
بالمسروف،  افطر  اإلجقطغئ؛  افطئ  سطى  اهللا  شرض 
صعله  شغ  اإلجقم،  إلى  والثسعة  المظضر،  سظ  والظعغ 
ونَ  رُ أْمُ يَ وَ  ِ ريْ اخلَْ إِىلَ  ونَ  عُ دْ يَ ةٌ  أُمَّ مْ  نْكُ مِ نْ  لْتَكُ ﴿وَ تسالى: 
 .﴾ ونَ لِحُ املُْفْ مُ  هُ أُولَئِكَ  وَ رِ  املُْنْكَ نِ  عَ نَ  وْ نْهَ يَ وَ وفِ  رُ بِاملَْعْ
وفعمغئ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر لط غضطش 
تسمض  جماسئ  بإصاطئ  افطر  جاء  بض  شصط،  افشراد  به 
بالمسروف  أطرًا  لغج  أي  الفروض؛  عثه  إصاطئ  سطى 
سظ المظضر شتسإ، بض أطر بإصاطئ جماسئ طظ  وظعغاً 
ةٌ﴾،  أُمَّ مْ  نْكُ مِ نْ  لْتَكُ ﴿وَ الفرض:  عثا  تصغط  المسطمغظ 
لاصط  أي  لطئغان؛  ولغسئ  لطائسغخ  عظا  "ِطْظ"  شإن 
الفروض  فداء  طاضاطئ"  "جماسئ  أطئ  المسطمغظ  طظ 
ابظ  صال  جماسئ.  المسطمعن  غضعن  أن  ق  المططعبئ، 
ضبغر رتمه اهللا: "َواْلَمْصُخعُد ِطْظ َعِثِه اْآلَغِئ َأْن َتُضعَن 
ْأِن، َوِإْن َضاَن َذِلَك  َغٌئ ِلَعَثا الحَّ شْرَصئ ِطَظ افطَّئ ُطَاَخثِّ
ِئ ِبَتْسِئِه" الافسغر السزغط  َواِجئاً َسَطى ُضضِّ َشْرٍد ِطَظ اْفُطَّ
َإ  ُظخِّ إذا  اإلجقم  شغ  التاضط  أن  وبما  ضبغر.  قبظ 
لرساغئ  َإ  ُظخِّ صث  غضعن  إظما  لغتضمعا،  الرسغئ  سطى 
حآوظعا، شإذا صّخر شغ عثه الرساغئ وجئئ طتاجئاه، 
وشرض  طتاجئاه  شغ  التص  لطمسطمغظ  اهللا  وجسض 
عثه المتاجئئ سطغعط شرضاً؛ شافطئ َصعَّاطئ سطى صغام 
المادة  أعمغئ  تئرز  عظا  وطظ  بمسآولغاتعط،  التضام 
٢١ طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي أسّثه تجب 
جغاجغئ  أتجاب  إصاطئ  شغ  التص  "لطمسطمغظ  الاترغر: 
لمتاجئئ التضام، أو العخعل لطتضط سظ ذرغص افطئ 
سطى حرط أن غضعن أجاجعا السصغثة اإلجقطغئ، وأن 
تضعن افتضام الاغ تائظاعا أتضاطاً حرسغئ. وق غتااج 
إظحاء التجب في ترخغص. وغمظع أي تضاض غصعم سطى 
الثقشئ،  دولئ  دجاعر  طحروع  اإلجقم."  أجاس  غغر 
خفتئ ٦. شططمسطمغظ التص شغ إصاطئ أتجاب جغاجغئ 
لمتاجئئ التضام، أو العخعل لطتضط سظ ذرغص افطئ، 
سطى حرط أن غضعن أجاجعا السصغثة اإلجقطغئ، وأن 
حرسغئ، وق غةعز  تضعن افتضام الاغ تائظاعا أتضاطاً 
طظع إصاطئ افتجاب السغاجغئ تاى وإن تسثدت. إق أن 
إلى  بالثسعة  تصعم  الاغ  اإلجقطغئ  افتجاب  شغ  ذلك 
بما  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف،  وافطر  اإلجقم، 
شغ ذلك أطر التضام وظعغعط وطتاجئاعط. أطا غغرعا 
بمترم  لطصغام  ضاظئ  شإن  شغعا،  شغظزر  افتجاب  طظ 
اإلجقطغئ،  غغر  افشضار  وظحر  الصعطغئ،  إلى  ضالثسعة 
دولئ  شامظسعا  تراطاً،  الاضاقت  بعثه  الصغام  ضان 
الثقشئ، وتساصإ ضض طظ غحارك شغعا. وإن لط تضظ 
عثه افتجاب لطصغام بمترم بض لطصغام بمئاح وصائمئ 
سطى أجاس طئاح، ضاظئ طئاتئ، ولضظعا ق ُتةجئ سظ 
تضاًق  ضاظئ  إذا  إق  اهللا،  شرضه  الثي  بالفرض  الصغام 
الةماسئ  سطى  اهللا  شرضه  طا  جمغع  طساعشغاً  جغاجغاً 
الماضاطئ - المئرئئ لطثطئ - فداء الفروض المثضعرة 
شغ اآلغئ، بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، الثي 
المظضر،  سظ  وظعغعط  بالمسروف  التضام  أطر  غحمض 
ولثلك ضان العاجإ أن تضعن الةماسئ المئرئئ لطثطئ 
بالفرض  الصغام  ضان  ولما  جغاجغاً.  تجباً  أي  جغاجغئ 
سطى  طاعصفاً  َجْسُطه  بض  التاضط،  إذن  إلى  غتااج  ق 
إذن التاضط ترام، لعثا ضان صغام افتجاب السغاجغئ 
وإظحاؤعا ق غتااج إلى ترخغص، بض شصط إلى "سطط 
وخئر"، ُغرجض إلى الةعئ المثاخئ شغ الثولئ؛ ُغْسِطُمعا 

سظ التجب الثي أظحأه.

خشغرة  ججر  سحر  إلى  إضاشئ  ججغرة،   ١٤ افخض  شغ 
أعمغئ  الةجر  عثه  واضاسئئ  خثرغئ.  وتةمسات 
شغ  الاصسغط  بسث  الارضغئ  لطتثود  طااخمئ  لضعظعا 
ضطط،   ٣ ظتع  سظعا  غئسث  طا  شمظعا  لعزان،  طساعثة 
ضطط.   ٥٠٠ ظتع  غعظاظغ  جاتض  أصرب  سظ  تئسث  بغظما 
وطظتئ عثه الةجر إلغطالغا شغ طساعثة لعزان، والاغ 
سظ  ضمال  طخطفى  برئاجئ  أظصرة  تضعطئ  وصساعا 
سظ  شغعا  تظازق  وصث  إغظعظع  سخمئ  طظثوبه  ذرغص 
غسمى  بما  واضافغا  العاجسئ  السبماظغئ  الثولئ  أراضغ 
برغطاظغا.  بصغادة  التطفاء  تثدعا  الاغ  التالغئ  بارضغا 
بالةجر  بأتصغاعا  برغطاظغا  اساراف  إغطالغا  ظالئ  وصث 
ضث  بةاظئعا  افولى  السالمغئ  الترب  دخعلعا  طصابض 
وصسئ  ١٩٤٧م  سام  وشغ  السبماظغئ.  والثولئ  ألماظغا 
وإغطالغا  التطفاء  دول  بغظ  بارغج  شغ  جقم  اتفاصغئ 
بسث عجغمئ افخغرة شغ الترب السالمغئ الباظغئ وظص 
اقتفاق سطى تسطغط إغطالغا ججر طظاحئ، الةجر اقبظغ 
السقح.  طظجوسئ  تضعن  أن  بحرط  الغعظان  إلى  سحر 

بعرة الحام بني رجاء ظخر اهللا 
ووجعب إتصان السمض

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ طظغر ظاخر

حقيقة التوتر ب تركيا واليونان 
وخاصة النزاع حول جزر بحر إيجه

إن خقح بقد المسطمغظ، بض والئحرغئ جمساء ق غضعن 
إق باإلجقم شغ سصغثته وحرغساه، بةسض العقء خالخًا 
ق  الثي  التاضط  عع  شالثطغفئ  والمآطظغظ،  ولرجعله  هللا 
تشفع له سغظ، وق غعثأ له بال، إق ورساغاه آطظعن طظ 
وغثود  سطغعط،  غترص  الثي  وعع  خطر،  أو  تعثغث  أي 
دوظعط، وغتصظ دطاءعط، غأطظعن بزّطه، وغأتمظعظه سطى 
أظفسعط وأطعالعط وأسراضعط، وغخثصعط وغخثصعظه، 
وعع الثي غضعن لعط ُجّظئ غّاصعن به وغصاتطعن طظ ورائه، 

وغثشع سظعط ضض ظالط طساث.

اصرأ شغ عثا السثد:
- أوروبا تئطع الطسط وتسطط أن طثاصه طر ...٢

- لظ تاعصش اجائاتئ الحرضات افطظغئ لئقدظا شغ ظض 
   افظزمئ السمغطئ   ...٢

-  شخض الثغظ سظ التغاة وأبره شغ تةرؤ الضفار سطى 
   المسطمغظ  ...٣

-  عض تعشِّر تروب أطرغضا بالعضالئ شرخَئ صغام ضغان 
   المسطمغظ؟  ...٤

-  سئبغئ المخالتات الفطسطغظغئ...٤
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كلمة العدد

طظ  بصربظا  ظحسر  وظتظ  الفدغطئ  افغام  عثه  ظسغح 
اهللا، وظرجع طشفرته لثظعبظا، وصطعبظا تاعق لظخر طظ 
سظثه غجغض عمعطظا وغفرج ضربظا، وطا بغظ عثا الرجاء 

وافطض سطغظا أن ظضعن سطى صثر الططإ والثساء.
شصث سطمظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن الثساء غضعن طع السمض، 
«إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  طاصظاً، شصث  وأن السمض غةإ أن غضعن 
اللََّه يُِحبُّ إَِذا َعِمَل أََحُدكُْم َعَمالً أَْن يُْتِقَنُه». ضما أظه ملسو هيلع هللا ىلص ضان 
غةعج جغحه وغرجط خطاه بط غثسع ربه وغططإ طظه 

الظخر سطى سثوه.
وإظظا شغ بعرة الحام أتعج طا ظضعن إلى إتصان سمطظا 
ظاترى  أظفسظا  ظةث  فظظا  الظزام،  بإجصاط  المرتئط 
افوصات الفدغطئ وظةأر إلى ربظا وظثسعه طرارًا أن غعطك 
الثي  سمطظا  سظ  تساءلظا  شعض  سطغه،  وغظخرظا  سثوظا 
ظصعم به، عض أتصظا شسطه؟ عض أتممظا تةعغج سثتظا؟ أم 

أظظا ظثسع دون سمض، وظسامر ببعرتظا سطى أطض؟!
إن أول طا غةإ أن غاتطى به البائرون عع العسغ سطى 
ضض طا غثطط لعط وغمضر بعط، شإن اإلظسان الثي 
غسرف خطئ سثوه غمضظه أن غاةاوز طضره، وأن غرجط 
طظ السصئات، شعثا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسث  ذرغصه خالغاً 
أن سطط خطئ صرغح بالعخعل إلى آبار بثر واتثاذعا 
بسدعا  وردم  إلغعا  وجارع  خطاه  غّغر  طسسضرًا، 

وسسضر سطى لصغاعا.
أن  لطةمغع  واضتا  غضعن  أن  غةإ  الحام  بعرة  وشغ 
السثو لغج عع ظزام أجث المةرم شتسإ، بض سثو 
البعرة عع طا غسمى المةامع الثولغ برطاه، المامبض 
رأجعا  وسطى  الثولغئ  الساتئ  سطى  الفاسطئ  بالثول 
الماضغئ،  البعرة  جظّغ  خقل  ذلك  بئئ  وصث  أطرغضا، 
وطظ ق غجال غثغض إلغه غغر ذلك شسطغه أن غسغث الظزر 
وغةطغ الئخر لغرى التصغصئ وغئخرعا، وطظ بط غئظغ 

ضض خططه سطى أجاجعا.
شإظظا  وأدواتعا  أطرغضا  عع  السثو  إن  ظصعل  وسظثطا 
وق  تساةثى  شق  طسعا،  السثاء  إجراء  ظاثث  أن  غةإ 
أدواتعا  طظ  تاى  وق  ظخر،  وق  طآازرة  طظعا  غططإ 
الاغ صثطاعا لبعرتظا سطى حضض دول اّدسئ خثاصاظا 
عثه  ضاظئ  شصث  وغغرعا،  وترضغا  وصطر  ضالسسعدغئ 
العادف  أطرغضا  طضر  لاظفغث  جاعثة  تسسى  افدوات 
الحام،  بعرة  سطى  والصداء  اإلجرام  ظزام  لابئغئ 
طع  السقصات  لاطئغع  التبغث  السسغ  آخرعا  ولغج 
الظزام، وطتاولئ شرض حرسغاه واسائاره أطرًا واصسًا 

ق غمضظ تةاوزه.
الماضغئ  السظعات  طثار  سطى  الحام  أعض  أبئئ  وصث 
وسغعط سطى ضبغر طما تغك لعط، إق أن ضبغرا طمظ 
وارتئط  أعطه  واصع  سظ  اظفخض  صث  البعرة  أطر  تسغث 
ولغج  المسآولغئ،  صثر  سطى  غضظ  شطط  بثاسمغه، 
آخرعا طا خثر سما غسمى المةطج اإلجقطغ السعري 
طظ طعصش تةاه ترضئ تماس الاغ ذئسئ سقصاتعا 
طع ظزام اإلجرام، وق غسائر عثا المعصش جثغثًا لثى 
تماس شصث وخفئ صئض شارة صاتض أعض الحام صاجط 

جطغماظغ بـ(حعغث الصثس)!
إن الثطعة الباظغئ شغ ذرغص إتصان سمض إجصاط الظزام 
المةرم تامبض شغ السمض الثؤوب سطى تعتغث الةععد 
تعتغثا غصعم سطى اقساخام بتئض اهللا، وغائظى طحروع 

دغظ رب السالمغظ؛ اإلجقم الثي ارتداه لسئاده.
عثه الثطعة غةإ أن غصعم بعا ضض طظ غمطك العسغ 
اإلجقم،  طحروع  شغ  لئظئ  شغدع  الحام،  أعض  طظ 
وغضعن جعمًا غظططص بأطر اهللا، شق طضان لقظازار، 
سمًق  غثع  وق  ضسرظا  سظ  غاعاظى  ق  سثوظا  إن  تغث 
غدسفظا  طضرًا  غثع  وق  وغفسطه،  إق  سدثظا  شغ  غفئ 

إق وغمضره.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
خشغرة  ججغرة   ١٨٠٠ ظتع  إغةئ  بتر  شغ  غعجث   -١
طأععلئ  طظعا   ١٠٠ ظتع  خثرغئ،  وتحضغقت  وضئغرة 
بالسضان و٢٤ ججغرة شصط تئطس طساتاعا أضبر ١٠٠

جغادة  تتئ  تثخض  الةجر  عثه  بثأت  وصث  ضطط٢. 
اإلجقم وجططان المسطمغظ طع بقد الغعظان طظث أن 
بثأ طتمث الفاتح رتمه اهللا بالفاعتات شغعا اباثاء طظ 
إلجطظئعل  السزغط  بالفاح  صغاطه  بسث  ١٤٥٦م  سام 
ساخمئ الروم الحرصغئ شغ ١٤٥٣م. ولضظ سظثطا بثأ 
دولئ  بعخفعا  السبماظغئ  الثولئ  سطى  غزعر  الدسش 
إجقطغئ اجاشطئ الثول الضاشرة العضع وبثأت تاآطر 
لغبعروا  الغعظاظغغظ  وترضئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  سطى 
وتثخطئ  وروجغا  وشرظسا  برغطاظغا  صاطئ  بض  سطغعا، 
سظعا  الغعظان  لفخض  ضثعا  بترغئ  ترب  شغ  طئاحرة 
تاى تط ذلك سام ١٨٣٠م. ولضظ السغادة سطى ضبغر 
اتاطئ  أن  إلى  السبماظغئ،  لطثولئ  بصغئ  الةجر  طظ 
شغ  الترب  أبظاء  ١٩١٢م  سام  طظاحئ  ججر  إغطالغا 
وعغ  ججغرة،  سحر  اقبظغ  سطغعا  غططص  والاغ  لغئغا 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا، وسطى آله وختئه وطظ واقه، وبسث:
تْ  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ إلى افطئ اإلجقطغئ الاغ أضرطعا اهللا شصال شغعا: ﴿كُ

نُونَ بِاهللاَِّ﴾... مِ تُؤْ رِ وَ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ لِلنَّاسِ تَ
إلى تمطئ الثسعة افظصغاء افتصغاء وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا الثغظ غصعلعن التسظ طظ الصعل وغسمطعن الخالح 
نَ  نِي مِ الَ إِنَّ قَ اً وَ احلِ لَ صَ مِ عَ ا إِىلَ اهللاَِّ وَ َّنْ دَعَ الً ممِ وْ نُ قَ سَ نْ أَحْ مَ طظ السمض، شأبظى اهللا سطى طظ عثه خفاته: ﴿وَ

لِمِني﴾... املُْسْ
إلى زوار الخفتئ الضرام المصئطغظ سطغعا بتص وخثق، والساسغظ إلى الثغر الثي تتمطه، شةجاعط اهللا خغرًا...

إلى ضض عآقء أبارك لعط سغث افضتى، وأجأل اهللا جئتاظه أن غاصئض اهللا تب التةغب وأن غةسطه تةاً طئرورًا 
وجسغاً طحضعرًا وذظئاً طشفعرًا، وأن غعشص اهللا جئتاظه الثغظ لط غتةعا عثا السام أن غتةعا السام الصادم بثغر 
وسطى خغر، واهللا جئتاظه غاعلى الخالتغظ. ضما أجأله جئتاظه أن غضعن عثا السغث شاتتئ خغر وبرضئ سطى 
المسطمغظ، شغأتغ السغث الصادم وظتظ ظسازض براغئ الثقشئ الراحثة، راغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا 

.﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاَِّ يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ ﴿وَ
 .﴾ لِنيَ امِ رُ الْعَ مَ أَجْ نِعْ وشغ الثاام أصرئضط السقم وأدسع لضط بثغر، وتصئض اهللا الطاسات ﴿وَ

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.

تهنئة أم حزب التحرير العالم الجليل عطاء  خليل أبو الرشتة
لزوار صفحاته بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك لعام ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢م

٢٣ غعطغ  بروضسض  بساخماه  صماه  شغ  افوروبغ  اقتتاد  أخثره  الثي  الثااطغ  الئغان  شغ  جاء  السآال: 
و٢٠٢٢/٦/٢٤ تتئ سظعان "حرق الئتر الماعجط" بالظسئئ لسقصئ ترضغا طع الغعظان وخاخئ الظجاع تعل 
ججر بتر إغةه: ("غسرب اقتتاد افوروبغ سظ الصطص السمغص طظ تخرغتات وتخرشات ترضغا شغ اآلوظئ افخغرة. 
سطى ترضغا أن تئثي اقتارام لسغادة ووتثة أراضغ دول أسداء اقتتاد افوروبغ جمغسعا..." خعت أطرغضا 
طاتغج  طعصش  اظاعاج  ("إن  الثارجغئ  وزارتعا  ظحرته  بغان  شغ  ترضغا  صالئ  المصابض  وشغ   ...(٢٠٢٢/٦/٢٤
وسثغط الرؤغئ وطظفخض سظ العاصع تعل بقدظا شغ الصرارات الاغ تط تئظغعا خقل صمئ رؤجاء دول وتضعطات 
الحرسغئ  إضفاء  افوروبغ  اقتتاد  غتاول  أن  المصئعل  غغر  طظ  وإظه  افجش  سطى  تئسث  افوروبغ  اقتتاد 
افظاضعل  إغةئ..."  وبتر  الماعجط  بحرق  غاسطص  شغما  الثولغ  لطصاظعن  وطثالفئ  طاطرشئ  أذروتات  سطى 
٢٠٢٢/٦/٢٤)، شعض غسظغ عثا أن الاعتر ساد إلى السقصات بغظ ترضغا والغعظان طظ جثغث؟ وعض غمضظ أن 
غعخض عثا إلى ترب بغظعما طع أن ضطغعما شغ تطش الظاتع؟ بط طا طعصش أطرغضا وعغ تصعد عثا التطش؟ عض 

تساطغع إزالئ عثا الاعتر وتعثئئ افطعر أم جغسامر عثا الاعتر شغ الاخاسث؟

المادة ٢١
األحزاب السياسية  دولة 

الخالفة فرض ع األمة وحق 
من حقوقها
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ طتمث خالح
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  افربساء ١٤ طظ  ذي التةئ ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٣ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٩٩

صالئ ختغفئ الشاردغان الئرغطاظغئ إن المرتجصئ الروس 
حظعا جطسطئ طظ العةمات الثطعغئ سطى طظاذص الاسثغظ 
أشرغصغا  وجمععرغئ  السعدان  بغظ  التثودغئ  الاصطغثي 
العجطى، طظ أجض جرصئ الثعإ، طا أجفر سظ طصاض 
سحرات السعداظغغظ باطك المظاذص. وأضثت الختغفئ أن 
السحرات طظ سمال المظاجط صث طاتعا شغ بقث عةمات 
ضئرى سطى افصض عثا السام غجسط أن طرتجصئ شاغظر عط 
طظ ظفثعا، وشاغظر عغ حرضئ سسضرغئ خاخئ غربطعا 

المسآولعن الشربغعن بالضرططغظ الروجغ.

أن  لعا  أضثوا  سغان  حععد  شإن  لطختغفئ  ووشصاً 
طةمعسئ تائع لفاغظر اجااتئ طسسضرات ططغؤئ بمظاجط 
المعاجرغظ وسمال افلشام سطى التثود بغظ الثولاغظ 
أذطصعا  المصاتطغظ  أن  وأضثوا  أجابغع،  جائ  طثار  سطى 
الظار سحعائغاً بعاجطئ أجطتئ أوتعطاتغضغئ طا أدى إلى 
تتطغط المسثات والمئاظغ، ضما صاطعا بسرصئ الثراجات 
وخش  الحععد  أتث  أن  إلى  الختغفئ  ولفائ  الظارغئ. 
طصئرة جماسغئ تتاعي سطى أضبر طظ ٢٠ ضتغئ، شغما 

تتثث آخرون سظ طؤات الصاطى والمخابغظ.
رئغج  ظفغ  رغط  المآضثة  المسطعطات  عثه  تظاحر 
الئرعان،  الفااح  سئث  السعداظغ،  السغادة  طةطج 
بتسإ وضالئ افظاضعل شغ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م، ضطعع 
سظ  الاظصغإ  سمطغات  شغ  الروجغئ  شاغظر  طةمعسئ 
الثعإ شغ الئقد. وضثلك ظفى وزغر المالغئ شغ لصاء 
طع اإلظثبظثظئ السربغئ وجعد شاغظر شغ السعدان، وأظه 

ق غسطط سظعط حغؤا.
بظحر  والسئاد  الئقد  ضغسعا  الثغظ  عآقء  تضام  شأي 
ضض  شغ  وطظاحر  حائع  أطر  وعع  افطظغئ  الحرضات 
الئقد اإلجقطغئ، وتأذى طظه المسطمعن؟! لضظ تضام 
طظ  ضض  وغسغظعن  المعالك،  ضض  غةربعن  السعدان 
غشثي المرتجصئ، أو الةظعد المأجعرغظ الثغظ غسمطعن 
صدغئ،  أو  جغاجغ  عثف  أجض  طظ  ق  المال  أجض  طظ 
وبات  المسطمغظ.  بقد  ضض  شغ  التروب  وغشثون 
المرتجصئ غحضطعن جغح اتاقل طظ ظعع آخر، وجعصًا 
تضام  بأغثي  ذلك  غاط  المسطمغظ،  بثطاء  لطاةارة 
طصابض  أطضظ  إن  الحغاذغظ  طع  باتفاصعط  المسطمغظ 

المتاشزئ سطى سروحعط الماعالضئ!
إن الحرضات افطظغئ والسسضرغئ الثاخئ تساظط دورعا 
أرباتًا  وتصصئ   ،٢٠٠٣ سام  لطسراق  أطرغضا  غجو  بسث 
دوغقت  تضعطات  طع  سصعد  تعصغع  خقل  طظ  خغالغئ، 
وسسضرغئ  أطظغئ  بأسمال  الصغام  طصابض  عثه،  الدرار 
الحرضات  وأبرز  والسراق.  أششاظساان  شغ  خاخئ  شغعا، 
افطظغئ الاغ ظعرت شغ السراق عغ حرضئ بقك ووتر 
ذات السةض اإلجراطغ شغ تص أعض السراق تغث صاطئ 
وجط  دطعي  طحعث  شغ  السراصغغظ  سحرات  بصاض 
تضعن  بثلك  وعغ  تتاجإ،  أن  دون  بشثاد  الساخمئ 
صث رشسئ الضطفئ سظ التضام الروغئدات بأن غاط الصاض 
بأغث أجظئغئ خفغئ! ورغط طشادرة عثه الحرضات افطظغئ 
طظ  طخادر  أن  إق  السراق،  طظ  أطرغضا  اظستاب  بسث 
الاتالش العذظغ السراصغ، تحغر إلى أن عثه الحرضات 
سادت إلى السراق بشطاء اقجابمار طع التضعطئ السراصغئ، 
شغ  تاحابه  ُطسطظئ،  غغر  أعثاشاً  تدمر  تجال  ق  وأظعا 
تصغصاعا طع جابصاعا بقك ووتر، لاخفغئ حثخغات 
سراصغئ، وبّث الثعف والرسإ شغ السراق، باإلضاشئ إلى 

لطدشط افطرغضغ وضشط الرأي السام افوروبغ لفرض 
تجطئ طظ السصعبات سطى روجغا ذالئ آبارعا السطئغئ 
الروجغ،  الحسإ  تخض  أن  صئض  افوروبغئ  الحسعب 
وضاحفئ سظ زغادة ضئغرة شغ تثطر الحسعب افوروبغئ 

طظ الصغادات السغاجغئ.
شاظثشسئ ألماظغا لجغادة اإلظفاق السسضري فضبر طظ ٢٪ 
طظ الظاتب المتطغ تطئغئ لططإ أطرغضا، ووصفئ شرظسا 
بق تعل وق صعة بسث أن شحض رئغسعا شغ بظغ بعتغظ 
سطى خعض الترب، واظثشسعا وغغرعط طظ دول اقتتاد 

بإرجال بسخ السااد السسضري الثشاسغ فوضراظغا.
روجغا  أغرصئ  وإن  افوضراظغئ  الروجغئ  الترب  إن 
الصارة  غةااح  الثي  الدسش  بغظئ  أظعا  إق  بالمساظصع، 
الثقشات  وأظعرت  دوله،  بغظ  واقظصساطات  السةعز 
افوروبغ  اقتاغاج  وأصرت  الصعطغئ،  والسصث  السغاجغئ 
أطظعط  سطى  تفاظا  افطرغضغئ  المزطئ  تتئ  لطئصاء 
وضمان اجامرار تثشص الطاصئ لثغعط، طمعثا الطرغص 
لطخغظ،  طعاجعاه  شغ  الظاتع  زج  بإطضاظغئ  فطرغضا 
وضاحفا سظ اتامالغئ تخثع اقتتاد افوروبغ واظفضاك 
تتئ  دوله  طظ  بصغ  طا  وسعدة  سمطاه،  وإلشاء  سصثه 
السئاءة افطرغضغئ تظفث لعا طا تططئه، وعثا طا جازعره 

افغام الصادطئ.
أطا بالظسئئ لئرغطاظغا والاغ تسائر حغؤا آخر طثاطفاً سظ 
اقتتاد افوروبغ خخعخا بسث خروجعا طظه، شعغ سطى 
سثاء تارغثغ طع روجغا، تسسى ضظاشت الضغر إلضساف 
اقتتاد  وسرصطئ  تحعغح  سطى  تسمض  وعغ  روجغا. 
لافضغضه،  طظه  خروجعا  وبسث  صئض  وتسسى  افوروبغ، 
وضمظ عثا السغاق غفعط اصاراح رئغج وزراء برغطاظغا 
بإظحاء تتالش جثغث بثغض سظ اقتتاد افوروبغ غدط 

أوضراظغا ودول الئططغص وغغرعط.
عثا عع الظزام الرأجمالغ؛ ظزام اجاسماري غصعم سطى 
لع  تاى  لطخراسات  وصعدا  الحسعب  وجسض  الاظاشج 
تزاعر بالخثاصات، شعع ظزام خطر سطى السالط غعلث 
التروب وافزطات والضراعغئ بغظ الحسعب، وق وجعد 
شغه لطصغط جعى الصغمئ المادغئ، وغضحش بأن التثغث 
سظ اقجاصقل وتصرغر المخغر وتصعق اإلظسان وغغرعا 
طظ الحسارات طا عغ إق جاار دخان لسغاجاه الثظغؤئ، 

وطآضثا اظتطاذا طا بسثه اظتطاط لصغاداته.
داشسا  الحثغث  والدظك  السغأ  العضع  عثا  وجغسامر 
عاوغئ  شغ  وإلصائه  الئحع  الظزام  عثا  لظئث  الحسعب 
جتغصئ، والاعجه ظتع ظزام غطغص باإلظسان، غصظع سصطه 
شغه  غساد  ظزام  ذمأظغظئ.  صطئه  وغمف  شطرته  وغعاشص 
تضط اهللا التص سطى المسرح السالمغ بثولئ خقشئ راحثة 
باظغئ سطى طظعاج الظئعة، ظزام بثأت خغعط ظعره تئثد 
ظطمئ الرأجمالغئ الفاجثة، وطئحرة بشث صرغإ طحرق 
افرض،  ربعع  شغ  والطمأظغظئ  السثل  غظحر  اهللا  بإذن 

غتص التص وغئطض الئاذض، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
يْرُ  خَ ــهُ  الــلَّ وَ هُ  اللَّ ــرُ  ــكُ ــمْ يَ وَ ونَ  ــرُ ــكُ ــمْ يَ ﴿وَ تسالى:  صال 

 ﴾ ينَ اكِرِ الْمَ

افخض شغ ضض طظ غسمض إلظعاض افطئ اإلجقطغئ سطى أجاس اإلجقم أن غضعن طثرضا بأن الصعطغئ ضاظئ جعما 
غرس شغ صطإ افطئ، وأن اقرتصاء بافطئ غساطجم إزالئ ضض شضر جاعط شغ تردغعا، وطظعا طا جمغ بأشضار الصعطغئ 
السربغئ. إن صداغا المسطمغظ سطى تظعسعا واخاقشعا جعاء أضاظئ صدغئ الظعدئ، أو صداغا اقجاصقل والسغادة 
والاترغر، أو طحضقت اقصاخاد واقجاماع، ق تتااج إق لظزام اإلجقم بمظعةه العاضح وتطعله الظاجسئ الختغتئ، 
ولسصغثة اإلجقم الاغ ق زالئ عغ الثاشع افول المترك فبظاء المسطمغظ ولرابطئ اإلجقم الاغ تحرك ضاشئ أبظاء 
افطئ اإلجقطغئ وصعاعا شغ صداغا افطئ، وعغ أبسث طا تضعن سظ التاجئ لطصعطغئ السربغئ وأشضارعا السطماظغئ وظماذج 
تضمعا الاغ لط تجد الحسعب إق طجغثا طظ الئآس والاسطط والاثطش. وإن طتاوقت الةمع بغظ تغارات صعطغئ 
وإجقطغئ والمجج بغظ رؤى الصعطغغظ واإلجقطغغظ ضما غةري أتغاظا إظما عغ طتاوقت طثفصئ ق طسظى لعا، وإن 
تصاذع بسخ الصداغا ق غسظغ اتفاق المظاعب وق وتثة الشاغات، بض إن جسض طا غططص سطغه (المصاوطئ) عع ظصطئ 

اقلاصاء لغج شغ واصسه إق الاصاء طخطتغا اصاداه الاعظغش السغاجغ لفظزمئ التاضمئ.

السفارة  طع  الماساوظغظ  السغاجغغظ  بسخ  طساسثة 
اصاخادي  ظفعٍذ  ضمان  سطى  بشثاد،  شغ  افطرغضغئ 
ق  شعغ  افطظغئ  الحرضات  عثه  واصع  عع  عثا  دائط. 
تظاعغ طظ طعمئ تاى تئثأ بمعمئ أخرى طظ الصاض 
والاظضغض بأعض الئطث، وعع طا جغتثث شغ السعدان طا 

لط غاعصش عثا السئث.
والمظزمات  المآجسات  طظ  الضبغر  أن  إلى  غحار 
التضعطغئ وافعطغئ شغ الئقد اإلجقطغئ بثأت تساسغظ 
ضسش  بئئ  بسثطا  طآخرًا،  افطظغغظ  المرتجصئ  بعآقء 

الةغعش  بإضساف  وذلك  الرجمغئ  افطظغئ  الةعات 
سطى أغثي تضام ق غرغثون أن تظسط افطئ اإلجقطغئ 
بافطظ واقجاصرار، لازض طسائاتئ طظ المساسمرغظ. 
وغآضث الثئراء أن عثه الحرضات افطظغئ عغ واجعات 
لعضاقت اجاثئارغئ أجظئغئ وتأضث ذلك شغ السراق، إذ 
شغ  ضئاذاً  ضاظعا  افطظغئ  الحرضات  سظاخر  أغطإ  إن 
شغ  ضئاط  وبسدعط  افطرغضغئ،  اقجاثئارات  وضالئ 
الثشاع  ووزارة  غععد،  لضغان  الاابع  المعجاد  جعاز 
افطظغئ  الثروصات  طظ  الضبغر  ظفثت  الاغ  افطرغضغئ، 

شغ السراق تاى ضث الةعات التضعطغئ.
لطحرضات  الاابسعن  المرتجصئ  غثغر  الثطغب  دول  وشغ 
افطظغئ الثاخئ السةعن شغ اإلطارات والسسعدغئ، ضما 
جغاجغغظ  طظ  المسارضغظ  تسثغإ  بسمطغات  غصعطعن 
المرتجصئ  عآقء  وغاصاضى  أسمال.  ورجال  وطبصفغظ 
طظ  تثشع  دوقر،  و٣٠٠٠   ١٥٠٠ بغظ  تاراوح  رواتإ 
المطضغئ الساطئ لفطئ طظ الظفط لائصى افطئ طساسمرة.

أطا شغ الحام الةرغح شصث تساظط دور حرضئ شاغظر شغ 
روجغا المساظث لظزام افجث ججار الحام.  دسط ظفعذ 
السسضرغئ  السغاجئ  سطى  الدعء  الثور  عثا  وجطط 
الروجغئ المسامثة شغ جعرغا، والاغ تصادغ باجاشقل 
ووجعدعط،  دورعط  سطى  الاساغط  رغط  المرتجصئ، 

لاصطغص ظسئئ الثسارة شغ خفعف الةظعد الروس.
ضشغرعا  عغ  السسضرغئ  الروجغئ  شاغظر  حرضئ  إن 
المسطمغظ،  بقد  بأطظ  تسئث  افطظغئ  الحرضات  طظ 
آذار/ شغ  ظعرت  رجمغا  طسةطئ  غغر  حرضئ  وعغ 

طارس ٢٠١٦ بسث ظحر ختغفئ شعظااظضا اإللضاروظغئ 
المساصطئ الروجغئ تتصغصا تعل طصاض سحرات المرتجصئ 
أبظاء السمطغات الئرغئ شغ طتغط تثطر. وشغ تخرغتات 
طةمعسئ  رئغج  لّثص  الةثغث"،  لـ"السربغ  جابصئ 
Conflict) المتصصغظ المساصطغظ شغ الظجاسات المسطتئ

المعمئ  لغفغغش،  رجقن   ،(Intelligence Team
بـ"المحارضئ  جعرغا  شغ  شاغظر  لمرتجصئ  الرئغسغئ 
الدشط  وطظع  المثاذر  سالغئ  العةعطغئ  بالسمطغات 
اقجاماسغ سطى السططات الروجغئ شغ تال ازداد سثد 

الصاطى شغ خفعف صعات الةغح".
التضام  غث  سطى  المسطمغظ  تغاض  اجائغتئ  عضثا 
الساببغظ المأجعرغظ السمقء الثغظ غصعطعن بالظصغخ 
سظ واجئعط بعخفعط تضاطا تةإ سطغعط تماغئ افطئ 
والثود سظعا بأظفسعط، ولضظ عضثا غمغج اهللا الثئغث 
طظ الطغإ، ولسض ذلك غعصر طظ غاععمعن أن عآقء 
إلصاطئ  الساططغظ  طع  شغسمطعا  خغر،  ذرة  شغعط  التضام 
دولئ المسطمغظ تاطغئ التمى الاغ تثود سظ تغاض 
افطئ بةغعحعا ضما ضاظئ طظ صئض؛ إظعا الثقشئ سطى 

 طظعاج الظئعة

أوروبا تئطع الطسط وتسطط أن طثاصه طر

جغاجغئ  أسمال  طظ  به  صاطئ  بما  أطرغضا  ظةتئ 
واجافجازغئ خادسئ طظ تحر روجغا بتغث لط تةسض لعا 
طةاق جعى اجاغاح أوضراظغا، شغ طتاولئ طظعا قخطغاد 
الرئغج  طساظاة  طساشطئ  واتــث،  بتةر  سثة  سخاشغر 
الروجغ طظ جظعن السزمئ دون اطاقضه فوراق صعة 
ذات  صعغئ  دولئ  روجغا  بسعدة  تطمه  لاتصغص  تضفغ 

تأبغر بالمعصش الثولغ.
المساظصع  شغ  روجغا  إلغراق  وبسسغعا  أطرغضا  أن  إق 
إلتضام  ــا  أوروب إلى  بسغظعا  ترظع  ضاظئ  افوضــراظــغ، 
تثثم  الاغ  بالمحارغع  لطسغر  وجرعا  سطغعا،  صئداعا 
اقتتاد  دول  طظ  رأت  أن  بسث  خخعخا  طخطتاعا، 
افوروبغ شغ السظعات الماضغئ طتاوقت جادة لقظسااق 
طظ عغمظاعا، وتخرغتات بسخ صادة أوروبا بدرورة 
إغةاد صعة أوروبغئ طعتثة تتمغ المخالح افوروبغئ. 
إغةاد  شغ  وظةتئ  افوروبغ  اقتتاد  دول  جسئ  شصث 
سمطئ طعتثة لعا، وإلشاء التثود شغما بغظعا شغما غسرف 
الحمال  تطش  بإظعاء  وططالئاعا  "الحظةض"،  باتفاصغئ 
لعجعده  طئرر  عظاك  غسث  لط  وأظه  (الظاتع)  افذطسغ 
وضاظئ  وارجع.  وتطش  السعشغاغ  اقتتاد  اظعغار  بسث 
عظاك طتاوقت ودسعات جادة طظ بسخ دول اقتتاد 
إلغةاد جغح أوروبغ طعتث غسمض سطى المتاشزئ سطى 
المخالح افوروبغئ، باإلضاشئ لمتاوقتعا إغةاد دجاعر 
أوروبغ طعتث. إق أن ضسش الصارة السةعز ضان ظاعرا 
لضض طاابع، وأن اقظصساطات بغظ دوله واضتئ وضعح 
مْ  بُهُ سَ ﴿تَحْ تسالى:  اهللا  صعل  شغعط  غخثق  الحمج، 

تَّى﴾. مْ شَ هُ لُوبُ قُ يعاً وَ مِ جَ
ظععر  وطظث  افوروبغ  اقتتاد  دول  صادة  جسى  لثلك 
سظ  روجغا  لبظغ  افوضراظغئ  الروجغئ  افزطئ  طآحرات 
طتاربئ أوضراظغا، بط طتاولئ وصش المسارك بسث اظثقسعا. 
شصث تعالئ لصاءات واتخاقت الساجئ افوروبغغظ؛ طظ 
الرئغج الفرظسغ إلى المساحار افلماظغ وغغرعما، إق 
طتاوقتعط  وباءت  الرغاح  أدراج  ذعئئ  جععدعط  أن 
بفحض ذرغع أظعرت طثى الدسش الثي وخطعا إلغه، طا 
دشع رئغسئ المفعضغئ افوروبغئ شعن دغر قغظ لطصعل: 
"بأن طخغر أوروبا سطى المتك"، وتخرغح الممبض افسطى 
لقتتاد افوروبغ جعزغإ بعرغض بأن غعم اجاغاح روجغا 

فوضراظغا عع غعم أجعد فوروبا.
شئسث أن ضاظئ إطثادات الطاصئ فوروبا تأتغ وبأجسار 
طسصعلئ طظ روجغا، (تغث تساعرد أوروبا تعالغ ٤٠٪ 
طظ الشاز، و٢٧٪ طظ الظفط)، وأجسار السطع لحسعبعا 
أوروبغئ  سسضرغئ  صعة  بإغةاد  تتطط  وضاظئ  طصئعلئ، 
طعتثة، جاء الشجو الروجغ فوضراظغا لغظعغ عثا التطط، 
وغئصغ تطش الظاتع بصغادة أطرغضا طططئا أوروبغا لتفر 
أطظعا، وساطق سطى زغادة غغر طتامطئ فجسار الطاصئ، 
طسععدة،  غغر  لمساعغات  الادثط  بمآحر  وخاسثا 
ذاصاته  تساظجف  لثوله  جثغثة  لةعء  لمعجئ  وداشسا 
واصاخاده، وطزعرا طا ضان طثفغا تتئ الطاولئ طظ 
اظصساطات شغ عثا اقتتاد العح، طةئرا صادته الثدعع 

لظ تاعصش اجائاتئ الحرضات افطظغئ لئقدظا 
يف ظض افظزمئ السمغطئ 
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: د. سئث اهللا ظاخرـ  ـ 

ظحر طعصع (سربغ ٢١، الثمغج، ٨ ذو التةئ ١٤٤٣عـ، ٢٠٢٢/٧/٧م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ وزغرة اقصاخاد 
والخظاسئ لثى اقتاقل، أورظا باربغفاي، سظ إسادة شاح المضاإ اقصاخادي بمثغظئ إجطظئعل الارضغئ اسائارا طظ 
١ آب/أغسطج المصئض، وذلك لطمرة افولى طظث سام ١٩٥١. وصالئ باربغفاي شغ بغان، إن "إسادة شاح المطتصغئ 
اقصاخادغئ غسضج الاجام (إجرائغض) باسمغص السقصات اقصاخادغئ طع ترضغا، طدغفئ: "ظساجم الاروغب صرغئاً لمآتمر 
اصاخادي طحارك بغظ الئطثغظ، بسث أضبر طظ سصث". وأضثت أن المطتصغئ اقصاخادغئ تطسإ دورا طرضجغا شغ تسمغص 
وتسجغج السقصات اقصاخادغئ طع ترضغا، وعغ حرغك اصاخادي طعط لـ"إجرائغض"، طظ خقل تصثغط المساسثة والثسط 
لطخادرات (اإلجرائغطغئ)، سئر تتثغث وخطص الفرص الاةارغئ، والمساعمئ بحضض ضئغر شغ تعجغع الاةارة البظائغئ. 
ورأت أن "إسادة شاح المطتصغئ اقصاخادغئ شغ إجطظئعل جاآبر سطى تعالغ ١٥٤٠ حرضئ (إجرائغطغئ) تخثر تالغًا 
إلى السعق الارضغئ، وتساسث شغ تسجغج سمطغاتعا الاةارغئ داخض عثه السعق". وأحارت وزارة اقصاخاد (اإلجرائغطغئ) 
إلى أن "ترضغا عغ رابع أعط حرغك تةاري شغ اقصاخاد (اإلجرائغطغ)، وخاطج أعط وجعئ تخثغر شغ سام ٢٠٢١"."
: غةثر الاظعغه إلى أن ظةط الثغظ أربضان سظثطا ضان رئغج وزراء ترضغا سام ١٩٩٧ وصع طع ضغان 
غععد ١١ اتفاصغئ تحمض ضاشئ الظعاتغ اقصاخادغئ والسغاجغئ وافطظغئ، طظعا اتفاصغئ الاةارة الترة شغ 
١٩٩٧/٥/١، والاغ أحارت إلغعا وزارة اقصاخاد شغ ضغان غععد. شأردوغان غسغر سطى ظعب أجااذه وصائثه 
السابص أربضان. وعضثا غسامر الظزام الارضغ بصغادة أردوغان شغ تصعغئ اصاخاد ضغان غععد لغامضظ طظ 
اغاخئعا،  الاغ  أراضغعط  وسطى  سطغعط  جغطرته  وإتضام  شطسطغظ  أعض  لمتاربئ  السسضرغئ  آلاه  تمعغض 
ولغمارس بةظعده وصطساظه المشاخئغظ تثظغج المسةث افصخى ولغامضظ طظ طعاجعئ افطئ اإلجقطغئ 
الاغ تسسى لطاثطص طظ افظزمئ السمغطئ الاغ تتضمعا، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ جاترر شطسطغظ 

وتصاطع غععد طظعا وتطعرعا طظ دظسعط.

يك تجاري   االقتصاد لكيان يهود تركيا أردوغان رابع أهم 
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ضبغر  طخغر  لاتثغث  طفاوضات  بإجراء  ترضغا  وتطالإ 
الاغ  الخشغرة  والةجر  سطغعا،  الماظازسئ  الةجر  طظ 
اقتفاصغات  بمعجإ  دولئ  أغئ  إلى  تئسغاعا  تظصض  لط 
ججر  ضض  شغ  أتصغاعا  الغعظان  تثسغ  بغظما  السابصئ، 
بتر إغةئ باجابظاء بسخ الةجر الاغ أسغثت إلى ترضغا 
بمعجإ طساعثة لعزان ق غغر. وتطالإ الغعظان بجغادة 
طغاععا اإلصطغمئ طظ ٦ أطغال إلى ١٢ طغق. وطا زالئ 
ترضغا خاضسئ قتفاصغئ بارغج وطعاشصئ سطغعا طع أظعا 
لط تضظ ذرشا شغعا ولط تعصسعا! شصال وزغر خارجغاعا 
غعم  الترغات  ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  أوغطع  جاووش 
بمساعثة  اقلاجام  الغعظان  سطى  "إن   ٢٠٢٢/٥/٢٦
تسمح  ق  والاغ  ١٩٤٧م  السام  شغ  المئرطئ  السقم 
الغعظاظغغظ  الةظعد  طظ  خشغرة  سسضرغئ  لعتثة  إق 
بالعجعد شغ ججر دودغضاظغسغا" "وتثر العزغر باخسغث 
طساعثة  بئظعد  الغعظان  تطاجم  لط  تال  شغ  المعصش 
السقم". والئسث اآلخر لفزطئ غاسطص بالتصعق المارتئئ 
سطى تطك السغادة والمامبطئ شغ طظاذص الظفعذ الئترغئ 
طعارد  سظ  الاظصغإ  شغ  والتص  اقصاخادغئ  والمظاذص 
الطاصئ طظ ظفط وغاز بالصرب طظ عثه الةجر. وأضغش 
إلى ذلك طعضعع إصاطئ صعاسث أطرغضغئ سطغعا، بةاظإ 

ططاطع أوروبغئ وخاخئ شرظسغئ شغ عثه المظطصئ.
٢- دخطئ شرظسا سطى الثط وأبثت تأغغثعا لطغعظان 
إلى  اظتغازعا  أسطظئ  شصث  جاشرة،  بخعرة  ترضغا  ضث 
 ،٢٠٢٠ خغش  أزطئ  شغ  ترضغا  ضث  الغعظان  جاظإ 
طعاجعئ  شغ  تربغئ  وجفظًا  راشال  ذائرات  وأرجطئ 
شغ  ترضغئ  تظصغإ  وأسمال  سسضرغئ  جفظ  اظاحار 
حرق الماعجط. ووصسئ طع الغعظان اتفاصغئ لطاساون 
"المساسثة  سطى  ظخئ   ٢٠٢١ أغطعل  شغ  المائادل 
الئطثان  وجث  إذا  المظاجئئ  العجائض  بضض  المائادلئ 
ضث  غتخض  طسطتا  عةعطا  عظاك  أن  طحارك  بحضض 
تطك  لاسجغج  شرظسا  صاطئ  بط  وطظ  أتثعما".  أراضغ 
اقتفاصغئ باعصغع اتفاصغئ لطاساون السسضري المحارك 
بغظ الئطثغظ شغ ضاظعن الباظغ ٢٠٢٢ تظص سطى أن 
الخسغث  سطى  الئطثغظ  تعتث  اقجاراتغةغئ  "الحراضئ 
السسضري" تسإ بغان عغؤئ أرضان الصعات الفرظسغئ. 
الثشاسغئ  السقصات  "تسجغج  أغدا  اقتفاصغئ  عثه  وتاغح 
وتةسغث  الطعغض،  افطث  سطى  وعغضطاعا  السسضرغئ 
سطى  الغعظاظغ  الفرظسغ  البظائغ  السسضري  الاساون 
الاساون  وأن  والاحشغطغ.  اقجاراتغةغ  المساعغغظ 
برس  (شراظج  تعجغسه"  جغاط  البظائغ  السسضري 
اقتفاصغئ  عثه  سطى  الاعصغع  وصئض   (٢٠٢٢/١/٢٢
بغعطغظ أسطظئ الغعظان سظ تسطط ٦ طصاتقت طظ ذراز 
راشال طظ شرظسا طظ أخض ١٨ ذائرة طصاتطئ طظ ذراز 
راشال صث أسطظئ الغعظان سظ حرائعا طظ شرظسا السام 
غعرو.  ططغار   ٥,٥ بمئطس  شرصاذات   ٣ بةاظإ  الماضغ 
"إن  صعلعط:  خئراء  سظ  برس  شراظج  وضالئ  وظصطئ 
سادغئ،  وغغر  طسئعصئ  غغر  الثشاسغئ  اقتفاصغئ  عثه 
وتساعثف  الظاتع  شغ  سدعغظ  دولاغظ  تربط  فظعا 
ترضغا السدع اآلخر شغ التطش". وأبرت شرظسا بمعصفعا 
عثا سطى اقتتاد افوروبغ شضان طعصفه طآغثًا لطغعظان 

تةاه ترضغا.
الفرظسغ،  الاترك  عثا  سظ  تسضئ  لط  أطرغضا   -٣
شاترضئ لائطض طفسعله ولاعجه خفسئ أوق لطغعظان. 
غععد  وضغان  وصئرص  الغعظان  صاطئ  أن  شتثث 
إظحاء  اجاسثادعا  سظ   ٢٠١٨/١٢/٢٠ غعم  وأسطظئ 
حرق  طظ  الطئغسغ  الشاز  لظصض  أظابغإ  خط  طحروع 
والةجء  لارضغا  غضعن  أن  دون  أوروبا  إلى  الماعجط 
وضان  شغه.  طساعمئ  صئرص  طظ  الارضغ  الحمالغ 
طظ المفروض أن غآطظ عثا الثط ظتع ١٠ ططغارات 
أطرغضا  ولضظ  فوروبا.  الطئغسغ  الشاز  طظ  طضسإ  طار 
أسطظئ وصش دسمعا لطمحروع. شصث أبطشئ ضغان غععد 
والغعظان غعم ٢٠٢٢/١/١٠ أظعا "لظ تثسط المحروع 
الاغ  لارضغا  "اظاخارا  ذلك  واسائر  وطالغا"  جغاجغا 
سجلئ سظ المحروع" (الحرق افوجط ٢٠٢٢/١/١٠) 
تصرغر  شغ  الغعظاظغئ  السسضرغئ  المةطئ  أحارت  ولصث 
("إن  بصعلعا  ذلك  إلى   ٢٠٢٢/١/١٠ غعم  ظحرته 
لاخئح  الةغعجغاجغ  الظفعذ  لجغادة  أبغظا  طحروع 
الثي  (إجرائغض)  طع  الاارغثغ  والاتالش  لططاصئ  طرضجا 
اظعار  أخرى  أعثاف  وتتصغص  ترضغا  تعمغح  إلى  أدى 
الثي  طاظغاتغج  صاظعن  سطى  غظطئص  وافطر  تماطا.. 
اظعار  الغعظاظغ  الصاري  لطةرف  الثارجغئ  التثود  غسغظ 
طاظغاتغج الثي  وتطمئ ترضغا صاظعن  ضق العثشغظ، 
سطى  تفعصعا  وسجزت  افزرق،  العذظ  سطغه  تططص 
المعاصش الغعظاظغئ طع اقتفاق الارضغ الطغئغ، واآلن جاء 
طعصش واحظطظ لغسطغعا الفرخئ". وذضرت "أن رئغج 
العزراء (الغعظاظغ) طغاسعتاضغج ق غرغث إجراء تعار طع 
وأضاشئ  أطرغضا.."  طع  غافاوض  لط  أظه  وضما  ترضغا.. 
أن "أطرغضا سمطئ سئر ألماظغا سطى طظع شرض سصعبات 
الماعجط  حرق  شغ  الاظصغإ  أزطئ  بسئإ  ترضغا  سطى 
أن  ظرى  المعضعع  شغ  دصصظا  وإذا  الماضغ").  السام 
طع  لاساوظعا  لطغعظان  خفسئ  تعجه  أن  أرادت  أطرغضا 
شرظسا وتئطض طفسعل الاترك الفرظسغ شغ المظطصئ، 
تطغفاعا  بارضغا  المحروع  تربط  أن  أطرغضا  وأرادت 

العبغصئ الاغ تثور شغ شطضعا لمةابعئ شرظسا.
٤- لصث أدرضئ الغعظان أظعا (أغدئئ) أطرغضا باتفاصعا 

بات  طا  خقل  طظ  بأظفسعط  صعاظغظعط  غحرسعا  أن 
غسرف بالثغمصراذغئ وتضط الحسإ لطحسإ بعاجطئ 

طمبطغظ سظ الحسإ.
عثا سطى خسغث الشرب وطظ تئسه طظ حسعب افرض 
إلى   - شضاظعا  المسطمعن  وأطا  المسطمغظ،  غغر  طظ 
تخض  تاى  الئقء،  عثا  طظ  طأطظ  شغ   - طا  تث 
صئض  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  دولاعط،  عثم  زلجال 
صرن وظغش طظ الجطان، وجصطئ طع جصعذعا عغئئ 
الثغظ اإلجقطغ شغ ظفعس الضاشرغظ، وسظثعا اجااح 
التغاة  سظ  الثغظ  شخض  وسصغثة  الرأجمالغئ  ذعشان 
وأبرت  صعاظغظعط  شغ  وتشطشطئ  المسطمغظ،  بقد 
سطى أظماط تغاتعط وجطعضغات أشرادعط. وصث تةرأ 
سطى  الشربغئ  بالبصاشئ  المدئعسغظ  المسطمغظ  بسخ 
سطغعا  الضفار  تةرؤ  شضان  اإلجقطغئ،  الصغط  طظ  ضبغر 

طظ باب أولى.
تضماعط  دوغقت  المسطمغظ  بقد  شغ  أصغمئ  وصث 
بشغر طا أظجل اهللا، وتثطئ سظ ظخرة صداغاعط بحضض 
شاضح، ووصفئ ساججة طاثاذلئ سظ الرد سطى تطاوقت 
الماطاولغظ سطى الثغظ والمصثجات والصغط اإلجقطغئ 
شضبرت  افدب"!  أجاء  السصعبئ  أطظ  و"طظ  الرشغسئ، 
جراء ذلك طتاوقت ترق ظست طظ المخاتش، وحاسئ 
طتمث  الظئغ  لحثص  المسغؤئ  الرجعطات  صدغئ 
باعارتغا  تجب  باجط  الظاذص  تةرؤ  آخرعا  وضان  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ووخفه  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  تدرة  طصام  سطى  العظثي  جاظاتا 
المآطظغظ  أم  إلى  إحارة  شغ  لصاخرة،  بالمشاخإ 
إذقل  ذلك  طظ  وأسزط  سظعا،  اهللا  رضغ  سائحئ 
طظ  وذردعط  وصاطعط  برواتعط  وظعإ  المسطمغظ 
بقدعط وتحاغئ حمطعط، وق سةإ، شق بعاضغ لعط 
بسث أن شصثوا اإلطام الةظئ الثي غاصى به وغصاتض طظ 
ورائه، وخثق شغظا وشغعط صعل التص تئارك وتسالى: 
ةً  ذِمَّ الَ  وَ إِال  مْ  فِيكُ بُواْ  قُ رْ يَ الَ  مْ  يْكُ لَ عَ واْ  رُ ظْهَ يَ إِن  وَ يْفَ  ﴿كَ
 .﴾ قُونَ اسِ مْ فَ هُ ثَرُ أَكْ مْ وَ ُ لُوهبُ أْبَى قُ تَ مْ وَ هِ اهِ وَ م بِأَفْ ونَكُ ضُ رْ يُ
وطظث ذلك العصئ ودغظظا وصغمظا وطصثجاتظا طسائاتئ 
الضفار  طظ  لضع  ابظ  لضع  خسطعك  ضض  سطغعا  غاطاول 

التاصثغظ سطى اإلجقم.
عثه  ظعصش  ضغش  عع:  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال 
ق  واتث  والةعاب  الثطغرة؟  والاةاوزات  المعازل 
لطمسطمغظ  دولئ  إصاطئ  سطى  السمض  وعع  له،  باظغ 
ضغ تصعم بعاجئعا الحرسغ شغ إصاطئ الثغظ، وإسادة 
العغئئ له، وضط التغاة طع الثغظ، بض لاسّغر التغاة 
نُونَ  مِ ؤْ يُ الَ  بِّكَ  رَ وَ الَ  ﴿فَ تسالى:  اهللا  صال  ضما  بالثغظ، 
مْ  هِ سِ أَنفُ يفِ  وا  ِدُ جيَ الَ  مَّ  ثُ مْ  يْنَهُ بَ رَ  جَ شَ فِيامَ  وكَ  مُ َكِّ حيُ تَّى  حَ
لِيامً﴾، عثا عع اقجاتصاق  وا تَسْ لِّمُ يُسَ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِّ رَ حَ
والاطاوقت،  الاةاوزات  وصش  لعاجإ  الغعم  الضئغر 
المسطمغظ،  بقد  شغ  ضاططئ  الحرغسئ  تطئغص  وواجإ 
رجالئ  السالمغظ  إلى  اإلجقم  دسعة  تمض  وواجإ 
عثى وظعر سظ ذرغص الةعاد شغ جئغض اهللا، إلخراج 
ربعط  بإذن  الظعر  إلى  الزطمات  طظ  جمغسا  الظاس 
مٍ  وْ لِّقَ غاً  لَبَالَ ا  ذَ هَ يفِ  ﴿إِنَّ  التمغث.  السجغج  خراط  إلى 

 ﴾ ينَ ابِدِ عَ

طع شرظسا وتصاربعا طظعا، وإلخقح عثا افطر واشصئ 
سطى تعصغع اتفاصغئ طع أطرغضا ضان الئرلمان الغعظاظغ 
غآجض تعصغسعا طظث ٢٠٢١/١٠/١٤ إلى ٢٠٢٢/٥/١٣

رئغج  داشع  الاخعغئ  وخقل  تعصغسعا...  تط  تغث 
العزراء الغعظاظغ طغاسعتاضغج سظ اقتفاصغئ صائق: ["إن 
اتفاصغئ الاساون الثشاسغ طع العقغات الماتثة تثثم 
البصئ  سطى  تخعغئ  وعغ  لطئقد.  العذظغئ  المخالح 
لطغعظان، وإظعا طعمئ فظعا أوقً تادمظ الاجاطا واضتا 
بأن العجعد افطرغضغ شغ الغعظان جغاط تةثغثه ضض 
٥ جظعات (بثق طظ جظئ واتثة ضما ضان طظ صئض)، 
طظ تص ضض ذرف إظعاءه إذا رأى ذلك ضرورغا. وباظغًا 
فظه  طعط  الماتثة  العقغات  طع  البظائغ  الاساون  عثا 
أغدا  ولضظ  المظاجإ  العصئ  شغ  شصط  لغج  غاعجع 
ججغرة  (شغ  الئترغئ  جعدا  صاسثة  شغ  المضان.  شغ 
ضرغئ)، الئظغئ الاتاغئ بأضمطعا غةري تتثغبعا وتسجغج 
الثور السام لطصاسثة. جعدا عغ الرخغش العتغث الثي 
شغ  أطرغضغئ  ذائرات  تاططئ  سطغه  ترجع  أن  غمضظ 
الرطاغئ  طغثان  إلى  باإلضاشئ  الماعجط،  الئتر  حرق 
شعلعس  شغ  سسضرغغظ  وطسسضرغظ  لغاعتحعرو  شغ 
طعمئ  الةثغثة  اقتفاصغئ  وبالبًا  وألضسظثروبعلغج. 
لطثشاع  المحارضئ  اإلرادة  سظ  بعضعح  تسئر  فظعا 
المائادل سظ السغادة ووتثة افراضغ طظ أي تعثغث 
تاى عةعم طسطح"... الغعم السابع سظ وضاقت افظئاء 

.[٢٠٢٢/٥/١٣
وسجزت  إلرادتعا  الغعظان  أطرغضا  أخدسئ  وعضثا 

ظفعذعا شغعا وحطَّئ تساوظعا طع شرظسا!
رئغج  شصال  الغعظان  تخرغتات  خّفئ  ذلك  بسث   -٥
العزراء الغعظاظغ ("إظه طظ المعط إبصاء صظعات اقتخال 
طفاعتئ طع ترضغا، سطى الرغط طظ الاخرغتات التادة 
الاغ أدت إلى تخسغث الاعتر بغظ الةارتغظ"... الثطغب 
جسض  صث  العضع  عثا  لضظ   .(٢٠٢٢/٦/١٧ الةثغث 
اقتتاد افوروبغ شغ طأزق! ولثلك شتفزًا لماء وجعه 
إظعار  طع  ترضغا  تةاه  المثفش  السام  بإسقظه  اضافى 
الاأغغث لطغعظان سطى اسائار أظعا سدع شغ اقتتاد: (جاء 
بساخماه  صماه  شغ  أخثره  الثي  الثااطغ  الئغان  شغ 
بروضسض غعطغ ٢٣ و٢٠٢٢/٦/٢٤ تتئ سظعان "حرق 
افوروبغ سظ الصطص  الماعجط": "غسرب اقتتاد  الئتر 
اآلوظئ  شغ  ترضغا  وتخرشات  تخرغتات  طظ  السمغص 
افخغرة. سطى ترضغا أن تئثي اقتارام لسغادة ووتثة 

أراضغ دول أسداء اقتتاد افوروبغ جمغسعا.)
وسصإ ذلك صال رئغج العزراء الغعظاظغ: "ظصش تماطا 
افوروبغ،  لقتتاد  الثااطغ  الئغان  شغ  ورد  طا  خطش 
بسغادة  غاسطص  شغما  المساءلئ  تتئ  ترضغا  جسض  وصث 
ووتثة أراضغ أسداء دول اقتتاد افوروبغ وذالئعا 
باثفغخ الاعتر بما غاظاجإ طع الصاظعن الثولغ. آطض 
أن تخشغ ترضغا عثه المرة لعثه الظثاءات. فن ذلك 
تخسغثه  تط  الثي  الاعتر  لثفخ  العتغث  الطرغص  عع 
بالضاطض طظ صئض جارتظا شغ الحعرغظ الماضغغظ شغ 
حرق الئتر الماعجط" (خعت أطرغضا ٢٠٢٢/٦/٢٤).

٦- وعضثا اجاطاسئ أطرغضا تثفغش تثة الاعتر بغظ 
والغعظان  شطضعا،  شغ  تثور  شارضغا  والغعظان،  ترضغا 
أطرغضا،  طع  الثشاسغئ  باقتفاصغئ  طمسعضئ  أخئتئ 
واظثفخ تأبغر اقتتاد افوروبغ وبثاخئ شرظسا سطى 
الغعظان، وبثلك شمظ المسائسث أن غضعن فزطئ الةجر 
المثى  شغ  تض  أي  طظاحئ  ججر  وطظعا  إغةئ  بتر  شغ 
طثى  سطى  عغ  ضما  طضاظعا  تراوح  وجائصى  المظزعر، 
اسارف  صث  الارضغ  الظزام  إن  بض  السظغظ،  سحرات 
اتفاصغئ  شغ  لطغعظان  ججغرة  سحر  اقبظغ  بمظح  ضمظًا 
بارغج سام ١٩٤٧م، شطغج لثى عثا الظزام طثطط 
إلسادتعا، وضثلك الةجر افخرى الاغ لط تصرر ططضغاعا 
الظزام  طظ  غظازر  شق  اتفاصغات.  شغ  رجمغا  لطغعظان 
الارضغ السطماظغ أن غصعم بسمض جاد قجاسادة عثه 
الغعظان.  سطغعا  تسغطر  الاغ  إغةئ  بتر  شغ  الةجر 
الضقطغئ  الترب  جعى  شسض  بأي  غصعم  ق  وأردوغان 
جتإ  تغث   ٢٠٢٠ سام  تخض  ضما  غاراجع  بط  وطظ 
جفظ الاظصغإ شغ حرق الماعجط، وأجثل الساار سطى 
الصدغئ. وطظ بط شق غاعصع أن تتخض ترب بغظ ترضغا 
والغعظان، قجاسادة عثه الةجر، شثغعط الصدغئ عغ 
شغ غث أطرغضا، وترضغا تثور شغ شطضعا، والغعظان بسث 
تطك اقتفاصغئ أخئح الظفعذ افطرغضغ غاخاسث شغعا...

٧- وأخغرًا شإن ججر بتر إغةئ، بض والغعظان، ضاظئ ضمظ 
الثولئ اإلجقطغئ (السبماظغئ)، شئسث شاح الصسطظطغظغئ 
«لَُتْفَتَحنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  لتثغث  طخثاصًا  ١٤٥٣طـ 
الُْقْسطَْنِطيِنيَُّة َفلَِنْعَم اْألَِمريُ أَِمريَُها َولَِنْعَم الَْجْيُش َذلَِك الَْجْيُش» 
أي  جظغظ  ببقث  ذلك  بسث  طسظثه،  شغ  أتمث  أخرجه 
شغ ١٤٥٦م اتةعئ الفاعتات ظتع الغعظان وظتع تطك 
وإظعا  أضئر)،  اهللا  أضئر  (اهللا  افذان  شغعا  وارتفع  الةجر 
لسائثة بإذن اهللا شغ غعم غفرح شغه المآطظعن بظخر 
غتضمعط  خطغفُاعط،  شغه  المآطظغظ  غصعد  غعم  اهللا، 
بما أظجل اهللا وغةاعث بعط شغ جئغض اهللا، شغسغث دار 
افطئ  درع  عع  شالثطغفئ  وشرسعا،  أخطعا  اإلجقم، 
َا  «إمِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  وخثق  أسثائعا،  طظ  ووصاغاعا 

 (طسطط) «اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه
الثاطج طظ ذي التةئ ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/٧/٤م

تامئ:تصغصئ الاعتر بغظ ترضغا والغعظان  وخاخئ الظجاع تعل ججر بتر إغةه

وق  المغساد  غثطش  ق  شاهللا  ووصعسه،  باتصغصه  لطحك 
غثثل سئادًا أتصظعا سمطعط ولةأوا إلغه، شعع الصائض شغ 
يَاةِ  نُوا يفِ احلَْ ينَ آمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنْرصُ طتضط ضاابه: ﴿إِنَّ
ادُ﴾. وعع الصائض جئتاظه: ﴿إِنْ  هَ َشْ ومُ األْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ الدُّ
ي  الَّذِ ا  ذَ ن  فَمَ مْ  لْكُ ْذُ خيَ إِنْ  وَ مْ  لَكُ الِبَ  غَ الَ  فَ اهللاَُّ  مُ  كُ ْ يَنرصُ

 ﴾ نُونَ مِ لِ املُْؤْ كَّ يَتَوَ لْ ىلَ اهللاَِّ فَ عَ هِ وَ دِ عْ نْ بَ كُم مِّ ُ نْرصُ يَ

سظث إتصان الثطعتغظ تأتغ الثطعة البالبئ الاغ بشغرعا 
الثي  شالظخر  سج،  خظاسئ  وق  ظخر  تتصغص  غمضظظا  ق 
ق  إلغه  ظتظُّ  الثي  والسج  اهللا،  ظخر طظ  إلغه عع  ظرظع 
الطةعء  شغ  تامبض  الثطعة  شعثه  اهللا،  بأطر  إق  غأتغظا 
إلى اهللا والاعضض سطغه تص الاعضض، شظخر اهللا جئتاظه 
وتسالى صث بئئ بظخعص الصرآن ضقم اهللا، وق طةال 

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام بغظ رجاء ظخر اهللا ووجعب إتصان السمض 

شخض الثغظ سظ التغاة 
وأبره يف تةرؤ الضفار سطى املسطمني

ـــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرةـ  ــــــــــ

ظحأت صدغئ شخض الثغظ سظ التغاة سظثطا اجافتض 
أوروبا  شغ  الظخراظغ  لطثغظ  الممبطئ  الضظغسئ  ظطط 
سطى الظاس، شضان ق بث طظ طثرج لعصش عثا الزطط، 
شصام السطماء والمفضرون بالبعرة سطى الظزام الضظسغ، 
وتفاسض الخراع بغظ الفرغصغظ تفاسق سثائغا أدى إلى 
إزعاق أرواح المقغغظ طظ الظاس، وشص طخادر الاارغت 
إبساد  سطى  باقتفاق  الخراع  عثا  واظاعى  سظثعط. 
صاسثة  واساماد  الظاس،  رصاب  سظ  الثغظغئ  السططئ 
شخض الثغظ سظ التغاة، بظاًء سطى شضرة التض العجط، 
وأن اإلظسان عع الثي غدع ظزاطه بظفسه. ولط غسث 
طظثئث لطصعاظغظ الثغظغئ أي أبر ُغثضر شغ إدارة حآون 
الثولئ والمةامع. وعثا الصرار بالفخض بغظ السططئ 
الاحرغسات  صثر  طظ  رشع  الجطظغئ،  والسططئ  الثغظغئ 
الاحرغسات  شعق  وععاه  اإلظسان  سصض  سظ  الظاتةئ 
الخطئ  صطع  تط  آخر،  وبمسظى  الثغظ،  إلى  المظاسئئ 
بغظ الثالص والمثطعق تسسفغا دون وجه تص، ضعظه 
تخرشا أتادي الةاظإ طظ جعئ المثطعق! وضان افجثر 
بعط أن غئتبعا سظ سقصئ أوبص وأشدض بغظ السماء 
وافرض، باسائار أظعط لط غظضروا وجعدعا، وبالاالغ 
اتئاع طسغرة افظئغاء والرجض، والاغ جاعخطعط تاما 
سغسى  بسث  أرجض  صث  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أن  إلى 
لغظزط  الثالثة،  بالرجالئ  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمثا  السقم  سطغه 
وجسطه  واآلخرغظ،  وخالصه  بظفسه  اإلظسان  سقصئ 
أي  شغ  الئحرغئ  تصع  ق  تاى  والرجض،  افظئغاء  خاتط 
تغرة سصائثغئ وتحرغسغئ بسث ذلك. ولضظعط بصرارعط 
الاسسفغ عثا صث تطاولعا سطى الثغظ، ورشسعا طصام 
وسالط  بالظصض  اجاثفعا  بض  الظصض،  طصام  شعق  السصض 

الشغإ، واضافعا بسالط الحعادة!
الااشعئ  السصغثة  عثه  طبالإ  أبرز  طظ  وإن  عثا 
الاغ  التغاة)  سظ  الثغظ  شخض  (سصغثة  والمدطربئ 
سةجت  أظعا  السطغط،  الافضغر  صعاسث  وأبسط  تاظاشى 
سظ اإلجابئ سظ افجؤطئ البقبئ: طظ أغظ أتغئ أغعا 
جاثعإ؟  أغظ  وإلى  طعجعد،  أظئ  ولماذا  اإلظسان، 
وأخفصئ شغ تصثغط إجابات سطغعا تصظع السصض السعي 
الصطإ  تمف  وبالاالغ  السطغمئ،  الفطرة  وتعاشص 
ذمأظغظئ، وبسةجعا عثا شاتئ الئاب واجسا لطظغض طظ 
الاغ  المعروبات  طظ  باسائارعا  والمصثجات،  الثغظ 
فظفسعط  وبرروا  الخراع،  تسط  بسث  تةاوزعا  تط 
تثطغ ضض الثطعط التمراء الاغ ق غةعز لطمرء أن 
غاثطاعا ضغ غتغا تغاة ذغئئ شغ الثظغا، وُغصئض سطى 

خالصه بسث طعته إصئاق ضرغما غعم الصغاطئ.
خار  الظفعس،  شغ  الثغظ  طضاظئ  ضسفئ  ولما 
غساصإ  شق  السعاصإ،  وطأطعن  جعق  سطغه  الاطاول 
سطغه الصاظعن العضسغ، وق تظاخر له صعة ذات بال! 
الثظغا  الثرجات  طظ  طعاذظغظ  الماثغظعن  أخئح  بض 
شغ المةامع، وجرى السمض سطى تتصغرعط وإصخائعط 
سظ المحارضئ شغ التغاة، وظحأت صدغئ رجال الثغظ 
ورجال الثظغا، وشخض التغاة سظ الضظغسئ، والترغات 
شغ  تخرعا  غخسإ  أطعر  طظ  ذلك  وغغر  افربع، 
سةالئ، ولضظ أبرزعا غضمظ شغ إذقق السظان لطظاس 

اظاحر طخططح خطاب الضراعغئ واجُاثثم لاتصغص طضاجإ جغاجغئ لطثول الشربغئ، وتسعث الشرب بالاحثغث 
سطى أجئاب الضراعغئ شغ صاظعن المتضمئ الثولغئ، لضظ شغ المصابض وطظ المفارصات أظعط ضاظعا عط أسزط 
شغ  الةماسغئ  اإلبادة  شغ  تسئئئ  الاغ  تروبعط  ذلك  سطى  وتحعث  الضراعغئ،  سطى  والمترضغظ  المةرطغظ 
ضض السالط. شطع ضاظئ المحاسر طصخعدة تصا شغظئشغ أن غاترك السالط طظ أجض الصداء سطى أجئاب اإلجرام 
الثولغ سطى المسطمغظ شغ ضض طضان غثبتعن شغه وغظضض بعط أتغاء وأطعاتا وتظعإ برواتعط وتةارة السقح 
الاغ تاربح طظ إحسال التروب الاغ غروح ضتغاعا آقف المسطمغظ. والشرب عع أغدا الثي حةع سطى خطاب 
الضراعغئ ضث المسطمغظ وضث اإلجقم بعخفه ظزاطا جغاجغًا، وتسمث شرض وجعئ ظزره لفخض اإلجقم سظ 
التغاة سئر اقتفاصغات الثولغئ وإلجام الئقد اإلجقطغئ بسظ دجاتغر تفخض الثغظ سظ التغاة، وبالصغام أبسث 
طظ ذلك بحظ الترب سطى اإلجقم. إن السئإ افجاجغ لثطاب الضراعغئ عع الرأجمالغئ السطماظغئ بسصغثتعا 
وظزاطعا، شعغ تفحض غعطغًا بالعشاء بتص الحسعب الاغ اجاسمرتعا بةغعحعا أو بظفعذعا، وق تصثم لعط إق 
اخاقف  سطى  الظاس  ساش  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  شإظه  بالمصابض  طسغحاعط.  وظمط  لسصائثعط  وضربا  ظطمًا 
اظاماءاتعط الثغظغئ والسرصغئ شغ اظسةام حعث له الاارغت، وجغحعث له طرة أخرى صرغئا بإذن اهللا سظث إصاطئ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

السبب األسا لخطاب الكراهية 
هو الرأسمالية العلمانية وليس اإلسالم
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قجاصقلعا  الساغظ  الثضرى  وشغ  الةجائر  شغ 
تطصئ  تسةغض  تّط  الفرظسغ،  المساسمر  سظ  المجسعم 
جثغثة طظ تطصات طسطسض المخالتات الفطسطغظغئ 
السئبغئ، شصث دسا الرئغج الةجائري سئث المةغث تئعن 
سئاس  طتمعد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  طظ  ضًق 
إجماسغض  تماس  لترضئ  السغاجغ  المضاإ  ورئغج 
عظغئ لتدعر اتافاقت الةجائر بثضرى اجاصقلعا غعم 
اقجاماع  وتدر   ،٢٠٢٢/٠٧/٠٥ المعاشص  البقباء 
شرج  طاجث  طظ  ضض  وعظغئ  سئاس  إلى  باإلضاشئ 
وزغاد  الفطسطغظغئ  السططئ  طثابرات  جعاز  رئغج 
العّئاش  وطتمعد  السططئ  وزراء  رئغج  ظائإ  سمرو 
صاضغ صداة سئاس، وتدر طظ ذرف ترضئ تماس 

الصغادي جاطغ أبع زعري.
سام  الشربغئ  الدفئ  سظ  غجة  صطاع  اظفخال  وطظث 
ُسصثت  اآلن  وتاى  ساطا  سحر  خمسئ  صئض   ٢٠٠٧
أضبر طظ سحرة لصاءات طظ المخالتات بغظ السططئ 
إسقن  بغظ  طا  تراوتئ  تماس  وترضئ  الفطسطغظغئ 

واتفاصغئ وبغان وُضّطعا ذعئئ أدراج الرغاح.
المظطصئ  شغ  سثة  سعاخط  الطصاءات  عثه  واتادظئ 
وإجطظئعل،  والصاعرة  والثوتئ  وخظساء  ضالرغاض 
وشغ ضض طرة غاط اإلسقن سظ إظعاء اقظصسام وتتصغص 
المخالتئ، بّط طا تطئث أْن غاّط ظصدعا والسعدة إلى 

المربع افول.
وضالسادة غثرج سطغظا اإلسقم الضاذب بحسارات ذظاظئ 
براصئ رظاظئ تعتغ باتصغص المخالتئ وإظعاء اقظصسام، 
شصث وخش اإلسقم الةجائري الطصاء بغظ سئاس وعظغئ 
بأظه تارغثغ، ورضج سطى الحضطغات ضالمخاشتئ، وسطى 
افلفاظ الروتغظغئ ضإظعاء اقظصسام، لضظ الظاغةئ دائمًا 

طا تضعن خفرًا.
حعرغظ  صئض  الطصاء  لعثا  تّدرت  صث  الةجائر  وضاظئ 
تغث اجاثسئ شغ ٢٠٢٢/٠٥/٢١ رؤجاء الاظزغمات 
الطصاء  لعثا  الاارغت  ذلك  طظث  وطعثت  الفطسطغظغئ، 

السئبغ الثي خعر سطى أظه إظةاز تارغثغ.
وتعلى تئعن رساغئ عثه المخالتئ السئبغئ وعع غثرك 
خعرته  لاتسغظ  لعا  طتااج  لضظه  شاحطئ،  أّظعا  تماطاً 
المعاجة أطام الةجائرغغظ الثغظ شصثوا بصاعط بظزاطه 
ظزام  إظااج  وأساد  بعرتعط،  أتئط  الثي  الماسفظ 

بعتفطغصئ المعارئ.
بسث  طةاططئ  باخرغح  عظغئ  إجماسغض  سطغظا  خرج  لصث 
غسطط  أّظه  طع  أخعغاً،  ضان  اقجاماع  إّن  بصعله  الطصاء 

(الةجغرة ظئ، البقباء، ٦ ذو التةئ ١٤٤٣عـ، ٢٠٢٢/٧/٥م) دسا الرئغج جسغث الحسإ الاعظسغ إلى الاخعغئ 
الحسإ  إلى  طعجه  بغان  وشغ  الاختغح.  وطسار  البعرة  روح  طظ  اسائره  الثي  الةثغث  الثجاعر  طحروع  سطى 
والترغات  ولطتصعق  "لطثولئ  بسظعان  جاء  شغسئعك  طعصع  سطى  الةمععرغئ  لرئاجئ  الرجمغئ  الخفتئ  ظحرته 
دجاعر غتمغعا ولطحسإ بعرة غثشع سظعا طظ غسادغعا"، ذّضر جسغث بما ساحه الاعظسغعن خقل السصعد افخغرة 

وبالمتاوقت الماضررة لما جماه ضرب الثولئ والاظزغط داخض طآجساتعا.
: شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر صال افجااذ سئث السجغج المظغج: 
ق غثاطش طحروع دجاعر جسغث سما جئصه طظ دجاتغر اخاقشا جععرغا، شعع غرجت الظزام الةمععري الثي 
سظ  بسدعط  المسطمغظ  تسطت  الاغ  اقجاسمارغئ  التثود  وغرجت  لطئحر،  الاحرغع)  (تص  السغادة  غةسض 
بسخ، وغرجت الترغات الساطئ الاغ تئغح الضفر والفسص والفةعر... إلى غغر ذلك طما غتارب اهللا ورجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص. وتابع افجااذ المظغج: جظعات ذعغطئ جثا وافطئ تتضط بثجاتغر ضفر لط تظاب لعا غغر ضظك السغح، 
والتال غشظغ سظ المصال ﴿َوَطْظ َأْسَرَض َسظ ِذْضِري َشِإنَّ َلُه َطِسغَحًئ َضظضاً...﴾، سقوة سطى أن عثه الثجاتغر 
ق غةعز تطئغصعا لتزئ واتثة بشخ الظزر سما تظاةه سطى أرض العاصع ﴿َوَطظ لَّْط َغْتُضط ِبَما َأظَجَل اهللاُّ 
َشُأْوَلِؤَك ُعُط اْلَضاِشُروَن﴾، ﴿َوَطظ لَّْط َغْتُضط ِبَما أظَجَل اهللاُّ َشُأْوَلِؤَك ُعُط الزَّاِلُمعَن﴾، ﴿َوَطظ لَّْط َغْتُضط ِبَما َأظَجَل 
اهللاُّ َشُأْوَلِؤَك ُعُط اْلَفاِجُصعَن﴾. وخاط افجااذ المظغج تسطغصه بصعله: إن أطئ اإلجقم غظغئ بأظزمئ وصعاظغظ 
تجب  عع  وعا  طخثر.  طظ  به  وأضرم  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  وجظئ  جئتاظه  اهللا  ضااب  طخثره  ضاطق  دجاعرا  تحضض 
الاترغر غصثم طحروع دجاعر إجقطغ لثولئ الثقشئ الصادطئ، شتري بأعض تعظج الثدراء أن غدسعا عثا 
المحروع طعضع الاطئغص لاضعن تعظج بثاغئ الاتعل الةثري شغ افطئ ضما ضاظئ بثاغئ اظطقق حرارة 
الربغع السربغ الثي اجاث تضاطًا ذشاة أذلعا افطئ دعرا طظ الجطظ، تري بعط أن غدسعه طعضع الاطئغص 

بثق طظ دجاتغر ضفر تطئغ رغئات تضام سمقء، طرة غعّلعن وجعععط ِصَئَض برغطاظغا وطرة صئض شرظسا.

سطى  والصثرة  الظَفج  وذعل  المغثان  شغ  المسارك 
اتاعاء تثاسغات الخراع، ضما تسعل سطى شرض التخار 
السقح  تعرغث  وطظع  افوضراظغئ  المثن  سطى  السسضري 
شرض  لشرض  الشرب،  طظ  افوضراظغئ  افراضغ  إلى 
حروط الافاوض سطى طا جاضعن سطغه أوضراظغا طا بسث 
اظاعاء الترب، وعغ ق ترغث الاعغض شغ ضاطض أوضراظغا، 
شعغ ترب اجاظجاف وبعتغظ غثرك طا صث جغسظغه ذلك.

أطرغضا  أن  المدمار  عثا  شغ  ظظسى  أق  غةإ  ولضظ، 
روجغا  دور  لافسغض  اضطرارًا  اضُطرت  صث  ضاظئ 
شغ  لطمسطمغظ  ضغان  صغام  لمظع  جعرغا  شغ  اإلجراطغ 
الحام، ولط تامضظ طظ طتاخرة البعرة وطظع جصعط 
وأدواتعا  وضقئعا  إصتام  بسث  إق  السمغض  افجث  ظزام 
الطائفغئ  وططغحغاتعا  أذرسعا  سئر  إغران  وبافخص 
المثعئغئ، وضثلك ترضغا أردوغان طع الفخائض المصاِتطئ 
سطى افرض، بط تعظغش روجغا سئر الصخش العتحغ 

وضض أخظاف الاثطغر والاظضغض بأعض الحام.
وصث ضان عروب أطرغضا المةرطئ طظ طساظصع السراق بط 
ظتع ٢,٥ إظفاق  بسث  أششاظساان  طظ  المثل  اقظستاب 

ترغطغعن دوقر سطى طثى سصثغظ (٢٠٠١-٢٠٢٠) طآذظًا 
بافاصط طحاضض أطرغضا الثاخطغئ سطى الخسغث اقصاخادي، 
شحسار  بثاخطعا.  واقظصسام  الافضك  دواسغ  وباأجغب 
تراطإ "ِلظةسض أطرغضا افصعى طةثدًا" لط غأت طظ شراغ! 
غتثث عثا شغ ظض تراجع اصاخادي وبصاشغ وجغاجغ ق 
تثطؤه السغظ طظث سصعد، وتدثٍط غغِر طسئعق غدرب 
اقصاخاد افطرغضغ شغ السمص طع بثاغئ تراجع عغمظئ 
المغجاظغئ  شغ  المععل  السةج  وتفاصط  سالمغاً  الثوقر 
افطرغضغئ بسئإ اإلظفاق وذئاسئ الثوقر وطحضطئ تراضط 
ذلك  سطى  زْد  شطضغئ.  أرصام  إلى  ووخعله  السام  الثغظ 
تتثي الصعى الخاسثة (طحضطئ الخغظ وروجغا وأوروبا 
وغغرعا..)، دون أن ظظسى اظعغار جمسئ أطرغضا سالمغًا 
وتضّحش العجه الصئغح لطرأجمالغئ الماعتحئ، طا بات 
اقتةاعات،  ضض  شغ  اإلجراطغئ  جغاجاتعا  إظفاذ  ُغخسِّإ 
ُبآر  شغ  الخراع  تأجغب  شغ  برغطاظغا  دور  إلى  إضاشًئ 
اقتاضاك طع أطرغضا جعاء شغ بقد المسطمغظ ضالغمظ 
والسعدان أو طع الروس شغ الترب افوضراظغئ بشرض 

اقجافادة طظ تشغُّر المعصش الثولغ ولع صطغقً لخالتعا.
غغَر  أطرغضا  جسطئ  الثولغئ  الساتئ  سطى  الماشغرات  إن 
وإن  بظفسعا،  السسضرغئ  المسارك  خعض  سطى  صادرة 
الاتعقت الةارغئ صث شرضئ سطغعا أظماذاً طثاطفًئ طظ 
التروب، وإن الخراسات بغظ افسثاء الشربغغظ تاغح دون 
المسطمغظ،  بقد  شغ  الثقشئ  لصغام  بمغظًئ  شرخاً  حك 
إذ إن صئدئ السمقء سطى الحسعب جااقحى تاماً شغ 
أغئ لتزئ شغ ظض افتثاث الماسارسئ، ضما أن طعاصش 
الصعى الثولغئ تةاه افطئ اإلجقطغئ وصداغاعا صث تاشغر 
لخالح المسطمغظ شغ أغئ طتطئ طظ طتطات الخراع 
اآلن وطساصئقً، خخعخاً طع ازدغاد العسغ شغ افطئ سطى 
"أضثوبئ" افطط الماتثة وطآجساتعا، وإشقس الشرب 
بتص  وإجراطه  الثولغ  الصاظعن  وجعر  وجغاجغاً،  شضرغاً 
المسطمغظ شغ حاى بصاع افرض، وخراشئ الثغمصراذغئ 
اإلرعاب،  سطى  الترب  ورصئ  واتاراق  اإلظسان،  وتصعق 
واشاداح ازدواجغئ الشرب وظفاِصه شغ ضض طا غاسطص بأطئ 
طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، افطر الثي غآذن تصغصًئ بالامرد الحاطض 
سطى عثا الظزام السالمغ الثي ُخمِّط لغثثم الشرب 
الرأجمالغ سطى تساب حسعب افرض ضطعا، وعع طا 
غسظغ صغام الضغان الثي جغشغر الصعاسث والسقصات سطى 
الخسغث الثولغ، وغةسث التض الةثري لضض طحاضض افطئ 
  الْقُرَ تِلْكَ  ﴿وَ السالط.  طحاضض  ولضض  بض  اإلجقطغئ، 

داً﴾. عِ وْ مْ مَ لِكِهِ هْ نَا لِمَ لْ عَ جَ وا وَ لَمُ اَّ ظَ مْ لمَ نَاهُ لَكْ أَهْ
إن عثا اإلظةاز السزغط عع طا ظثر تجُب الاترغر ظفسه 
سطى  بضض سجغمئ لاتصغصه، وعع أوجإ طا غةإ حرساً 
المسطمغظ إصاطاه وتةسغُثه، ضعن الثقشئ طظ أسزط 
ثة  المعتِّ المسطمغظ  لضطمئ  الةاطسئ  وعغ  الفروض، 
سطى  اقخاقف  تاةاوز  عغ  وإذ  أذغاشعا.  بضض  لفطئ 
لضض  طئ  المفسِّ شإظعا  والسرق،  والطشئ  المعذظ  أجاس 
السثو  طع  التئال  صطع  سطى  الصادرُة  افطئ  ذاصات 
طئ  المساسِمر الشربغ وذرِد ظفعذه. وعغ وتثعا المآعَّ
ثُة  والمةسِّ الثولغ  المسرح  سطى  المسطمغظ  لامبغض 
المساعغات،  ضاشئ  سطى  اإلجقم  إلى  افطئ  لسعدة 
الداطظُئ لاتصغص الرصغ واقزدعار. شدقً سظ أظعا تمبض 
وطئثئعا  اإلجقطغئ  افطئ  ععغئ  طظ  المظئبص  التض 
بضض  افطئ  ساحئ  الثي  الحاطتِ  اإلجقم  شغ  المامبِض 
أسراصعا وأذغاشعا شغ ظض تضمه وحرغسِاه وتدارته 
شغ سج وطَظسـٍئ صروظاً سثغثة. طع الاأضغث سطى أن عثا 
التض الحاشغ لغج عع خغارًا طظ بغظ خغارات ظرشغئ، 
وإظما عع تضط اهللا شغ طسألئ تتثغث طا غظئشغ حرسًا 
أن غضعن سطغه وضُع افطئ وتاُلعا شغ جمغع افوصات، 
وطظ ذلك سقصئ المسطمغظ طع غغرعط طظ الحسعب 
والظعر  العثى  رجالئ  إغخاِل  وجعب  تغث  طظ  وافطط 
نَ  لَوْ تُمُ األَعْ أَنْ نُوا وَ زَ الَ تَحْ نُوا وَ هِ الَ تَ ودغظ التص إلغعا. ﴿وَ

 ﴾ نِينَ مِ ؤْ نْتُم مُّ إِنْ كُ

ش أن اجاغاح روجغا فوضراظغا غسائر شّثاً لروجغا  إذ تَضحَّ
غصع ضمظ اجاراتغةغئ أطرغضغئ ضئرى سطى المساعى 
الثولغ تعثف أطرغضا طظ ورائعا إداطئ عغمظاعا سالمغاً، 
وتتةغط روجغا واتاعاء الخغظ. وق حك أن افعثاف 
شغ  المسائسث  طظ  أوضراظغا  شغ  الظجاع  طظ  افطرغضغئ 
المثى المظزعر أن تاتصص ضما ترغثعا أطرغضا، ولضظ 

غئثو أظعا بثأت تاتصص ولع ججئغاً، وطظعا:
- إبساد الخغظ سظ روجغا وضسر الاظسغص شغ المعاصش 
جغاجغاً واصاخادغاً وسسضرغاً، وذلك سئر إظعاك روجغا 
سسضرغاً واصاخادغاً وإضساشعا بسث حغطظاعا وتةرغمعا 
وتعظغفعا  اباجازعا  طساصئقً  لغسعض  دولغاً  وسجلعا 
الخغظ  وتةاه  المسطمغظ  بقد  شغ  وبافخص  سالمغاً، 
تتثغثًا. وطظ ذلك الاترش واإلظثار والاثعغش بالسجلئ 
طا  روجغا،  طساظثة  سعاصإ  طظ  والاتثغُر  الثولغئ 

غسعِّض اقظفراد بالخغظ طساصئقً.
سطى  أتداظعا  شغ  اقرتماء  سطى  افوروبغغظ  إرغام   -
بصاء  ضرورَة  غسظغ  طا  وعع  وأطظّغاً،  سسضرّغاً  افصض 
طع  الخطئ  وصطع  افطرغضغئ  التماغئ  طزطئ  وتسجغج 
روجغا شغ طسائض الطاصئ وغغرعا، وطظ ذلك تامغئ 
بسط الظفعذ افطرغضغ باعجغع دور التطش افذطسغ 

شغ الصارة افوروبغئ خاخًئ شغ حرصعا.
- إبراز سعدة أطرغضا إلى طضان الرغادة والصغادة سطى 
الخسغث السالمغ بسث طا بثا سطغعا طظ اظضسار وتدسدع 
وبافخص  الماضغئ  السظعات  شغ  واظتسار  اصاخادي 
بسث طا قصاه شغ السراق، وعجغماعا وخروجعا المثل 

طظ أششاظساان.
وطظ العاضح أن الاطعر الماجاغث والماسارع لطسقصات 
افضئر  العاجج  غحضض  بات  الروجغئ  الخغظغئ 
والضابعس اقجاراتغةغ لطسغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ. 
ولطالما تاولئ اإلدارات افطرغضغئ الماساصئئ طسالةَئ 
طسدطئ الاصارب الخغظغ الروجغ بدرب السقصئ بحاى 
العجائض، وطظعا إضساف روجغا وسرصطئ ظمععا وسجلعا 
وتتغغثعا وشغ العصئ ذاته ضئح جماح الخغظ وتمثدعا 
ُطظزر  ضغسظةر  عظري  وخش  وصث  وسالمغاً.  إصطغمغاً 
طع  الئاردة  الترب  أغام  افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجئ 
السعشغغئ عثا الاظسغص بصعله: "إن تصعغئ السقصئ بغظ 
الخغظ وروجغا غحضض الضابعس اقجاراتغةغ لطسغاجئ 
الثارجغئ افطرغضغئ". وإذا ضاظئ الخغظ ق تجال بسغثًة 
سظ طساعى أطرغضا سسضرغاً وتضظعلعجغاً، شإن الافعق 
افطرغضغ جغظاعغ شغ تال تخعل تضاطض سطى الخسغث 
اجاراتغةغ  وتتالش  والسسضري  واقصاخادي  افطظغ 
بغظ روجغا والخغظ، طظ حأظه أن غسجز صثرات الخغظ 
شإن  لثا  سالمغاً.  افطرغضغ  الظفعذ  وغعثد  السسضرغئ 
تثعضعا  اجائاصغًئ  ترباً  ُغسث  أوضراظغا  شغ  الخراع 
أطرغضا لاعِجث بعا ظروَف إبصاِء عغمظاعا سطى الظزام 

السالمغ الثي تفرضه سطى الةمغع.
والتصغصئ عغ أن أطرغضا الرأجمالغئ تسامغئ بسعاسث 
ودطاء وطآجغ اآلخرغظ إلداطئ عغمظاعا، بض لافادي الشرق 
والعئعط أو السصعط، والسالط ضطه غثشع البمظ! وطظ 
الةطغ شغ عثا الظجاع أْن ق روجغا وق أوضراظغا تمطك صراَر 
إظعاء الترب، شروجغا تساِئر الماظفثغظ شغ ضغغش دطًى 
بغث واحظطظ ق تمبض الحسإ افوضراظغ، إذ صراُر ضغغش 
تزعر  أن  تصئض  ق  الروجغئ  والصغادة  أطرغضغاً،  طرتعظ 
الشرب  ضشعط  أطام  المساسطط  بمزعر  الحسإ  أطام 
الحرصغئ  المظاذص  وأصالغط  الصرم  طسألئ  شغ  خخعخاً 
شغ أوضراظغا وطسألئ الدماظات افطظغئ الماسطصئ بعضع 
أوضراظغا المساصئطغ أطظغاً وجغاجغاً وسسضرغاً! وق غثفى 
أن تثاسغات عثه الترب وأبسادعا وسعاصَئعا جاطال 
السالَط ضطه باثطغط أطرغضغ، إذ تاسثى المةال اإلصطغمغ 

وتاةاوز تثود افذراف الماظازسئ إلى الساتئ الثولغئ.
شغ  روجغا  لاعرغط  الئثاغئ  طظث  أطرغضا  خططئ  شصث 
المساظصع بطرغصٍئ تمضظعا عغ طظ تتصغص طرادعا وضض 
أعثاشعا سئر الاخسغث إلى أصخى تث دون الثخعل 
شغ خثام طئاحر طسعط، طساثثطًئ اإلسقم والثساغئ 
والادطغض والدشط السغاجغ واقصاخادي والسصعبات 
عغ  تاعرط  أن  ودون  واقباجاز،  واقجافجاز  والاعثغث 
افذطسغ  التطش  باترغك  وق  بةظعدعا،  الترب  شغ 
بحضض طئاحر شغ الصاال! وعغ اآلن تاثث أغداً خطعاٍت 
طاسارسئ طع ضض تطفائعا شغ حرق آجغا (الغابان، ضعرغا 
الةظعبغئ، أجارالغا، العظث..) لمتاخرة ظفعذ الخغظ شغ 

طةالعا التغعي الةشراشغ السغاجغ.
شأطرغضا جسطئ طظ تصثغط أي ظعع طظ المساسثة لروجغا 
ولتطفائعا  لظفسعا  جمتئ  عغ  بغظما  ضئرى،  جرغمئ 
وعغ  فوضراظغا،  الثسط  أخظاف  ضض  بإغخال  الشربغغظ 
تسعل بصعة سطى السصعبات الشربغئ سطى روجغا لمظسعا طظ 
تتصغص ظخر اجاراتغةغ شغ أوضراظغا، ولطثشع بالخراع 
ظتع الِعجعئ المصخعدة طظ افزطئ. شالترب عغ إذن 
شغ أوضراظغا والفعائث فطرغضا! إق أن روجغا شغ اظازار 
الفَرج، تثغر العةعم بتثر حثغث إذ تسعل سطى الثسط 
ظاائب  وسطى  خاخًئ،  اقصاخادي  الخسغث  سطى  الخغظغ 

عض تعشِّر تروب أطرغضا بالعضالئ 
شرخَئ صغام ضغان املسطمني؟
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جغثًا أّن المحارضغظ شغ اقجاماع إلى جاظإ طتمعد 
سئاس عط طظ ألّث خخعم تماس، شماجث شرج غظسص 
طع اقتاقل سقظغًئ ضث تماس، وطتمعد العئاش لط 
تةاععا  واتثاذه  لتماس،  الحثغث  سثاءه  غعطاً  غثِش 
طعاصش أضبر سثائغئ طظ دولئ اقتاقل، شاقجاماع طع 
طبض عآقء افسثاء غاظاصخ بحضٍض خارخ طع وخفه 

اقجاماع بافخعي.
والتصغصئ الاغ ق جثال وق طراء شغعا عغ أّن صادة أطرغضا 
ودولئ غععد عط طظ غصررون أطعر المخالتئ وإظعاء 
اقظصسام ولغج سئاس وق تماس، وأّن أطرغضا لط تصرر 
بسث اتثاذ صرار بعثا الحأن، شعغ ق زالئ تثغر تخفغئ 

الصدغئ الفطسطغظغئ ضإدارة لفزطئ ولغج تقً لطصدغئ.
وأّطا ضغان غععد شعثشه تضرغج اقظفخال بغظ صطاع 
غجة والدفئ الشربغئ إلى طا حاء اهللا، وإلصاء الطعم سطى 
الفطسطغظغغظ شغ سثم الاعخض إلى اتفاق جقم بتةئ 
افرض  اباقع  شغ  واقجامرار  بغظعط  الاعاشص  سثم 

واجاغطاظعا وتععغثعا.
أجاجه  تًق  الظعاغئ  شغ  ترغث  زالئ  شما  أطرغضا  وأّطا 
شضرة الثولاغظ، لاسغطر سطى المظطصئ بق طظازع، وإن 
ضان واصع اقجاغطان صث سّصث أطاطعا عثا التض، وجسطه 
سمطغئ  بإدارة  السئإ  لعثا  شاضافئ  الخسعبئ،  بالس 

السقم ولغج العخعل إلى اتفاق جقم.
وطع أّن أطرغضا والشرب وضغان غععد صث ضشطعا سطى 
شغ  بإحراضعا  وأوعمععا  الاظازقت،  لاصثغط  تماس 
التض إْن عغ شسطئ ذلك، لضّظ أولؤك الضفار لط غضافعا 
بما صّثطاه تماس طظ تظازقت، وأرادوا طظعا تصثغط 

المجغث، ولط غسطععا حغؤاً طصابض تطك الاظازقت.
واسائرت  طغباصعا،  تماس  غّغرت   ٢٠١٧ السام  شفغ 
ظفسعا ترضئ تترر وذظغ، ولغسئ ترضئ أغثغعلعجغئ 
والفخائض  شاح  طع  الاعاشص  سطى  وواشصئ  إجقطغئ، 
الفطسطغظغئ افخرى سطى إصاطئ دوغطئ شطسطغظغئ طست 
ودولئ  أطرغضا  لضظ  غجة،  وصطاع  الشربغئ  الدفئ  شغ 
غععد تاى عثه الثوغطئ ضّظا بعا سطغعط، ولط تصئق 

اقساراف بعا، ولط ترشساعا تاى طظ صائمئ اإلرعاب.
سطى تماس أْن تثرك عثه افقسغإ السغاجغئ لطضفار، 
وأْن تسطط أّن طا صّثطاه طظ تظازقت لظ ُغفغثعا بحغء، 
وطا جظاه طظ ذلك لغج بأضبر طظ أوعام، وأّن ذرغص 
الاترغر ق غمّر صطساً سئر الاظازقت، وق طظ الرضعن إلى 
الضفار، وإظما بالاجام أطر اهللا تسالى، والعصعف شغ خش 

 افطئ وشسطاذعا

د يرسخ النظام الجمهوري  وع دستور سعيّ م
ويؤكد إقصاء اإلسالم عن الحكم

سئبغئ املخالتات الفطسطغظغئ

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

raya_no_399.indd   4raya_no_399.indd   4 11.07.2022   13:43:1011.07.2022   13:43:10


