلطارات  ظزام  شإن  الباظغئ:  الثقلئ  أطا 
وإظما  الحرسغئ،  افتضام  إلى  تضمه  وظزام  سقصاته 
إلى طا تمطغه سطغه تئسغاه لطشرب المساسمر، شافتضام 
الصرآن  ظئه  وصث  غععد،  ضغان  ذئغسئ  تئغظ  الحرسغئ 
الضرغط أظعط ضاظعا غرون اجاتقل الثغاظئ شغ أطعال 
هِ  دِّ ؤَ نطَارٍ يُ نْهُ بِقِ أْمَ نْ إِن تَ لِ الْكِتَابِ مَ نْ أَهْ مِ المسطمغظ ﴿وَ
تَ  ا دُمْ هِ إِلَيْكَ إِالَّ مَ دِّ ؤَ ينَارٍ الَّ يُ نْهُ بِدِ أْمَ نْ إِن تَ م مَّ نْهُ مِ بِيلٌ إِلَيْكَ وَ يِّنيَ سَ ُمِّ يْنَا يفِ األْ لَ الُوا لَيْسَ عَ ُمْ قَ ائِامً ذَلِكَ بِأَهنَّ يْهِ قَ لَ عَ
ونَ﴾، وصث وخفعط  لَمُ عْ مْ يَ هُ بَ وَ ذِ ىلَ اهللاِ الْكَ ولُونَ عَ قُ يَ إِذاً وَ نَ املُْلْكِ فَ يبٌ مِّ مْ نَصِ ضااب اهللا سج وجض ضثلك ﴿أَمْ هلَُ
تُونَ النَّاسَ نَقِرياً﴾ عثا العاصع عع تصغصئ شغ سصطغئ  ؤْ الَّ يُ

غععد ضما وخفعط اهللا سج وجض.
والثقلئ البالبئ: إن ضان غععد صعم شساد وإشساد، شإن 
أحث طزاعر شسادعط عغ شغ جاظإ المال واقصاخاد، 
وصث سرشعا بثلك بغظ الحسعب وسئر السخعر، وتارغت 
أوروبا التثغث خغر دلغض، جعاء بالربا واقتاضارات أو 
تةارة الةظج، واإلطارات تثغر ظعرعا لضض عثه التصائص 
الحرسغئ والاارغثغئ وتصغط سقصات طع ضغان غععد، بض 

تصغط طسه طا غسمى حراضئ اصاخادغئ حاططئ.
وسقوة سطى ذلك، شإظه وإن ضاظئ السقصئ الاغ تتضط 
ضغان غععد بشغره طظ السالط صائمئ سطى الظفسغئ إق أن 
السثائغئ  الرؤغئ  تتضمعا  اإلجقطغئ  افطئ  طع  السقصئ 
طع  وسقصاتعط  اقصاخادغئ  طحارغسعط  شغخممعن 
المسطمغظ بظاء سطغعا، وعثه تصغصئ صرآظغئ، غصعل اهللا 
ودَ  نُواْ الْيَهُ ينَ آمَ ةً لِّلَّذِ اوَ دَ دَّ النَّاسِ عَ نَّ أَشَ دَ تسالى: ﴿لَتَجِ

واْ﴾. كُ َ ينَ أَرشْ الَّذِ وَ
تفسض  ضما  أظفسعط  سطى  غضثبعن  ق  أظعط  حك  وق 
تةابعط  أن  ترغث  شأطئ  بقدظا،  شغ  السمغطئ  افظزمئ 
تسائر تعثغثا وجعدغا لعط ق غمضظ لعط أن غاةاعطععا، 
غععد  ضغان  صادة  أذعان  سظ  التصغصئ  تطك  تشغإ  وق 
تسضظعا  الاغ  واقتفاصغات  الحراضات  عثه  سصث  سظث 
واقخاراق  واقجاتعاذ  العغمظئ  وطتاوقت  المآاطرات 

لفطئ اإلجقطغئ.
ذئسئ  الاغ  الثول  وبسخ  اإلطارات  له  تروج  طا  وإن 
طظ  وطخر،  والمشرب  السعدان  طبض  غععد  ضغان  طع 
ُغسث  طا  ظفساً  لعط  جاةطإ  اقصاخادغئ  السقصات  أن 
وعماً وجراباً بض ضاربئ سطى افطئ اإلجقطغئ، شصث ضان 
ضغان غععد أضبر الماآطرغظ شغما غاسطص بسث الظعدئ 
اإلبغعبغ، وطاآطر طع اإلطارات شغ إغةاد الئثائض لصظاة 
السعغج سئر شطسطغظ بتغث غضعن الضغان عع الطرف 
المظافع وق غرجى طظه أي شائثة لعثه الئطثان، شعثه 
ضغان  له  غتااج  حغء  في  طظاةئ  دوق  لغسئ  الثول 
غععد (باجابظاء الثاطات) لاعخش السقصئ بأظعا طظاشع 
وتةارة طائادلئ وشاح أجعاق، ولثلك ضاظئ اتفاصغئ إظااج 
ذائرات طسغرة طع المشرب واتفاصغئ الاظصغإ سظ الظفط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسطظ خظثوق الظصث الثولغ طعاشصاه سطى برظاطب تساون 
لمخر، طثته ٤٦ حعرًا، بمئطس ٣ ططغارات دوقر أطرغضغ، 
٢٠٢٢/١٢/١٧م،  السئئ  الخظثوق  طظ  بغان  بتسإ 
الئرظاطب  غحمطعا  الاغ  السغاجات  تجطئ  وتادمظ 
الخرف  جسر  ظزام  إلى  الثائط  الاتعل  طظعا  إجراءات 
تثفغخ  إلى  تعثف  ظصثغئ  جغاجئ  وتظفغث  المرن 

طسثقت الادثط.
صروض،  سعائث  لسثاد  وصروض  شصروض  صروض 
دواطئ أزطات ق تظاعغ تسغحعا طخر، تسخش بأعطعا 
وطصثراتعط شاةسطعا رعغظئ الائسغئ لطشرب الثي غساسئث 
أعطعا بسث اقجاتعاذ سطى طعاردعط وظعإ برواتعط، 
طظ  طخر  أعض  سطى  تةره  وطا  الصروض  واصع  عثا 
بتاجئ  طخر  وعض  ولماذا؟  غصرض  الثي  شمظ  وغقت، 
لاطك الصروض؟ وعض تمطك طخر طا غضفغعا طظ طعارد؟ 
وضغش تمطك وضغش تظاب وتسابمر شغ خثطئ الظاس؟

جعن برضظج طآلش ضااب "اقغاغال اقصاخادي لفطط"، 
سظ  غصعل  الظصث  خظثوق  شغ  غسمض  صرخاظا  ضان  وصث 
حئضئ  لثراجئ  "تعجعظا  اإلجضظثرغئ:  شغ  طعماه 
الحرضات  تغظه  شغ  حغثتعا  الاغ  والخرف  المةاري 
افطعال  تخإ  لط  افطر  واصع  شغ  ظفسعا،  افطرغضغئ 
المخري  اقصاخاد  شغ  المحروع  لعثا  المثخخئ 
صروض  سطى  لطتخعل  ضئغرا  سصثا  السادات  وصع  أبثا، 
طظ  والمآلفئ  ضطعا  الحئضئ  باخمغط  شصمظا  ظتظ  أطا 
طةمعسئ ضئغرة طظ الصظعات الةارغئ تتئ افرض، جمغع 
افطعال الاغ أظفصظاعا خخمئ طظ دغعن طخر وذعئئ 
طضظ  الحئضئ  تحغغث  افطرغضغئ،  الحرضات  جغعب  إلى 
السادات طظ أن غصعل لحسئه إظه غخظع إظةازا وغتسظ 
افتعال الختغئ لسضان المثغظئ وضان ذلك تصغصئ إلى 
تث طا لضظ إذا تتثبظا بخراتئ لصطظا إن افتغاء الفصغرة 
خخخئ  الحئضئ  فن  المحروع  عثا  طظ  تسافث  لط 
أجاجا لثثطئ افتغاء البرغئ والاةارغئ شغ اإلجضظثرغئ"، 
دور  طخر  تطسإ  أن  غساعثف  السادات  "ضان  وغاابع 
لضغ  واإلجقطغ  السربغ  والسالط  أطرغضا  بغظ  العجغط 

بصطط: افجااذ جسغث شدض*

تجبا  لضعظه  وذلك  والتطعل"؛  المحاضض  المةامسغ..  "اقظعغار  بسظعان  تمطئ  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  أذطص 
جغاجغا طئثؤه اإلجقم لثغه إتساس طرعش وغاتمض طسآولغاه تةاه المحاضض المةامسغئ الاغ غاسئإ بعا 
تثطغر  إلى  وغسسى  المظترشئ،  بافشضار  وغعثدعط  وحئابظا  أذفالظا  غفسث  الثي  السطماظغ  الرأجمالغ  الظزام 
طآجسئ افجرة، وغةر المةامع ظتع العاوغئ والثطار. وصث تط اإلسقن سظ عثه التمطئ طظ خقل طآتمر ختفغ 
ظزمه المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا برئاجئ افجااذ طتمعد ضار شغ طثغظئ إجطظئعل، تدره 

ختفغعن طظ وضاقت إسقطغئ طثاطفئ وضااب وطمبطعن سظ بسخ المظزمات غغر التضعطغئ.
https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/86169.html

حزب التحرير/ والية تركيا 
حملة "االنهيار المجتمعي.. المشاكل والحلول"

المحتل األمريكي
الحاكم الفع للعراق
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إن افوضاع الراعظئ الاغ غسغحعا الظاس شغ بقد المسطمغظ وضظك السغح الثي غحسر به غالئغاعط شغ ضاشئ 
طةاقت التغاة طظ تسطغط وختئ وخثطات وتشرغإ لفبظاء وإذقل افسثاء لفطئ اإلجقطغئ وتطاولعط سطغعا 
وسطى بقدعا وظعإ خغراتعا، عع اجامرار لما بثأه الضاشر المساسمر وسطى رأجه برغطاظغا وطظ بط أطرغضا بسث 
إجصاط دولئ الثقشئ، وطا ترغثه أطرغضا الغعم وطظ خطفعا الشرب الضاشر المساسمر برطاه، عع اجامرار الفعضى 
وتتصغص طخالتعط،  لاظفغث طثططاتعط شغ بقد المسطمغظ  وبطاظاه،  والفصر وشساد التضط  والةعع  والصطص 
ولضظ افعط طظ ذلك تصغصئ عع اقجاسثاد والرعئئ طظ ظعدئ افطئ الاغ باتئ وحغضئ بصغام دولئ الثقشئ 
الاغ  التثود  جاجغض  والاغ  افطئ،  أسثاء  وجه  شغ  التصغصغئ  العصفئ  جاصش  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
وتسث  غدئاعا  وتعجه  طحاضطعا،  وتتض  بعا  لاظسط  لفطئ  ضطعا  المظععبئ  البروة  وتسغث  اقجاسمار،  اخطظسعا 
جغعحعا إلى تغث غةإ أن تعجه وعط أسثاؤعا الثغظ غصفعن شغ وجه تتررعا وتترغرعا لمصثجاتعا وصغاطعا 

بعاجإ تمض الثسعة، الثي غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى.

بغظ  الخثام  تالئ  شغ  سّةض  طا  عع  ربما  افطر  وعثا 
الثولئ وبغظ الظاس إذ إظعط بثأوا غثرضعن أن الظزام 
شغ  طا  بظدح  إق  وطحاضطه  فزطاته  تض  أي  غماطك  ق 
جغعبعط وطصاجماعط لصمئ سغحعط، وبالمصابض شإظه ق 
غصّثم لعط أي خثطئ طظ تسطغط أو ختئ، وعع ق غمطك 
أتثاث  شغ  السحرات  اساصض  شصث  افطظغ  التض  إق  تقً 

اإلضراب افخغرة.
الظزام  برساغئ  افردن  شغ  الفساد  طظزعطئ  إن  بالباً: 
أخئتئ طاةثرة شغ ذعل الئقد وسرضعا، شالصعاظغظ 
تعضع لتماغئ الفساد وجسطه صاظعظغا، وطا صعل رأس 
سطى  طصئض  الةثغث)  (افردن  أن  طظ  وشسطه  الظزام 
إخقتات جاتسظ طظ طسغحئ الظاس وبأن عظاك رؤغئ 
اصاخادغئ سابرة لطتضعطات، طا عثا الصعل بأضبر طظ ذر 
لطرطاد شغ سغعن الظاس بعثف حراء العصئ، وإق شما 
طسظى أن تصعم حرضات تمسك بمحارغع بالمطغارات، 
وتسةض شغ الخظاسئ والاةارة، بط بسث ذلك غضاحش 
غسطط  ق  أحئاح  غثغرعا  وعمغئ  حرضات  أظعا  الظاس 
طظ وراءعا، وطا اظفضئ الثولئ تسطغعا المحارغع تطع 
ق  والثولئ  المقغغظ،  بمؤات  تصثر  والاغ  المحارغع 
تعحك أن تفاح ططفا لطفساد وتسمح لطظعاب بالتثغث 
تعله،  التثغث  أو  شغه  الظحر  وتمظع  تشطصه  تاى  به 
والسغظارغع صث تفزه الظاس، تغث تساصض الثولئ أتث 
خشار الفاجثغظ وتتاضمه لارضغ الرأي السام، وتارك 
شاسطغعط  افولى  جغرتعط  لغسعدوا  الفاجثغظ  ضئار 

المحارغع طظ جثغث.
رابساً: إن الظزام شغ افردن ق سقج جثرغا لمحاضطه إق 
بسعدة تطئغص حرع اهللا جئتاظه وتسالى وإسادة افردن 
إلى أخطه الثي جطت سظه وعع بقد الحام، شاإلجقم 
خشغرة  ضض  شغ  له  غتاضمعا  أن  الظاس  سطى  غعجإ 
وضئغرة، شق صعاسث أطرغضغئ أو أوروبغئ تةسض طظ بقد 
بض  بالمساسمرات،  أحئه  سسضرغئ  صاسثة  المسطمغظ 
أطرغضا  وبالثات  الثول  عثه  طع  تاثث  أن  العاجإ  إن 
تالئ الترب الفسطغئ، ق أن تفاح لعا الصعاسث والسفارات 
وغضعن جفغرعا شغ سمان عع التاضط الفسطغ، أطا شغ 
إق  طسه  تض  ق  شإظه  الشاخإ  غععد  ضغان  طع  السقصئ 
بالةعاد الثي غةسطه أبرا بسث سغظ، ولغج برعظ الئطث 
وضعرباء  طاء  طظ  شغه  اقجاراتغةغئ  والسطع  وصراراته 
لط  اإلجقم  شإن  الفصر  طحضطئ  سقج  وأطا  بغثه،  وغاز 
غارك خشغرة وق ضئغرة إق وضع لعا تق وسقجا، والفصر 
لط غضظ شغ بقد المسطمغظ شغ غعم طظ افغام ظاعرة 
وطحضطئ إق بسث أن تتّضط الشرب شغ رصاب المسطمغظ 
وجاسثه  وخغراتعط  طعاردعط  إدارة  سطى  وأحرف 
الاغ  الثغرات  شإن  وإق  تضام،  أحئاه  بثلك  بالطئع 
وزغادة،  الظاس  تاجات  تضفغ  افرض  شغ  اهللا  صثرعا 
باع  وإظما  وخغراته  بمعارده  شصغرا  بطثا  لغج  شافردن 
الظزام وطا زال طصثراته وغثخثص حرضاته الربتغئ 
طظ بعتاس وشعجفات وغغرعما، بثراعط طسثودة طع 
أظعا شغ اإلجقم طظ المطضغات الساطئ الاغ ق غةعز أن 

غساأبر بعا طةمعسئ طظ الظاس دون اآلخرغظ.
وأخغرًا: شإظظا ظصعل فعض افردن إظه ق تض لمحاضطعط إق 
باطئغص اإلجقم ضاطق غغر طظصعص، وذلك ق غضعن إق 
بثولئ الثقشئ، شعغ السئغض السمطغ الختغح والعتغث 
تترك  أو  ططالئئ  أي  وإن  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف 
سصغط  تراك  عع  التض  عع  وتطئغصه  اإلجقم  غةسض  ق 
وجغجغث شغ افزطات وق غتطعا، شأي تراك أو تشغغر سطى 
عع  اإلجقم،  باتضغط  والمطالئئ  اإلجقم  أجاس  غغر 
طثفص ق طتالئ وجاضعن ساصئاه الثسران، وإن إخعاظضط 
شغ تجب الاترغر غخطعن لغطعط بظعارعط لغةسطعا صدغئ 
تتضغط اإلجقم وإصاطئ الثقشئ عغ صدغاضط المخغرغئ. 
شق تصئطعا أن تضعظعا سعظا لطظزام طظ تغث ق تسطمعن، 
شإن المطالئئ باإلخقح سطى أجاس الثجاعر العضسغ 
خطأ واظاتار جغاجغ، وأي طططإ دون المطالئئ باطئغص 
اإلجقم عع أغدا خطأ واظاتار جغاجغ وصث أخئح واجئًا 
سطغضط بسث أن سطماط تآطر عثا الظزام سطغضط أن تسمطعا 

سطى تشغغره ق إخقته.
 ﴾َنُون مِ املُْؤْ ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ َ اهللاَُّ عَ ريَ لُوا فَسَ مَ لِ اعْ قُ ﴿وَ

غاردد عثا افغام شغ وجائض اإلسقم المتطغئ وبسخ 
طةطج  إسقن  خئر  ضبغرًا  اإلصطغمغئ  اإلسقم  وجائض 
الرئاجئ الطغئغ سظ سجطه تصثغط طئادرة لتض افزطئ 
تحاوري  لصاء  سصث  إلى  تساظث  الئقد  شغ  السغاجغئ 
والمةطج  الظعاب  طةطج  البقبئ؛  المةالج  غةمع 
افسطى لطثولئ والمةطج الرئاجغ، وضما غصعل رئغج 
ذلك  غضعن  المظفغ  طتمث  الطغئغ  الرئاجغ  المةطج 
لفطط  السام  لفطغظ  الثاص  المئسعث  طع  بالاظسغص 
المةطج  طظ  صرار  اإلسقن  عثا  جئص  ولصث  الماتثة. 
الظعاب  طةطج  طع  الاعاخض  بإغصاف  لطثولئ  افسطى 
بسث صغام افخغر بإخثار صاظعن باحضغض طةطج صداء 
أسطى جثغث شغ بظشازي بثقً سظ المةطج افسطى الثي 
لطسغطرة  طصثطئ  الصرار  عثا  واسائر  ذرابطج،  طصره 
سطى الثائرة الثجاعرغئ شغ المتضمئ السطغا بسث صغام 
وافذظاب  خالح  سصغطئ  الطغئغ  الظعاب  طةطج  رئغج 

لطمتضمئ  طساحارًا   ٤٠ باسغغظ  طسه  عط  الثغظ 
السطغا أغطئعط ططسعن شغ ظجاعاه وطظعط طاصاسثون 

وطظعط طظ عع طاعط بالفساد والرحعة.
الرئاجغ  المةطج  شغه  غسرض  الثي  العصئ  عثا  شغ 
جمع  طتاولئ  جعى  طظعا  غئثو  ق  والاغ  طئادرته 
المةطج افسطى لطثولئ طع طةطج الظعاب لطئتث شغ 
وضع تض لفزطئ السغاجغئ شغ الئطث؛ تتثبئ بسخ 
وجائض اإلسقم الثولغ سظ دخعل ضمغات طظ السقح 
لطصعى الماخارسئ الماتاربئ شغ الئقد. شضأظغ بعثه 
غةري  طا  سطى  والاساغط  الظزر  لخرف  تأتغ  المئادرة 
طظ سمض لاضثغج السقح طظ جعات طثاطفئ فذراف 

الخراع المئاحر شغ لغئغا.
وعظا ق أسطط ضغش غععمعن الظاس بةثغئ التطعل الاغ 
غرى  الثي  العصئ  شغ  تطك  أو  الةعئ  عثه  طظ  تطرح 
شغه أعض الئطث وغسمسعن بأخئار ضمغات السقح الاغ 
وعثه  ذاك،  أو  الطرف  عثا  لخالح  الئطث  إلى  تثخض 
الضمغات تأتغ بق حك طظ الةعات الثولغئ الماخارسئ 
لطعغمظئ سطى لغئغا. شصث جاء شغ بعابئ العجط "غرى 
طراصئعن أن الارضغج سطى تض الثقشات السغاجغئ بغظ 
الفاسطغظ الطغئغغظ غصخث طظه خرف الظزر سظ ضمغات 
الماصاتطئ..."،  لفذراف  الئقد  تثخض  الاغ  السقح 
الثولغئ  افذراف  طظ  عع  السقح  عثا  أن  السطط  طع 
الماخارسئ سطى الظفعذ شغ لغئغا، وججء ضئغر طظه غأتغ 
التض  طئادرات  طع  عثا  غساصغط  شضغش  أوضراظغا،  طظ 

السغاجغ؟! شما جثغئ وشاسطغئ عثه المئادرة؟!
طع  بالاظسغص  غصعم  المظفغ  طتمث  وأن  خخعخا 
سئث  الماتثة  لفطط  السام  لفطغظ  الثاص  المئسعث 
اهللا باتغطغ السظشالغ، وصث اتدح بحضض ق غثع طةاقً 
لطحك الثور الثي تصعم به بسبئ افطط الماتثة شغ 
سظ  التض  حئح  وإبساد  افزطئ  وإدارة  الثقف  رساغئ 
طا  جرسان  لطتض  طحروع  شغ  تسغر  شعغ  افذعان، 
ُتثخض سظخرًا جثغثًا باترغك أتث افذراف لطرح رؤغئ 
جثغثة تعثم طا جئص العخعل إلغه طظ ظصاط بشرض 
سرصطئ السغر إلى أي تض ضان، وعضثا دوالغك لقبصاء 

اإلضرابات افخرية يف افردن
أجئابعا وذرغصئ سقجعا

سطى التال ضما عع سطغه.
وافطط الماتثة وَطظ خطفعا طظ الثول الضئرى تسسى 
دائما لقبصاء سطى ظصاط الاظاصخ والثقف. وطا غصعم 
ق  الماتثة  افطط  بسبئ  سئر  الضئرى  الثول  جفراء  به 

غثفى سطى ذي بخغرة.
طظ  طةمعسئ  بةمع  الئسبئ  عثه  صاطئ  أجابغع  صئض 
شغ  واتث  رأي  غةمسعا  ق  الاغ  التجبغئ  الصغادات 
السطعك  سطى  لاثرغئعط  تعظج  شغ  الطغئغئ  المسألئ 
أتث  صعل  وتسإ  السغاجغ،  السمض  شغ  الثغمصراذغ 
المحارضغظ إن طظ ضان غتاضر شغعط وغسّطمعط السمض 
السغاجغ شغ لغئغا عع حثص برغطاظغ! شمظ غضعن 
عثا؟ ولماذا برغطاظغا بالثات؟ ولماذا عثه الاحضغطئ 
طظ افتجاب؟ وعط طسطعطعن وطسروشعن! شعثا غطصغ 
الدعء سطى أن التالئ السغاجغئ والفضرغئ شغ الئقد 
المساسمر  الشرب  طظ  أتعالعا  أغطإ  شغ  طثارصئ 

وخخعخًا برغطاظغا وأطرغضا التطغفان الطثودان.
الطغئغغظ  "إن  غصعل:  ظعرقظث  افطرغضغ  السفغر   
غساتصعن جغحا طعتثًا صادرًا سطى الثشاع سظ جغادة 
لغئغا..."، وعثه السغادة المجسعطئ أطرغضا عغ أول طظ 
بثطش  سخاباتعا  صاطئ  الصرغإ  شئافطج  تظاعضعا، 
وحتظ  ذرابطج  طثغظئ  شغ  بغاه  طظ  لغئغ  رجض 
تادبئ  شغ  ضماعط  دوره  سطى  لمتاضماه  أطرغضا  إلى 
لعضربغ جظئ ١٩٨٨ شإن عثا غحضض اخاراصًا شاضتًا 

لسغادة لغئغا الاغ غاتثث سظعا جفغر أطرغضا.
إق  عع  لغج  لطتض  طئادرات  تصثغط  سظ  شالتثغث 
الرأي  إلعاء  وسمطغئ  افزطئ  سمر  إذالئ  طظ  طجغثًا 
الصعى  شغه  ظرى  الثي  العصئ  شغ  له،  وإحشال  السام 
الماخارع  اقجاسمار  دول  سظ  والعضغطئ  الماخارسئ 
غداسش  أطرًا  غعم  ضض  ُتتِثُث  الطغئغئ  الساتئ  سطى 
التض  ذرغص  شغ  جثغثة  خسعبات  وغدغش  الحصاق 
غسث  لط  السغاجغ  الئقد  صرار  أن  بةقء  غعضح  طا 
أغطإ  أخئتئ  وصث  أعطعا،  غث  شغ  اإلذقق  سطى 
لفجظئغ  وضغًق  الساتئ  سطى  المسطتئ  الضغاظات  عثه 
طثرج  وق  الشظغمئ،  تصاجط  سطى  الماثاخط  المثاطش 
حسئغئ  باظافاضئ  إق  اإلذقق  سطى  المأزق  عثا  طظ 
صطعب  سطى  الةابمئ  افجسام  عثه  إلجصاط  ساطئ 
الصعى  سظاخر  وخروج  فظفاجعط،  والضاتمئ  الظاس 
المسطتئ سطى رطعزعا الفاحطئ والاغ أخئتئ وضغطئ 
ق  وبسدعا  ذلك  غثري  بسدعا  اقجاسمارغئ  لطثول 
غثري أظه طةرد بغثق غساسمض إلذالئ تالئ الخراع 

وإعقك الئحر والتةر.
الاترك  بدرورة  لغئغا  شغ  حسئظا  إلى  ظاعجه  إظظا 
واقظافاض سطى عثه افجسام الاغ اجامرأت اقرتجاق 
بصاء  شغ  أجاجغًا  ساطًق  وأخئتئ  لفجظئغ  والثدعع 
افزطئ وعغ تسمض سطى اجامرارعا؛ فن ذلك غدمظ 
اجامرارعا شغ المحعث، شاهللا جئتاظه وتسالى غصعل: 
 ،﴾ مْ هِ سِ فُ بِأَنْ ا  مَ وا  يِّرُ غَ يُ تَّى  حَ مٍ  وْ بِقَ ا  مَ يِّرُ  غَ يُ الَ  اللهَ  ﴿إِنَّ 
أدوات  لةمغع  السماح  وسثم  عآقء  تشغغر  وبالاالغ 

 الشرب طظ السمض

بتضعطاته  افردن  شغ  الظزام  أن  خاشغا  غسث  لط  إظه 
ذرق  أي  خقلعا  غمطك  ق  سمغصئ  أزطئ  شغ  وأجعجته 
لطتض أو السقج، شعع طظ جعئ أطظغئ وجغاجغئ صث شاح 
وافوروبغئ  افطرغضغئ  لطصعاسث  طخراسغعا  سطى  الئقد 
شغ ذعل الئقد وسرضعا، وطظ جعئ اصاخادغئ شعع 
تعالغ  بطشئ  الاغ  ودغعظه  لمحاضطه  تضٍّ  شغ  غفضر  ق 
الظاس  أصعات  سطى  بالاشعل  إق  دوقر،  ططغار  خمسغظ 
أخئتئ  بتغث  الئاعزئ  بالدرائإ  جغعبعط  وتفرغس 
طغجاظغاه تسامث بالضاطض سطى الرجعم والدرائإ الاغ 
غئثع شغ جئاغاعا، وصث أوخض الظاس بزطمه ورسعظئ 
خئرًا،  سطغعا  غطغصعن  غسعدوا  لط  تال  إلى  تخرشاته 
شعع سطى جئغض المبال صث رشع جسر المحاصات الظفطغئ 
أربع طرات خقل افربسئ أحعر افخغرة وأضبر طظ سحر 
طرات خقل السظاغظ افخغرتغظ، طا أدى بالاالغ إلى أن 
غظافخ الظاس شغ طثن طسان والضرك والجرصاء وطأدبا 

وإربث وغغرعا.
لطظاس  بالظسئئ  الظفطغئ  المحاصات  جسر  رشع  وضان 
ضمظ غخإ الجغئ سطى الظار، طا أدى إلى اظفةارعط شغ 
وجعه، وغحضَّ اإلضراب الثي بثأ شغ أوائض حعر ضاظعن 
افول/دغسمئر واجامر فغام ترضَئ الحتظ والظصض سطى 
وجه الثخعص، وتئع ذلك طحارضئ المتقت الاةارغئ 
الاغ أغطصئ أبعابعا شغ طسان وغغرعا، وحمض اإلضراب 
أغدا جغارات الرضعب الخشغرة والتاشقت الماعجطئ 
طا أدى إلى حض ترضئ الظصض وتسّطض التغاة الطئغسغئ 
طا  ضض  افطظغئ  بأجعجتعا  الثولئ  شسطئ  وصث  لطظاس، 
تساطغع طظ أجض شك عثا اإلضراب وسعدة الحاتظات 
بجغادة  وسثتعط  أن  بسث  السمض  إلى  الظصض  ووجائط 
الثسط الظصثي، باإلضاشئ إلى أظعا جاتاول إسادة الظزر 
شغ أجسار الظفط طظ جثغث وإذا ضان باإلطضان تثفغده 
بسخ الحغء، وصث جاسثعا شغ شك اإلضراب وحغطظاه 
طصاض بسخ طظ رجال افطظ، تصعل الثولئ إن صاطعط 
ضان سطى غث طظ أجماعط بالمثربغظ دون أن تصثم 
دلغق بالطئع سطى زسمعا إق رواغئ تئظاعا اإلسقم (إن 
الثولئ صاطئ بمثاعمئ المضان الثي تتّخظ شغه أتث 
المثربغظ وصاطاه بسث أن تئغظ أظه طظ صام بصاض السصغث 

ظائإ صائث حرذئ طسان وبقبئ طظ رجال الحرذئ).
اقتاصان  طظ  تالئ  إلى  وخطعا  صث  افردن  أعض  إن 
والشدإ لط غسث بمصثور الثولئ أن تاشطإ سطغعا، شافطر 
أو  شصط  الظفط  طحاصات  رشع  غسث  لط  لعط  بالظسئئ 
الجغادات الغعطغئ شغ أجسار السطع والثثطات، والادثط، 
بض إن افطر أضئر طظ ذلك وأسزط، وبالظزر شغ أجئاب 

اقتاصان والشدإ سظث الظاس، ظائغظ طا غطغ:
أوقً: غظزر الظزام إلى ظفسه شدق سظ ظزرة الظاس له 
أظه ظزام وظغفغ طساأجر لطمتاشزئ سطى ضغان غععد، 
ولغج عثا بسث وادي سربئ وإظما طظ صئطعا، شالظزام 
وظغفاه  جظئ   ١٠٠ سطى  غجغث  طا  صئض  ظحأته  طظث 
الشاز  افخغرة،  واقتفاصغات  غععد.  ضغان  سطى  التفاظ 
الشاخإ،  الضغان  طع  الظزام  وصسعا  والضعرباء،  والماء 
والاغ ترعظ الثولئ بالضاطض بمجاج غععد شإن حاؤوا 
صطسعا سظه الشاز والماء، وعثه اقتفاصغات وصسعا الظزام 
عظثجه  الثي  الظعاب  طةطج  إلى  الرجعع  دون  تاى 
بغثه، طا جسض الظاس تظزر له أظه طعظش غصعم سطى 

أداء وظغفاه شصط تاى لع ضان ذلك ضث طخطتاه.
الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  إطقءات  إن  باظغاً: 
وإحراشعما سطى ترضه اقصاخاد وافجسار شغ افردن 
تضاد  وق  وإشصارعط،  الظاس  طساظاة  زغادة  شغ  جاعط 
لسثاد  لغج  بشغره،  تائسه  تاى  صرضا  تأخث  الثولئ 
شطط  سطغه،  الربا  ظسئئ  لسثاد  وإظما  السابص  الصرض 
الربا  وبأجسار  الثغعن  جثولئ  إق  وظغفئ  لطثولئ  تسث 
الظصث  خظثوق  طع  غعطغظ  صئض  وصسئ  وصث  المرتفسئ، 
الثولغ صرضاً بصغمئ ٣٦٠ ططغعظا بسث أن وصش الخظثوق 
السسرغئ)  (الاحععات  شغ  إخقتات  غسمغه  طا  سطى 
شغ السطع والثثطات بتسإ وخفه، شثور الثولئ طع 
الخظثوق والئظك الثولغغظ ق غضاد غاسثى دور تطمغث 
المثرجئ، الثي غظفث طا غططئه طظه طسطمه، شغصعم بتض 
سطغه،  الاالغ  الغعم  شغ  لغسرضعا  الئغئ  شغ  وظائفه 

طثى جثغئ طئادرة التض لفزطئ السغاجغئ 
يف لغئغا

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث تصغـ  ـ 
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تتاول تضعطئ تسغظئ غائسئ تحعغه دسعة تجب الاترغر باقشاراءات المفئرضئ والمآاطرات الحرغرة والاحعغر، 
السسضرغئ  حئه  الصعة  اساصطئ  تغث  بالاحثد،  ضثبا  واتعاطعط  افبرغاء  باساصال  إسقطغًا  جظعظًا  تبغر  وعغ 
اإلسقطغ  السضرتغر  بأظه  ووخفاه  طأطعن  الرحغث  طأطعن  تاشر  الحغت   ٢-RAB لطتضعطئ الاابسئ  الئططةغئ 
لتجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش. وتسرف عثه الصعة وجمغع الصعات التضعطغئ جغؤئ السمسئ جغثًا أن الحغت 
طأطعن لغج طظ تجب الاترغر، وأظه ترك التجب طظث جظعات فجئابه الثاخئ. عثا وصال بغان ختفغ خادر 
سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: طظ العاضح تماطا أن تضعطئ تسغظئ اخاارت عثه 
المصئطئ،  العذظغئ  اقظاثابات  صئض  وذلك  المساسمر،  الضاشر  الشرب  شغ  أجغادعا  رضا  لظغض  الثظغؤئ  المآاطرة 
شتسغظئ وتضعطاعا غرغثون الئصاء شغ السططئ طظ خقل إبئات صثرتعط سطى جتص "الاحثد اإلجقطغ". وبما 
أن تجب الاترغر عع التجب العتغث الثي دأب سطى شدح المآاطرات الةغعجغاجغئ لطصعى الشربغئ وتثخقتعا 
عثا  ربط  تتاول  تسغظئ  تضعطئ  شإن  الةرائط،  عثه  شغ  السطماظغغظ  السغاجغغظ  وتعاذآ  بظشقدش،  شغ 
شاظئ  وتأجغب  المثطخئ  اإلجقطغئ  افتجاب  خعرة  تحعغه  خقل  وطظ  بالاحثد.  والحةاع  المثطص  التجب 
أظعا  الشربغغظ  فجغادعا  لابئئ  اإلجقم  وسظ  التجب  سظ  الظاس  إبساد  تسغظئ  تضعطئ  ترغث  اإلجقطعشعبغا، 
أشدض السمقء الثغظ غمضظ أن غساثثطععط شغ الثطعط افطاطغئ شغ تربعط ضث اإلجقم. وصال الئغان 
الختفغ طعجعا خطابه لطدئاط شغ افجعجة الصمسغئ شغ تضعطئ تسغظئ: إظضط طعما تاولاط تحعغه جمسئ 
وخعرة تجب الاترغر وتطفغص دساوى جظائغئ ضث افبرغاء وضث حئابه وجةظعط، شطظ ظثاف طظضط وق طظ 
تضعطاضط. وإن طبض عثه اقساصاقت والاسثغإ واقشاراءات لظ تآدي إق إلى تصعغئ سجغماظا، وتةسطظا أضبر 
خئرا وبئاتا شغ تمض عثه الثسعة المئارضئ. وإن ضض طآاطراتضط لمظع سعدة الثقشئ جافحض بإذن اهللا تسالى 
اإلجقم،  شغ  إخعاظظا  أظضط  وبما  الدئاط،  أغعا  ضقلضط  سظ  شاعصفعا  الزالمغظ،  الصعم  سطى  اهللا  وجغظخرظا 
بطاساضط  أظضط  واسطمعا  تفسطعظه.  شغما  اهللا  خحغئ  سثم  وطظ  الطاغغئ،  لظزام  دسمضط  طظ  ظتثرضط  شإظظا 
الظاس  إلبساد  السمض  ضئغرة  ترتضئعن  بض  المثطخغظ،  اإلجقم  دسعة  تمطئ  شصط  تآذون  ق  شأظاط  تسغظئ، 
تسغظئ  ظزام  سظ  بأظفسضط  وتظأوا  غفطاضط  تفغصعا طظ  غةإ أن  لثلك  الصئغتئ؛  بعثه المآاطرات  سظ التص 
 ِ ريْ نَاتِ بِغَ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ ونَ املُْؤْ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ الفرسعظغ، وتظصثوا أظفسضط طظ غدإ اهللا تسالى. غصعل اهللا تسالى: ﴿وَ

بِيناً﴾. امً مُ إِثْ تَاناً وَ ْ لُوا هبُ تَمَ دِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ مَ

إن أطرغضا عغ السثو افول فعض الحام وبعرتعط، وعغ وتثعا الماتضمئ بثغعط المآبرغظ والفاسطغظ شغ 
وغترف  أعطعا  تدتغات  وغظسش  البعرة  سطى  غصدغ  تق  ترى  وق  الحام،  أعض  طعاجعئ  شغ  السعري  العاصع 
طسارعا سظ تتصغص عثشعا إق طظ خقل التض الثي تروج له بغظ الفغظئ وافخرى، والمادمظ صرار طةطج 
افطظ رصط ٢٢٥٤، والثي غفدغ شغ تصغصاه إلى إسادة تثوغر الظزام المةرم طظ جثغث، طع بسخ الائثغض 
لعجعه ضالتئ صثغمئ وتظخغإ وجعه أخرى جثغثة تمابطعا شغ اإلجرام واقظصغاد لسغثتعط أطرغضا. أطا أعض 
المةرم  الظزام  إجصاط  شغ  عثشعط  ظتع  خطفعا  لغسغروا  واسغئ،  طثطخئ  صغادة  إلى  غاططسعن  شإظعط  الحام 
وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه، ولضظ عثا افطر ق غاتصص بخماعط وبمعصفعط السطئغ تةاه طا غتثث شغ 
بعرتعط، شالثول ضما ظراعا تساشض عثا الخمئ وتمرر طآاطراتعا وطثططاتعا بتةئ أظعط غسمطعن لمخطتئ 
خعتعط  وغرشسعا  وصرارعط  جططاظعط  غساسغثوا  أن  البعرة  أعض  سطى  الغعم  شالعاجإ  ولثلك  الحام،  أعض 
بثطائعط  تسئث  الاغ  الرخغخئ  وأدواتعا  المةرطئ  الثول  طظ  المفارجئ  الثئاب  لاثخض  تثًا  لغدسعا  سالغًا 
وتدتغاتعط، وأن غثااروا صغادة جغاجغئ طثطخئ تمطك طحروسًا واضتًا طئطعرًا غسغث لطبعرة ألصعا، شاساضمض 
الطرغص طسعا فظه عع التض التصغصغ الثي غتفر البعرة وتدتغاتعا وغتصص أعثاشعا وغظاصط طمظ جفك دطاء 

أبظائعا.

إن تال أعض طخر شغ ظض الثغمصراذغئ الرأجمالغئ ضمظ غشرق شغ بتر ق شضاك طظه وغظتثر ظتع عاوغاه 
بحثة، وبمةرد اصاقع الرأجمالغئ وأدواتعا وطا تفرع سظعا جغحسرون بالفارق طظ أول غعم، وباطئغص اإلجقم 
ضاطق جغضعن ذعق ظةاتعط طظ الشرق، شغضفغ تعصش جغض ظعإ البروات الثي غاثشص سطى خجائظ الشرب، 
وتعصش الافرغط المسامر شغ أخعل الثولئ الاغ بظغئ وأجسئ بَسرق الظاس ودطائعط وتعصش إعثار المعارد 
وطظابع البروات الثشغظئ الاغ تمظح لطشرب بق بمظ، وغضفغ رشع الدرائإ سظ الظاس والاغ تجغث سظ ٧٤٪ 
المغاه  شعاتغر  طظ  وجغرتمعط  وطثخراتعط،  الظاس  جععد  طظ  طصاطسئ  ضطعا  المخرغئ،  الثولئ  طعارد  طظ 
والضعرباء والشاز وغغرعا طما عع شغ أخطه طظ المطضغئ الساطئ، ضض عثا طما ق غساطغع شسطه وق تعشغره لطظاس 
إق اإلجقم بظزاطه ودولاه. عثا عع الظزام الثي ظسسى لاطئغصه بسثل اإلجقم ورتماه؛ ظزام غرسى الظاس 
شغطسط وغضسع وغشغث المطععف وق غمظ سطى الظاس أو غااجر سطغعط بما غسطغعط طظ تصعق أو غعشره لعط 
طظ رساغئ وتغاة ضرغمئ، عثا عع العاصع الثي ظرغثه لمخر وافطئ والثي غةإ أن غضعن غاغئ ضض طظ غرغث 
خغرا لمخر وأعطعا، وق جئغض لاتصغصه إق ببقبئ: أوق: اصاقع الرأجمالغئ الماتضمئ شغ بقدظا بضض أدواتعا 
ورطعزعا وطظفثغعا، وبضض أحضالعا وخعرعا. باظغا: اقظسااق طظ الائسغئ لطشرب بضض أحضالعا وخعرعا وإغقق 
الثقشئ  دولاه  شغ  ضاطق  اإلجقم  تطئغص  بالبا:  أطاظا.  أبظاء  بغظ  جمعا  وتظحر  بئقدظا  تسئث  الاغ  جفاراته 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة. بعثا شصط غضعن خقح طخر وظعداعا ظعدئ تصغصغئ سطى ضض افخسثة، وعثا 

عع السئغض وق جئغض جعاه أطام ضض طظ غرغث خغرا لمخر وأعطعا.

ق تسظغ جعى اقخاراق الرعغإ لطمشرب شغ طةال افطظ 
ضغان  طظ  افظزمئ  تحارغه  طا  أخطر  وطظ  والطاصئ، 
غععد عغ برطةغات الاةسج والاغ جئص وأن احارتعا 

اإلطارات وبسخ افظزمئ.
أطا بالظسئئ لقطارات خخعخا شضغان غععد غسسى إلى 
تضعن  أن  سالمغا  طالغا  طرضجا  بعخفعا  اإلطارات  جسض 
طرضجًا طالغاً له غساطغع أن غاسطض طظ خقله إلى دول 
الةعار، وغرغث أن تضعن طمعقً لمحارغسه، وصث أظحأت 
اإلطارات خظثوصاً اجابمارغاً بصغمئ سحرة ططغارات دوقر 
لقجابمار شغ حرضات ضغان غععد شغ طةاقت الظفط 
الجراسغئ،  والاضظعلعجغا  والئرطةغات  والفداء  والطاصئ 
وعثا غسظغ ضت افطعال شغ حرضات ضغان غععد وإغةاد 
وظائش جثغثة لطمساعذظغظ، طصابض السائث الامعغطغ 
سطى حضض أرباح لةغعب الثعظئ طظ التضام! عثه عغ 

الظاغةئ التامغئ لعثه الحراضئ اقصاخادغئ.
عظالك ظماذج واضتئ لطثسارة شغ الحراضئ طع ضغان 
غععد، طظعا خفصات الشاز الثاجرة بغظه وبغظ طخر، 
والثي ضاظئ تخثره طخر لاخئح طساعردة لطشاز طظ 
ضغان غععد، وطظ بط افردن، وطحروع ربط ضعرباء 
لئظان بالشاز المخري المساعرد طظ ضغان غععد لغخئح 
الضغان المست طسغطرا شغ الطاصئ سطى اإلصطغط. وشغ 
وإظما  لطحراضئ  غسسى  ق  غععد  شضغان  ضثلك  المغاه 
أن  شغ  شحطئ  الاغ  شافظزمئ  والعغمظئ،  لقخاراق 
تسافغث وتتصص الاظمغئ اصاخادغا طع السالط برطاه سئر 
سحرات السظغظ، لظ غدغش لعا ضغان غععد إق خسارة 

ورعصا وتئسغئ.

تجغث  وجغاجات  حروط  طظ  غخاتئعا  وطا  وخثطاه، 
الظاس.  جععد  طظ  تئصى  طا  وتطاعط  وتسمصعا  افزطات 
المآجسات  تطك  طع  لطاساطض  بتاجئ  لغسئ  طخر  إن 
اقجاسمارغئ وق تتااج صروضعا أو طساسثاتعا تاى لع 
لط تضظ طحروذئ أو ربعغئ، شمخر تمطك طظ المعارد 
والثغرات طا غآعطعا لضغ تضعن دولئ سزمى إن لط تضظ 
الثولئ افولى شغ السالط، شفغعا تظعع عائض طظ المعارد 
والبروات  المسادن  طظ  وغغرعا  وذعإ  وغاز  ظفط  بغظ 
شدق  سالغئ،  صغمئ  ذات  خترائعا  رطال  تاى  الثشغظئ، 
العاجسئ  والمساتات  لطخغث  المماثة  المسطتات  سظ 
الصمح  طخر  تخثر  لضغ  تضفغ  والاغ  لطجراسئ  الخالتئ 
لطسالط بثق طظ أن تضعن افولى سالمغا شغ اجاغراده! 
شعض شغ صعاظغظ الرأجمالغئ طا غمضظعا طظ تطك المعارد؟! 
وضغش تامضظ طخر طظعا، وضغش تظاب البروة طظعا وضغش 
تاساطض طع عثه البروات العائطئ تصا؟ وطظ غمطك الظزرة 

الختغتئ الاغ تتصص عثا ضطه وبحضض ختغح؟!
صطسا ق تمطك الرأجمالغئ تطعق لطمسدطئ الاغ تتغص 
الاغ  وبرواتعا  طعاردعا  طظ  تمضظعا  ولظ  اآلن  بمخر 
لغسئ  وطخر  طظابسعا،  وسطى  سطغعا  الشرب  غعغمظ 
وطسالةاتعا  وتطعلعا  لصروضعا  وق  لطرأجمالغئ  بتاجئ 
الفاجثة بض تتااج ظزاطا جثغثا صادرا سطى إدارة البروة 
وتعزغسعا سطى العجه الختغح الثي غخطح تال الظاس 

بسخ  تئرر  ضما  الساتئ...)  شغ  الئصاء  الضض،  غفعتظا  ق 
الترضات وافتجاب الغعم، بض ضان طعصفه أن ضض طا أظاط 
سطغه باذض وضقل وق جضعت سظه وق تظازل وق رضعن، 

وعثا الثي غةإ أن غضعن الغعم.
شفغ شارة طظ شارات الثسعة أسرضئ طضئ والطائش سظ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وردت الصئائض دسعته وزاد اإلسراض سظه 
وأخئح وختئه شغ سجلئ طظ الظاس، وعثا جسض افطض 
أي  طساتغض،  حئه  بحري -  طظزعر  طظ  الاشغغر -  شغ 
تةمث طةامع طضئ وطظ تعلعا أطام الثسعة، ورغط عثا 
التال والعاصع إق أن الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص بئئ سطى المئثأ ورشخ 
الثسعة  طخطتئ  بتةب  واقلاصاء  الاظازل  طشرغات  ضض 

والدرورة والرخخئ.
وطعاصش الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص عغ تحرغع لظا وجإ الاصغث بعا، 
شمظ عظا ضاظئ صدغئ الاظازل سظ التص أو سظ بسده أو 
الصئعل بحغء طما سطغه الثول أو اقلاصاء طع الصائمغظ سطى 
المةامع لطمساوطئ والافاوض بتةب طخطتئ الثسعة أو 
الدرورة والائرغر بالرخص، ضاظئ طثالفئ لطتص ولظعب 
اإلجقم وطظاصدئ لظعب الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ الاشغغر والمعصش 
طظ العاصع الثاذأ، وعع إصرار بالئاذض وأعطه ورضعن 
لطزالمغظ الفسصئ. وعثا غسظغ وبحضض صاذع أن أختاب 
بتةب  الغعم  الدرار  تضام  طع  واقلاصاء  الاعاشص  شضرة 
طخطتئ الثسعة والدرورة صطسا جغثفصعن وغفحطعن 
ولظا  أسصابعط.  سطى  وجغظاضسعن  الاشغغر  طحروع  شغ 
شغ طحارضات اإلجقطغغظ شغ السعدان وتعظج وطخر 

وافردن وغغرعا سئرة ضئغرة واضتئ.
شسظئ اهللا سج وجض شغ الاشغغر ق تضعن إق سطى أغثي 
أولؤك الثغظ غبئاعن سطى التص ضطه وغضعن طعصفعط 
طظ ضض عثه افظزمئ الثائظئ المفاخطئ الضطغئ، وذلك 
أعض  وطفاعغط  وسادات  شضر  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  ضمعصش 
جاشرة  طعاصفه  ضاظئ  إذ  وزسمائعا  صادتعا  وطظ  طضئ 
واضتئ وضعح الحمج طاتثغئ راشدئ ضض طا خالش 
اإلجقم خشغرا ضان أم ضئغرا، ولظا شغ عثا الجطان السزئ 
ينَ  الَّذِ إِلَى  نُواْ  كَ رْ تَ الَ  ﴿وَ تسالى:  اهللا  صعل  شغ  والظعر 
مَّ  لِيَاءَ ثُ نْ أَوْ ن دُونِ اللهِ مِ م مِّ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ ظَ

 ﴾َون رُ نْصَ الَ تُ

عط  غععد  ضغان  طع  اقتفاصغات  عثه  غسصث  الثي  إن 
التضام الثعظئ وافظزمئ السمغطئ لطشرب الثغظ غرون شغ 
ضغان غععد طخطتئ لطشرب غةإ أن غتاشر سطغعا وتصام 
السقصات الطئغسغئ طسه وتتمى تثوده، شافظزمئ شغ 
واد وافطئ شغ واد آخر، شافطئ اإلجقطغئ ق ترغث أن ترى 
طسرى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص وافرض المئارضئ طتاطئ طظ غععد، 
شعض غرضى أعض اإلطارات بعثه اقتفاصغات؟ عض ترضى 
وضغان  تضاطعط  بغظ  السقصئ  بعثه  اإلجقطغئ  افطئ 
بتراجئ  تضاطعا  غصعم  بأن  افطئ  ترضى  عض  غععد؟ 
ضغان غععد وطّثعط بافطعال والاطئغع طسعط وطتاولئ 

تبئغئ أرضاظعط بتض الثولاغظ؟
وتاحعق  إذقصاً  بثلك  ترضى  ق  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
لاترغر طسرى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، ولرشع راغئ اإلجقم سطى بغئ 
المصثس، ولطخقة شغ جاتات المسةث افصخى، شمظ 

الثي غمظسعا طظ ذلك؟!
إن الثي غمظسعا طظ ذلك ضطه عط التضام الثعظئ الثغظ 
غترجعن عثا الضغان ضمظ خثطاعط لمخالح الشرب 
واصاقسعط  طظعط  بالاثطص  إق  تض  وق  بقدظا،  شغ 
صادة  غثي  بغظ  التض  وعثا  المسطمغظ،  دولئ  وإصاطئ 
الةظث المثطخغظ، الثغظ غةإ سطغعط أن غظصطئعا سطى 
عآقء التضام وغصاطسععط طظ سروحعط، وغفرتعا افطئ 
اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
سجتعا  لفطئ  وتسغث  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ترضغ  الاغ 

 وطصثجاتعا وبرواتعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

سطى  المئظغئ  برؤغاه  اإلجقم  إلى  بتاجئ  شمخر  تصا، 
غخطح  وطا  إحئاسعا  وضغفغئ  اإلظسان  لتاجات  العتغ 
تاله وتال المةامع سطى العجه الختغح، وطا شغه طظ 
تصسغط رائع لطمطضغات. وظزرة دصغصئ لطمعارد وضغفغئ 
جسض  صث  السادل  بظزاطه  اإلجقم  شإن  طسعا  الاساطض 
الاخرف  لطثولئ  غةعز  ق  ساطئ  ططضغئ  المعارد  طظابع 
شغعا بالئغع أو العئئ أو طظح تص اقطاغاز بض غةإ أن 
تضعن شغ غث الثولئ وتصعم عغ بظفسعا بإظااج البروة 
طظعا وإسادة تعزغسعا سطى الظاس جمغسا سطى تث جعاء 
طسطمغظ وغغر طسطمغظ، ضما أسطى لطظاس التص شغ 
وأوجإ  المخاظع  وبظاء  والجرع  بالسضظ  افرض  إسمار 
سطى الثولئ أن تتبعط سطى عثا وتثسمعط وتعغأ لعط 
افجعاء الاغ تةسض سمطعط جعق غسغرا طظاةا، شضغش 
بربضط لع ذئص عثا عض ظرى شغ طخر شصغرا أو ساذق؟ 

وعض تتااج طخر صروضا وطساسثات طظ أتث؟!
عثا طا أوجئه اإلجقم وعع طا جاطئصه دولئ الثقشئ 
الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، وعع طا غتمطه وغسمض له تجب 
الاترغر وطا غةإ أن غسمض لاطئغصه لغخغر واصسا سمطغا 

ضض طظ غرغث لمخر خغرا أو غسسى تصا لظعداعا.
اتٍ  كَ م بَرَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ واْ لَفَ قَ اتَّ نُواْ وَ  آمَ لَ الْقُرَ لَوْ أَنَّ أَهْ ﴿وَ

 ﴾ ضِ األَرْ ء وَ امَ نَ السَّ مِّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تامئ: طخر وخظثوق الظصث الثولغ ارتعان وتئسغئ وبروات طظععبئ

تامئ ضطمئ السثد: تضام اإلطارات حرضاء ضغان غععد!

ق أرغث شغ عثه المصالئ الثعض شغ طعضعع الرخخئ 
المحابعئ  والمخططتات  والدرورات  والمخالح 
الماسطصئ بعثا المعضعع، شعثه طسائض أخعلغئ لعا 
أبعاب خاخئ شغ الئتث. لضظ ق بث طظ الثضر أن أولؤك 
ولضاشئ  حغء  ضض  سطى  الصعاسث  عثه  سممعا  الثغظ 
المضعظات طظ أشراد وجماسات ودول ضاظعا طثطؤغظ، 

وعثا أغدا لغج طعضعع شضرة المصالئ.
إسادة  عغ  الغعم  افولى  المسطمغظ  صدغئ  أن  حك  ق 
دولئ الثقشئ إلى واصع التغاة لاطئص اإلجقم؛ وذلك ق 
غضعن إق سئر سمض جماسغ، ولظا شغ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أجعة 

تسظئ إذ ضّعن ضاطئ طمظ آطظعا بثسعته بط اظططص.
والفضرة الاغ أتئئئ أن أتطرق لعا شغ عثه المصالئ عغ 
أن الاشغغر وإسادة اإلجقم لعاصع التغاة ق غضعن صطسا 
بالسجغمئ  اإلجقم  أتضام  تأخث  الاغ  الفؤئ  غث  سطى  إق 
وق تأخث شغ جغرعا بما أذطص سطغه رخص وضرورات 
وطخالح وغغرعا (طع بصاء طثالفئ أختاب عثا الرأي شغ 

تسمغط عثه الصعاسث).
سظث ذضر طعضعع الاشغغر شعثا غسظغ وجعد واصع طثالش 
وغغاب  بالضفر.  تتضط  وأظزمئ  تضام  ووجعد  لقجقم 
اإلجقم طظ الاطئغص غاططإ صطإ المةامع بحضض ضطغ 
غسظغ  وعثا  وأظزماه،  وطحاسره  أشضاره  شغ  وجثري 
وجعد تالئ خراع حرس بغظ دساة الاشغغر والصائمغظ 
سطى المةامع وأحغاسعط الثغظ غمطضعن الصعة والمال 
والسططان، وعثا غاططإ رشخ ضض طا سطغه المةامع 

بحثة والسثاء المططص لضض الصائمغظ سطغه.
والرخص  واقلاصاء  المساوطئ  صدغئ  تثخض  عظا  وطظ 
والدرورات والمخالح، وطا جغرة الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ الاشغغر 
وضض طعاصفه ملسو هيلع هللا ىلص وطعاصش الصائمغظ سطى طةامع طضئ سّظا 
بئسغثة. شالرجعل ملسو هيلع هللا ىلص ضان شغ دسعته وخراسه طع الضفر 
وأعطه جاشرا طاتثغا واضتا شغ ضض افطعر وعع الصثوة 
وافجعة لظا، شعاجط وبظصث قذع ضض السادات والمفاعغط 
صادة  سطى  وحّظع  الةثغث  الثغظ  تثالش  الاغ  الصائمئ 
الصعم وسّرى تصغصاعط ولط غةسض لطرخص والمخالح 
أي طضاظئ شغ جغره ولط غسمض سطى اقلاصاء طسعط شغ 
تاى  الئسخ  ظأخث  طخالح،  (تصاذع  الطرغص  طظاخش 

الظخر غضعن فختاب السجغمئ 
ق الرخص!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغئ الةئارغظ – افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ 

ي ع حزب التحرير  النظام البنغا يف
إرضاء للكفار المستعمر

السبيل الوحيد لصالح م 
ونهضتها نهضة حقيقية صحيحة

الحل الذي يحفظ ثورة الشام 
ويحقق أهدافها
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براءة  لغج  العاصع  شغ  افخض  فن  واضح  ظمعذج 
براءة  افخض  العتغ  إلى  اجاظادا  ظصعل  ظتظ  الثطئ. 
بتضط  إق  الثولئ  رساغا  طظ  أتث  غساصإ  وق  الثطئ 
المالغئ  الاسعغات  بظث  تتئ  غساصإ  بغظما  طتضمئ، 
أو غغرعا بعاجطئ سسضري المرور أو أي حثص آخر 
غساصإ المسطط شصط بتضط المتضمئ، غري الظاس أن 
تاى  بسغثة  طسألئ  افظزمئ  عثه  ظض  شغ  المتاضط 

إن الظاس غاثطعن سظ تصعصعط.
الثقشئ  دولئ  دجاعر  طحروع  شغ  التضط  ظزام  إن 
وتثة  ظزام  التضط  ظزام   (١٦) بالمادة  غئثأ 
الظزام  أو  اقتتادي  شالظزام  اتتادغا.  ظزاطا  ولغج 
غعتث  بأن  الضاشر  الشرب  اجاثثطه  الثي  الفغثرالغ 
طةمعسئ طظ الثول المافرصئ وطظعا ألماظغا، شضاظئ 
جمسئ  طافرصئ،  طاتاربئ  الثول  طظ  طةمعسئ 
الخظاسغئ  الحمال  وقغات  أطرغضا  بالفغثرالغئ، 
إن  بالفغثرالغئ.  جمسئ  الجراسغئ  الةظعب  ووقغات 
الاغ  افظزمئ  وضض  اإلظصاذ  ظزام  اإلجرام؛  أظزمئ 
تضمئ السعدان لط تطئص ظزاطًا طظ سصغثة الظاس، 
تسظغ  والفغثرالغئ  الفغثرالغ،  الظزام  تئظى  شاإلظصاذ 
ذاتغًا  التضط  جططئ  غسامثون  الثغظ  التضام  تسثد 
طظ أعض اإلصطغط وتسثد الاحرغع وتظحأ ضغاظا أحئه 
بالثولئ غسعض سمطغئ الامجغص، وعع طحروع تثود 
المساحرق  لعغج  برظارد  أجسه  وضع  الثي  الثم 
وأطرغضا  افطرغضغ،  لطرئغج  والمساحار  الغععدي 
جثغثة،  بغضع  جاغضج  اجاراتغةغاعا  شغ  تتمض 
ضما  المسطمغظ  بقد  طظ  الممجق  تمجغص  ترغث 
بصغئ  تعغأ  أن  ترغث  السعدان،  جظعب  سمطغا  شخطئ 
المظاذص لقظفخال بدربئ واتثة. الظزام الفغثرالغ 
إلى  غفدغ  فظه  والسئاد  الئقد  تص  شغ  جرغمئ  عع 
العتثة  دساغئ  المدططئ  الثساغئ  سظ  بسغثا  الامجغص 
ق  وعثا  والسططئ،  البروة  تصسغط  تتئ  الةاطسئ 
الئقد  بأن  تتج  اآلن  الظاس  بالعاصع.  له  سقصئ 
الساجئ  فن  الامجغص  شغ  الدعء  بسرسئ  تسغر 
طآتمر  شغ  صئض  طظ  رشدئ  الاغ  الفضرة  عثه  تئظعا 
المائثة المساثغرة وشغ المسغرات الاغ خرجئ شغ 
No Federation for one) جاغظات الصرن الماضغ

Nation) وتسظغ ق شغثرالغئ فطئ واتثة. 
 غائع... 

وقغئ السعدان تجب الاترغر شغ  طةطج  سدع   *

بض  ساطا  جئسعن  سمرعا  دولئ  سظ  ظاتثث  ق  ظتظ 
ظاتثث سظ دولئ ضاربئ جثورعا شغ الاارغت ساحئ 
١٣ صرظا طظ الجطان ططضئ طساتئ تسادل  أضبر طظ 

المرات. طؤات  بالسعدان  المسماة  المساتئ  عثه 
عثه الثولئ ق تمغج بغظ الرسغئ، وعثه الفضرة اآلن 
غعصع  اتفاصا  عظاك  أن  تةث  ق  الساتئ  شغ  حائسئ 
وصاتطعا  الثولئ  وجه  شغ  السقح  تمض  حثص  طع 
ظخعص  أن  وتةث  إق  الثارجغئ  بالثول  طساسغظا 
بالامغغج  غسمعظه  الامغغج  سطى  تحامض  اقتفاق  عثا 
اإلغةابغ! وغراد لطمةامع أن غصسط، وغمجق وغضعن 
الحرق  وأعض  دارشعر،  فعض  إغةابغ  تمغغج  عظاك 
والمرأة،  ضردشان،  وجظعب  افزرق  الظغض  وأعض 
الظاس  طظعا  غةظ  لط  الاغ  افوعام  طظ  وغغرعا 
تغاة  سظ  ظاتثث  وسظثطا  الثولئ،  تظفثه  إظما  حغؤا 
سظ  ظاتثث  أظظا  الظاس  طظ  ضبغر  غاععط  إجقطغئ 
ق  أن  غحعثون  أشراده  ضض  أن  شغ  خالص  طةامع 
خاذأ،  وعثا  اهللا،  رجعل  طتمثا  وأن  اهللا  إق  إله 
جئتاظه  اهللا  طظ  جاءت  اإلجقم  وأظزمئ  شاإلجقم 
وإظما  المسطط،  إلى  تأت  لط  لضظعا  الثالص  وتسالى 
أتئ لقظسان لثلك تطئص أظزمئ اإلجقم وأتضاطه 

الثولئ. رساغا  طظ  المسطمغظ  غغر  سطى 
وإذا صرأظا الاارغت بسغثا سظ تترغفات الشرب الضاشر 
أعض  طظ  الظخارى  أن  لعجثظا  الاارغت  لعن  الثي 
طع  صاتطعا  الخطغئغئ  التروب  جاءت  سظثطا  الحام 
فظعط  المسطمغظ؟  طع  صاتطعا  لماذا  المسطمغظ، 
الثي  الضفر  ظض  شغ  غتغععا  لط  ضرغمئ  تغاة  ساحعا 
غسابظغ  شاإلجقم  إخعاظعط،  سطغعط  غطئصه  ضان 
والسئادات  السصائث  صداغا  شغ  المسطمغظ  غغر 
والطقق  والجواج  والمطئعجات  والمطسعطات 
عثه  طظ  المسطط  غغر  غسابظغ  والمعارغث، 
افتضام  عثه  فن  لماذا؟  افتضام،  طظ  المظزعطئ 
لَقَ  خَ نْ  مَ مُ  لَ عْ يَ ﴿أَال  خئغر  لطغش  لثن  طظ  جاءت 

.﴾ بِريُ اخلَْ اللَّطِيفُ  وَ  هُ وَ
أن  سظ  تاتثث  الساطئ  افتضام  شغ   (١٣ (المادة 
افظزمئ  عثه  ظض  شغ  بغظما  الثطئ،  براءة  افخض 
تصغط  أظك  وافخض  طاعط  أظك  شافخض  ظتغاعا  الاغ 
الئراعغظ سطى أظك لط ترتضإ جرطا! تاى إن سسضري 
المرور غعصفك شغ الحارع بط غئتث! افخض أن تثاشع 
سظ ظفسك وتبئئ له أظك بريء طظ المثالفات!! عثا 

مشروع دستور دولۀ الخالفۀ
أحکام شرعیۀ منطبقۀ على واقعها

 (الحلقة الثانية)
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تظعخ افطط بالسصغثة الاغ اظئبص سظعا ظزام، وق تضعن 
الظعدئ ختغتئ إق بالسصغثة اإلجقطغئ وطا اظئبص سظعا 

طظ أظزمئ وأتضام.
الظاس  سصائث  ششغر  الظئعة  سخر  شغ  اإلجقم  جاء 
وأشضارعط سظ التغاة بسصغثته، وظزط حآون تغاتعط 
طظ  الظاس  لغثرجعا  المسطمغظ  واباسث  بحرائسه، 
رب  سئادة  إلى  السئاد  سئادة  وطظ  الظعر  إلى  الزطمات 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  سعث  سطى  دغثظعط  عثا  شضان  السئاد. 
وبسث وشاته، شعثا الختابغ ِربسغ بظ ساطر رضغ اهللا 
سظه أتث خرغةغ طثرجئ الظئعة افشثاذ، والثي برع شغ 
شــــّظ ُتســظ ســـرض اإلجـــــقم، غصعل لرجاط صائث 
الفرس لما جأله: طا جاء بضط؟ شصال: "لصث اباسبظا اهللا 
لظثرج طظ حاء طظ سئادة السئاد إلى سئادة اهللا، وطظ 
سثل  إلى  افدغان  جعر  وطظ  جساعا،  إلى  الثظغا  ضغص 
اإلجقم، شأرجطظا بثغظه إلى خطصه لظثسععط إلغه، شمظ 
صئض ذلك صئطظا طظه ورجسظا سظه، وطظ أبى صاتطظاه تاى 
ظفغء إلى طعسعد اهللا" رواه الطئري شغ تارغت الرجض 
والمطعك. شفغ لفر: (اباسبظا، شأرجطظا) دقلئ سطى أظظا 
طضطفعن بأسمال الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص طظ بسثه، شألفاظ بسبظا 
والسقم؛  الخقة  سطغعط  الرجض  ضأسمال  عغ  وأرجطظا 
شاهللا جئتاظه وتسالى ضطفظا بمعمئ ضان الرجض طضطفغظ 
شافطئ  ورجض،  أظئغاء  عظاك  غسث  لط  أظه  وبما  بعا، 

اإلجقطغئ تاتمض عثه المعمئ إلى غعم الصغاطئ.
وافطئ اإلجقطغئ الغعم تاى تتخض لعا الظعدئ ق بث 
شغ  تاةه  الثي  افجاس  اإلجقطغئ  السصغثة  تةسض  أن 
تغاتعا سطغه، وتصغط التضط والسططان سطغه، بط تسالب 
المحاضض الغعطغئ بافتضام المظئبصئ سظ عثه السصغثة، 
وظعاعغ  أواطر  شصط  بعخفعا  الحرسغئ  بافتضام  أي 
الظعدئ  جاتخض  وبثلك  آخر،  وخش  بأي  ق  اهللا  طظ 
العاجإ تمطعا لفطط افخرى، لاثرجعا طظ سئادة السئاد 
اهللا، وطظ جعر المئادئ الفاجثة إلى سثل  إلى سئادة 

اإلجقم؛ وعثه طعماعا إلى غعم الصغاطئ.
ولغج افخض شغ الظعدئ أخث التضط، وإظما عع جمع 
افطئ سطى الفضرة اإلجقطغئ وجسطعا تاةه شغ تغاتعا 
وأخث  أجاجعا،  سطى  وغصام  التضط  غآخث  بط  ظتععا، 
التضط لغج غاغئ بثاته، وإظما عع ذرغصئ لطظعدئ سظ 
ذرغص إصاطاه سطى الفضرة، شعع غآخث لغصام سطى الفضرة 
لغسئ  عغ  شصدغاظا  الظعدئ،  تتخض  تاى  اإلجقطغئ 
اجاقم تضط شتسإ بض صدغاظا عغ بظاء دولئ، غئسث 

واجب األمۀ اإلسالمیۀ فی إنقاذ البشریۀ
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وغةسض  المسطمغظ  سظث  اإلجقطغئ  السصغثة  شغ  التغاة 
السصغثة  أن  ختغح  التغاة.  واصع  شغ  طةسثا  اإلجقم 
أطئ  اإلجقطغئ  وافطئ  افّطئ،  سظث  طعجعدة  اإلجقطغئ 
شصثت  السصغثة  عثه  ولضظ  ضاشرة،  ولغسئ  طسطمئ 
سقصاعا بأشضار التغاة وأظزمئ الاحرغع، ولط غسث لثى 
المسطمغظ ذلك التاشج الضئغر، الثي دشسعط لفاح الثظغا، 

وتضط الئحر، وظحر العثى، وتمض لعاء السثل والتص.
لئظاء  تاةه  الغعم  اإلجقطغئ  افّطئ  ظةسض  أن  بث  شق 
تغاتعا سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ، وإلصاطئ التضط 
والسططان سطغعا، بط تساِلب المحاضض الغعطغئ وتظزط 
حآون التغاة بافتضام المظئبصئ سظ عثه السصغثة، أي 
افتضام الحرسغئ بعخفعا شصط أواطر وظعاعغ طظ اهللا، 
ق بأي وخش آخر، أي تاى تظطص صطعب عثه افّطئ صئض 
ألسظاعا بأن أشضار اإلجقم وأتضاطه عغ جّر وجعدظا 
جمغساً، وأن إخقخظا لطسصغثة اإلجقطغئ وطا اظئبص سظعا 
غةإ أن غرتفع سطى ضض إخقص، وأن وقءظا لعا غةإ 
أن غرتفع سطى ضض وقء، شإذا ظطصئ الصطعب بعثا وخار 
اهللا ورجعله أتإ لفطئ طما جعاعما، شإظه تغظؤث غضعن 
الثي  عع  اإلجقطغئ  السصغثة  طظ  المظئبص  المحروع 
غةمع افّطئ ضاشئ، شاصعم الثولئ سطى أجاس السصغثة 
وجمغع  وافتضام  الصعاظغظ  سظعا  وتظئبص  اإلجقطغئ، 
أظزمئ التغاة؛ تغظعا تضعن تغاة الرضا والسج صث وجثت 

سظث افطئ، وسظث ذلك تتخض الظعدئ الختغتئ.
وبثلك تصام دولئ الثقشئ، الاغ جاصعم بتمض رجالئ 
العثى والظعر لطئحرغئ جمساء وجاامضظ وبضض جثارة 
طظ أن تاعجع لاحمض جمغع بقد اإلجقم، لارشرف راغئ 
الُسصاب سطى ضض رابغئ وشغ ضض طرتفع تفاته جتاشض 
وتخمث  الضفر،  دول  جمغع  ولااتثى  اإلجقم،  جغح 
تتئ  جغحعا  بفغالص  وتاصثم  لاعثغثاتعط المظاَزرة، 
تعاجج  طظ  أطاطعا  غصش  طا  ضض  لاتطط  الةعاد؛  لعاء 
طادغئ، لاظصض الحسعب افخرى طظ الضفر إلى اإلجقم، 
صغادة  شاظاجع  السالط؛  شغ  افولى  الثولئ  طرضج  ولاائعأ 
ظطمات  شغ  الشرق  طظ  وتظصثعا  اإلظساظغئ  السفغظئ 
المئادئ افخرى، ولاصعدعا إلى حاذأ السقطئ وافطان 
شغ ظض سثل اإلجقم؛ وصئض ذلك تصعم بمعمئ إظصاذ 
الحسعب شغ اآلخرة فظعا تسغر بعط سطى ذرغص الةظئ، 
تتئ  والسغح  لقجقم  الحسعب  عثه  اساظاق  ظاغةئ 
ظقل تضمه. وإن ذلك لضائظ صرغئا بإذن اهللا، «ثُمَّ تَكُوُن 

 «ٍة ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ نُُبوَّ

واحظطظ  بجغارة  زغطغظسضغ  افوضراظغ  الرئغج  صام 
أطام  وخطإ  افجطتئ،  بأتثث  طّثه  أسطظئ  الاغ 
ضعظشرجعا وحضرعا سطى طساسثتعا طئّغظا أظعا لغسئ 
خثصئ، وإظما اجابمار فطرغضا شغ افطظ الثولغ وشغ 
دغمغاري  خارجغاه  وزغر  وسصئه  الثغمصراذغئ.  ظحر 
ضعلغئا طسطظا الثسعة إلى صمئ جقم، وشغ العصئ ظفسه 
دسا إلى طتاضمئ تضام روجغا سطى جرائط الترب، بغظما 
أسطظ الرئغج الروجغ بعتغظ ووزغر خارجغاه قشروف 
أن أطرغضا والظاتع غرغثون تفضغك روجغا أو تثطغرعا.

إلى  بجغارة  زغطغظسضغ  افوضراظغ  الرئغج  صام   -١
رئغسعا  طع  واجامع   ٢٠٢٢/١٢/٢١ غعم  واحظطظ 
باغثن الثي أسطظ أن اإلدارة افطرغضغئ وضسئ خطئ 
خاخئ لاةعغج بطارغئ خعارغت باترغعت لاحشغطعا شغ 
ططغار   ١,٨٥ الخفصئ  وتئطس  أحعر،   ٦ خقل  أوضراظغا 
شغه:  صال  الضعظشرس  أطام  خطابا  ألصى  ضما  دوقر. 
خثصئ،  لغج  طساسثات  طظ  أطرغضا  تصثطه  طا  "إن 
الاغ  والثغمصراذغئ  الثولغ  افطظ  شغ  اجابمار  وإظما 
(افظاضعل  طسآولغئ"  الطرق  بأضبر  لاتصغصعا  ظسسى 
٢٠٢٢/١٢/٢٢). شالرئغج افوضراظغ غثرك أن عثه 
الترب عغ ترب أطرغضا لطعغمظئ والسغطرة، شغصعل إن 
طساسثات أطرغضا لغسئ خثصئ، وعثا الضقم غظطئص 
سطى ضض طساسثات أطرغضا فغئ دولئ أو فغئ طسألئ، 
وبسط  لطعغمظئ  اجابمار  وإظما  خثصئ  لغسئ  شعغ 
الفاجثة.  وافظزمئ  المدططئ  افشضار  وظحر  الظفعذ 
ططغارات   ٣ ظتع  بمئطس  لمخر  طساسثات  تصثم  شعغ 
خثصئ  لغسئ  شعثه  المخري،  لطةغح  ظخفعا  دوقر 
وق طساسثات إظساظغئ وإظما عغ لاأطغظ بصاء ظفعذعا 
طعمئ  أداة  عع  الثي  الةغح  سطى  وخاخئ  طخر  شغ 
تطعغر  وبالاالغ  فطرغضا  الاابع  الفاجث  الظزام  لاشغغر 
رجج  طظ  شطسطغظ  وتطعغر  رجسعا  طظ  الئقد 

بطث  ضض  سطى  غظطئص  الضقم  وعثا  الشاخئغظ،  غععد 
تتئ  ترضغا  وصسئ  وصث  طساسثات.  أطرغضا  له  تصثم 
الظفعذ افطرغضغ باجط طحروع تروطان لطمساسثات، 
تاى إن أوروبا وصسئ تتئ العغمظئ افطرغضغئ باجط 
عع  غضعن  طا  شأخطر  لطمساسثات.  طارحال  طحروع 
صئعل المساسثات طظ أغئ دولئ وخاخئ اقجاسمارغئ 
وطظ  ظفعذعا  بسط  شغ  تسابمر  شأطرغضا  ضأطرغضا. 
لغضعن  ضفر  ظزام  وعغ  الثغمصراذغئ  ظحر  أدواتعا 
تاى  المسطمغظ  بقد  شغ  سطغه  وترضج  سالمغا،  جائثا 

تتعل دون سعدة اإلجقم إلى التضط.
غعم  ضعلغئا  دطغاري  أوضراظغا  خارجغئ  وزغر  أسطظ   -٢
أجعحغاثبرس  لعضالئ  ذضر  ضما   ٢٠٢٢/١٢/٢٦
بتطعل  جقم  صمئ  سصث  تعد  "أوضراظغا  أن  افطرغضغئ 
سطى  سام  طرور  بسث  أي  الصادم"  حئاط/شئراغر  ظعاغئ 
العةعم الروجغ سطى أوضراظغا. وصال: "جاصعم أوضراظغا 
 ...٢٠٢٣ سام  شغ  بالترب  لطفعز  وجسعا  شغ  طا  بضض 
وإن ضض ترب تظاعغ بطرغصئ دبطعطاجغئ. تظاعغ ضض 
وسطى  المسرضئ  جاتئ  شغ  تاثث  إجراءات  ظاغةئ  ترب 
ذاولئ المفاوضات". وتعل جآال طا إذا ضاظئ طعجضع 
طتاضمات  إجراء  أوق  "غةإ  صال:  الصمئ  إلى  جاثسى 
افوضراظغ  شالعزغر  دولغئ".  طتضمئ  شغ  الترب  جرائط 
وغرغثعا  روجغا،  عجغمئ  بسث  جقم  صمئ  إلى  غثسع 
أن تعصع سطى وبغصئ اقجاسقم شغ صمئ السقم ضما 
شغطض  الباظغئ.  السالمغئ  الترب  بسث  ألماظغا  طع  تثث 
الترب،  شغ  لطماسئئغظ  ترب  جرائط  طتاضمات  سصث 
أي طتاضمئ تضام روجغا ضما تخض طع طتاضمئ صادة 
الظازغغظ شغ ألماظغا! وغصعل غةإ أن ظظاخر شغ الترب 
أن  سطى  غثل  ذلك  شضض  المفاوضات.  تئثأ  بط  وطظ 
روجغا  لطرد  لغج  أخئتئ  والترب  جاطعل،  الترب 
طظ طظاذص اتاطاعا شتسإ، بض لاتطغط أو تعمغح 

تعغمظ  الثي  الثولغ  لطظزام  وترضغسعا  روجغا  رأس 
سطغه أطرغضا. ووزغر خارجغئ أوضراظغا ق غظطص إق بما 
وطبض ذلك شغ صدغئ شطسطغظ،  سطغه أطرغضا.  تمطغه 
شغ  تخإ  ضطعا  وضاظئ  جقم  صمط  سصثوا  شطالما 
خاظئ تبئغئ ضغان غععد وترضغج الظفعذ افطرغضغ شغ 
شغ  واظافاضه  اإلجقطغ  المارد  صغام  وطظع  المظطصئ 
وجععط وتطعغره الئقد طظ رجسعط، رجج أطرغضا 
والشرب وأداتعط غععد. سطما أن افطئ تاطمج ذرغص 
اإلجقطغئ  صغادتعا  سظ  وتئتث  والاترغر  الظعدئ 

العاسغئ المثطخئ.
٣- صال الرئغج الروجغ بعتغظ غعم ٢٠٢٢/١٢/٢٥

تض  لدمان  دائما  جسغظا  "لصث  الروجغئ  تاس  لعضالئ 
طظ  السطمغئ  بالعجائض  تظحأ  الاغ  الظجاسات  جمغع 
الطرف  تخرف  التر  لسعء  ولضظ  المفاوضات.  خقل 
اآلخر سطى السضج طظ ذلك، لصث بثأوا ضما صطئ طرات 
سسضري"،  ذابع  وذات  صاجغئ  إجراءات  اتثاذ  سثغثة 
تسث،  شرق  جغاجئ  غائسعن  روجغا  خخعم  "إن  وصال 
غعثشعن إلى تفضغك روجغا". وصث أضث وزغر خارجغاه 
قشروف لعضالئ تاس غعم ٢٠٢٢/٦/٢٦ ذلك بصعله: 
الصداغا  لمظاصحئ  اجاسثاد  سطى  جاظئظا  طظ  "ظتظ 
سطى  أو  أوضراظغا  شغ  بالعضع  الثاخئ  جعاء  افطظغئ 
تاى  ظظازر  دسعظا  افوجع.  اقجاراتغةغ  المساعى 
تظدب واحظطظ لاثرك شحض طسارعا التالغ وتاأضث 
سطى  طسظا  سقصات  بظاء  سظ  بثغض  وجعد  سثم  طظ 
أجاس اقتارام المائادل والمساواة طع طراساة إلجاطغئ 
أن  جرا  "لغج  وصال:  المحروسئ".  الروجغئ  المخالح 
شغ  وتطفائعا  الماتثة  لطعقغات  اقجاراتغةغ  العثف 
الظاتع عع عجغمئ روجغا شغ طغثان المسرضئ ضعجغطئ 

إلضساف بطثظا بثرجئ ضئغرة أو تاى تثطغرعا".
ترغث  ق  أطرغضا  أن  غثرك  أخئح  الروجغ  شالرئغج 

بروجغا  تظجل  أن  ترغث  وإظما  روجغا،  طع  الافاعط 
تتئ  وتةسطعا  لعا  تثدسعا  جثا  صاجغئ  ضربات 
عغمظاعا ضما جسطئ أوروبا تتئ عغمظاعا أو تفضضعا 
أدرك  ولع  خارجغاه.  ووزغر  عع  صال  ضما  تثطرعا  أو 
افطر طظث زطظ بسغث وشضر شغ ضغفغئ التث طظ عغمظئ 
أطرغضا وغطرجاعا بض شغ ضغفغئ طجاتماعا وزتجتاعا 
شغ  افولى  الثولئ  بعخفعا  الثولغ  طصسثعا  سظ 
وبضض  صام  وإظما  تض.  طا  وبئقده  به  تض  لما  السالط 
سثة.  صداغا  شغ  طخالتعا  لعا  وغتصص  غثثطعا  غئاء 
شتثث أن صام غثثطعا شغ جعرغا ضث أعطعا البائرغظ 
سطى الظزام اإلجراطغ السطماظغ الاابع فطرغضا، شأوسجت 
لغصعم  أوباطا  آظؤث  رئغسعا  طع  اجاماسه  بسث  إلغه 
أن  طاععما   ٢٠١٥/١٠/١ طظث  لتسابعا  بالاثخض 
بدط  صام  بسثطا  أوضراظغا  شغ  سظه  جاسضئ  أطرغضا 
أوضراظغا،  حرق  شغ  اقظفخالغغظ  ودسط  لروجغا  الصرم 
شغ  طظه  أغراضعا  اجافرغئ  بسثطا  أطرغضا  عغ  وعا 
وسمغطعا  الظزام  سطى  المتاشزئ  طظ  وتمضظئ  جعرغا 
الطاغغئ بحار أجث تاى اآلن، وخارت ترضغا أردوغان 
ترضئ  جعرغا،  شغ  الصثرة  افسمال  شغ  سظه  بثغق 
بثاغئ  شغ  روجغا  لغسافج  زغطغظسضغ  سمغطعا  أطرغضا 
السام ٢٠٢٢ بثسعى أظه غرغث تثطغص حرق أوضراظغا 
طظ صئدئ روجغا تاى تعرذعا شغ طساظصع أوضراظغا. 
شتطئ بئعتغظ وبروجغا الطسظئ، وصث تطئ بإغران لسظئ 
وجاتض بعا لسظات، ضما جاتض بتجبعا شغ لئظان الثي 
وضغان غععد  أطرغضا  إرضاء  سطى  شغسمض  غثحى ذلك 
تغث واشص سطى ترجغط التثود الئترغئ طسه، وجاتض 
غظاصط  شاهللا  آجق،  أو  ساجق  الطسظات  تطك  بأردوغان 
طظ الزالمغظ ولع بسث تغظ. والساصئئ لطماصغظ وعع 
ثَرَ  لكِنَّ أَكْ هِ وَ رِ ىل أَمْ الِبٌ عَ اهللاُ غَ ولغعط وظاخرعط، ﴿وَ

 ﴾ ونَ لَمُ عْ النَّاسِ الَ يَ

أضواء على الحرب فی أوکرانیا وما یهمنا منها
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 
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