
وتضعطاعا  الفطسطغظغئ  السططئ  إسراض  ظض  شغ 
وخرف  ضاططئ  رواتإ  طظ  وططالئعط  المسطمغظ  سظ 
اتاساب  وسثم   ٢٠١٣ سام  طظث  المسغحئ  غقء 
طظ  المسطمعن  غساظغ  والثرجات،  والسقوات  السصعد 
ظروف طسغحغئ خسئئ وصاجغئ، تالعط ضتال طسزط 
بسئإ  افخغرة  اآلوظئ  شغ  خاخئ  شطسطغظ  أعض 
سطى  المفروضئ  الدرائإ  وزغادة  افجسار  ارتفاع 
الصطاع  غساظغ  المساظاة  تطك  وطع  والثثطات،  السطع 
اقظصطاع  بسئإ  به  تطغح  تضاد  ضاربئ  طظ  الاسطغمغ 
الماضرر لطسمطغئ الاسطغمغئ، وعع طا غآدي إلى ضسش 
ضتغئ  باتعا  الثغظ  الطقب  سظث  الاسطغمغ  المساعى 
تاى  المسطمغظ،  لمطالإ  ورشدعا  التضعطئ  لاسظئ 
بات الطقب شغ الحعارع وافزصئ وشغ الئغعت وسطى 
شغ  الثراجئ.  طصاسث  سطى  غضعظعا  أن  بثل  الععاتش 
المضاإ  ظحره  ختفغ  تسطغص  أضث  ضطه  ذلك  ظض 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
تثععر  غاتمض  طظ  أن:  طعاصسه  سطى  شطسطغظ 
شفغ  وتضعطاعا،  السططئ  عغ  الاسطغمغئ  السمطغئ 
العصئ الثي تثخص وشص أصض الاصثغرات ٢٢٪ طظ 
لطصطاع  الظاس  جغعب  طظ  تةمسعا  الاغ  طغجاظغاعا 
افطظغ، وعع طا غةسطعا تظفص سطى الظاتغئ افطظغئ طا 
ظسئاه تفعق ظسإ الثول الضئرى، رغط أظعا أصض طظ 
جططئ تضط ذاتغ ق جغادة لعا وق ظفعذ، تثخص طا 
غائصى طظ المغجاظغئ الاغ غظثرعا الفساد واقخاقس 
الصطاسات  تطك  والجراسئ،  والاسطغط  الختئ  سطى 
أتث.  سطى  الماثععر  السغأ  تالعا  غثفى  ق  الاغ 
الفطسطغظغئ  السططئ  إن  الختفغ:  الاسطغص  وأضاف 
إق  الاسطغمغئ  لطسمطغئ  وق  لطمسطمغظ  وزظا  تصغط  ق 
الاسطغمغئ  المآجسات  وشاح  المظاعب  تثطغر  بصثر 
بصاشئ  تثطغر  طظ  واقجارزاق  المفسثة  لطةمسغات 
رغئات  وشص  تاشغر  المظاعب  بةسض  الظحء  لثى  افطئ 
افطر  غاسطص  وسظثطا  اقجاسمارغئ،  الماظتئ  الثول 
ظعرعا  تثغر  الاسطغمغ  الصطاع  سطى  إظفاصعا  بجغادة 
شغ  أظعا  والسةغإ  المالغ،  السةج  بتةئ  لطمسطمغظ 
العصئ الثي تسطظ شغه سظ وجعد أزطئ طالغئ، تصعم 
الثي   - افطظغ  لطةعاز  جثغث  سظخر   ١٥٠٠ بافرغس 
ق أبر له شغ تماغئ أعض شطسطغظ والثشاع سظعط - 
وعع طا غسظغ زغادة حعرغئ سطى اإلظفاق التضعطغ، 
وطسطمغعط؟!  شطسطغظ  بأعض  عثا  اجاثفاف  شأي 
وتابع الاسطغص: إن التضعطات الترغخئ سطى حسعبعا 
تعاط بالمسطمغظ اعامام الةفظ بالسغظ، شق تثلعط 
وظائش  سظ  الئتث  أو  اقجاثاظئ  سطى  تةئرعط  وق 
إضاشغئ حاصئ لاتخغض لصمئ السغح، بض تةسطعط شغ 
غظى غحشطعط بالاسطغط والئتث والاتدغر واقعامام 
شغ  المسطمغظ  بقد  شغ  التال  ضان  عضثا  بالطقب، 
ظض دولئ الثقشئ الاغ صثرت طضاظئ السطط والاسطغط 
سالغئ  وطضاظئ  واتارام  صثر  لطمسطط  شضان  والمسطط، 
وطسغحئ طتارطئ واعامام خاص، وضثلك المثارس 
الفاجثة  التضعطات  عثه  ظض  شغ  أطا  والمظاعب، 
شغ  والطالإ  والمظعاج  والاسطغط  المسطط  ضاع  شصث 
العسغ  طساعى  لاعئغط  وخطغرة  طمظعةئ  سمطغئ 
سطى  افبعاب  شاح  طع  بالاجاطظ  الظاحؤئ  افجغال  سظث 
افجغال  عثه  لاسطغط  وطآجساته  لطشرب  طخارغسعا 
وخطص  وتدارتعا.  افطئ  بصاشئ  غظاصخ  طا  ضض 
السططئ  تضش  أن  العاجإ  إن  الصعل:  إلى  الاسطغص 
تصعصعط  واظاصاص  المسطمغظ  ظطط  سظ  الفطسطغظغئ 
المسطمغظ  تظخش  وأن  أرزاصعط  شغ  وطتارباعط 
ولاتثر  الاسطغمغ،  الصطاع  شغ  الاثععر  عثا  وتعصش 
طظ أعض شطسطغظ الثغظ ضاصعا ذرسا بعا وبثغاظاعا 
وجئاغاعا  افطظغ  وتظسغصعا  وشسادعا  وظطمعا 

المترطئ. الزالمئ 

بالسثالئ اقظاصالغئ".
الماتثة  العقغات  "تضعطئ  الاجام  الئغان  وجثد 
ظزام  غعاخض  الاغ  الفزائع  سظ  المساءلئ  بدمان 

افجث ارتضابعا ضث السعرغغظ".
لمتاجئئ  جععدظا  "ظعاخض  بطغظضظ:  صال  شغما 
المساءلئ  طظ  افجث  ظزام  تماغاه  بسئإ  الضرططغظ 

سظ اجاثثام السقح الضغمغائغ شغ جعرغا".
شغثغع  صاطئ باسرغإ  وبشخ الظزر سظ الةعئ الاغ 
تعل  المثاطفئ  والاتطغقت  الاداطظ  تغ  طةجرة 
والاغ  بالثات،  العصئ  عثا  وشغ  الاسرغإ  عثا  غاغئ 
ذعإ صسط طظعا إلى أن الظزام ظفسه عع وراء عثا 
إلى  أحار  آخر  وصسط  البائرغظ،  إرادة  لضسر  الاسرغإ 
سطى  برغطاظغًا  تحعغحًا  الاسرغإ  غضعن  أن  إطضاظغئ 
ودسعتعا  أجث  سمغطعا  ظزام  لاسعغط  أطرغضا  جععد 
فظزمئ الدرار لطاطئغع طسه، شغما ذعإ شرغص بالث 
الثظاق  تدغغص  عع  الاسرغئات  عثه  طظ  الصخث  أن 

سطى روجغا بخفاعا أتث أبرز الثاسمغظ لظزام أجث.
والمغثاظغئ  السغاجغئ  التصائص  عع  غعمظا  طا  أن  إق 

الخارخئ الاغ ق تشطغعا غرابغض الزالمغظ:
طظ  واتثة  إق  عغ  طا  الاداطظ  تغ  طةجرة  إن  تغث 
ظزام  دأب  الاغ  المروسئ  المةازر  آقف  بض  طؤات 

خفات الةغح املظاخر
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أتمث الخعشغ 
(أبع ظجار الحاطغ)

مجزرة حي التضامن في دمشق
الدوافع وشركاء اإلجرام والموقف المطلوب

وتثة افطئ اإلجقطغئ عغ شرض طظ اهللا جئتاظه 
ا  أَنَ وَ ةً  دَ احِ وَ ةً  أُمَّ مْ  تُكُ أُمَّ هِ  ذِ هَ ﴿إِنَّ  صال:  تغث  وتسالى 
ةٌ﴾، وصال  وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ ونِ﴾، وصال: ﴿إِنَّ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ رَ
رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وجطط: «المسطمعن أطئ 
واتثة طظ دون الظاس..» لثلك شق غةعز أن غضعن 
اقخاقف بغظ المسطمغظ شغ ألعاظعط، أو لشاعط أو 
أصطارعط، أو طضاظاعط شغ المةامع، أو طثاعئعط 
الفصعغئ، أو تةمساتعط السغاجغئ، ق غةعز أن غضعن 

ذلك جئئا شغ شرصاعط أو سثم وتثتعط.

اصرأ شغ عثا السثد:
- الخراع سطى السططئ شغ السعدان ...٢

- المدئعسعن بالشرب شغ خثطئ طحارغسه وطثططاته ضث 

   طحروع افطئ ...٢

- ضغش ظشغر المطك الةئري إلى الثقشئ؟ ...٣

- اجاتالئ الةمع بغظ الامسك بضااب اهللا  والمتاشزئ سطى 

   الظزام الةمععري   ...٤

- خطعرة الئثور المسثلئ ورابغا سطى الجراسئ وختئ اإلظسان   ...٤
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كلمة العدد

ق غمطك سصض أتثظا وعع غصرأ تفاخغض غجوة بثر إق أن 
غصرر أظعا ضاظئ أسزط اظاخار سطى طر الاارغت، ضغش ق 
وصث جظث اهللا لعا أسزط جظعد السماء بصغادة افطغظ 
بصغادة  افرض  جظعد  وأسزط  السقم،  سطغه  جئرغض 

افطغظ طتمث سطغه الخقة والسقم.
فجض  العجائط،  زطظ  ظسغح  وظتظ  بثر  سظ  ظاتثث 
ذلك تري بظا أن ظاسطط طظ غجوة بثر أّي جغح عع 

الثي غظخره اهللا؟
لصث خاض تضاطظا طسارك ضبغرة شفحطعا طع أن افطئ 

وجغعحعا طسطمعن!
بثر  شةغح  ق  بالاأضغث  وسثة؟  سثد  صدغئ  عغ  عض 
ضان الفارق بغظه وبغظ جغح الضفر سثدا وسثة حاجسا 

شضغش اظاخر؟
طا عغ خفات الةغح المساتص لظخر اهللا، بتغث غةإ 
أن غتصص ضض جغح وضض طةاعث عثه الخفات صئض 

دخعل أي طسرضئ؟
شغ  تتصصئ  جمغسا  الخفات  شعثه  اقخاخار  أردظا  لع 
جغح بثر، وَطظ تأططعا وجث أظعا طا وجثت شغ جغح 
إق اظاخر وطا ظصخئ شغ جغح إق ُضسر، تاى ولع ضان 

شغه رجعل اهللا، وعثا طا تخض شغ غجوة أتث.
شما أتراظا الغعم وظتظ ظاططع إلى ظخر أطاظا أن ظاسطط 
تطك الخفات القزطئ، وأن ظاثث طظ جغح بثر المرآة 

الاغ ظرى شغعا ظاغةئ المسرضئ تاى صئض أن تئثأ.
إتثى سحرة خفئ لطةغح المظاخر:

١- الشاغئ الاغ غصاتض طظ أجطعا، السصغثة الصاالغئ:
ظصاتض لاضعن ضطمئ َطْظ عغ السطغا؟ عض لاضعن ضطمئ 

الرئغج عغ السطغا، أم ضطمئ العذظ، أم الشظائط؟
المرتجصئ،  جغح  طظعجم،  جغح  السطماظغ  الةغح 
لماذا  غسرف  ق  الثي  الةغح  طظعجم،  المخالح  جغح 

غصاتض عع جغح طظعجم.
جغح الضفر ق سصغثة له، غصغج الشظغمئ شغ طصابض 
الادتغئ، فجض ذلك ظرى الضفار غعربعن أو غخابعن 

بأطراض ظفسغئ شغ الترب.
ينَ  الَّذِ بِيلِ اهللاَِّ وَ اتِلُونَ يفِ سَ قَ نُوا يُ ينَ آمَ غصعل جئتاظه: ﴿الَّذِ
يْطَانِ  لِيَاءَ الشَّ اتِلُوا أَوْ قَ وتِ فَ بِيلِ الطَّاغُ اتِلُونَ يفِ سَ قَ وا يُ رُ فَ كَ

عِيفاً﴾. انَ ضَ يْطَانِ كَ يْدَ الشَّ إِنَّ كَ
اهللاَِّ﴾  بِيلِ  سَ ﴿يفِ  الصاال  ظغئ  لاآضث  أتئ  الةعاد  آغات 
وشغ التثغث «ِلَاُضعَن َضِطَمُئ اِهللا ِعَغ اْلُسْطَغا» وضطمئ اهللا 

عغ حرغساه.
عثه الشاغئ تئّثت بحضض واضح شغ جغح بثر، غصعل 
جسث بظ طساذ رضغ اهللا سظه لرجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص: "َشَصْث آَطظَّا 
 ، الَتصُّ ُعَع  ِبِه  ِجْؤَئ  َطا  َأنَّ  َوَحِعْثَظا  ْصَظاَك،  َوَخثَّ ِبَك، 
ْمعِ  َوَأْسَطْغَظاَك َسَطى َذِلَك ُسُععَدَظا َوَطَعاِبغَصَظا، َسَطى السَّ
َوالطَّاَسِئ، َشاْطِخ َغا َرُجعَل اهللاَِّ ِلَما َأَرْدَت شَظْتُظ َطَسَك، 
الَئْتَر  َعَثا  ِبَظا  اْجَاْسَرْضَئ  َلِع   ، ِبالَتصِّ َبَسَبَك  َشَعالِثي 
َشُثْدَاُه َلُثْدَظاُه َطَسَك، َطا َتَثطََّش ِطظَّا َرُجٌض َواِتٌث، َوَطا 
الَتْرِب،  شغ  َلُخُئٌر  ِإظَّا  َغثًا،  َسُثوََّظا  ِبَظا  َتْطَصى  َأْن  َظْضَرُه 
ُخُثٌق شغ الطَِّصاِء، َوَلَسضَّ اهللاََّ ُغِرَغَك ِطظَّا َطا َتَصرُّ ِبِه َسْغُظَك، 

َشِسْر ِبَظا َسَطى َبَرَضِئ اهللاَِّ".
٢- الصائث الفث البابئ: الةغح الثي غرى صائثه طعاجا 
طدسدسا، عع جغح طظعجم، وصث بثت صغادة الرجعل 
طظ  ملسو هيلع هللا ىلص التضغمئ بحضض اجاعصث طظه الختابئ حسقً 
تاحاه،  خائفا  أو  طارددا  غةثوه  لط  والحمعخ.  السجة 
ِت  غصعل سطغ رضغ اهللا سظه: «كُنَّا إَِذا َحِمَي الَْوِطيُس َواْشَتدَّ

الَْمْعَركَُة اتََّقْيَنا ِبَرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص» الئثاري وطسطط.
الصائث  بغظ  الطتمئ  الصغادة:  لعثه  والتإ  البصئ   -٣
الضفار  ظفعس  شغ  الرسإ  تطصغ  صعة  تحضض  وجظثه 
شادسفعط، غصعل أبع جفغان: طا رأغئ طظ الظاس أتثًا 
طبطعا  صال  طتمثًا!  طتمث  أختاب  ضتإ  أتثًا  غتإ 
سروة بظ طسسعد وعع غصظع صرغحا أق تصاتض الرجعل. 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/Alraiah.HT @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews//alraiah.ht

افربساء  الئرغطاظغئ،  الشاردغان  ختغفئ  صاطئ 
بصخئ  غثضرظا  طروع  شغثغع  بظحر  ٢٠٢٢/٤/٢٧م، 
الاابع  غعجش،  أطةث  شغه  غزعر  افخثود،  أختاب 
وعع  السسضرغئ،  المثابرات  جعاز  طظ   ٢٢٧ لطفرع 
غصعم بثم بارد بصاض جماسغ لمثظغغظ سجل، طصغثي 
السغر  سطى  إجئارعط  بسث  افسغظ،  وطسخعبغ  افغثي 
وطظ  سطغعط،  الرخاص  وإذقق  اإلسثام،  تفرة  ظتع 
جببعط.  وإتراق  جماسغئ  طصئرة  شغ  وضسعط  بط 

وذلك شغ تغ الاداطظ جظعب دطحص.
الصاض،  سمطغات  اظاعئ  "سظثطا  إظه  الختغفئ  وصالئ 
المصئرة  شغ  طخرسعط  رجًق   ٤١ سظ  غصض  ق  طا  لصغ 
سطى  العصعَد  َصَاَطُاُعط  وجضإ  بالاداطظ،  الةماسغئ 
سطى  غاسارون  وعط  ضاتضغظ  الظار  رشاتعط وأحسطعا 

جرغمئ ترب".
ظغث  افطرغضغئ،  الثارجغئ  باجط  الظاذص  أضث  شغما 
براغج، أن الفغثغع الثي غعبص لمثبتئ سام ٢٠١٣

إضاشغئ  "أدلئ  إلى  غحغر  السعري،  الاداطظ  تغ  شغ 
لةرائط الترب الاغ ارتضئعا ظزام افجث".

السمض  دسط  "تعاخض  إظعا  الثارجغئ،  وزارة  وصالئ 
لاعبغص  السعرغئ  المثظغ  المةامع  لمظزمات  التغعي 
اظاعاضات  وضثلك  المسطح،  الظجاع  صاظعن  اظاعاضات 
لطظععض  وجععدعا  اإلظسان  تصعق  وتةاوزات 

السلطة الفلسطينية
ث بالتعليم  ال تك
وال بالمعلم

بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ

بسط اهللا الرتمظ الرتغط
تهنئة أم حزب التحرير العالم الجليل عطاء  خليل أبو الرشتة

لزوار صفحاته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢م
التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا، وسطى آله وختئه وطظ واقه، وبسث:

نِ  نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ إلى افطئ اإلجقطغئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس: ﴿كُ
نُونَ بِاهللاَِّ﴾... مِ تُؤْ رِ وَ املُْنْكَ

إلى تمطئ الثسعة افظصغاء افتصغاء وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا...
إلى زوار الخفتئ افضارم...

أبارك لضط سغث الفطر، جائقً اهللا جئتاظه أن غاصئض الخغام والصغام، وجائر افسمال الخالتات، وأن غةسطظا 
وإغاضط طظ ساصائه شغ عثا الحعر الفدغض... أخرج الارطثي شغ جظظه سظ أبغ عرغرة سظ لغالغ رطدان 

صال: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َوِهللاَِّ ُسَاَصاُء ِطَظ الظَّاِر َوَذلَك ُضضَّ َلْغَطٍئ» وأخرجه التاضط شغ طساثرضه.
ضما أجأله جئتاظه أن غضعن عثا السغث شاتتئ خغر وبرضئ سطى المسطمغظ بسث عثا المطك الةئري الثي شغه 
ظسغح طظث طؤئ جظئ، شغأتغ السغث الصادم وظتظ ظسازض براغئ الثقشئ الراحثة، راغئ ق إله إق اهللا طتمث 
رجعل اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج... أخرج أتمث شغ طسظثه سظ تثغفئ بظ الغمان َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «...

ِة» ُبطَّ  ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
َجَضَئ. وضثلك أخرجه أغداً الطغالسغ شغ طسظثه.

وشغ الثاام أصرئضط السقم وأدسع لضط بثغر، وتصئض اهللا الطاسات...
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.

لغطئ سغث الفطر، افول طظ حعال ١٤٤٣عـ       أخعضط
المعاشص ٢٠٢٢/٠٥/٠١م       سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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واإلجقم لط غأطر المرء بأن غصاتض أو غساخط بظسرات 
التضط،  ضرجغ  أجض  طظ  غغرعا  أو  ذائفغئ،  أو  صئطغئ 
شعق الةماجط وافحقء والثطاء، والثخعطات والفاظ! 
السئغض  عغ  ذضرظاعا  الاغ  الطرق  ضض  تضظ  لط  ظسط 
إلى العخعل إلى السططئ ولط تضظ تطك افظزمئ الاغ 
تساصئئ سطى تضط بقدظا عغ أظزمئ التضط الختغتئ 
الاغ تتصص طسظى السططئ والتضط شغ اإلجقم وخعق 

لطسثل والرساغئ السطغمئ والرشاه لطظاس.
الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  غعِ  لط  التاضر  الةغض  إن 
جثغثة  بمفاعغط  تثثغرعط  تط  شصث  اإلجقم،  تطئص 
سظ التضط والسططان، تظاصخ طا أصره اإلجقم، شعآقء 
غئتبعن سظ ظزام التضط شغ الثغمصراذغئ، والمثظغئ، 
بغظما  والصئطغئ...  والعذظغئ،  والةععغئ،  والفغثرالغئ، 
ِمْ  هبِّ مَّ إِىلَ رَ ءٍ ثُ ْ نْ يشَ نَا يفِ الْكِتَابِ مِ طْ رَّ ا فَ غصعل تسالى: ﴿مَ
هُ  مُ كْ ءٍ فَحُ ْ نْ يشَ تُمْ فِيهِ مِ فْ تَلَ ا اخْ مَ ﴾، وغصعل: ﴿وَ ونَ ُ ْرشَ حيُ
اهللاَُّ  لَ  زَ أَنْ بِامَ  مْ  ْكُ حيَ  ْ ملَ نْ  مَ ﴿وَ جئتاظه:  وغصعل  اهللاَِّ﴾،  إِىلَ 
﴾، شق أتث طظا غرغث أن غضعن طع  مُ الظَّاملُِونَ أُولَئِكَ هُ فَ

الفسصئ والزطمئ والضفرة.
رشسعا  طمظ  صئض  طظ  ُخثسظا  صث  صائض،  غصعل  وصث 
اإلجقم  ترضعا  الصخر  دخطعا  شطما  اإلجقم،  حسارات 
تصغصئ  ظسطط  ضظا  شطع  غصال،  والتص  ظععرعط.  وراء 
غثثسظا،  أن  أتث  اجاطاع  لما  اإلجقم  شغ  التضط 
اإلجقم  بغظما  حسارات،  طةرد  سظثعط  افطر  شضان 
وتاى  التغاة،  حؤعن  لضض  طاضاطض  تضط  ظزام  عع 
ق غضعن طةرد ضقم، شإن دجاعر دولئ الثقشئ بغظ 
أغثغضط، وجأسرض ظزام التضط شغ اإلجقم ظمعذجًا، 
والسغاجغئ،  اقصاخادغئ  افظزمئ  ضض  تحمض  وعغ 

واقجاماسغئ، وجغاجئ الاسطغط، وغغرعا.
وعغ  الثقشئ،  ظزام  عع  اإلجقم  شغ  التضط  شظزام 
رئاجئ ساطئ لطمسطمغظ جمغساً شغ الثظغا إلصاطئ أتضام 
الحرع اإلجقطغ، وتمض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط.

وإصاطئ خطغفئ شرض سطى المسطمغظ ضاشئ شغ جمغع 
طظ  شرض  بأي  ضالصغام  به  والصغام  السالط.  أصطار 
المسطمغظ،  سطى  جئتاظه  اهللا  شرضعا  الاغ  الفروض 
حأظه،  شغ  ععادة  وق  شغه  تثغغر  ق  طتاط  أطر  وعع 
المساخغ،  أضئر  طظ  طسخغئ  به  الصغام  شغ  والاصخغر 
ق  واتث  عع  شالمثرج  السثاب.  أحث  سطغعا  اهللا  غسثب 
باظغ له، أن غضعن التضط باإلجقم ق غغر، والسططان 
لفطئ تسطغه لمظ تصئض به، لغظفث أتضام اإلجقم شغ 
أن  غغر  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظزاطه 
عظاك أطرًا طرتئطًا بئغسئ الثطغفئ، وعع التضط بما أظجل 
الثولئ،  أجاس  عغ  اإلجقطغئ  شالسصغثة  غغر،  ق  اهللا 
جعازعا،  أو  ضغاظعا،  شغ  حغء  وجعد  غاأتى  ق  بتغث 
أو طتاجئاعا، أو ضض طا غاسطص بعا، إق بةسض السصغثة 
أجاس  ظفسه  العصئ  شغ  وعغ  له.  أجاجًا  اإلجقطغئ 
بعجعد  غسمح  ق  بتغث  الحرسغئ  والصعاظغظ  الثجاعر 
حغء طما له سقصئ بأي طظعما إق إذا ضان طظئبصًا سظ 

السصغثة اإلجقطغئ.
شعاجإ سطغظا جمغسا السمض الةاد المةث طظ أجض وجعد 
 السططئ والتضط سطى أجاس اإلجقم، شطعثا ظثسعضط

طع  الصطع  "ضرغئئ  سظعان:  تتئ  ظحره  طصال  شغ 
طعشص  أتمث  اجاسرض  المترر"،  السعري  الحمال 
رشدئ  سظثطا  باضساان  شغ  أطرغضا  أخطاء  زغثان 
تثرغإ الدئاط الئاضسااظغغظ شغ أطرغضا، افطر الثي 
ظاب سظه ذئصئ طظ الدئاط الئاضسااظغغظ المساصطغظ 
شرخئ  أضاسئ  فظعا  لعا  والمسادغظ  سظعا  بصرارعط 
طث  شرخئ  وأضاسئ  سصطغاعط،  وسطى  سطغعط  الاسرف 

جسعر السقصات طسعط.
سظثطا  أششاظساان  شغ  أطرغضا  أخطاء  إلى  اظاصض  بط 
شرضئ سصعبات سطغعا بسث اجاقم ذالئان لطتضط سام 
١٩٩٦، افطر الثي أّدى إلى اقظصطاع بغظ الطرشغظ 
الةثغث،  الةغض  ضئط  سطى  الصثرة  أطرغضا  أشصث  طا 
غمضظ  ضان  ضئغرة  تضالغش  الشرب  وسطى  سطغعا  جرَّ  طا 
الافضغر  آلغات  وطسرشئ  باجامرارغئ الاعاخض  تفادغعا 

والسمض سطى افرض.
زغثان بضقطه عثا غصعل فطرغضا، إّن ترضك المسطمغظ 

بسغثغظ سظ أتداظك عع صرار خاذأ شق تضررغه تاى 
ق غرجع المسطمعن إلى دغظعط وغاثثوك سثّوًا لعط 

ضما أطرعط اهللا!
تخرشاتعا  بأّن  فطرغضا  ظخائته  شغ  زغثان  وغدغش 
وضرباتعا  المترر  السعري  الحمال  شغ  السثائغئ 
ق  "ربما  جغٍض  خروج  إلى  جاآدي  لطمسطمغظ  الةعغئ 
بالشدإ  صظاساته  وجععر  تفضغره،  تثود  غسرف  أتث 
سطى المةامع الثولغ الثي أجطمه لصاطئ ظفثوا بتصه 

٣٣٠ عةعطًا ضغماوغًا".
الثطر  بأن  اقجاثئاراتغ  تصرغره  شغ  زغثان  وغعضح 
افضئر شغ جغاجئ أطرغضا طع الحمال المترر آٍت طظ 
أن المصاذسئ جاآجب السثائغئ الحسئغئ لطشرب الضاشر 
المةامع  طع  المترر  الحمال  دطب  سثم  سظث  وخاخئ 
الثولغ وإغقق الئاب أطام الاسرف سطغه؛ تغث غصعل: 
سظ  اقباساد  عع  باساصادي  افضئر  الثطر  "بغظما 
الحسئغئ  السثائغئ  وتأجغب  سظعا،  والاثطغ  المظطصئ، 
طا  أصرب  جعغئ،  بشارات  ضاظئ  إن  الممارجات  بعثه 
تضعن إلى اإلسثاطات الةعغئ، طا غسطغ المئرر الحرسغ 
بمعاخطئ  واإلغراظغغظ  الروس  لطمتاطغظ  والصاظعظغ 
تربعط سطى البعرة السعرغئ، أو بشارات طظ ظعع آخر 
المترر،  الحمال  سطى  والمداغصئ  التخار  شغ  تامبض 

وسثم دطةه طع المةامع الثولغ، والاسّرف سطغه".
تطثغص  غمضظ  ق  سثة  لمرات  الاصرغر  صراءة  سظث 
أطرغضا  الضفر  رأس  غظخح  أّظه  سطى  إق  زغثان  ضقم 
اإلجقم  سطى  لطصداء  بثصئ  المثروجئ  الطرق  باتئاع 
وسطى ضض اظافاضئ لاشغغر العاصع، بط غسطغ فطرغضا 
أطبطئ سظ أخطائعا وتصخغرعا شغ طتاربئ المسطمغظ 
لغصعل  جططاظعط،  قجاسادة  تترضعط  طتاربئ  وشغ 
طظ  تاسطمعا  أن  لضط  آن  المفن:  بالفط  لساجاعا 
تتئ  المسطمغظ  ِتراك  بعضع  وتصعطعا  أخطائضط 
غطةآوا  أن  صئض  الضفرغئ  الثولغئ  المظزعطئ  ِطزطئ 
إلى الثعاب إلى طزطئ اهللا الثالص المثبر والمحروع 
سئاءة  طظ  لطثروج  أعطه  غاططع  الثي  اإلجقطغ 
ضض  شغ  المسطمغظ  تاربئ  الاغ  الثولغئ  المظزعطئ 
الطتزئ  طظث  تربه  شغ  أجث  ظزام  وجاظثت  طضان 

افولى تاى اآلن.
طصال  طع  جرغسئ  وصفات  لظا  شإن  بثء؛  سطى  وسعد 
تصرغرًا  افولى  لطععطئ  الصارئ  غزّظه  الثي  زغثان 
لعضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ أو دراجئ لمسعث راظث!

أطا العصفئ افولى شعغ وصفئ جغاجغئ بتائ:
أن  جئص  الثي  زغثان  أتمث  طبض  لحثص  ضغش  إذ 
غثرك  ق  أن  الةجغرة  صظاة  طضاإ  طثغر  طظخإ  حشض 
أبغه  طبض  اقبظ  افجث  وضسئ  الاغ  عغ  أطرغضا  بأنَّ 
شغ التضط، وعغ الاغ وصفئ طسه ذعال البعرة سطغه، 
وعغ الاغ صاطئ المسطمغظ بضاشئ أذغاشعط بسقتعا 
الاغ  الثئغبئ  الثسط  وبشرف  تارة  وبمآتمراتعا  تارة 
غطفر  ضان  سظثطا  الظزام  سطى  اإلجعاز  دون  تالئ 

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش بسث خقة الةمسئ ٢٢ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٢م، اتاةاجات تاحثة شغ طثاطش 
المساجث شغ طثغظاغ دضا وحغااغعظس ضث اقصاتاطات العمةغئ لصعات ضغان غععد سطى المسةث افصخى المئارك. 
وضان سظعان تطك اقتاةاجات: "أصغمعا دولئ الثقشئ لاترغر افصخى". جّطط الماتثبعن شغعا الدعء سطى وتحغئ 
غععد، وخغاظئ التضام السمقء باطئغع السقصات طع ضغان غععد، طظ طبض تضام اإلطارات والئترغظ والسعدان والمشرب 
وترضغا وغغرعط، ودسا الماتثبعن إلى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ عغ السئغض العتغث 
لاطعغر المسةث افصخى طظ دظج غععد وصطع ضغاظعط المست طظ جثوره، وتترغر ضاطض افرض المئارضئ شطسطغظ 

طظ بترعا إلى ظعرعا.

أظفاجه شغ جظعات البعرة افولى تارة أخرى؟!
ألط غحاعث أتمث زغثان طزاعرات البعرة الاغ ضان 

سظعاظعا: "أطرغضا ألط غحئع تصثك طظ دطائظا"؟!
ألط غسمع خغتات المظافدغظ لطاشغغر سظثطا عافعا: 

"غا بحار وغا جئان وغا سمغض افطرغضان"؟!
صظاة  وإن ضان زغثان لط غسمع عثه الخغتات سطى 
سمعم  شغ  لطمثظغغظ  صخفعا  غحاعث  ألط  الةجغرة، 

المترر؟!
غحاعثعا،  لط  أو  افدلئ  عثه  تضفه  لط  إن  بط 
بحار  ظزام  ضث  واتثًا  أطرغضغًا  تتّرضًا  حاعث  شعض 

الضغماوي؟!
أظظا  بغَث  الخارخئ  التصائص  عثه  طظ  الرغط  وسطى 
جظسغظ تغار زغثان بآخر طبال طظ الترب افوضراظغئ، 
ضض  الثولغ  المةامع  طع  أطرغضا  اجاظفرت  والاغ 
ذاصاتعا بسث جاسات طظ الترب، وصاطعا بجّجعا لثسط 
أوضراظغا، بغظما لط غقتر خئغان السغاجئ ازدواجغَئ 

شغ  جظعات  سحر  طظ  أضبر  بسث  زالئ  طا  الاغ  أطرغضا 
تصعل  بض  بحار،  ظزام  جرائط  بئسخ  تظثد  الحام 
بضض خراتئ بأظعا ق تآغث إجصاط الظزام إظما تآغث 
وتضعطئ  طسه،  وذظغئ  طخالتئ  وإصاطئ  إخقته، 
حعغث  ططغعن  طظ  أضبر  صاض  جرغمئ  تمسح  اظاصالغئ 

وطقغغظ المعّةرغظ والمساصطغظ.
بط ضغش غرغث زغثان أن غظثطب المترر طع المةامع 
تضئغض  سطى  البعرة  جظعات  خقل  سمض  الثي  الثولغ 
البائرغظ باتفاصغات الثل الاغ تمظسعط طظ الثشاع سظ 
والاثطغر  لطفاك  اإلجرام  ظزام  غث  وتططص  أظفسعط 
والاصاغض واقغاخاب؟! تاى صالئ جمعع المازاعرغظ 

البائرغظ: "المةامع الثولغ حرغك افجث شغ صاطظا".
لط  أّظه  الشرب  سطى  تساإ  الاغ  الاصرغر  شصرة  سظ  أطا 
غاسرف سطى المترر شإظعا تةسطظا ظسأل: ضغش اجاطاع 
الروجغئ  الترب  واصع  سطى  الاسرف  الثولغ  المةامع 
غغر  اآلن  تاى  تروظه  بط  جاسات،  خقل  افوضراظغئ 
المثة  عثه  ضض  بسث  المترر  سطى  الاسرف  سطى  صادر 
الاغ  والمظزمات  له  الاابسئ  الصغادات  تطك  ضض  وبسث 

تسمض خثطئ لمثططاته؟!
أطا العصفئ الباظغئ شعغ وصفئ تارغثغئ لطثروس والسئر 

وشغعا ظصعل:
ظفسه  الظمعذج  الفطسطغظغئ  الفخائض  طارجئ  لصث 
دطةعط  بسث  الظاغةئ  ضاظئ  شماذا  إلغه،  تثسع  الثي 
أطرغضا  أسادت  باضساان  وشغ  الثولغ؟!  بالمةامع 
وتروغدعط،  الئاضسااظغغظ  الدئاط  تثرغإ  برظاطب 
لطمسطمغظ  ُرِشَع  وعض  ظخر؟!  لقجقم  تتصص  شعض 
أو  افردن  أو  صطر  أو  طخر  تصصئ  عض  رأس؟! 
الثي  ظفسه  الظمعذج  تطئغصعا  طظ  ظخرًا  السسعدغئ 

تظخح بعا أطرغضا وتثسع إلغه المسطمغظ؟!
وصفئ  شعغ  بالمسك،  وخااطعا  افخغرة،  العصفئ  أطا 
حرسغئ ظاعصش طسعا سظث صعله تسالى: ﴿َوَلْظ َتْرَضى 
َسْظَك اْلَغُععُد َوَق الظََّخاَرى َتاَّى َتاَِّئَع ِططََّاُعْط﴾؛ شالشرب 
الضاشر طمّبًق بالمةامع الثولغ له عثف واتث أق وعع 
لطحرائع  اقتاضام  بط  دغظعط  سظ  المسطمغظ  شاظئ 
العضسغئ الاغ ترغث طظ اهللا أن غضعن خالصًا ق سقصئ 
طع  باقظثطاج  ظصئض  شضغش  خطصه!  حآون  باثبغر  له 
عثه المظزعطئ وضغش ظاأّطض الثغر طظ عضثا اظثطاج؟!

أطام  القعبغظ  تال  وخش  شغ  تسالى  بصعله  وظثاط 
ضٌ  رَ مَّ ِم  لُوهبِ قُ يفِ  ينَ  الَّذِ  َ ﴿فَرتَ لعط:  الشرب  تخظغش 
ى  عَسَ فَ ةٌ  ائِرَ دَ يبَنَا  تُصِ أَن  ى  شَ نَخْ ولُونَ  قُ يَ مْ  فِيهِ ونَ  عُ ارِ يُسَ
ا  مَ ىلَ  عَ وا  بِحُ يُصْ فَ هِ  ندِ عِ نْ  مِّ رٍ  أَمْ أَوْ  تْحِ  بِالْفَ  َ أْيتِ يَ أَن  اهللاَُّ 

.﴾ ادِمِنيَ مْ نَ هِ سِ وا يفِ أَنفُ ُّ أَرسَ
واسطمعا بأن الئحر سظثطا غصعلعن: "سسى" شعغ تفغث 
غصعلعا  سظثطا  والغصغظ  الصطع  تفغث  بغظما  الارّجغ، 

.﴾ تْحِ َ بِالْفَ أْيتِ ى اهللاَُّ أَن يَ عَسَ جئتاظه وتسالى: ﴿فَ
شغ  بداساضط  ووضساط  رحثضط  إلى  سثتط  شعّق 

 !شسطاط التص صئض أن تخئتعا ظادطغظ؟

الخراع سطى السططئ 
يف السعدان

بسث طدغ طا غصارب السئسئ سصعد، سطى تضط طا غسمى 
بافظزمئ العذظغئ شغ السعدان، وتةربئ بماظغ ظست 
طظ الثجاتغر العضسغئ، وافواطر السسضرغئ المرتةطئ، 
وسثد طظ اقظاثابات الاسثدغئ، وبقث تصإ لتضعطات 
طثظغئ، وبقبئ أظزمئ سسضرغئ، وأربع شارات اظاصالغئ، 
وأضبر طظ جئع اتفاصغات لما غسمى بالسقم؛ بسث ضض 
ذلك، شق تجال الصعى السغاجغئ ساججة سظ العخعل إلى 
اقجاصرار السغاجغ، وق غجال السعدان والتال ضثلك، 
والمتاوقت  الحسئغئ،  اقظافاضات  طظ  طجغثًا  غظازر 

اقظصقبغئ المتامطئ، واتفاصغات السقم الةجئغئ.
عثه  أن  غرى  السعدان،  لعاصع  غظزر  الثي  والساصض 
التضعطات الماساصئئ لط تخض إلى اقجاصرار السغاجغ، 
الدظضى  والمسغحئ  والحصاء،  المساظاة  إق  تتصص  ولط 
الاغ غضابثعا أعض السعدان، بض غجداد الاثععر غعطًا 
بسث غعم، وتاعلث شغ ضض لتزئ طساظاة جثغثة، شما 

عغ افجئاب الاغ أوخطاظا إلى عثا التال؟
افطئ،  أبظاء  لثى  التصغصغ  السططئ  طسظى  غاب  لصث 
الضض،  تعله  غاخارع  طشظماً  التضط  طعضعع  وأخئح 
وخعض  الةبث،  شعق  غمر  أن  بث  ق  إلغه  والعخعل 
بتعر طظ الثطاء، شمظ ضاظئ صثرته سطى الصاض أسزط، 
شظخغئه طظ الضغضئ أضئر، وشغ ظض عثا الخراع تتعل 
التضط والسططئ، وخطأ ظزرة التضام، والساططغظ شغ 
طظ  بمغظاً،  خغثًا  السططئ  باسائار  السغاجغ،  التصض 
ظفر بعا شصث شاز، وضاظئ ظاغةاعا ضما ترون طظ جعء 
المظصطإ، وعثا الفحض الثرغع الثي ق غتااج إلى دلغض، 
والتثغث سظ ظاائب التضعطات الماساصئئ، لع ُرخثت 
طظضط  بأسطط  ولسئ  المةطثات،  شامف  الضاإ  لعا 
بتةط الفحض الثي وخطئ إلغه عثه التضعطات، جعاء 
السسضرغئ طظعا أو المثظغئ، اظاصالغئ ضاظئ أو طظاثئئ، 
أو طشاخئئ، شضطعا حارضئ شغما ظتظ شغه طظ طآس. 
رؤغئ  وجعد  سثم  عع  غغر؛  ق  واتث  لسئإ  ذلك  وضض 
غسظغ  طا  ختغتئ،  شضرغئ  صاسثة  سطى  طئظغئ  جغاجغئ 
اقرتماء شغ أتدان الضاشر المساسمر، واقجاظةاد به 
طظ  افجظئغئ،  الاثخقت  واجاثساء  المعاصش،  لثسط 
جفارات وأجعجة اجاثئارات وأطط طاتثة، لقجاصعاء 

بعا سطى المظاشسغظ.
ولما ضاظئ تطك الخراسات ضطعا عغ طظ أجض التضط 
والسططان، ضان ق بث لطمسطمغظ أن غظائععا أن أطر 
التضط والسططان لط غارضه رجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص اخاغارًا 
سطغه،  لطتخعل  ذرق  طظ  غحاء  طا  طظا  ضٌض  غسطك 
باظصقب  تاضماً  غضعن  بأن  أتثًا  غثع  لط  شاإلجقم 
سسضري، غاسطط سطى رصاب الظاس، وغفرض سطغعط 

جططاظه بالصعة والصعر.
واإلجقم لط غأطر أتثا بأن غامرد سطى الةمغع، شغصاض 
وغترق، وغثطر الصرى والتدر، والحةر والتةر، لضغ 

غخض إلى التضط رغما سظ الظاس رضعا به أم أبعا.
واإلجقم لط غأطر أتثا بفاح طسارات جععغئ، طاثثًا 
الاغ  الثغاظغئ،  واقتفاصات  الماضرة،  الافاوض  تغض 
تسظ قتصاً دجاعرًا لطئقد، لغضعن ذلك جطماً لطعخعل 

إلى ضرجغ السططئ.

املدئعسعن بالشرب يف خثطئ طحارغسه وطثططاته 
ضث طحروع افطئ
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 السثد ٣٨٩  ٣        افربساء ٤ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ٤ أغار/طاغع  ٢٠٢٢ طـ  

ضغش ظشري املطك الةربي إىل الثقشئ؟

ظغسان/أبرغض،   ١٤ المعاشص  الثمغج  غعم  شغ 
الماطرف  الغمغظغ  الثظمارضغ  السغاجغ  ُطظح 
ظعرحعبغظس  طظ  ضض  شغ  الصرآن  بترق  اإلذن 
طظ  ضئغرة  بتماغئ  شسطه  طا  وعع  ولغظحعبغظس، 
الحرذئ. وصث أبار ذلك ردود شسض حثغثة طظ 
تغث  أسقه،  المثضعرة  المثن  شغ  المسطمغظ 
جغاراتعا،  وتثطغر  الحرذئ،  طعاجمئ  تمئ 
وإجئارعا سطى الاراجع. شغ الغعم الاالغ الةمسئ، 
تضررت طحاعث طمابطئ شغ رغظضغئغ وأورغئرو، 
تغث ضاظئ ردود الفسض سطى ظطاق أوجع وضان 
سطى بسخ ضئاط الحرذئ ذطإ السظاغئ الطئغئ. 
ظعاغئ  سططئ  خقل  الصرآن  ترق  جعلئ  وتسامر 
افجئعع شغ طثن طثاطفئ شغ جظعب السعغث. 

شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  وتماغاعا،  الثولئ  بمعاشصئ  الظضراء  الةرائط  عثه  وإزاء 
السعغث: إن اقجابمار الدثط لطثولئ شغ تمقت الضراعغئ عثه، الاغ تعثف إلى تطئغع الضراعغئ لقجقم، دلغض 
واضح سطى أن بالعدان لغج ذئئاً طظفردا، شصث أدت السغاجات المسادغئ لقجقم الاغ تائسعا افتجاب السغاجغئ 
سطى طثى سصعد، والاغ أخئتئ أضبر وضعتاً شغ السظعات افخغرة، إلى وقدة ورساغئ العتح الغمغظغ الثي عع 
الغعم أداة الظزام لةطث المسطمغظ، طظ أجض اقظثطاج الصسري ولاتطغط أي وقء وتإ لقجقم ورطعزه. لثلك، 
ق ظساشرب أن أسمال الضراعغئ عثه طسمعح بعا طرارًا وتضرارًا سطى الرغط طظ السعاصإ العخغمئ سطى المةامع. 
وصال الئغان الختفغ: ق غاسطص افطر بالتص شغ الاسئغر سظ رأي الفرد، بض غاسطص بالتص شغ السثرغئ واإلعاظئ طظ 
ججء طظعك بالفسض طظ السضان، والتص شغ طعاجمئ اإلجقم. لصث تط طظع تجب الاترغر/ السعغث طرارًا وتضرارًا طظ 
اجاؤةار طئاظغ الئطثغئ لطاسئغر سظ آرائه وُرشدئ ذطئاته الاغ صثطعا لطحرذئ طرات سثة بغظما تط صئعل ذطئات 
تةمع اآلباء الثغظ تسرض  دساة الضراعغئ. وضثلك، ظرى ضغش أن الحرذئ شغ وجط جاعضععلط طظسئ شسطغاً 
جغاجغئ  أداة  طظ  أضبر  لغسئ  الاسئغر  ترغئ  شإن  وبالاالغ،  اقجاماسغئ.  الثثطات  غث  سطى  لقخاطاف  أذفالعط 

تساثثم بحضض اظاصائغ قجاعثاف المسطمغظ بالثات.

جغح ق غبص وق غتإ صغادته عع جغح طظعجم غغر 
َويُْبِغُضونَكُْم  تُْبِغُضونَُهْم  الَِّذيَن  أمَِئَِّتكُْم  اُر  «َوِرشَ طافان. 

َوتَلَْعُنونَُهْم َويَلَْعُنونَكُْم».
وصث بثى عثا التإ شغ بثٍر جطغاً، شعثا الةظثي جعاد 
بظ غجغئ، غصئض بطظ الرجعل تئّرضاً صئض المسرضئ، ضغش 
جاضعن بسالئ جعاد وغغره شغ المسرضئ بسث عثا؟

٤- الحعرى:  سظثطا غةث المصاتض ظفسه طعمحا شطظ 
شغ  شسغسائسض  طسظغا،  ضان  إن  أطا  بحراجئ،  غصاتض 
الحعرى،  بمعاصش  بثر  خفتات  شاضئ  وصث  الصاال، 
غظادي رجعلظا «َأِحغُروا َسَطغَّ َأغَُّعا الظَّاُس»، بض وعع غثاار 
المعصع السسضري لطمسرضئ، غاصثم الُتئاب بظ المظثر، 
شغحغر باشغغر المعصع شغصئض طظه ملسو هيلع هللا ىلص دون تردد. غصعل 
أبع عرغرة: «َطا َرَأْغُئ َأَتثًا َأْضَبَر َطُحعَرًة ِفَْخَتاِبِه ِطْظ 

ا َرُجعِل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص» الارطثي. إِذَ فَ رِ  َمْ األْ يفِ  مْ  هُ رْ اوِ شَ ﴿وَ الاردد:  وسثم  التسط   -٥
ىلَ اهللاِ﴾، ق طةال لطاطضآ بسث الحعرى  لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ عَ

بض الةمغع غظئري لطاظفغث ذائسغظ.
٦- البصئ بظخر اهللا:  الةغح المتئط ق غظاخر، اهللا ق 
ر رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص أختابه  غظخر طظ ق غبص بظخره، وصث بحَّ
شغ بثر بصاض خظادغث صرغح، بض وتثد طضان صاض ضض 

واتث طظعط. وضان غصعل: «أَبِْرشْ أَبَا بَكٍْر»
أجعجة  تسَمث  ظخر،  في  القزم  السظخر  عثا  وفجض   
الطعاغغئ طةظثة بةغح طظ سطماء السعء، ووضاقت 
اإلسقم، إلى زرع بصاشئ العجغمئ الاغ تعث المسظعغات 

شغ ظفعس حئابظا لغض ظعار.
الرابطئ  الةغح:   سظاخر  بغظ  المئثئغئ  العتثة   -٧
الاغ ظزمئ جغح أتث لط تضظ وذظغئ وق صئطغئ وق 
طاقتمغظ  ضاظعا  لثلك  اإلجقم،  رابطئ  بض  طخطتغئ 

ساطًا،  سحر  أتث  طثار  سطى  ارتضابعا  سطى  اإلجرام 
تتئ  أطمغ،  وغطاء  أطرغضغ  أخدر  بدعء  غجال،  وق 
بمئارضاه  بض  برطاه،  الثولغ  المةامع  وطسمع  طرأى 
إرادتعط  وضسر  الحام  أعض  طظ  لقظاصام  وطحارضاه، 
سصعبًئ  الطشغان،  تزغرة  إلى  خاغرغظ  وإسادتعط 
ورأس  والسمالئ  الضفر  ظزام  ضث  بعرتعط  سطى  لعط 
تربئ الضفار المساسمرغظ شغ دغارظا، ورجالئ تأدغإ 
لشغرعط طظ حسعب افطئ ضغ ق غبعروا ضما بار أعض 
الحام وتطمعا ببئاتعط وإغماظعط أجطعرَة الطشغان 

الثي ق غصعر.
غئتث  اإلجرام،  شغ  حرغٌك  طظاشص  دولغٌّ  طةامٌع 
لضظ  افجثي،  الظزام  إلجرام  صرائظ  سظ  (خثاسًا) 
عثه  غرى  شعع  طفدعتئ.  واضتئ  ودواشسه  أعثاشه 
الةرائط الاغ طفت أخئارعا اآلشاق، وغرى طا عع أشزع 
المثن  ضض  وشغ  الاداطظ،  تغ  طةجرة  طظ  بضبغر 
السعرغئ، إق أظه ق زال غئتث سظ الةاظغ الثي غتمغه 
وغثئؤه وغتخظه طظ أي سصاب بسث أن غمثه بالمعض 
حرسغًا  سدعًا  وغسائره  بض  التغاة!  وأجئاب  الثطعغئ 
بسام  عع  وعا  اإلظسان.  وتصعق  الماتثة  افطط  شغ 
الخئاغ، المظثوب الثائط لظزام الئراطغض شغ طةطج 
طثة،  صئض  غاتثث  الماتثة،  لفطط  الاابع  افطظ 
بثغقء وخطش، أن أظطعظغع غعتغرغح، افطغظ السام 
أجث  الطاغغئ  غئطس  أن  طظه  ذطإ  صث  الماتثة،  لفطط 

تتغاته التارة.
شثطاء المسطمغظ ق صغمئ لعا شغ أسغظ الشرب والثول 
الماآطرة والمظزمات افطمغئ الاغ تثرف سطغظا دطعع 
الصاض  وطحاعث  طسامرة  تجال  ق  شالمةازر  الاماجغح، 
الغعطغ ضثلك، والمساصطعن الثغظ تشص بعط جةعن 
الطاغغئ، وسثدعط طؤات اآلقف، غسغحعن المعت ضض 
الاغ  السثاب  ألعان  شغعا  غصاجعن  جاسئ،  وضض  غعم 

عغ أخسإ وأحث طظ المعت ظفسه.
المتاجئئ  حعر  شغ  الظزام  تثغثغ  أطرغضا  عغ  وعا 
المجسعم شغ آذار، ضثغثغئ تراطإ صئض جظعات لمطار 
افلساب  شخغطئ  طظ  خعارغت  بدسئ  سئر  الحسغرات 
الظزام  جرائط  غتخغ  طظ  تحةغع  وتجسط  الظارغئ، 
تخرغتات  وتطعك  طضحعشئ،  لغسئ  وضأظعا  وطةازره 
افجث  طساصئئ  سظ  صثرة  طمةعجئ  اجاعقضغئ 
وطتغطه، ضثساغئ خادسئ لاتسغظ خعرة وجه أطرغضا 
الصئغح، والاشطغئ سطى طحارضاعا ورساغاعا وتماغاعا 
العصئ  شغ  الحام،  شغ  سمغطعا  لظزام  المفدعتئ 
طعصفعا  تصغصئ  تئغظ  تخرغتات  شغه  تخرح  الثي 
لاسعغمه  وجسغعا  المثلض  سمغطعا  لظزام  ودسمعا 
الةرائط  عثه  ضض  شرغط  طسه.  لطاطئغع  افذظاب  ودشع 
تخرغتات  تجال  ق  الةماسغئ،  والمصابر  والمةازر 
ترغث  ق  "أطرغضا  أن  سظ  تاتثث  افطرغضان  الساجئ 
شغ  تشغغر  شصط  إظما  بحار،  تشغغر  وق  الظزام  إجصاط 
أضبر  لغخئح  جطعضه  تسثغض  غرغثون  شعض  جطعضه"! 
لضسر  ضاشغئ  تضظ  لط  السابصئ  المةازر  فن  دطعغئ 
تاى  بعرتعط  طعاخطئ  سطى  وسجطعط  البائرغظ  إرادة 
إجصاط الظزام؟! أم غرغثون تسثغض جطعضه بأن ُغصّثر 

َعْرِشي، َما ِمْن أَْهِل َقْريٍَة َوَال أَْهِل بَْيٍت كَانُوا َعلَى َما كَِرْهُت 
طَاَعِتي،  ِمْن  أَْحَبْبُت  َما  إِلَى  َعْنَها  لُوا  تََحوَّ ثُمَّ  َمْعِصَيِتي،  ِمْن 
ا يَكَْرُهوَن ِمْن َعَذاِبي إِلَى َما يُِحبُّوَن ِمْن  لُْت لَُهْم َعمَّ إِالَّ تََحوَّ

َرْحَمِتي». اعـ
وإذا  وجطئغ،  إغةابغ  صسمغظ:  إلى  الاشغغر  وغصسط 
اإلجقطغئ،  أطاظا  تارغت  شغ  الضئغرة  الاشغغرات  تائسظا 
طع  تخض  صث  افول  اإلغةابغ  الاشغغر  أن  ظةث  شإظظا 
طامغجة  ضاطئ  وضاظعا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الظئغ  تعل  الختابئ  تضاض 
سصغثتعط  شغ  طاتثغظ  وضاظعا  المضغ،  المةامع  سظ 
وخراسعط  السغاجغ  وضفاتعط  وظدالعط  وأشضارعط 
طظ  تعله  وطا  المضغ،  الصرحغ  المةامع  طع  الفضري 
الاغ  المثخعخئ  الخفئ  وعثه  وطةامسات.  صئائض 
تتطَّْعا بعا ضاظئ عغ الخفئ المططعبئ الاغ تطجم طظ 
أجض الاشغغر، وعط الثغظ غغروا طا بأظفسعط، وجطضعا 
ذرغصا تشغغرّغًا شغ المةامع تاى الاتمئ الثسعة طع 
المظسئ شغ المثغظئ المظعرة، ششغر اهللا طا بالظاس شغ 
المثغظئ وطضئ وباصغ أظتاء الةجغرة السربغئ، واطاثت 
الصثغط،  السالط  أظتاء  طسزط  إلى  الاشغغر  ذلك  آبار 
وعثا  سثغثة،  صروظا  الاشغغر  بعثا  المسطمعن  وَظِسط 
الاغ  افخطغئ  الخعرة  وعع  الحرسغ،  الاشغغر  عع 
الاشغغر  ضان  بط  لجم.  ضطما  الاشغغر  طظعا  غساظست 
وعط:  الفاجثغظ،  المارصغظ  أغثي  سطى  افول  السطئغ 
أتئاع ترضغا الفااة وطا سرف بسث ذلك بةمسغئ اقتتاد 
بالصعطغغظ  سرف  وطا  الفااة  السربغئ  وأتئاع  والارصغ، 
السبماظغئ،  الثقشئ  ضث  صاطعا  الثغظ  وعط  السرب، 
التاضمئ  اإلجقطغئ  المظزعطئ  تفضغك  سطى  وسمطعا 
لطمسطمغظ، والطسظ شغ ضض طا عع إجقطغ، وغغروا 
جضئ  ولما  لطثقشئ.  وذاسئ  وقء  طظ  بأظفسعط  طا 
وإشسادعط،  شسادعط  وسظ  سظعط  المسطمغظ  سمعم 
وعثطئ  ذلك،  بسئإ  جمغسا  بالمسطمغظ  طا  اهللا  غّغر 
الثقشئ، وضاع المسطمعن أغما ضغاع تاى غعطظا عثا 

طظث طائئ سام وظغش.
وظتظ الغعم سطى أبعاب الاشغغر اإلغةابغ الباظغ وافخغر، 
وذلك بسث أن صام تجب الاترغر وطظ غآغثه شغ إصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، باشغغر طا 
الاشغغر،  شغ  المصرر  الحرسغ  المظعب  وشص  بأظفسعط 
وغحئه سمُطه سمَض ضاطئ الختابئ الضرام الثغظ جسعا 
إلغةاد الاشغغر اإلغةابغ افول، شضان التجب شغ سصغثته 
وبظائه الضاطعي وطائظغاته وشسالغاته الاشغغرغئ وطظعاجه 
الترضغ شغ تمض دسعة اإلجقم، وطصارسئ الزالمغظ، 
فتضام  وباجاظساخه  الفاجثغظ،  التضام  وطظاعدئ 
الاحرغع الاشغغري واتئاسه لعا بثصئ طاظاعغئ، وطتاوقته 
الةادة لرشع العسغ سظث المسطمغظ طظ أجض إظعاضعط، 
تطاتط  ضغ  والمظسئ  الصعة  بأعض  اقتخال  سطى  ودأبه 
الثسعة والمظسئ شغ بغسئ "السصئئ" البالبئ، ضما الاتمئ 
أول طرة شغ بغسئ السصئئ الباظغئ، شاصعم دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، المعسعدة طظ اهللا 
سج وجض، والمئحر بعا طظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، والاغ ظسأل 
اللهُ  اهللا تسالى أن غضرم المسطمغظ بعا سما صرغإ. ﴿وَ

 ﴾ ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لَكِنَّ أَكْ هِ وَ رِ لَى أَمْ الِبٌ عَ غَ

العقءات  تمجصه  الثي  الةغح  أطا  أحثاء.  طظسةمغظ 
طفضك  جغح  شعع  والمخطتغئ،  والصئطغئ  العذظغئ 

طتضعم سطغه بالفحض.
غسغظعن  صادته  جغح  افطظاء:   افصعغاء  تعجغث    -٨
بتسإ المتسعبغات والصرابئ عع جغح شاصث لفعطغئ 
الصغادغئ الاغ تثغر دشاه بأطاظئ، وطظ المسطعم المتاعم 
أن الصائث الاصغ والثئغر بأجالغإ الصاال عع طظ ضان 
طعضع اخاغار الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص. شصادة بثر ضاظعا تمجة وأبا 

بضر وسمر وسطغاً رضغ اهللا سظعط.
٩- سظخر الحئاب: طسزط جغح بثر ضاظعا جظعدا شغ 
رغسان الحئاب، شالةغح العرم جغح ضسغش ق غخمث.

عع  دائما  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  ضان  والمئادرة:   السئص   -١٠
سطى  الحروط  وشرض  الثطئ،  وضع  إلى  افجئص 
أسثائه، وق غصئض أن غضعن أبثا شغ رد الفسض، وعثه 
أبرز أجئاب الصعة والافعق. شصث جئصعط شغ بثر إلى 

اخاغار المعصع، وأظجلعط سطى خطاه.
١١- افخث بافجئاب المااتئ: أسث رجعلظا الثطئ وأطظ 
الةغح،  وسئأ  الخفعف،  وخش  المعصع  واخاار  السقح 
بط بسث ذلك رشع غثغه ودسا اهللا «الطَُّعطَّ َظْخَرَك الَِّثي 
َوَسْثَتِظغ» أطا الاعاضض والامظغ سطى اهللا افطاظغ دون 
أخث بأجئاب الظخر شعع طثالفئ لسظظ اهللا وسةج ذالما 

اجاساذ طظه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
شخظسئ  بثر  جغح  طغجت  الاغ  الخفات  أبرز  عثه 
اظاخاره الساتص، وطا ظصص بسدعا شغ طسرضئ إق اعاج 
الةغح وعجم، تري بظا وظتظ ظاطمج خطا الظخر أن 
جغح  ظئراس  اهللا  بإذن  لاضعن  الخفات  عثه  ظةسث 
خظع  ضما  جثغث  طظ  اظاخاراتظا  غخظع  الثي  الثقشئ 

 اظاخار بثر بإذن اهللا تسالى

اشاداح  طع  وخاخئ  أطرغضا،  غخغإ  الثي  اإلتراج 
وافوضراظغ،  السعري  المطفغظ  طع  تساططعا  ازدواجغئ 
وغساثثم  الضغماوي  اجاثثام  تتاحغ  سطى  شغسمض 
ضض طا عع طفدض دولغًا بسث أن لط تئص عظاك أجطتئ 

طترطئ طا دام الثم المسفعك لمسطمغظ؟!
ضئغرة  خفسئ  عغ  وأخعاتعا  المةجرة  عثه  أن  ضما 
والصرارات  الثولغئ  التطعل  غساةثون  طظ  وجه  شغ 
افطمغئ، شعثه المةازر طا ارُتضئئ، إق بمئارضئ دولغئ 
بالمسطمغظ  تظضغض  فظعا  طرتضئغعا،  سطى  وتساغط 
الثغظ خرجعا شغ بعرتعط ضث ذاغغئ وراءه المظزعطئ 

الثولغئ برطاعا.
وعغ أغدًا خفسئ شغ وجه المعادظغظ والمفاوضغظ 
والقعبغظ بثّلئ لطاطئغع طع صاتض أبظائظا وعادم بغعتظا 
وُطحّرد أعطظا وطظاعك أسراضظا وطمجق أذفالظا أحقء.
بثئث  غرّوجعن  طظ  جئغظ  سطى  ساٍر  وخمُئ  وعغ 
 ،٢٢٥٤ افطمغ  والصرار  افطرغضغ  السغاجغ  لطتض 
الطثغظ غبئاان أرضان ظزام الصاض واإلجرام، والطثغظ 
الاةارب  آقف  اجاظساخ  لزروف  تعغؤئ  بمبابئ  عما 
أساد  لع  شغما  الاداطظ،  تغ  طةجرة  طظ  المساصئطغئ 

ظزام اإلجرام جغطرته وترتغإ أوراصه طظ جثغث.
وطخالتاه  الظزام  عثا  بمعادظئ  غرضعن  طظ  وإن 
أولؤك  وخاخئ  البعرة،  أبظاء  طظ  أظه  غثسغ  طمظ 
شغ  عط  الثاسمئ،  الثول  بمثابرات  المرتئطعن 

التصغصئ أضبر إجراطًا طظ أسثائعا.
أشراد  جرغمئ  لغسئ  المةجرة  عثه  أن  الاأضغث  طع 
إجرام  سمطغئ  عغ  بض  شتسإ،  اإلجرام  غماعظعن 
طمظعب طظ ظزام صمسغ طاضاطض، تاصٍث سطى اإلجقم 
أطرغضا،  الضفر  رأس  ورائه  وطظ  الحام،  أعض  وسطى 
وبمحارضئ دولغئ وتشطغئ أطمغئ، وغسغظعط سطى ذلك 
أظزمئ وظغفغئ تصاجمئ دور افسثاء أو تسّمئ خثاسًا 

وطضرًا "بافخثصاء".
أطعال  أجضرتعط  شصث  الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة  أطا 
لمظاذص  تراجًا  شئاتعا  الصثرة،  المسمعطئ  الثاسمغظ 
جغطرة ظزام اإلجرام، وجغفًا طسططًا سطى رصاب أبظاء 
افطئ المسطاءة الاغ جادت بأضبر طظ ططغعن حعغث، 
ولط تسث عثه المةازر وق دطاء الحعثاء الاغ أرغصئ 
وق اجاشابات المساصطغظ والمساصقت تترك شغعط ذرًة 

طظ ظثعة أو ضراطئ، شصث باسععا ببمظ زعغث بثج.
غطفؤعا  لظ  المةرطغظ  بأن  غصغظ  سطى  شإظظا  وخااطًا، 
اهللا  وأن  جثى،  تدغع  لظ  أبظائظا  دطاء  وأن  اهللا،  ظعر 
ضان  ولؤظ  اآلخرة.  صئض  الثظغا  شغ  خثورظا  جغحفغ 
وقعبعن  أذقء،  وطعادظعن  وطااجرون،  خعظئ  عظاك 
اجاةابئ  والةعر،  والصعر  الضفر  ظزام  طع  لطاخالح 
غرضعن  ق  رجاقً  افطئ  شغ  شإن  أجغادعط،  لاآطر 
ربعط،  فواطر  إق  الثدعع  غأبعن  دغظعط،  شغ  الثظغئ 
وتاعغب  بعرتعط  طسغرة  إضمال  سطى  اهللا  غساعثون 
أرضاظه  بضاشئ  اإلجرام،  ظزام  بإجصاط  تدتغاتعط 
السطماظغ؛  ودجاعره  إجراطه  وطآجسات  ورطعزه 
خقشئ  ظض  شغ  أظصاضه،  سطى  اإلجقم  تضط  لغصغمعا 

 راحثة سطى طظعاج الظئعة

تامئ: طةجرة تغ الاداطظ شغ دطحص 
الثواشع وحرضاء اإلجرام والمعصش المططعب

تامئ ضطمئ السثد: خفات الةغح المظاخر

ا  مَ وا  يِّرُ غَ يُ تَّى  حَ مٍ  وْ بِقَ ا  مَ يِّرُ  غَ يُ الَ  هَ  اللَّ ﴿إِنَّ  تسالى:  صال 
عثه  تفسغر  شغ  زطاظظا  سطماء  خطط  لصث   ،﴾ مْ هِ سِ بِأَنفُ
اآلغئ خططا سةغئا، فن طسزط افبتاث الاغ تظاولاعا 
صث تخرتعا شغ الاشغغر الفردي، وأبسثتعا ضض الئسث 
بتضعطات  غطغح  الثي  الةماسغ  الترضغ  الاشغغر  سظ 
اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  الغعم  الصائمئ  الدرار  دوغقت 
أولؤك  وضأن  اهللا،  أظجل  بما  طظعا  واتثة  تتضط  وق 
لط  إذ  والةعر!  الةئر  لتضام  تبئغئ  وضقء  السطماء 
وإظما  ظعائغا،  الفردغئ  إلى  اآلغئ  عثه  ألفاظ  تاطرق 
ضاظئ ضطعا بخغشئ الةمع (ِبَصْعٍم ، ُغَشغُِّروا ، ِبَأظُفِسِعْط) 
ظعائغا سظ إخقح افشراد،  ولثلك تخرف عثه اآلغئ 
والئثء بإخقح الظفعس وطا حاضض ذلك طظ افتضام 
بث  وق  الفردي،  بالسطعك  طاسطص  عع  طما  الحرسغئ 
طظ خرشعا إلى السطعك الةماسغ الترضغ المةامسغ 

الثي غتثث الاشغغر المظحعد شغ افطئ.
والاشغغر صث ورد ذضره أغدا شغ جعرة افظفال شغ صعله 
لَى  ا عَ هَ مَ ةً أَنْعَ مَ عْ يِّراً نِّ غَ هَ لَمْ يَكُ مُ لِكَ بِأَنَّ اللَّ تسالى: ﴿ذَ
 .﴾ لِيمٌ عَ يعٌ  مِ سَ هَ  اللَّ أَنَّ  وَ مْ  هِ سِ بِأَنفُ ا  مَ وا  يِّرُ غَ يُ تَّى  حَ مٍ  وْ قَ
وطظ لطائش طا قتزئ أن عثه اآلغئ صث وصسئ بغظ 
آغاغظ تاتثبان سظ صعم شرسعن والثغظ طظ صئطعط 
صث  اهللا  وأن  أشرادا)،  ولغج  وأظزمئ  ودول  (أصعام 
ظالمغظ،  ضاظعا  بأظعط  ووخفعط  بثظعبعط،  أخثعط 
وطسطعم أن الزطط ق غصع طظ جمغع افشراد، وإظما طظ 
المف والةظعد الثغظ غترجعظعط وغترجعن ظزاطعط 
غغروا  لما  أصعاطعط  وسطى  سطغعط  اهللا  ششّغر  الفاجث. 
الثغظ  ولغج  جمغسعط،  الاشغغر  شطال  بأظفسعط،  طا 
وا  قُ اتَّ ظطمعا طظعط خاخئ، طخثاصا لصعله تسالى: ﴿وَ
أَنَّ  وا  لَمُ اعْ وَ ةً  اصَّ خَ مْ  نكُ مِ وا  لَمُ ظَ ينَ  الَّذِ يبَنَّ  تُصِ الَّ  فِتْنَةً 
﴾. شالسغاق عع جغاق تشغغر جماسغ  يدُ الْعِقَابِ دِ هَ شَ اللَّ

ولغج شردغا.
ق  أظه  اآلغئ  عثه  شغ  تسالى  اهللا  أخئر  الصرذئغ:  صال 
غشغر طا بصعم تاى غصع طظعط تشغغر، إطا طظعط أو طظ 
الظاظر لعط، أو طمظ عع طظعط بسئإ. ضما غغر اهللا 
بالمظعجطغظ غعم أتث بسئإ تشغغر الرطاة بأظفسعط، 
اآلغئ  طسظى  شطغج  الحرغسئ.  أطبطئ  طظ  عثا  غغر  إلى 
أظه لغج غظجل بأتث سصعبئ إق بأن غاصثم طظه ذظإ، 
ملسو هيلع هللا ىلص  صال  ضما  الشغر،  بثظعب  المخائإ  تظجل  صث  بض 
اِلُتعَن؟ َصاَل: «نََعْم إَِذا كَُثَر  وصث جؤض: َأَظْعِطُك َوِشغَظا الخَّ

الَْخَبُث». اعـ
مٍ﴾، طظ ساشغئ  وْ ا بِقَ يِّرُ مَ غَ هَ الَ يُ وصال الطئري: ﴿إِنَّ اللَّ
وظسمئ، شغجغض ذلك سظعط وغعطضعط ﴿َتاَّى ُغَشغُِّروا َطا 
واساثاء  بسدًا،  بسدعط  بزطط  طظ ذلك  ِبَأظُفِسِعْط﴾ 
سصعباه  تغظؤث  بعط  َشَاتضَّ  بسخ،  سطى  بسدعط 
وتشغغره. وأوتى اهللا إلى ظئغ طظ أظئغاء بظغ إجرائغض: 
أن صض لصعطك: إظه لغج طظ أعض صرغئ وق أعض بغئ 
غضعظعن سطى ذاسئ اهللا شغاتعلعن طظعا إلى طسخغئ 
اهللا، إق تتعل لعط طما غتئعن إلى طا غضرععن، بط 
الَ  هَ  اللَّ ﴿إِنَّ  اهللا:  ضااب  شغ  ذلك  طخثاق  إن  صال: 
﴾. وشغ التثغث  مْ هِ سِ ا بِأَنفُ وا مَ يِّرُ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ يِّرُ مَ غَ يُ
َفْوَق  َواْرتَِفاِعي  َوَجَاللِي،  تِي  َوِعزَّ  : بُّ الرَّ «َقاَل  الصثجغ، 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرةـ 

يف بمباركة الدولة السويدية  حرق المصحف ال

لطمس هوية المسلم
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 افربساء ٤ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ٤ أغار/طاغع  ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٣٨٩

أضث افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، شغ بغان ختفغ: 
أن الصاال الثائر (شغ دارشعر) لط غضظ عع افول طظ ظعسه، وق غئثو أظه جغضعن افخغر شغ ظض تصاسج الثولئ 
سظ الصغام بمسؤعلغاتعا شغ تفر الثطاء، وإغةاد اقجاصرار، خاخئ طع اظاحار السقح بضباشئ، وتالئ الق دولئ 
الاغ أوخض لعا السسضر الظاس شغ الئقد. وذّضر أن: الصاال بغظ المسطمغظ ترام حرسًا، وضثلك الصاال تتئ 
رابطئ الصئغطئ تّرطه اإلجقم، وتالئ الفراغ افطظغ السرغخ الاغ تامثد شغ ذعل الئقد وسرضعا عغ تالئ 
طظ  المساسمر  الضاشر  غرغث  وسسضر،  ططغحغات  وصادة  تضام  طظ  أدواته  وغظفثعا  المساسمر،  الضاشر  خظسعا 
خقلعا أن غحفغ غطغطه شغ جماعغر المسطمغظ الثغظ غاططسعن لاشغغر تغاتعط، وخاط افجااذ أبع خطغض بغاظه 
طآضثا: إن العصائع وافتثاث سطى ضاشئ الخسث لاظطص بتامغئ الاشغغر سطى أجاس اإلجقم، شثولاه الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ دولئ الرساغئ الاغ تعشر افطظ والتغاة الضرغمئ لطرسغئ، «َفاْإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل 
َعْن َرِعيَِّتِه». طظ جاظإ آخر، ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بمضائه بمثغظئ افبغخ إشطارًا رطداظغًا غعم 
والمتاطعن  السغاجغئ،  افتجاب  وأسداء  ورؤجاء  ووجعاؤعا،  المثغظئ  أسغان  إلغه  ُدسغ  رطدان،   ٢٢ السئئ 
وغغرعط، بط أصغمئ شسالغئ جغاجغئ سصإ اإلشطار تتثث شغعا الظاذص الرجمغ افجااذ إبراعغط سبمان سظ 
العضع السغاجغ الراعظ المأزوم، طئغظًا أن المثرج العتغث طظ أزطات افطئ المخظعسئ عع بإصاطئ ظزام التضط 
السمض  افطئ  سطى  شرض  الثقشئ  عثه  وأن  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وعع  اإلجقم؛  تثده  الثي 
إلصاطاعا. وصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بسثة زغارات لسثد طظ أسغان طثغظئ افبغخ سئر وشعد أرجطعا 
الصغادات  وتتمغض  الخطئ،  تعذغث  أجض  طظ  الجغارات  تطك  وضاظئ  رطدان.  و٢٣   ٢٢ والسئئ  الةمسئ  غعطغ 

المسؤعلغئ شغ السمض طظ أجض إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

أخثر خظثوق الظصث الثولغ، بغاظاً شغ ٢٤ طظ ظغسان/أبرغض الماضغ، جاء شغه "لصث سصثظا اجاماسات طبمرة طع 
وزغر المالغئ الئاضسااظغ تعل الاطعرات والسغاجات اقصاخادغئ شغ باضساان". وشغ عثا السغاق، أضث بغان ختفغ 
أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: أن خظثوق الظصث الثولغ أداة أطرغضا لقجاسئاد 
اقصاخادي لمسزط السالط، وجازض باضساان خاضسئ لسغطرة جغاجاته الاغ أغرصئ الئقد شغ الثغعن والادثط 
والئطالئ، وجغدشط تضام باضساان سطى الظاس لةظغ المجغث طظ الدرائإ، بغظما جغزطعن غأخثون المجغث طظ 
الصروض الربعغئ لدمان بصاء باضساان بصرة ظصثغئ تطعب لخالح الماشغا الربعغئ. وتساءل الئغان: عض غعجث اآلن 
أي ساصض، غظضر سثم وجعد تشغغر تصغصغ شغ ظض الثغمصراذغئ؟ ألط تاظاوب جمغع افتجاب السغاجغئ السطماظغئ 
شغ التضط وجمغسعا ضمظئ الائسغئ واقظخغاع لخظثوق الظصث الثولغ، طا أدى إلى تثطغر اصاخادظا؟ وخاط الئغان 
طآضثا: إن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، عغ وتثعا الاغ غمضظعا أن تتررظا طظ السئعدغئ 
اقصاخادغئ، وجاعتث المعارد العشغرة والماظعسئ لطئقد اإلجقطغئ لاخئح أغظى دولئ شغ السالط. لثلك ألط غتظ 
العصئ فن ظاعصش سظ السماح لطثغمصراذغئ بطثغظا طرارًا وتضرارًا، وذلك بالسمض طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 

سطى طظعاج الظئعة لرساغئ حآوظظا بما غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى؟!

اع الدموي  دارفور يكشف عن خيانة الحكام  ال
وخطورة وجود مليشيات وحركات مسلحة

يَِدِه َوثََمَرَة َقلِْبِه َفلُْيِطْعُه إِْن اْسَتطَاَع َفإِْن َجاَء آَخُر يَُناِزُعُه َفاْضِربُوا 
ُعُنَق اْآلَخِر»، ولما ُروي سظ سرشةئ صال: جمسئ رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َمْن أَتَاكُْم َوأَْمُركُْم َجِميٌع َعلَى َرُجٍل َواِحٍد يُِريُد أَْن 
َق َجَماَعَتكُْم َفاْقُتلُوُه». شطؤظ اتسع الظزام  يَُشقَّ َعَصاكُْم أَْو يَُفرِّ
الضعظفغثرالغ  اقتتاد  أو  الفغثرالغ  لقتتاد  الةمععري 
إق  غاسع  ق  اإلطاطئ  أو  الثقشئ  ظزام  شإن  الثول  بغظ 

لطعتثة بغظ المسطمغظ شتسإ.
الةمععري  الظزام  شغ  الاداطظغ  الاظفغثي  الةعاز  أطا 
شق وجعد له شغ ظزام اإلجقم، وإظما المعجعد خطغفئ 
واتث غاعلى التضط بظفسه وطظفردًا، وغساسثه شغ التضط 
طساون أو أضبر بحضض شردي غغر تداطظغ، بمسظى أن لضض 
طساون أن غفسض طا غحاء دون أن غرجع إلى المساون 
اآلخر، والمسآولغئ سطى سمطه واصسئ سطى حثخه، وق 
غتااج المساون لاظفغث تضط طظ افتضام إلى أخث طعاشصئ 
المساون اآلخر، وق غرجع إلغه شغ حغء، وق غرجع شغ 
أتضاطه إق لطثطغفئ، شتسإ شالثقف بغظ الظزاطغظ خقف 

جثري أجاجغ.
إن اإلجقم دغظ وظزام سالمغ جاء لسقج طخالح السئاد 
بالتص والسثل، وعع دغظ وظزام ظجل به العتغ، شعع 
دغظ وظزام طاضاطض تام ق غسارغه الظصص وق الدسش، 
شصث صال جئتاظه: ﴿اْلَغْعَم َأْضَمْطُئ َلُضْط ِدغَظُضْط َوَأْتَمْمُئ 
َسَطْغُضْط ِظْسَمِاغ َوَرِضغُئ َلُضْط اِإلْجَقَم ِدغظًا﴾، شق ظصص 
شغه تاى ُغةئر بشغره طظ افدغان وافظزمئ، لعثا وجإ 
سطى المسطمغظ اقصاخار سطى ظزام اإلجقم وتثه وظئث 

طا جعاه.
إن افخث طظ الضفار غسظغ أن أتضاطظا وأشضارظا خارت 
طثاططئ ططائسئ سطى الظاس شااعصش الثسعة إلى اإلجقم، 
وق غسعد المسطمعن صادرغظ سطى دسعة الضفار إلى دغظعط 
وذراز سغحعط، وعثا طا غةإ أن غافطظ إلغه المسطمعن، 
وعثه المساظغ ضطعا طما اتفص سطغعا المسطمعن جمغساً، 
عثه  لعق  طسطط  سطى  لاثفى  المساظغ  عثه  تضظ  ولط 
المسطمغظ  أشصثت  الاغ  الفضرغئ  اقجاسمارغئ  العةمئ 
تعازظعط وععغاعط وجسطاعط غطاتصعن برضإ التدارة 
الشربغئ الضاشرة سظ سطط وسظ جعض، شالتثَر التثَر طظ 
اتئاع َجَظَظ الغععد والظخارى شإظه المْآذن باقظثبار، وإن 
الثقص وتثه عع السعدة إلى الامّغج، واقساجاز بما رضغه 
اهللا لظا طظ ظزط، وظئث تصطغث الضفار شغ أظزماعط وظمط 

سغحعط وشساد أشضارعط.
إن الَصَسط الثي أصسمه رئغج وأسداء طةطج الصغادة 
الرئاجغ لغثل إطا سطى جعطعط بما غصسمعن سطغه، شق 
غخطتعن أن غضعظعا تضاطا سطغظا تغث إظعط ق غفرصعن 
الثغمصراذغ،  الةمععري  والظزام  اإلجقم  ظزام  بغظ 
وإطا أظعط غسعن سطى ذلك ولضظعط طأطعرون أن ُغطئسعا 
سطى أعض الغمظ سصغثتعط شغ خططعط أتضام اإلجقم 
بأتضام الضفر، وشغ ضطاا التالاغظ غةإ خطسعط وإصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لاحرق 

 حمسعا طظ جثغث، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

إن إجراء العظثجئ العرابغئ سطى بثور التئعب عع تقسإ 
التاططئ  العرابغئ  بالمادة  صخٍث  سظ  اإلظسان  به  غصعم 
إظااجغاعا،  زغادة  بصخث  التئعب  لمتاخغض  لطمعّربات 
شغ تشغغر لطئغساعا المةئعلئ سطغعا، شصث أدى الاسثغض 
العرابغ لطتئعب سطى إظااجعا طعاد ضغمغائغئ طتثبئ ق 
تشغغإ  وتط  الطئغسغئ،  الزروف  شغ  تتثث  أن  غمضظ 
تسئغر الئثور المسثلئ ورابغاً بطفر "الئثور المتسظئ". شصث 
اجاطاع السالمان واذسعن وضرغك شغ السام ١٩٥٣م 
Deoxyribo Nucleic وضع ظمعذج لئظاء المادة العرابغئ
Acid “DNA“ وعغ سئارة سظ التمخ الظعوي الراغئعزي 
طظصعص افضسةغظ. لغئثأ الاثخض شغ إظااج طتاخغض 
طظزمئ  واتثثت  ورابغاً.  طسثلئ  وبثور  تئعب  ظئاتغئ؛ 
سطى  الماتثة،  لفطط  الاابسئ  (الفاو)  والجراسئ  افغثغئ 
ساتصعا إظااج طتاخغض طسثلئ ورابغاً طساعثشئ الئطثان 
الظاطغئ سئر إخثار دلغض إرحادات لمحروسات إظااج عثه 
المحارغع  تطك  بثسط  الثولغ  الئظك  ولتصعا  التئعب، 
باصثغط الصروض الماسطصئ بإصاطئ طحارغع تعشغر الشثاء 
شغ الئطثان الظاطغئ. ولثلك تحارط المظزمات الثولغئ 

تص سئعر الئثور سئر طظاذص التثود دون سراصغض.
طظ  لطسثغث  ورابغاً  المسثلئ  الجراسغئ  الئثور  تساعثف 
طظ  وغغرعا  والطماذط  والئطاذا  التئعب  أخظاف 
الظاطغئ،  السالط  بطثان  طظ  سثدًا  الجراسغئ،  المتاخغض 
طظعا الغمظ وغاظا والضعظشع والضاطغرون وضغظغا، وغغرعا 
طظ الئطثان. وصث دحظئ الطةظئ الثولغئ لطخطغإ افتمر 
زراسئ التئعب المسثلئ ورابغاً، وإصاطئ طحاض زراســغ شغ 
طتاشزئ خسثة حمال الغمظ، وتدر طتمث جابر سعض 
تثحغظ  المظخرم  آذار/طارس  شغ ٣١  خسثة  طتاشر 
تخاد الصمح المسثل ورابغاً، وصال: "ظسسى لدمان وجعد 
بثور لاطئغئ اتاغاج المجارسغظ شغ المتاشزئ". بالاأضغث 

إظه ق غسغ طا غصعل.
لماذا صاطئ تطك المحارغع وطا الثطعرة طظ إصاطاعا؟ 
شغ المصام افول غاط إبصاء أجعاق السالط الظاطغ طفاعتئ 
أطام طتاخغض الثول الرأجمالغئ طظ خقل تصثغط الئثور 
سطى الثوام؛ فن طتاخغض تطك الئثور  المسثلئ ورابغاً 
تخطح لقجاعقك شصط وق تخطح لقبثار. شق بث طظ 
الرأجمالغئ  الثول  طظ  الثوام  سطى  الئثور  تطك  صثوم 
إلى الئقد الظاطغئ، ولثلك احارذعا تص سئعر الئثور سئر 

طظاذص التثود دون سراصغض.
المتطغئ  المتاخغض  سطى  الصداء  الباظغ  المصام  وشغ 
شغ الئطثان الظاطغئ ظعائغًا بستإ طا بأغثي المجارسغظ 
طظ تئعب ذئغسغئ بأجالغإ ططاعغئ وإسثاطعا، وزراسئ 
ظئاتات طسثلئ ورابغًا طظ جاظإ طالضغ الئثور المسثلئ 
إلغعا  وتظصض  الطئغسغئ  الظئاتات  سطى  تآبر  ورابغًا 
طظ  الاثطص  سطى  إجئارعا  بشغئ  وافطراض،  افوبؤئ 
الئثور  سطى  واقساماد  المتطغئ،  الجراسغئ  طتاخغطعا 
المسثلئ ورابغًا سابرة التثود الشجغرة اإلظااج والثالغئ 

أدان المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان بسظش اظفةارات افجئعع الماضغ الاغ أودت بتغاة 
أضبر طظ ١٠٠ حثص. جاء ذلك شغ بغان ختفغ صال شغه: تثّل الافةغرات افخغرة سطى أن الحئضات اقجاثئارغئ 
المفضضئ أسادت تأجغج طقذاتعا واجاأظفئ أظحطاعا، بسث أن تتعل اقشاصار إلى العخعل إلى طعاد اجاثئاراتغئ 
طعبعصئ إلى أتث أخطر الاتثغات افطظغئ الاغ تعاجه أطرغضا شغ أششاظساان. تغث تظعي الّدشط سطى تضعطئ 
ذالئان باظفغث تفةغرات وصاض أبرغاء؛ بعثف دشسعا لطثخعل شغ تساون اجاثئاراتغ طع أطرغضا والشرب ودول 
المظطصئ وشرض ططالئعا السغاجغئ سطى إطارة أششاظساان اإلجقطغئ. ولفئ الئغان إلى: أن العةمات افخغرة 
باضاغضات اجاثئاراتغئ طاطّعرة، ُتظسإ إلى تظزغط الثولئ، إق أّن اجاعثاف طةمعسئ سرصغئ طسغظئ وسرق ودغظ 
طسغظ شغ أطاضظ طصثجئ ودغظغئ غاةاوز صثرة تظزغط الثولئ الثي تسّرض لطصمع الحثغث طظ تضعطئ ذالئان. 
وعثه طةرد دساغئ طظ طسآولغ افطط الماتثة وأطرغضا تعثف إلى تدثغط وجعد تظزغط الثولئ تاى تامّضظ 

حئضات المثابرات افطرغضغئ والشربغئ واإلصطغمغئ طظ طاابسئ طعاطعا الاثطغرغئ شغ أششاظساان.

خطعرة الئثور املسثلئ ورابغاً 
سطى الجراسئ وختئ اإلظسان
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رحاد  الغمظ  شغ  الرئاجغ  الصغادة  طةطج  رئغج  أدى 
البقباء  الثجاعرغئ  الغمغظ  المةطج  وأسداء  السطغمغ 
شغ طثغظئ سثن، طصر التضعطئ المآصئ، بتدعر سثد 
طظ السفراء افوروبغغظ والسرب وضثلك طئسعث افطط 
الماتثة لطغمظ عاظج غروظثبرغ والمئسعث افطرغضغ 
تغط لغظثرضغظس، تغث إن رئغج وأسداء طةطج الصغادة 
طامسضغظ  غضعظعا  أن  السزغط  باهللا  أصسمعا  الرئاجغ 
الةمععري...  الظزام  سطى  غتاشزعا  وأن  اهللا،  بضااب 
والظزام  وأتضاطه  اهللا  ضااب  بغظ  الةمع  غمضظ  شضغش 

الةمععري؟!
التضط  أظزمئ  طظ  ظزام  عع  الةمععري  شالظزام 
الثغمصراذغئ، وعع الظزام الثي غصعم سطى طئثأ تضط 
ظغابغ  عما:  ظعسغظ  إلى  وغظصسط  لطحسإ،  الحسإ 
ورئاجغ، غاط شغه تطئغص دجاعر طظ وضع الئحر غراسغ 
طخالح الظاس شتسْإ دون أي اسائار آخر طططصاً، شما غراه 
الظاس طخطتئ لعط غحّرسعظه دجاعرًا أو صاظعظاً غطاجطعن 
به. ضما وغظاثإ الرئغج شغه لمثة طتثدة، وق غةعز شغ 
الظزام الةمععري أن غظاثإ الرئغج طثة طططصئ غغر 
طتثدة، وطئظغ سطى أجاس الثغمصراذغئ الاغ تصعم سطى 
طئثأ تص الاحرغع لطحسإ. وطبطما غةعز أن غصعم الظزام 
الةمععري شغ الثولئ المعتثة، غةعز ضثلك أن غصعم 
شغ الثولئ اقتتادغئ اتتادًا شغثرالغاً أو اتتادًا ضعظفغثرالغاً. 
ضما أن لطظزام الةمععري جعازًا تظفغثغاً سئارة سظ لةظئ 
أو عغؤئ طضعظئ طظ سثة أحثاص غصعطعن بممارجئ 

التضط بخعرة تداطظغئ.
اإلطاطئ،  أو  الثقشئ  ظزام  أو  اإلجقم  ظزام  شغ  أطا 
شالرئغج شغ دولئ اإلجقم ق غظاثإ لمثة طتثدة بجطظ 
طتثد، شما دام طتاشزاً سطى الحرع طظفثًا فتضاطه صادرًا 
شإظه  الثقشئ  وطسآولغات  الثولئ  بحآون  الصغام  سطى 
غئصى خطغفئ، ذلك أن ظّص الئغسئ العاردة شغ افتادغث 
ولط غصغث بمثة طسغظئ، لما روى أظج بظ  جاء طططصاً 
طالك سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صعله: «اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا، َوإِْن اْسُتْعِمَل 
َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ كَأَنَّ َرأَْسُه َزِبيَبٌة». وأطا الاحرغع شق غخح 
لطحسإ شغ دولئ اإلجقم أن غصعم به، فن المحّرع شغ 
اإلجقم عع اهللا جئتاظه وتسالى، والرجعل ملسو هيلع هللا ىلص طئطس لما 
غعتى إلغه طظ ربه، وطا جعى ذلك شق غتص وق غةعز 
لمسطط ضائظاً طظ ضان أن غدع تحرغساً لفشراد أو لطثولئ، 
ربما غعخض خاتئه إلى  وطظ غفسض ذلك غرتضإ إبماً 
لَئِكَ  أُوْ هُ فَ لَ اللَّ ا أَنزَ مْ بِمَ كُ نْ لَمْ يَحْ مَ الضفر، صال تسالى: ﴿وَ
سمطه  اإلجقطغئ  الثولئ  شغ  والثطغفئ  ونَ﴾.  افِرُ الْكَ مْ  هُ
تئظغ افتضام الحرسغئ وجسطعا عغ وتثعا دجاعر الثولئ 

العاجإ اقلاجام.
لصث تّرم اإلجقم سطى المسطمغظ أن غضعظعا دوقً اتتادغئ 
أو دوقً طساصطئ، وأوجإ أن غضعن المسطمعن جمغساً شغ 
دولئ واتثة طعّتثة شتسإ، وغترم أن غضعظعا غغر ذلك، 
لما روى طسطط أن سئث اهللا بظ سمرو بظ الساص صال: إظه 
جمع رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َوَمْن بَايََع إَِماماً َفأَْعطَاُه َصْفَقَة 

استحالة الجمع ب التمسك بكتاب اهللا 
واِّـحافظة على النظام الجمهوري
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طظ افطراض وافوبؤئ.
إن خطعرة الئثور المسثلئ ورابغاً ظاتةئ سظ تشغغر المادة 
العرابغئ DNA سظ ذئغساعا وإضسابعا ذئغسئ طتثبئ 
ظاعرعا الثغر وباذظعا الحر. شجغادة اإلظااج جاءت سطى 
تساب اإلخقل شغ تأدغئ وظائش المتاخغض بإظااج طعاد 
ضغمغائغئ جثغثة لط تضظ شغ التسئان شأضتئ جالئئ 
لفضرار وافطراض، وصث بثأ بغع الشثاء المسثل ورابغًا 
السدعغئ  افطراض  اظاحار  اتسع  وطسه  ١٩٩٤م.  شغ 
ضالةططات الثطاغغئ الاغ غسئئعا طتخعل الصمح المسثل 
ورابغاً، والصعلعن السخئغ، ضما أن عظاك طسثقت ورابغئ 
تسئإ السصط أو اظثفاض الثخعبئ، وغغرعا طظ افطراض 
الاغ تفاك بالتغاة واإلظسان. شإّن السثغث طظ افغثغئ 
المسثلئ ورابغاً تتاعي سطى طعاد خطرة إذا طا ُأخدسئ 
طظ  طمظعسئ  وعغ  السقطئ،  قخائار  تصطغثغئ  لمظاعب 
الاثاول شغ السثغث طظ دول السالط، جعاء أضان الاسثغض 
سطماء  تصصه  طا  ضض  شطغج  ظئاتغاً.  أم  تغعاظغاً  العرابغ 
المئثأ الرأجمالغ القعبعن وراء المظفسئ، شعائث لغج لعا 
أضرار، ضظصض طعربات الامبغض الدعئغ طظ الئطاذا إلى 
افُرز لجغادة ضفاءة إظااج الظحا الظئاتغ، وتسثغض افغخ 
شغ الظئاتات سظ ذرغص إبطال طفسعل بسخ المعربات 
لضغ غاتعل طسار بسخ المشثغات طظ ججء إلى ججء آخر 
طظ أججاء الظئات، ضجغادة ترضغج افتماض الثعظغئ شغ 

الئثور بثقً طظ افوراق.
تسائر التئعب طظ المتاخغض اقجاراتغةغئ الاغ ق غظى 
الرأجمالغئ  الثول  تمسك  والغعم  زراساعا،  سظ  لطثول 
الثول  تمضغظ  دون  وتتعل  والشثاء،  التئعب  بجراسئ 
الظاطغئ بخفئ ساطئ والئقد اإلجقطغئ بخفئ خاخئ طظ 
إظااج ضفاغاعا طظ التئعب والشثاء باجاصقلغئ. لط غضظ 
لطثول الرأجمالغئ أن تظةح شغ طظع المجارسغظ شغ الئقد 
بمثاطش  التئعب  زراسئ  شغ  اقجامرار  طظ  اإلجقطغئ 
أخظاشعا، لعق تساون أظزمئ التضط شغ تطك الئقد بفاح 
أجعاصعا لعا وتسعغص طا تخثره إلغعا طظ تئعب بأجسار 
رخغخئ طصارظئ باضطفئ زراساعا شغ طعاذظعا افخطغئ. 
غصئطعا  تاى  طةاظغئ  ضمساسثات  التئعب  َطْئ  ُصثِّ شصث 
طئ  وُصثِّ لطتئعب،  زراساعط  سظ  وغصسثوا  المجارسعن، 
المجارسغظ  التضط  أظزمئ  دشسئ  بط  طآجطئ،  ضصروض 
إلى زراسئ المتاخغض الظصثغئ ضالئظ والصطظ والسمسط 

والطعز وغغرعا.
أغاعا الثول الرأجمالغئ: دسغ الثطص لطثالص، غضفغ طا 
تثخطاط شغ العظثجئ العرابغئ شآذغاط اإلظسان والتغعان 
ِشغ  َجَسى  َتَعلَّى  ﴿َوِإَذا  تسالى  لصعله  طخثاصا  والظئات، 
اْفَْرِض ِلُغْفِسَث ِشغَعا َوُغْعِطَك اْلَتْرَث َوالظَّْسَض َواهللاَُّ َق ُغِتإُّ 
اْلَفَساَد﴾. إن طئثأ اإلجقم لط غضظ غعطاً طفسثًا لطتغاة، 
بض ظزمعا وشص ظزام الثالص المثبر، وجغسعد لاظزغمعا 
بإذن اهللا شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى  صرغئاً 

 طظعاج الظئعة

ة  أفغانستان  ات األخ التفج
تدل ع أن الشبكات االستخبارية المفككة استأنفت أنشطتها

ً

صندوق النقد الدو أداة أمريكا 
الستعباد دول العالم اقتصاديا
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