
روى أظج بظ طالك رضغ  اهللا سظه سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
َخرْيٌ  لُُه  أَوَّ يُْدَرى  َال  الَْمطَِر  َمَثُل  ِتي  أُمَّ «َمَثُل  صال:  أظه 
اإلجقم  أطئ  شغ  الثغر  اهللا  جسض  لصث  آِخُرُه».  أَْم 
والاصعى  والعثى  الثغر  أطئ  شعغ  الجطان  آخر  إلى 
تاططئ لعاء التص تسغر إلى ظطمات الحرك والضفر 
طظ  الشحاوة  وتجغض  الزطمات  بظعرعا  شادغء 
الضاشر  الشرب  صعى  سمطئ  وصث  الدالئ.  السغظ 
شغ  الثغرغئ  عثه  عثم  سطى  جاعثة  المساسمر 
سطى  سمطئ  بض  دولاعا،  بعثم  تضاش  شطط  افطئ، 
شضان  أبظائعا،  سصعل  طظ  اإلجقم  أشضار  طتع 
وإبصاء  ذلك،  تتصغص  لدمان  السسضري  اقتاقل 
أن  إق  وسجعا.  خغرغاعا  طخثر  سظ  غاشطئ  افطئ 
اإلجقطغئ  افطئ  أن  تظاجئ  أو  ظسغئ  الصعى  تطك 
والزطط،  الدغط  تأبى  ضرغمئ  تغئ  أطئ  عغ 
ووجط  تضام  طظ  اقجاسمار  سمقء  وتئشخ 
وإن  وأظعا  ظفسه،  اقجاسمار  تئشخ  ضما  جغاجغ 
جاعإ  شإظعا  برعئ،  الةارف  الاغار  أطام  اظتظئ 
سجطعا  خثرة  سطى  الساتغئ  أطعاجه  وتضسر  واصفئ 
طظ  افطئ  ظعدئ  شصث  تخض  طا  وعثا  وإغماظعا، 
أعثاف  سطى  بعسغ  طةمعسعا  شغ  طسطتئ  ضئعتعا 
أعمعا:  طظ  سصغثتعا  خطإ  طظ  ظابسئ  تصغصغئ 
طظ  والاثطص  لطتضط،  اإلجقم  سعدة  شغ  رغئاعا 
تضاطعا السمقء، والاثطص طظ حسارات الضفر طظ 
تسعد  افطئ  بثأت  وصعطغئ.  ووذظغئ  دغمصراذغئ 
َخرْيَ  ﴿ُكنُتْم  بالثغرغئ:  لعا  ربعا  وخش  لاساأعض 
َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ

عثه  سطئ  تأتغ   .﴾َِّ بِاهللا َوتُْؤِمُنوَن  الُْمنَكِر  َعِن 
المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  طظ  الثغرغئ 
شضظاط أي أخئتاط غا أطئ اإلجقم خغر أطئ أخرجئ 
المظضر  سظ  وظعغضط  بالمسروف  بأطرضط  لطظاس 
وإغماظضط باهللا. شغا لسزمئ شرض افطر بالمسروف 
شغ  وجض  سج  اهللا  صثطه  الثي  المظضر،  سظ  والظعغ 
ضاظئ  سزغط  شرض  به.  اإلغمان  سطى  اآلغئ  عثه 
ق  أخئتئ  تاى  له،  بادغغسعا  ضائسئ  افطئ  عثه 
وزن لعا وق تأبغر. شرض ضان طشغئًا ولضظ بفدض 
وتخارع  تسعد  اإلجقم  أطئ  عغ  عا  وطّظاه  اهللا 
طصثطئ  شغ  الطئغسغئ  طضاظاعا  لاصاسث  جثغث  طظ 
شغ  اإلجقطغئ  افطئ  تضعن  أن  شافخض  افطط، 
تراجسعا  ضان  وطا  طصثطاعا،  وشغ  افطط  ذطغسئ 
إق  دولاعا  سطى  والصداء  طظعا  أسثائعا  وتمضُّظ 
حرع  سظ  وغفطاعا  السزغط،  الفرض  عثا  لارضعا 
ُْهلَِك  ِ َربَُّك  اَكَن  ﴿َوَما  غصعل:  وجض  سج  شاهللا  ربعا 
غسظغ  شمخطتعن  ُمْصلُِحوَن﴾.  ْهلَُها 

َ
َوأ بُِظلٍْم  الُْقَرى 

بإخقتعا  افطئ  عثه  شثغرغئ  إخقح،  طع  خقتًا 
وبأطرعا  ربعا  حرع  باطئغص  وذلك  خقتعا،  طع 
السجة  رب  وغصعل  المظضر.  سظ  وظعغعا  بالمسروف 
رْيِ 

َ اخلْ إىَِل  يَْدُعوَن  ٌة  مَّ
ُ
أ نُكْم  مِّ ﴿َوحْكَُكن  أغدا: 

ْولَـئَِك 
ُ
َوأ الُْمنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َويَأ

جثغث  طظ  تسعد  أطاظا  عغ  وعا  الُْمْفلُِحوَن﴾.  ُهُم 
سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  ذرغص  الفقح  لطرغص 
ظالط،  غا  وجعه  شغ  لطزالط  لاصعل  تسعد  المظضر، 
وإجراطعط.  ظطمعط  الطشاة  سطى  لاظضر  تسعد 
وأن  وبأطاظا  بربظا  بصاظا  ظةثد  أن  سطغظا  لثلك 
الطغض  سامئ  خطش  الصادم  الفةر  تئاحغر  ظارصإ 
بجوغ  أطام  تائق  تصش  لظ  الطغض  شسامئ  التالضئ، 
طظ  بث  وق  وظطماعا،  جعادعا  احاث  طعما  الفةر 
افرض  شاحرق  الثظغا،  لغظغر  غئجغ  خادق  شةر 
شغ  طصسثظا  وظاسظط  وتسالى،  تئارك  ربعا  بظعر 
بأتضام  جمساء  الئحرغئ  وظتضط  افطط،  طصثطئ 
إلى  وظطماته  الضفر  ظطط  طظ  شظثرجعا  اإلجقم؛ 
سثل اإلجقم وظعره، وظسعد بتص خغر أطئ أخرجئ 
وظآطظ  المظضر  سظ  وظظعى  بالمسروف  ظأطر  لطظاس 

السالمغظ. رب  باهللا 

وجغط (ظجغه) بغظ غععد وغجة! والظزام السسعدي شغ 
بقد الترطغظ أجعاؤه طفاعتئ لطائرات الثولئ المست 
المتاطئ لصثس أصثاس المسطمغظ!! بط الظزام الارضغ 
ق زال غسارف بثولئ غععد المتاطئ لفطسطغظ! تصاً إظعا 
إلتثى الضئر أن غتثث عثا الثي تثث وضأظه أطر سادي 
بغظ افحصاء وأظه ق غاةاوز اخاقشاً شغ وجعات الظزر 

تعل ترجغط التثود!!
أغعا المسطمعن:

أرض  الصثس،  أرض  المئارضئ،  افرض  شطسطغظ  إن 
المسرى والمسراج عغ شغ صطعب المسطمغظ تاى وإن 
ابُاطعا بتضام روغئدات غطغسعن الضفار المساسمرغظ 
شعق ذاسئ رب السالمغظ، شإن شطسطغظ وصثجعا عغ 
شطسطغظ المسطمغظ، ولغسئ شطسطغظ أولؤك التضام 
طع  سقصاتعط  تطئغع  وإن  صثجعط،  عغ  وق  الثعظئ 
بالسار  جغضططعط  لفطسطغظ  المشاخئئ  غععد  دولئ 
شطسطغظ  شإن  غعسثون،  الثي  غعطعط  تاى  والحظار 
لفرض  المتاطغظ  غععد  صاال  بسث  أعطعا  إلى  جاسعد 
المئارضئ شغ غعم طحععد تسطعه خغتات اهللا أضئر طظ 
جغعش المسطمغظ، وعع وسث غغر طضثوب صاله الخادق 
المخثوق : «لَُتَقاتِلُنَّ الَْيُهوَد َفلََتْقُتلُنَُّهْم، َحتَّى يَُقوَل الَْحَجُر 

يَا ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه» رواه طسطط
أغعا المسطمعن:

إن الةغعش شغ بقد المسطمغظ عط أبظاؤضط وإخعاظضط 
بخغرتعط  شأظغروا  المثطخعن  وشغعط  جطثتضط،  وبظع 
بالتص وادشسععط إلغه إلظصاذ شطسطغظ طظ ضغان غععد 
المست الثي اتاطعا وساث شغعا شسادًا وإشسادًا بثسط 
طظ التضام شغ بقد المسطمغظ الثغظ بثل صاال ذلك 

وصسئ دوغطاا اإلطارات والئترغظ غعم البقباء ٢٠٢٠/٠٩/١٥م شغ الساخمئ السعداء واحظطظ اتفاصغئ الثغاظئ 
السزمى لمسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وطسراجه دون خحغئ طظ اهللا ورجعله والمآطظغظ! وعما بثلك غساظان ُجظَّئ 
أطبالعما طظ صئض: الظزام المخري شغ ضاطإ دغفغث، وطظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ شغ أوجطع، والظزام افردظغ 
شغ وادي سربئ. بط إن الثغظ لط غعصسعا اتفاصغات طسطظئ بسُث لغسعا دون المعصسغظ درجئ، شُسمان تسادغش 
وتداف طع دولئ غععد، وصطر وجغط (ظجغه) بغظ غععد وغجة! والظزام السسعدي شغ بقد الترطغظ أجعاؤه 
طفاعتئ لطائرات الثولئ المست المتاطئ لصثس أصثاس المسطمغظ!! بط الظزام الارضغ ق زال غسارف بثولئ 
الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  سصث  الةسام  افتثاث  عثه  خدط  شغ  لفطسطغظ.  المتاطئ  غععد 
اإلطارات  بعا  صاطئ  الاغ  السزمى  الثغاظئ  تعل  اإلظارظئ  سئر  طعجسًا  طآتمرًا  العاصغئ  تطفجغعن  طع  بالاساون 
والئترغظ بسظعان: "براءة طظ الثغاظئ السزمى"؛ وذلك بسث طشرب غعم السئئ ٠٢ خفر ١٤٤٢عـ، المعاشص ١٩

أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠م.
رابط المآتمر طظ طعصع تطفجغعن العاصغئ

https://www.alwaqiyah.tv/index.php/video/4124/liveevent19092020/
رابط المآتمر طظ خفتئ شغسئعك تطفجغعن العاصغئ

/258799811959205/https://www.facebook.com/alwaqiyahtube/videos
رابط المآتمر طظ صظاة غعتغعب تطفجغعن العاصغئ

https://youtu.be/4HB4E4Idxp0

لئظان بني طئادرة 
طاضرون وتسطغطعا!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: المعظثس طةثي سطغ
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ØŞâ÷’;Ì⁄æ¬’\;Ï›]Ë£\;ÏËÕ]h\

ØfiŸı∏\Â;„’ÊàÑÂ;!\;flŸ;ÏËç|;‡ÂÄ;III;„p\Ö¬ŸÂ;;ÿÊàÖ’\;ÓÖâŸ

لسض طظ اجاتصاصات خفصئ الصرن أن ُغعَرَع تضام المسطمغظ 
افطئ  جسط  شغ  ذئغسغاً  ضغاظاً  لةسطه  غععد،  بضغان  لقساراف 
اإلجقطغئ، وأّظى لعط ذلك، إظعا صدغئ طظ صداغا المسطمغظ 
الضئرى، ولغسئ صدغئ أعض شطسطغظ، وق صدغئ السرب، وق 
صدغئ دول الةعار، وطعما تاول المسارشعن والمطّئسعن شطظ 
أو  جظعات  العاصع  عثا  اجامر  لع  تاى  التصغصئ،  عثه  غشغروا 
سصعدًا شإظه جغأتغ العصئ الثي تصاطع شغه جغعش المسطمغظ 
عثا الضغان، بسثطا تصاطع أولؤك المسارشغظ والمطّئسغظ طظ 
ضراجّغعط المسعّجئ صعائمعا، وتصغط دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
َبِيَث 

ْ
ُّ اخل َِمزَي اهللا ِ الظئعة، ولضظعا طرتطئ تمتغص واخائار، ﴿

مَجِيعاً  ُكَمُه  َفرَيْ َنْعٍض   َ بَلَ َنْعَضُه  َبِيَث 
ْ
اخل َوجَيَْعَل  يِِّب  الطَّ ِمَن 

َفَيْجَعلَُه يِف َجَهنََّم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أتثاث أطرغضا وتأبغرعا شغ المعصش الثولغ 

   التطصئ الباظغئ ...٢
- اقظاثابات الئرلماظغئ الصرغغجغئ ٢٠٢٠ ظزرة إلى افتجاب 

   المحارضئ شغعا ...٢
- الاطئغع ضاقساراف ضقعما شغ الثغاظئ جعاء  ...٣

- الظمسا تاةسج سطى المسطمغظ وتراصئعط ...٤
ٌئ بق دولئ!  ...٤ -المسطمعن الغعم ُأطَّ

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                                      السثد: ٣٠٥ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ٦ طظ خفر ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٣ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ                                           

ضطمئ السثد

ضائئ صظاة الترة باارغت ٢٠٢٠/٩/١٦م: (لط تضظ غرغئئ 
طتاولئ "البظائغ الحغسغ" شغ لئظان، تجب اهللا وترضئ 
أطض، اقلافاف سطى جععر المئادرة السغاجغئ الفرظسغئ 
الاغ جاء بعا الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون إلى 

لئظان سصإ اظفةار بغروت).
والظزر شغ عثا افطر، أي المئادرة الفرظسغئ، وطتاوقت 
تسطغطعا، غصادغ أن ظظططص طظ بسخ افطعر شغ وضع 

المظطصئ ولئظان:
- لئظان غخعل وغةعل شغه أتئاع فطرغضا وأوروبا؛ أتئاع 
أطرغضا جعاء أضاظعا طئاحرة طبض طغحغض سعن وظئغه بري 
أم ضاظعا بخعرة غغر طئاحرة طبض تجب إغران شغ لئظان، 
عآقء عط الطرف افصعى طادغاً. أطا أتئاع أوروبا خاخئ 
برغطاظغا وشرظسا شعط الطرف افضسش طبض جمغر جسةع 
وولغث جظئقط، وعآقء ق غساطغسعن تسط الصرار، وإظما 

غصعطعن بأسمال تربك الطرف اآلخر.
جغاجئ  عع  المظطصئ  شغ  وأجظتاه  اإلغراظغ  الثور   -
غاعجع  الثور  وعثا  طتضط،  بحضض  طثروجئ  أطرغضغئ 
وتسإ  افطرغضغئ  السغاجئ  طاططئات  وشص  وغاصطص 

الزروف.
- اجاشقل أوروبا اقتفاق الظعوي باقظفااح الاةاري سطى 

إغران، وتثفغش سقصاتعا الاةارغئ شغ أطرغضا.
- جسغ أطرغضا الثؤوب لاعصغع اتفاق أتادي الةاظإ طع 
وجعد  سطى  أدل  ولغج  أوروبا،  طظه  تسافغث  ق  إغران، 
طظ  وإغران  أطرغضا  بغظ  الطاولئ  تتئ  طظ  طفاوضات 
تخرغتات تراطإ شغ تمطاه اقظاثابغئ التالغئ، شصث ظحر 
تراطإ:  تخرغح  ٢٠٢٠/٨/١٣م  شغ  جئعتظغك  طعصع 
(إذا شجت باقظاثابات شسعف أبرم خفصئ طع إغران شغ 
غدعن ٣٠ غعطاً)، بط صعله شغ ٢٠٢٠/٨/٢٢م بتسإ 
طعصع جرغثة المثن اإللضاروظغئ: (عط جغسصثون خفصئ، 
أصخث  ولضظظغ  حعر،  خقل  جغسصثوظعا  إظعط  وأصعل 

أجئعساً. وأود أن أضعن دصغصاً).
أطام  وبثاخئ  إلغران  افطرغضغ  السثاء  تدثغط   -
طضان  إغران  طع  السثاء  عثا  لغتض  وأطبالعا  السسعدغئ 

تالئ السثاء طع ضغان غععد.
وطظ عظا ظساطغع اقظطقق شغ شعط طا غتثث شغ 

العاصع الطئظاظغ:
- طتاولئ شرظسغئ لطثخعل سطى خط افزطئ الطئظاظغئ، 
سطعا تساسغث بسخ دورعا المفصعد أو الدسغش، طساشطًئ 

تثباً سالمغَّ الطابع، أي أظفةار بغروت الضاربغ.
- عثه المتاوقت دسمئ باعاخض شرظسغ طع إغران، 
سصإ زغارة طاضرون افولى إلى لئظان شغ ٢٠٢٠/٨/٦م، 
تمبض باتخال طاضرون بروتاظغ، غساصث أظه وضح شغه 
ضث  افطظ  طةطج  شغ  إلغران  شرظسا  دسط  لروتاظغ 
تمثغث السصعبات، والططإ طظ إغران اإلغساز لتجبعا شغ 

لئظان تسعغض طعمئ طاضرون والمئادرة الفرظسغئ.
- خاتإ عثا ظععر تخرغتات شرظسغئ قشائ بحأن 
تجب إغران شغ لئظان، شصث ظصض طعصع صظاة الةجغرة شغ 
لطمرشأ  زغارته  خقل  لماضرون  تخرغتاً  ٢٠٢٠/٩/١م 
المثطر تغث صال: "إن تجب اهللا ججٌء طظ الظزام السغاجغ 
الطئظاظغ وطظاثإ"، طا دشع بسخ افوجاط اإلسقطغئ وطا 
تئصى طظ الَتراك إلى ظسغ المئادرة الفرظسغئ واسائار 
لطظزام، وبالطئع ضان طظ القشئ لطظزر  ذلك تسعغماً 
شغ زغارة طاضرون افولى إلى لئظان شغ ٢٠٢٠/٨/٦م 
الئرلمان  شغ  الطئظاظغ  إغران  تجب  سدع  طع  جطعجه 
ورئغج الضاطئ الممبطئ لطتجب شغ الئرلمان طتمث رسث 
طرتغظ، بض ق تجال اقتخاقت طسامرة طع التجب تغث 
الاصى طآخرًا السفغر الفرظسغ شغ لئظان بروظع شعحغه 
بمسآول السقصات الثارجغئ شغ التجب سمار المعجعي، 
تحضغض  ططش  لتطتطئ  الفرظسغئ  المساسغ  إذار  شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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(غثخض  ٢٠٢٠/٩/١٤م:  أطج   ٢٤ شراظج  ظحرت 
سظثطا  جثغثة  تصئئ  طسار  البقباء  افوجط  الحرق 
تطئغع  اتفاصغ  الئترغظ  وطمطضئ  اإلطارات  دولئ  تعصع 
السقصات طع (إجرائغض) شغ واحظطظ... وطظ المصرر أن 
غحرف الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ خقل اتافال 
العشثان  وجغصعد  الاعصغع...  سطى  افبغخ  الئغئ  شغ 
أن  أي  الثطغةغغظ...)  الئطثغظ  خارجغئ  وزغرا  السربغان 
تطك  شغ  البقباء  الغعم  جاعصسان  والئترغظ  اإلطارات 
السزمى  الثغاظئ  اتفاصغئ  واحظطظ  السعداء  الساخمئ 
اهللا  طظ  خحغئ  دون  وطسراجه    اهللا  رجعل  لمسرى 
ورجعله والمآطظغظ! وعما بثلك غساظان ُجظَّئ أطبالعما 
طظ صئض: الظزام المخري شغ ضاطإ دغفغث، والمظزمئ 
شغ أوجطع، والظزام افردظغ شغ وادي سربئ! لصث ضان 
التضام شغ بقد المسطمغظ صئض عثه الاعاصغع وبسثعا 
غاساططعن طع دولئ غععد ولضظ طظ وراء جاار طراسغظ 
شغطئِّسعن  الثةض  طظ  بض  التغاء  طظ  حغؤاً  ذلك  شغ 
إسقن  أخئح  الحغء  عثا  زال  شطما  جاار،  وراء  طظ 
عثا الاطئغع (شثرًا) سظثعط غسطظعظه دون أن غحسروا 
الخشار  وعثا  السار!  أو  السغإ  طظ  بحغء  أو  بالخشار 
ق بث طخغئعط، اسارشعا بثلك أو أظضروه ضمخغر أي 
ْجَرُمواْ 

َ
أ ِيَن  َّ ا ﴿َسُيِصيُب  وأطاه  دغظه  تص  شغ  طةرم 

ِّ وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُواْ َفْمُكُروَن﴾. َصَغاٌر ِعنَد اهللا
إظعا بتص إلتثى الُضئر أن غتثث عثا الثي تثث تغث 
طظ  وطسمع  طرأى  سطى  باسارع  الاطئغع  شغه  غسغر 
المسطمغظ  جغعش  تاترك  أن  ودون  وجغحعا!  افطئ 
شاصطإ الثظغا سطغعط وتجغطعط! بط إن الثغظ لط غعصسعا 
درجئ،  المعصسغظ  دون  لغسعا  بسُث  طسطظئ  اتفاصغات 
وصطر  غععد،  دولئ  طع  وتداف  تسادغش  شُسمان 

أطئ اإلجقم طبض املطر

المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر
مؤتمر موسع "براءة من الخیانۀ العظمى"
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افربساء ٦ طظ خفر ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٣ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ  ٢     السثد ٣٠٥

شغ  الئرلماظغئ  اقظاثابات  تةري  أن  المثطط  طظ 
صرغغججاان شغ ٤ تحرغظ افول/أضاعبر طظ السام التالغ. 
وصث تط تسةغض ١٥ تجبا ضمرحتغظ. وبثأ سمض الثساغئ 
افتجاب  تصسغط  وغمضظ  أغطعل/جئامئر.   ٤ طظ  اباثاء 
المسةطئ بحضض أجاجغ إلى طةمعساغظ: افولى أتجاب 

طعالغئ فطرغضا، والباظغئ أتجاب طعالغئ لروجغا.
طضغظ  آتا  تجب  عع  فطرغضا  المعالغئ  افتجاب  ذطغسئ 
َج سام ١٩٩٢. وطع ذلك  (العذظ) اقحاراضغ الثي ُأجِّ
لطثدعع  طدطر  تغضئاغغش  سمعربغك  زسغمه  شإن 

لطدشعط الروجغئ، وطع تثوث العضع المظاجإ ُغزِعر 
طسارضاه لروجغا ولثلك ُجةظ بأطر روجغ شغ سعث 

الرئغج السابص أتاطئاغغش.
وغطغه تجب "بغر بعل" الثي أسطظ طسارضاه لطتضعطئ، 
وزسغمه ألاغظئغك جطغماظعف. والسغاجغ المعالغ فطرغضا 
طضغظ  أتا  تجب  ترك  الثي  حغضماطاتعف  ألممئغئ 
اظدط إلى تجب بغر بعل. إن حغضماطاتعف وجطغماظعف 
طسروشان بسرصطاعما جسغ روجغا لاسثغظ الغعراظغعم شغ 
صرغغججاان خقل شارتعما الئرلماظغئ السابصئ، وغاجسط 

حغضماطاتعف التجب شغ عثه اقظاثابات التالغئ.
تجب "رغفعرطا" الثي ُحضض تثغباً، وأسداؤه افجاجغعن 

طظ طآغثي المظزمات غغر التضعطغئ لتصعق اإلظسان.
تجب "ضازات" الثي ظةح شغ طتاربئ الفساد بصثر طسغظ 
لاضعغظ الظاخئغظ طظ خقل الاظسغص طع السططئ. شغ 
ضث  الحسإ  إبارة  عع  أطرغضا  تةاه  الاجاطه  شإن  العاصع 

السططئ المعالغئ لروجغا بمةرد ظععر الفرخئ.
أطا افتجاب المعالغئ لروجغا شغصعدعا تجب الماسطط 
جغظئغضعف  جارظئاي  الرئغج  تجب  وعع  "برغمثغك"؛ 
وطظ تعله، وطع ذلك غعجث بغظعط بسخ السغاجغغظ 

المعالغظ فطرغضا.
تجب "طغضغظغط صرغغججاان"؛ عثا التجب غظامغ إلى راغط 
طاتراغمعف، الثي تطصإ شغ إذار خط أتاطئاغغش بـ"رغط 
ططغعن" شغ "طضاشتئ الفساد" وغاط تخعغره شغ وجائض 
اإلسقم افطرغضغئ ضرطج لطفساد. وطع ذلك لط غساعثف 
سطى  بض  جغظئغضعف،  الرئغج  طظ  اإلرعاب  لمضاشتئ 

السضج، شضقعما غثسمان بسدعما بسدا.
حمال  بغظ  الئقد  اظصسام  وشغ  "صرغغججاان"؛  تجب 
وجظعب شغ الخراع سطى السططئ، ُغَسّث تجب "صرغغججاان" 

طحرشا شغ الخعت الحمالغ لطسططئ التالغئ.
المعتثة)  (صرغغججاان  صرغغججاان"  "بعتعن  تجب  إن 
غمضظ إدراجه شغ صائمئ افتجاب المعالغئ لروجغا. فظه 
تةّمع شغه السغاجغعن الثغظ غصعلعن "إن طثالفئ روجغا 
غغر طمضظئ"، ولضظ عثا التجب ُأبسث سظ اقظاثابات. غةإ 
أن ظفسر عثا ضخراع بغظ افتجاب المعالغئ لروجغا، فظه 
ق غعجث شغ "بعتعن صرغغججاان" (صرغغججاان المعتثة) 
ق  والثغظ  التضعطغئ  الثثطات  طظ  اجاصالعا  الثغظ  إق 

غعاشصعن سطى التضعطئ.
تجب "ظعر اإلغمان"، غمضظ إضاشاه إلى افتجاب المعالغئ 
لطتضعطئ. رغط أظه غتدر شغ إذار المحروع افطرغضغ 
عع  طا  سطى  العضع  بصغ  إذا  ولضظ  المساثل"  "اإلجقم 
سطغه شق غمضظ أن غثعإ بسغثا طظ طظفسئ التضعطئ. 
إن زسغط عثا التجب ظعرجغضغئ ضادغربضعف ضان رئغسا 
لمآجسئ "إغمان" خقل رئاجئ أتاطئاغغش وأخئح ظائإ 
وزغر البصاشئ خقل رئاجئ جغظئغضعف، وعع طظ طآغثي 
وعثا  افدغان"،  "تعار  المسّمى  الثغمصراذغ  المفععم 
سئر  اقظاثابات  شغ  افخعات  لضسإ  غسسى  التجب 
دغثغئ المحاسر اإلجقطغئ لثى المسطمغظ، وطع ذلك 
شإن المسطمغظ ق غسائروظه طمبطعط لسطمعط أظه ق خطئ 
له باإلجقم، ولضظ بعثه الطرغصئ غاط الاروغب لطمحروع 

الفاجث "اإلجقم المساثل".
عثه عغ افتجاب الرئغسغئ الاغ جاثعض اقظاثابات 
غمضظ  افتجاب  وبصغئ  صرغغججاان،  شغ  الئرلماظغئ 

تسمغاعا بـالخشغرة.
اآلن دسعظا ظطصغ ظزرة سطى بسخ أظحطئ وتثابغر عثه 

افتجاب:
صال تغضئاغغش شغ ١٣ آب/أغسطج: طا أجسثظا المثالفئ 
شصط، بض افتجاب التاضمئ أغداً لط تامّضظ طظ أن تّاتث، 
عظاك ظصاش غغر طسالط وخراع ق ععادة شغه. عظاك 

خراع سطى السططئ والظزام والاثشص.

بما غاظاجإ طع طخطتاعا دون الظزر لمخالح اآلخرغظ، 
والمضسغك،  ضظثا  طع  ظاشاا  الترة  الاةارة  اتفاصغئ  طبض 
واتفاصغئ تتثغث الخعارغت الماعجطئ المثى طع روجغا، 
المظاخ،  واتفاصغئ  إغران،  طع  الظعوي  الئرظاطب  واتفاصغئ 
وخرجئ طظ الغعظسضع وطظ طتضمئ الةظاغات الثولغئ، 
طظ  اقظستاب  سجطعا   ٢٠٢٠/٥/٢١ غــعم  وأسطظئ 
اتفاصغئ السماوات المفاعتئ الاغ تدط ٣٥ بطثا وتسمح 
بسمطغات اجاطقع جعغئ بطائرات غغر طسطتئ شغ أجعاء 
الثول المحارضئ وذلك شغ أتثث تترك إلدارة الرئغج 
تراطإ لستإ الئقد طظ اتفاصغئ دولغئ ضئغرة. واتفاصغئ 
السماوات المفاعتئ ضان صث اصارتعا الرئغج افطرغضغ 
أغجظعاور سام ١٩٥٥ وتط تعصغسعا سام ١٩٩٢ ودخطئ 
تغج الاظفغث سام ٢٠٠٢. ضض ذلك غجغث طظ جثط السالط 
سطغعا وغجسجع البصئ بعا وبمخثاصغاعا وطثى الاجاطعا 

بالمساعثات واقتفاصغات.
تسثه  ضاظئ  بسثطا  افوروبــغ  اقتتاد  تعاجط  وخارت 
حرغضا ولع ظاعرغا، ودسئ بخعرة سطظغئ أسداءه لطثروج 
طظه شأغثت خروج برغطاظغا ودسئ الثول افخرى لطثروج 
طظه، تاى إظعا دسئ شرظسا المآجج الرئغج لقتتاد 
لطثروج طظه أبظاء زغارة الرئغج الفرظسغ فطرغضا سام 
٢٠١٨ سظثطا جسى إلصظاع أطرغضا بالسثول سظ صرارعا 
وبثأت  اإلغراظغ.  الظعوي  الئرظاطب  اتفاق  طظ  بالثروج 
تعاجط دول أوروبا المآبرة وخاخئ ألماظغا وشرظسا، تاى 
وتخطئ  ترأجه  الثي  الظاتع  طظ  بالثروج  عثدت  إظعا 
ظصاحات تادة شغ اجاماسات الظاتع، وذلك لادشط سطى 
أسدائه بثشع طا سطغعط بظسئ ٢٪ طظ طةمعع الثخض 
افعطغ اإلجمالغ. شغ العصئ الثي تاتمض أضبر تضالغفه 
وعغ تؤظ تتئ أزطاتعا اقصاخادغئ والمالغئ، طما غحغر 
إلى أن الجطظ الثي ضاظئ أطرغضا تظفص المال بق سث سطى 
السالط الشربغ ضطه وتخّثر طحارغع اإلظصاذ طبض طحروع 
طارحال وطحروع تروطان وضثلك طحارغع المساسثات 
إلى  بتاجئ  عغ  شأخئتئ  ولــى...  صث  السالط  لحسعب 
طظ غظصثعا وغساسثعا؛ طما غآضث أن وضع أطرغضا شغ 

المعصش الثولغ صث تدسدع واعاجت البصئ بصثراتعا.
وبثأت أطرغضا تثخض شغ خخعطات حثغثة طع تطفائعا 
دول طةمعسئ السئع الاغ ضاظئ ترأجعا بسئإ أن عثه 
الثول بثأت تاتثاعا وق تسمع ضطماعا طما غثل سطى 
تراطإ  رئغسعا  اضطر  طما  الثولغ،  وضسعا  اظثفاض 
بأظعا  المةمعسئ  غخش  بأن  غعم ٢٠٢٠/٥/٣١  طآخرا 
تسئما  باةثغثعا  وذالإ  الجطظ،  سطغعا  سفا  صثغمئ 
غقئط طخالح أطرغضا سظثطا رأى تتثي التطفاء له، شثسا 
لدط روجغا الاغ شرضئ سطغعا أطرغضا ظفسعا سصعبات 
وأخرجاعا طظ المةمعسئ سام ٢٠١٤ بسئإ ضمعا الصرم 
إلغعا، ودسا إلى ضط ضعرغا الةظعبغئ والعظث وأجارالغا 
الثول  وجه  شغ  لطعصعف  الثول  عثه  قجاشقل  وذلك 
افوروبغئ افسداء الاغ بثأت تاتثى أطرغضا وتةطإ طسعا 
ضظثا. وتخطئ بغظعا طحادات وتعةمات ضما تثث شغ 
اجاماسات السئع شغ السظعات البقث افخغرة بغظ إغطالغا 
وبرغطاظغا  ألماظغا  شرشدئ  وشرظسا.  وضظثا  وبروضسض 
وشرظسا شضرة ضط تطك الثول، ورشدئ اقحاراك شغ 
الصمئ الاغ ضاظئ طصررة شغ حعر تجغران الماضغ، طما 
اضطر تراطإ إلى تأجغطعا إلى حعر أغطعل، طما غثل سطى 
جصعط عغئاعا شغ سغعن تطفائعا وبالاالغ شغ سغعن 
السالط ضطه، وغثل سطى أن تطك الثول تثرك اعاجاز طعصش 

أطرغضا شاصعم باتثغعا.
شغ  الثولاغظ  تض  طحروع  بإجصاط  أطرغضا  وصاطئ 
شطسطغظ وعغ الاغ أذطصاه سام ١٩٥٩ وسمطئ سطى 
تظفغثه وجسطئ ضاشئ افذراف والسالط ضطه غاصئطه، شزعر 
جاغظ  طثى  سطى  لاظفغثه  بصعة  ظحاذعا  طع  شحطعا 
ساطا، وصث أجصطئ المحروع الئرغطاظغ طحروع دولئ 
المسطمغظ  تةمع  شطسطغظ  شغ  دغمصراذغئ  سطماظغئ 
أجض  طظ  لئظان  دولئ  حاضطئ  سطى  والغععد  والظخارى 
تائظى  برغطاظغا  جسطئ  إظعا  تاى  طحروسعا،  إظةاح 
طحروسعا وسغظئ رئغج وزراء برغطاظغا افجئص ذعظغ 
بطغر سطى رأس الرباسغئ الاغ حضطاعا طظعا طع روجغا 
طحروسعا  لاظفغث  الماتثة  وافطط  افوروبغ  واقتتاد 
الصرن  خفصئ  طحروع  سظ  أسطظئ  وصث  الثولاغظ.  تض 
غعم ٢٠٢٠/١/٢٨ ولضظ لط تآغث المحروع أغئ دولئ، 
وأسطظئ أوروبا رشدعا له بضض خراتئ، وضثلك روجغا. 
أخئتئ  وغغرعا  الضئرى  الــثول  أن  إلى  غحغر  وعثا 
صئض  طظ  ضان  ضما  لغج  طحارغسعا،  رشخ  تساطغع 

 تغث ضاظئ ضض دولئ تظخاع لمحارغسعا

وأضاف تغضئاغغش شغ طآتمر تجب آتا طضغظ شغ ١٧ آب/
أغسطج: "حعثت صرغغججاان صعَة الحارع (البعرة) سثة 
طرات ضما حعثت أوضراظغا صعة الحارع. غحسر لعضاحغظضع 
أغداً بصعة الحارع الغعم. إذا لط تسامع التضعطئ لطحسإ 
والمسارضئ افصطغئ شإن تجب آتا طضغظ طساسث لطظجول 

إلى الحعارع وصغادة الحسإ".
تخض تجب "رغفعرطا" سطى دسط طآغثي أتجاب طعالغئ 
فطرغضا شغ طسارضاه لاسةغض تجب صرغغججاان. ضما 
دسا أظخاره لطظجول إلى الحعارع اتاةاجاً سطى إزالئ تجب 

بعتعن صرغغججاان. لصث ضحش تجب "رغفعرطا" بعثا زغَش 
وسث التضعطئ بإجراء "اظاثابات ظجغعئ"، وعضثا جاعط 

شغ ازدغاد سثم بصئ الحسإ شغ العسث الفارغ.
راشحان  المسةعن  فطرغضا  المعالغ  السغاجغ  صال 
افبتاث  أظعرت  "لصث  له:  تخرغح  شغ  جغظئغضعف 
اقجاماسغئ أن الةمععر ق غبص شغ التضعطئ. وصث ظعر 
إلى العجعد ظاخئعن سطى المجاج اقتاةاجغ الصعي. شغ 
طبض عثه التالئ جاأتغ افتجاب المثالفئ والمساصطئ 
واقجاماسغ  اقصاخادي  العضع  "إن  وأضاف:  تاما". 
الخسإ جغآدي إلى السثط الحسئغ ووجعد ظاخئغظ 
سطى المجاج اقتاةاجغ واقضطراب ضما شغ بغقروجغا 

إذا لجم افطر".
بسث أن أزالئ لةظئ اقظاثابات المرضجغئ تجب "بعتعن 
صرغغججاان" طظ الساتئ صال أداخان طادوطاروف: "أظا 
دع  والعئام.  السقم  إلى  غثسع  بحثٍص  لسئ  اآلن 
سظ  الظزر  بشخ  سظعا.  وغثاشع  تصعصه  غثاار  الحسإ 

الطرغصئ الاغ غثاارعا الحسإ جأضعن طسه".
أضاظئ  جعاء  المسارضئ،  أن  تزعر  أسقه  الاخرغتات 
طعالغئ فطرغضا أم طعالغئ لروجغا، تاتث شغ شضرة إبارة 

الحسإ ضث التضعطئ.
وردا سطى ذلك صال الرئغج جغظئغضعف: عظاك صعى تتاول 
خاذؤئ  جاضعن  اقظاثابات  بأن  الظاس  إصظاع  اآلن  طظ 
وإلسثاد الظاس لطظجول إلى الحعارع، ظتظ ظرى ضض حغء. 
غةإ أن أصعل بخراتئ إن عظاك طظ غرغث زسجسئ العضع 
تسإ السادة الصثغمئ باجاشقل تالئ اقجادساف، وإذا 
لط غصثر غصعم باسضغر خفع افطظ. لصث صطئ خراتئ أطج 
شغ طةطج افطظ إظه جغاط اتثاذ إجراءات اتارازغئ ضث 
عآقء افحثاص. تط اتثاذ الصرار وُضِاَإ شغه بعضعح. 
وأظا أغدا أخررت شغه. إن افتجاب المحارضئ شغ السمطغئ 

اقظاثابغئ غمضظ أن غفعمعا عثا تظئغعا طصثطا.
دسط  سطى  اجاظادا  عثا  صعله  جغظئغضعف  الرئغج  صال 
غثسمعا.  وق  بالتضعطئ  غبص  ق  الحسإ  فن  روجغا؛ 
وإن السغاجغغظ المعالغظ لطتضعطئ أضسفعه باحضغض 
سثة أتجاب، فظعط ضبغرون ولضض ذرف وسدع طظعط 
أذماسه وطخالته. تاى التضعطئ بثأت الحةار تعل 
و"طضغظغط  "برغمثغك"  أسداء  بسخ  إن  افخعات. 
اظستإ  وسظثطا  بغظعط.  الخراع  بثأ  صرغغججاان" 
افتجاب  تثسمه  لط  الظدال  طظ  صرغغججاان  تجب 
افخرى المعالغئ لطتضعطئ. وصام "بغرطثغك" و"طضغظغط 
صرغغججاان" بالدشط سطى "ظعر اإلغمان" لمظع تفرغص 

أخعات المسطمغظ.
شصط؛  روجغا  بثسط  الرئغج  غأطض  التالئ  عثه  شغ 
العةمات  طظ  طادورو  إظصاذ  طظ  تمضظئ  روجغا  فن 
سظ  تثاشع  اآلن  وعغ  شظجوغق،  شغ  افطرغضغئ 
الرئغج  شإن  ذلك  وطع  بغقروجغا.  شغ  لعضاحغظضع 
بغظ  اقخاقشات  اقسائار  بسغظ  غأخث  لط  جغظئغضعف 
غأخث  أن  سطغه  غةإ  وضان  وصرغغججاان.  الثول  عثه 
سئرة طظ الاارغت، فن روجغا "بّغائ المطك" طرارًا شغ 
صدغئ صرغغججاان. إذا سارض الحسإ جغظئغضعف شمظ 
المرّجح أن ُغصئض طادوطاروف ضئثغض له. وعظاك أغدًا 
بثائض أخرى لثى روجغا خئرة شغ خظع "بطض" طظعط... 

ولضظ لظ تعاشص أطرغضا سطى ذلك أبثًا.
أغعا المسطمعن شغ صرغغججاان: إن عثه اقظاثابات 
وألسابعا الحغطاظغئ تةري سطى أجج دغمصراذغئ طثطرة 
وشغ إذار ظزام اجاسماري رأجمالغ. وإن تجب الاترغر 
شغ صرغغججاان ضان صث أخثر بغاظاً دسا شغه إلى طصاذسئ 
اقظاثابات، وبغظ شغه افتضام الحرسغئ الاغ غةإ سطى 

 ضض طسطط شغ صرغغججاان اقلاجام بعا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ صرغغججاان

أتثاث أطرغضا وتأبريعا يف املعصش الثولغ
التطصئ الباظغئ

وصث تطصئ أطرغضا ضربات طعجسئ سطى أغثي المسطمغظ 
بخغس  لطاسئغر  اضطرعا  طما  وأششاظساان  السراق  شغ 
طثاطفئ سظ أظعا لط تتصص اقظاخار شغ الئطثغظ، ضما جاء 
سطى لسان الرئغج افطرغضغ السابص أوباطا وسطى لسان 
سطى  افطرغضغ  الثشاع  ضعزغر  المسآولغظ  طظ  السثغث 
سعث بعش وأوباطا روبرت غغاج الثي صال "لظ تثعض 
وصررت  ظفسه".  العصئ  شغ  تربغظ  أخرى  طرة  أطرغضا 
اقظستاب طظ السراق سام ٢٠٠٨ واقجاسثاد لقظستاب 
طظ أششاظساان. وصث طظح ذلك روجغا جرأة سطى أن تصعم 
بتمطئ سسضرغئ سطى جعرجغا شغ آب ٢٠٠٨ لاظاجع طظعا 
أطرغضا  تترك  أن  دون  طظ  الةظعبغئ  وأوجاغا  أبثازغا 
جاضظا. شثل ذلك سطى اعاجاز طرضج أطرغضا ضثولئ أولى 
شغ السالط. وصث وصسئ طآخرا غعم ٢٠٢٠/٢/٢٩ اتفاصا 
طع ترضئ ذالئان لستإ صعاتعا طظ أششاظساان غتفر 
لعا طاء وجععا. وضان رئغسعا تراطإ صث ضاإ تشرغثة 
سطى تعغار غعم ٢٠١٩/١٠/٩ صائق: "أظفصئ أطرغضا ٨

ترغطغعظات دوقر شغ الصاال والتراجئ شغ الحرق افوجط، 
لصث طات اآلقف طظ جظعدظا السزام أو أخغئعا بةروح. لصث 
طات طقغغظ الظاس سطى الةاظإ اآلخر. إن الثعاب إلى 
الحرق افوجط عع أجعأ صرار سطى اإلذقق"، وضرر طبض 
عثا الضقم طرة أخرى شغ حعر ظغسان الماضغ؛ طما غثل 
سطى أن أطرغضا لط تسث صادرة سطى تتمض أسئاء التروب 

وبالاالغ ق تاتمض الصغام بأسئاء الثولئ افولى سالمغا.
وجاءت افزطئ المالغئ لاضحش سظ طثى عحاحئ أطرغضا 
الرأجمالغئ  وطسالةات  طسالةاتعا  شحض  وطثى  الئسئع 
وطثى سمص افزطئ الاغ لط تاثطص بسث طظ تثاسغاتعا 
طع طرور سحر جظغظ سطغعا. شثلك عج البصئ بعا وبالمئثأ 
الرأجمالغ وبالظزام المالغ السالمغ الثي تعغمظ سطغه 
الثي أصر شغ برغاعن وودز سام ١٩٤٤م بسث خروجعا 
طظاخرة شغ الترب السالمغئ الباظغئ وضأصعى دولئ شغ 
السالط. شسظثطا تثبئ أزطئ ٢٠٠٨ المالغئ تترضئ بسخ 
الثول فخث زطام الصغادة طظعا، شثسا الرئغج الفرظسغ 
السابص جارضعزي إلى تأجغج ظزام طالغ سالمغ جثغث 
صغادة  سظ  أطرغضا  إبساد  أي  التالغ،  الظزام  سظ  بثغق 
الظصث  خظثوق  شغ  وتتضمعا  التر  الرأجمالغ  الظزام 
الثولغ والئظك الثولغ وإجصاط الثوقر ضسمطئ أجاجغئ 
تصاس سطغعا ضاشئ السمقت وتصّغط بعا ضض السطع وخاخئ 
الظفط والثعإ. وضثلك خرجئ اتعاطات ألماظغئ فطرغضا 
بالمسآولغئ سظ افزطئ وسظ إشصار حسعب السالط ضما ورد 
سطى لسان وزغر المالغئ افلماظغ السابص بغر حااغظئروك 
ظزام  إلى  الرجعع  إلى  الخغظ  ودسئ  السظئ.  تطك  شغ 
الثعإ إلجصاط عغمظئ الثوقر وسمطئ طع روجغا سطى 
سطى  طآحر  شثلك  المتطغئ.  بسمقتعا  الاةاري  الائادل 

اعاجاز طعصش أطرغضا بصغام الثول ضث عغمظاعا.
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  والبعرات  اقظافاضات  وتفةرت 
سمقء  ضث  طعجعئ  وضاظئ  السربغئ  الئقد  شغ  وخاخئ 
أطرغضا وأوروبا. شعجت أطرغضا خاخئ واظحشطئ بعا وطا 
زالئ طحشعلئ بعا وإن اجاطاسئ سرصطئ ظةاتعا تاى 
اآلن ولضظعا بعرة أطئ تتسإ لعا أطرغضا ألش تساب، 
فظعا تثرك أظعا وإن اجاطاسئ أن تسرصض ظةاتعا تاى 
وق  جثورعا  سطى  تصدغ  أن  تساطع  لط  ولضظعا  اآلن 
أن تسالب أجئاب اظثقسعا، ولعثا شإظعا شغ أغئ لتزئ 
طرحتئ لقظفةار، وضض ذلك طظعط بجغادة العسغ لثى 
افطئ واضاحاشعا لصغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تصعدعا. 
شالبعرات شغ الثول السربغئ تاتثى الظزام السالمغ ضما 
ذضر أوباطا، أي تاتثى أطرغضا خاخئ الاغ تعغمظ سطى 
عثا الظزام. وصث أبرت شغ السالط ضطه تاى شغ أطرغضا 
الثول  شغ  اقظافاضات  تتاضغ  اظافاضئ  اظثلسئ  تغث 
السربغئ سام ٢٠١١ تظادي بإجصاط الظزام تتئ حسار 

"اتاطعا وول جارغئ".
أوضراظغا  شغ  الظاس  وترضئ  الزروف  أطرغضا  واجاشطئ 
لغسصطعا سمقء روجغا طظ رئاجئ الئقد، شما ضان طظ 
روجغا إق أن صاطئ وغجت الصرم وجطئاعا طظ أوضراظغا 
شغ  أتئاسعا  وترضئ   ٢٠١٤ سام  إلغعا  ضمعا  وأسطظئ 
إصاطئ  لغسطظعا  اظفخالغئ  بترضئ  لطصغام  أوضراظغا  حرق 
جمععرغاغظ عظاك. وغسائر ذلك خفسئ شغ وجه أطرغضا، 
طا سجز طعصش روجغا شغ المظطصئ وعج البصئ بأطرغضا سطى 

غرار طا تخض شغ جعرجغا سام ٢٠٠٨.
وصث أذطصئ أطرغضا طا غسمى باصاخاد السعق والسعلمئ 
وأجسئ طظزمئ الاةارة السالمغئ شغ تسسغظات الصرن 
الماضغ شصادت السالط شغ اقصاخاد، ولضظعا ضاظئ أول 
دولئ تثرق ضض عثه اقتفاصات والسغاجات، شأخثرت 
صعاظغظ التماغئ المثالفئ لضض ذلك وحظئ تربا اصاخادغئ 
سطى الةمغع سطى سعث رئغسعا التالغ تراطإ الثي أذطص 
طخالتعا  شغ  تفضر  أطرغضا  أن  أي  أوق"،  "أطرغضا  حسار 
أوق وآخرا وطساسثة أن تظصخ ضض اقتفاصات شغ جئغض 
طخالتعا. شثلك ضسدع البصئ بأطرغضا وبصغادتعا لطسالط 

الرأجمالغ التر.
السسضرغئ  واقتفاصات  المساعثات  ضض  تظصخ  وبثأت 
وعغ  اقتفاصات  طظ  وغغرعا  واقصاخادغئ  والسغاجغئ 
خغاغاعا  شغ  الرئغج  الــثور  لسئئ  أو  سصثتعا  الاغ 
وإخراجعا، شئثأت تصعم أو تطالإ بخغاغاعا طظ جثغث 
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لصظاة الترة، شغ ٢٠٢٠/٩/٢م: (إن تجب اهللا المثسعم 
تعثغثا  تحضض  تجال  ق  إرعابغئ  طظزمئ  عع  إغران  طظ 
ضئغرا لطعقغات الماتثة وحرضائعا الثولغغظ)، وغغرعا طظ 

تخرغتات لئعطئغع وحظضر.
حثخغات  سطى  سصعبات  لفرض  أطرغضا  طسارسئ   -
وطآجسات صالئ إظعا تثسط تجب إغران، وعثا إن ضان 
طاظاجئاً اآلن طع الدشط سطى إغران، والسمض سطى إسادة 
جسطععا  لئظان  شغ  أطرغضا  رجاقت  أن  إق  دورعا،  رجط 
ِسخغاً شغ دوقب الاحضغض، شصث أخر بري وتجب إغران 
سطى الامسك بتخاعط شغ الاحضغطئ، وعثا طسطعم أظه 
غسطض تحضغض التضعطئ، طا تثا برئغج التضعطئ المضطش 
طخطفى أدغإ لمتاولئ اقجاصالئ، ولضظ صغض إن تثخًق 
شرظسغاً ذطإ طظه اقجامعال شغ افطر، وضان قشااً الثئر 
الثي أوردته طتطئ "إم تغ شغ" الاطفجغعظغئ الطئظاظغئ سطى 
طعاصسعا شغ ٢٠٢٠/٩/١٩م: (شرظسا ذطئئ طظ إغران 
إصظاع "البظائغ الحغسغ" بالاثطغ سظ تصغئئ المالغئ، طصابض 
سثم الاخعغئ سطى اقصاراح افطرغضغ بفرض سصعبات 
سطى ذعران شغ طةطج افطظ اقبظغظ إق أنَّ إغران تظازر 

طعاصش الثول افوروبغئ افخرى).
عثا العاصع الفرظسغ افطرغضغ، غثشسظا لطصعل: إنَّ العضع 
الماأزم بغظ أوروبا سمعطاً وشرظسا خخعخاً طظ جاظإ، 
وأطرغضا طظ جاظإ آخر، جسض المطش الطئظاظغ غصع ضمظ 
عثه الثائرة، دون أن غسظغ ذلك اخاقف وجعات الظزر 
بغظ شرظسا وأطرغضا تةاه تجب إغران بحضض جثري، بض 
عع اخاقف طاسطص بمضاجإ اصاخادغئ أوروبغئ خسرتعا 
بسئإ تسطغض اقتفاق الظعوي طظ جاظإ أطرغضا، وسمض 
اجاسادة  طتاولئ  سطى  خخعخاً  وشرظسا  سمعطاً  أوروبا 
عثه المضاجإ، شضاظئ الساتئ الطئظاظغئ إتثى الساتات 
الاغ تارجط عثه المظاضفئ الفرظسغئ افطرغضغئ، لثا غمضظظا 
أن ظدع شسض طا ُغسمى "البظائغ الحغسغ" اقلافاف سطى 
جععر المئادرة الفرظسغئ، شغ جغاق الاسطغض افطرغضغ 
المئاحر سئر ظئغه بري، أو بحضض غغر طئاحر سئر تجب 

 إغران بإغساٍز طظ إغران

الضغان تفزعا أطظه! ولعق ذلك لما بصغئ لعثا الضغان 
باصغئ تاى الغعم، شغععد ق ُغظخرون شغ صاال جاد طع 
ُّوُكُم  تِلُوُكْم يَُول

ٰ
ًذى � َوإِن ُفَق

َ
ٓ أ وُكْم إِالَّ المسطمغظ ﴿لَن يرَُضُّ

حأظعط،  وعثا  واصسعط  عثا  وَن﴾  يُنرَصُ َال  ُعمَّ  ْدبَاَر 
َ ْ
ا�أل

بخطتعط،  طسعط  التضام  تساطض  صاالعط  بثل  ولضظ 
التضغط  السجغج  صال  ضما  دغارظا  طظ  إخراجعط  وبثل 
َحْيُث  ْن  مِّ ْخرُِجوُهم 

َ
وَأ ثَِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  ﴿وَاْقُتلُوُهْم 

شغعا!  غبئاعظعط  الطعاغغئ  بعآقء  وإذ  ْخرَُجوُكْم﴾ 
َ
أ

َّ يُْؤَفُكوَن﴾. َ
ُّ ك ﴿َقاتَلَُهُم اهللا

أغعا المسطمعن:
إظه ق غخطح عثا افطر إق بما خطح به أوله: تضط بما 
أظجل اهللا وجغعش تجلجل أسثاء اهللا، ولظ غضعن عثا إق 
بسعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث، 
شاةاث ضغان غععد الثي دظج شطسطغظ الطاعرة أضبر 
طظ جئسغظ ساطا، وطظ بط تسعد شطسطغظ ضاططئ إلى 
دغار اإلجقم، بطثًا سجغجًا شغ دولئ سجغجة، خقشئ سطى 
طظعاج الظئعة... وإن عثا لضائظ بإذن اهللا، تآضثه أطعر 

أربسئ صطسغئ الثقلئ:
لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  اإلجقطغئ  افطئ  أن  افول: 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ وأطئ عثا تالعا لظ 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

تخئر سطى ضغط شق تظسى صثجعا طعما خظع الطشاة 

بض تثوجعط بأصثاطعا شاآّزعط أّزًا...
والباظغ: وسث طظ اهللا باقجاثقف شغ افرض ﴿َوَعَد 
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ َُّ ا اهللا
الثقشئ  بسعدة    رجعله  طظ  وبحرى  ْرِض﴾ 

َ ْ
األ يِف 

ِة» النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  «ثُمَّ  الظئعة  طظعاج  سطى 
أخرجه أتمث.

والبالث: تثغث الخادق المخثوق  سظ صاال الغععد 
يَا  الَْحَجُر  يَُقوَل  َحتَّى  َفلََتْقُتلُنَُّهْم،  الَْيُهوَد  «لَُتَقاتِلُنَّ  وصاطعط: 

ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه» رواه طسطط.
والرابع: تجب خادق طثطص بإذن اهللا غسمض لاتصغص 
وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ، وعع الرائث الثي 
ق غضثب أعطه، خاتإ بخر وبخغرة، غصعد افطئ إلى 
الثارغظ  شغ  وشعز  وظخر،  بسجة  غتغغعا  الثي  الثغر 

وبحر المآطظغظ.
جاصغط  اهللا  شئإذن  عثه،  الظخر  رضائج  شغعا  وأطئ 
خقشاعا وتترر صثجعا، وتصطع دابر الزطمئ وأجغادعط 
َِّ يَنرُصُ  وأسعاظعط ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ اهللا

 ﴾َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
السابع والسحرون طظ طترم الترام ١٤٤٢عـ                                                

تجب الاترغر
المعاشص ٢٠٢٠/٩/١٥م

تامئ: عثا الغعم، ُتعصع اإلطارات والئترغظ طع دولئ غععد اتفاصغئ الثغاظئ السزمى...

التضعطئ السالص بسئإ إخرار تجب إغران وترضئ أطض 
سطى الامسك بعزارة المالغئ!

- تعاضإ ذلك طع اجامرار صغام شرظسا وأوروبا باسطغض 
تةثغث السصعبات افطمغئ ضث إغران، الاغ ذالئئ بعا 
أطرغضا شغ طةطج افطظ، وخعقً شغ ٢٠٢٠/٩/٢٠م إلى 
إسقن أطرغضا بحضض أتادي الةاظإ إسادة شرض جمغع 
سصعبات افطط الماتثة سطى إغران، ودشع ضثلك وزغر 
٢٠٢٠/٩/٢٠م  شغ  الاخرغح  إلى  افطرغضغ  الثارجغئ 
(ظاعصع طظ جمغع الثول افسداء بافطط الماتثة اقلاجام 
بض  إغران)،  سطى  السصعبات  باطئغص  باسعثاتعا  الضاطض 
وخض شغ ضقطه إلى الاعثغث: (شغ تال شحطئ إتثى 
الثول شغ شرض السصعبات افطمغئ سطى إغران جاضعن 
عظاك سعاصإ)، بغظما ضاظئ الاخرغتات الفرظسغئ خقف 
شغ  الماتثة  افطط  شغ  شرظسا  طظثوب  صال  شصث  ذلك، 
سظ  افطمغئ  السصعبات  رشع  (جغسامر   :٢٠٢٠/٩/٢٠
تفغ  تاى  لطمتاجئئ  خاضشئ  ذعران  وجائصى  إغران 
بالاجاطاتعا)، (شرظسا وألماظغا وبرغطاظغا جائصى ططاجطئ 
باظفغث ضاطض اقتفاق الظعوي طع إغران)، (اقتفاق الظعوي 
عع السئغض العتغث لطمدغ صثطا قتاعاء برظاطب إغران 

الظعوي).
شغما ظرى أن تخرغتات أطرغضا وأشسالعا شغ لئظان، تظتع 

باتةاه الاسطغض:
عع  لئظان  شغ  الساتئ  سطى  جثغث  اجط  شةأة  ظعر   -
التضعطئ  جغحضض  الثي  عع  بعخفه  أدغإ،  طخطفى 
تتئ  طظ  خرج  أدغإ  أن  الزظ  سطى  وغشطإ  الةثغثة، 
سئاءة رئغج المةطج الظغابغ ظئغه بري، ورئغج تضعطئ 
طخطفى  صرب  ُسرف  تغث  طغصاتغ،  ظةغإ  وعع  جابص 
وُسرف  ألماظغا،  شغ  جفغرًا  سمطه  خقل  بري  طظ  أدغإ 
بضعظه طساحارًا وطمبقً لظةغإ طغصاتغ، وضق الرجطغظ 

غثغظان بالعقء فطرغضا.
- تخرغتات ظارغئ ضث تجب إغران طظ أصطاب السغاجغغظ 
افطرغضغغظ، شغ تظاجإ طع جسغ أطرغضا لاصطغص دور 
أورتاغعس  طعرغان  الماتثبئ  صالئ  وأجظتاعا،  إغران 

تامئ ضطمئ السثد: لئظان بغظ طئادرة طاضرون وتسطغطعا!

الطئع ضما جاء شغ لسان السرب عع السةّغئ، والطئغسئ 
عغ السةّغئ الاغ سطغعا اإلظسان، وذّئسه أي جسطه سطى 
جةّغاه، وطثلعل الاطئغع شغ اقخطقح ق غئاسث ضبغرًا 
سظ المثلعل الطشعي، شعع إسادة السقصات بغظ ذرشغظ 
ُطاسادغغظ إلى وضسعا الطئغسغ، أي إلى العضع الثي 
غظافغ شغه الخراع والمساداة، وُغصابض ذلك شغ الحرع 
المعاقة، إذ إّن الاطئغع طسظى طظ طساظغعا، صال تسالى: 
ْولَِياَء 

َ
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيّتَِخُذوا الَْيُهوَد وَالّنََصاَرى أ

َ
﴿يَا ك

ْولَِياُء َنْعٍض َوَمن َفَتَولَُّهم ّمِنُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِّنَ 
َ
َنْعُضُهْم أ

غصعل   ،[٥١ [المائثة:  الِِميَن﴾  الّظَ الَْقْوَم  َفْهِدي  َال   ََ ّ اهللا
سئاده  تسالى  اآلغئ: "غظعى  عثه  تفسغر  شغ  ضبغر  ابظ 
عط  الثغظ  والظخارى  الغععد  طعاقة  سظ  المآطظغظ 
أسثاء اإلجقم وأعطه، صاتطعط اهللا، بط أخئر أن بسدعط 
أولغاء بسخ، بط تعثد وتعسث طظ غاساذى ذلك شصال: 
ََ َال َفْهِدي الَْقْوَم  ّ ﴿َوَمن َفَتَولَُّهم ّمِنُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِّنَ اهللا

الِِميَن﴾". الّظَ
تسظغ  طا  ضمظ  طظ  غععد  ضغان  طع  المعاقة  وتسظغ 

افطعر الاالغئ:
١- اإلصرار بتص ضغان غععد الصاظعظغ والحرسغ بالعجعد 
شطسطغظ  سظ  له  والاظازل  شطسطغظ،  أرض  سطى 
الاغ  افراضــغ  بإرجاع  ُططالئاه  وسثم  ُطسزمعا،  أو 
 ٪٨٠ تسادل  وعغ  افصض،  سطى   ١٩٤٨ سام  اغاخئعا 
طظ طساتئ شطسطغظ، بض وسثم ُططالئاه بإرجاع أي 
أرض وشص خغشئ: "السقم ُطصابض السقم" ولغج وشص 
خغشئ "افرض ُطصابض السقم" المسروشئ، سطماً بأن ضطاا 

الخغشاغظ شغعما طسظى الاظازل الثغاظغ سظ افرض.
٢- الخطح الثائط طسه وعع طا غسظغ إظعاء تالئ الترب 

الثي غظافغ طسه أي صاال.
٣- إظعاء تالئ المصاذسئ طع ضغان غععد واقظفااح سطغه 
بما غحمض إظحاء سقصات دبطعطاجغئ واساماد جفارات 
وإصاطئ سقصات بصاشغئ واصاخادغئ وتةارغئ وأضادغمغئ 

ورغاضغئ وغغرعا...
غععد  ضغان  بدائع  أطام  السربغئ  افجــعاق  شاح   -٤

وتثشص اقجابمارات سطغه.
٥- تمضغظ ضغان غععد طظ اجاثثام افجعاء والمراشأ 

والمعاظأ بضض ترغئ.
٦- طظع أي حثص أو جماسئ أو ضغان غرغث اقظثراط 

شغ صاال الضغان والعصعف ضثعط.
٧- ُطتاربئ الفضر الةعادي شغ افّطئ.

اجاراتغةغ  تتالش  شغ  غععد  ضغان  طع  الثخعل   -٨

الاطئغع ضاقسرتاف 
ضقعما يف الثغاظئ جعاء
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

وتضاقت دولغئ ضث طةاطغع أو ضغاظات إجقطغئ بتةئ 
ُطتاربئ (اإلرعاب).

وبالاثصغص شغ عثه المساظغ ظةث أّن اقساراف بضغان 
غععد غسئص الاطئغع، شاقساراف عع الممّعث والاطئغع 
افرض  شغ  وتفرغط  خغاظئ  وضقعما  الظاغةئ،  عع 

والتصعق، وغآّدغان إلى العثف ظفسه.
سظ  غثاطش  طسه  والاطئغع  غععد  بضغان  واقساراف 
الضغان  عثا  فّن  آخر،  ضغان  أي  طع  والاطئغع  اقساراف 
صث اغاخإ أرضاً طظ طصثجات افطئ وطج سصغثة ضض 
حسإ طظ حسعبعا؛ شفطسطغظ أرض اإلجراء والمسراج 
عغ أرض طصثجئ ولغسئ ضأي أرض أخرى، وعغ لضض 
المسطمغظ شغ الثظغا صاذئئ، ولضض طسطط تص وتر 
شغعا، وصثجغاعا ق تثاطش سظ صثجغئ طضئ والمثغظئ، 
شالصثجغئ  سظعما  ضالثشاع  سظعا  الثشاع  ضان  لثلك 

واتثة والثشاع واتث.
وطظ جعئ أخرى شإن صاال المشاخإ الثي اغاخإ أي 
حغء واجإ حرسغ طاعاخض تاى غسغثه، شضغش التال 

إذا ضان الثي تّط اغاخابه وذظًا؟!
واهللا جئتاظه وتسالى صث تّرم بحضٍض خاص أي حضض 
طظ أحضال المعاقة طع طشاخإ الثغار بصعله: ﴿إّغَما 
ْخرَُجوُكم 

َ
يِن وَأ َُ َعِن الَِّذيَن َقاتَلُوُكْم فِي الّدِ ّ َفْنَهاُكُم اهللا

َوَمن  تََولَّْوُهْم  ن 
َ
أ إِْخرَاِجُكْم  َعلَى  َوَظاَهُروا  ِديَارُِكْم  ّمِن 

الُِموَن﴾ [المماتظئ: ٨]، وعآقء  ئَِك ُهُم الّظَ
ولَٰ

ُ
َفَتَولَُّهْم َفأ

المشاخئعن لغسعا صعطا سادّغغظ بض عط طظ صال شغعط 
الصرآن: ﴿َلَاِةَثنَّ َأَحثَّ الظَّاِس َسَثاَوًة ِلطَِّثغَظ آَطُظعا اْلَغُععَد 
َوالَِّثغَظ َأْحَرُضعا﴾، شمعاقتعط شغعا تسارض خرغح طع 
الصرآن  وخفعط  الثغظ  أغداً  وعط  الصرآظغ،  الظص 
بأّظعط إذا أوتعا التضط شعط ق ُغسطعن الظاس ظصغرًا، 
صال تسالى: ﴿َأْم َلُعْط َظِخغٌإ ِطَظ اْلُمْطِك َشِإذًا َق ُغْآُتعَن 
طعاقتعط  ترطئ  سطى  آخر  دلغض  وعثا  َظِصغرًا﴾،  الظَّاَس 

وسطى خسارة طظ غعالغعط شغ الثظغا واآلخرة.
ق  افغام  عثه  شغ  غععد  ضغان  طعاقة  ضاظئ  لثلك 
والطرد  المئغظ  الثسران  جعى  غعالغعط  لمظ  تةطإ 
لمخر  تخض  طا  ذلك  سطى  والثلغض  اهللا،  رتمئ  طظ 
وافردن بسث الخطح؛ شصث ازدادا تثطفًا وشصرًا، وتراجسًا 

سطى ضض المساعغات.
الثاء،  وأخض  الئقء  أس  عع  غععد  بضغان  واقساراف 
وعع المصثطئ لطاطئغع، ولثلك ق شرق شغه بغظ طخر 
وافردن والسططئ الفطسطغظغئ وبغظ اإلطارات والئترغظ 

...وترضغا شضطعط شغ الثغاظئ جعاء

ألصى تمطئ الثسعة شغ المسةث افصخى المئارك ضطمئ اجاظضروا شغعا اتفاصغئ الاطئغع اإلطاراتغئ الئترغظغئ طع 
ضغان غععد. جاء ذلك شغ وصفئ اتاةاجغئ سصإ خقة الةمسئ ٢٠٢٠/٠٩/١٨ تتئ سظعان "المطئسعن خعظئ 
وشطسطغظ تتررعا جغعش الثقشئ". وصث تدمظئ الضطمئ تةرغماً لعثه اقتفاصغئ الاغ تحرسظ وجعد ضغان غععد 
اقساراف  طسطسض  شغ  تطصئ  عغ  الثغاظغئ  اقتفاصغئ  عثه  أن  وبغظئ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  بمسرى  وتفرط  المتاض 
والاطئغع طع المتاض، وصث جئص اإلطارات والئترغظ شغ عثه الثغاظئ ضض طظ طخر وافردن وترضغا وطظزمئ 
الاترغر. وأضثت الضطمئ أن التضام وافظزمئ شغ عثه الثغاظئ جعاء، طظ ذئع طظعط الغعم وطظ جغائع، وأن 
عآقء الروغئدات لظ غظالعا حرف تترغر المسةث افصخى، شق الصثس صثجعط وق افصخى أصخاعط بض عغ 
صثس المسطمغظ وأصخى المسطمغظ، وجغعش افطئ عغ طظ جاترر افصخى وافرض المئارضئ شغ ظض الثقشئ 
الاغ تماطك افطئ دسائط صغاطعا. عثا وسطئ أخعات الاضئغر وعاش المحارضعن ضث افظزمئ الثغاظغئ ودسعا 

إلصاطئ الثقشئ الاغ تترر ضاطض شطسطغظ.

حملۀ الدعوة فی المسجد األقصى 
یستنکرون اتفاقیۀ التطبیع الخیانیۀ

ظحر طعصع (سربغ ٢١، الةمسئ، ١ خفر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/٠٩/١٨م) خئرا ورد شغه: "تاعاخض الفسالغات الحسئغئ 
السربغئ المظثدة، باتفاق الاطئغع اإلطاراتغ الئترغظغ طع ضغان غععد، تغث حارك سحرات المشاربئ، الةمسئ، شغ 

وصفئ اتاةاجغئ بالساخمئ الرباط، تداطظا طع شطسطغظ، ورشدا لطاطئغع اإلطاراتغ والئترغظغ طع اقتاقل.
وظزمئ العصفئ أطام طئظى الئرلمان تتئ حسار "شطسطغظ أطاظئ والاطئغع خغاظئ"، بثسعة طظ ٢٨ جمسغئ وعغؤئ 
بالئقد. وردد المحارضعن حسارات طظ صئغض "إداظئ إداظئ لخفصئ الثغاظئ"، و"ق اتاقل ق تطئغع شطسطغظ طاحغ 
(لغسئ) لطئغع"، و"المصاوطئ أطاظئ والاطئغع خغاظئ". وشغ السراق، ظزمئ سحائر وطةطج أطظاء الرباط المتمثي 
(الخعشغئ) بمثغظئ الفطعجئ، الغعم الةمسئ، شسالغئ رشدا قتفاصغات الاطئغع طع دولئ اقتاقل. وألصغئ سحرات 
الضطمات باجط سحائر الفطعجئ، وطةمع الرباط المتمثي، وجغاجغغظ أجمسعا شغعا سطى أظه ق غتص في ضان 
أن غاظازل سظ تصعق وأرض شطسطغظ َوطصثجات المسطمغظ شغعا، وجثدوا الاأضغث سطى سعث سحائرعط وضض 
طثغظئ  شغ  الةمسئ،  خقة  سصإ  الغمظغغظ  سحرات  وتزاعر  المرضجغئ.  صدغاعط  تئصى  بأن  لفطسطغظ  المثغظئ 
غععد.  ضغان  طع  الئترغظغ  اإلطاراتغ  لطاطئغع  ورشدا  لفطسطغظ  دسما  الئقد،  جظعبغ  أبغظ،  بمتاشزئ  العضغع 
وجار المازاعرون بحعارع المثغظئ راشسغظ قشاات تظثد باتفاصغ تطئغع اإلطارات والئترغظ طع غععد، إضاشئ 
إلى حسارات ترشخ أي وجعد لغععد شغ أرخئغض جصطرى (جظعب حرق). وذالئعا الحسعب السربغئ واإلجقطغئ 
بالعصعف شغ وجه الاطئغع، طسائرغظ ذلك "خغاظئ لطثغظ والمساصثات اإلجقطغئ". وخرجئ شغ الساخمئ الئترغظغئ 
المظاطئ الغعم طزاعرات اتاةاجغئ تظثغثا باتفاق الاطئغع الثي وصساه الئترغظ طع غععد، ضما خرجئ اتاةاجات 
طمابطئ شغ بسخ المظاذص جظعبغ الغمظ. ورشع المتاةعن الئترغظغعن أسقم شطسطغظ والئترغظ، وقشاات تتمض 
سظعان "جمسئ غدإ الصثس"، شغ إحارة إلى حسار تترضاتعط. وذضرت وضالئ الختاشئ الفرظسغئ أن اقتاةاجات 
- الاغ أذطص سطغعا "جمسئ غدإ الصثس" - اظططصئ بالثروج إلى الحعارع بسث خقة الةمسئ شغ سثد طظ الصرى 

الئترغظغئ، شغما ُظحرت صعات طظ الحرذئ خارج الصرى".

تواصل الفعالیات الشعبیۀ المنددة
باتفاق التطبیع اإلماراتی البحرینی مع کیان یهود

شغ خئر ظحره طعصع (الترة، افربساء، ٧ طترم ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م) جاء شغه: "اسائر طساحار المآتمر 
السالمغ لقغشعر إرضغظ خثغص، وعع إغشعري غتمض الةظسغئ افطرغضغئ وطآجج أضادغمغئ اإلغشعر، أن "المةامع 
الثولغ ق غجال غفحض شغ شعط تةط وحثة اقظاعاضات" الاغ تمارجعا الخغظ تةاه طسطمغ اإلغشعر. وصال خثغص 
لمعصع (باي قغظ): إن العضع شغ ترضساان الحرصغئ "أجعأ بضبغر" طما غاط اإلبقغ سظه، طآضثًا أن "المعت" شغ ضض 
. وغصعل خثغص  طضان اآلن، بسث لةعء الخغظ لقغشعر، إلجراء تةاربعا سطى لصاتات ضث شغروس ضعروظا المساةثِّ
إن الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس، اتثث صرارًا جرغاً، سام ٢٠١٤م، بـ"صاض بطث اإلغشعر، وتئج بطث آخر طظعط، 
وتتعغض البطث البالث إلى أغثغعلعجغئ التجب الحغعسغ الخغظغ. وأحار إلى أن بطث اإلغشعر الثغظ اخاارت بضغظ 
اساصالعط غثدسعن قخائارات صسرغئ لطصاتات ضث شغروس ضعروظا، إضاشئ إلى السمض اإلجئاري الحاق. وأوضح 
أن طظ تثاارعط الخغظ لطئصاء سطى صغث التغاة طظ اإلغشعر، غالئاً طا غضعن لثغعط أشراد طظ سائقتعط غسغحعن 
خارج الخغظ تاى ق غظصطعن الخعرة السطئغئ سظ بضغظ شغ الثارج، بتسإ صعله. وصال: "طظث أن بثأ شغروس 
ضعروظا، تصعم التضعطئ الخغظغئ باةربئ الطصاتات سطى جمغع جضان اإلغشعر، أخثت التضعطئ حثخاً واتثًا طظ 
ضض سائطئ - تعالغ ١٦٥ حثخاً ووضساعط شغ طساحفى بسغث شغ سجل اظفرادي" وتابع: "ضض افحثاص الثغظ 
أخثتعط التضعطئ لطمساحفى شغ أسمار خشغرة، لط غثائروا الطصاتات سطى أتث ضئغر شغ السظ"، بط تساءل "عض 

تصعم الخغظ بتصظ عآقء افحثاص بفغروس ضعروظا صئض طظتعط الطصاح؟"."
: أطا آن فطئ اإلجقم أن تظفخ الثل والععان سظ ضاعطعا، وتظاخر فرواتعا الاغ تجعص، وأسراضعا 

م

الاغ تظاعك، ودطائعا الاغ تسفك، شغ طحارق افرض وطشاربعا سطى أغثي أسثائعا طظ المقتثة وسئثة 
الخطغإ والتةر والئصر؟! بطى واهللا صث آن، ولغج أطاطعا إق إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 

الاغ تظجل بعآقء وأولؤك اظاصاطا غظسغعط وجاوس الحغطان.

هل استخدمت الصین مسلمی اإلیغور 
لتجربۀ لقاحات کورونا؟
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افربساء ٦ طظ خفر ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٣ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ  ٤     السثد ٣٠٥

ق بث في أطئ طئثئغئ طظ دولئ ترسى حآوظعا وشص 
افتضام الاغ آطظئ بعا، وتسمض سطى تمض عثا المئثأ 
رجالئ إلى السالط. شضاظئ رجالئ اإلجقم ظمعذجاً شرغثًا 
لاطئغص المئثأ طظ خقل دولئ سطى أطئ، شاجامرت طا 
غصارب البقبئ سحر صرظاً، ذئصئ خقلعا أتضام اإلجقم 
شَثِئَر  رساغاعا،  طظ  المسطمغظ  وغغر  المسطمغظ  سطى 
الظاس الاطئغص الختغح فتضام اهللا تسالى، وظسط رساغا 
الثولئ بافطظ والسجة وتفر الضراطئ والسثل والرخاء 

اقصاخادي واقزدعار التداري.
وجطَّرت خفتات الاارغت المعاصش المحرشئ لطرجعل 
تئغظ  الاغ  المعاصش  عثه  بسثه،  طظ  ِاه  وفطَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
صائثظا  عع  شعا  ودولاه؛  بثغظه  المساج  المسطط  تال 
وصثوتظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص غئسث رجائض إلى ططعك افرض، 
لط  وتغظعا  وغاعسثعط،  اإلجقم  إلى  شغعا  غثسععط 
طا  أظعا  أي  جظعات  جئع  إق  اإلجقم  دولئ  سمر  غضظ 

زالئ دولئ ولغثة.
وطعصش الثطغفئ السئاجغ المساخط باهللا لُغئغِّظ طا ضان 
لطمسطمغظ طظ سجة وضراطئ شغ ظض دولاعط؛ شسظثطا 
وخطه خئر أن اطرأة اجاظةثت به بصعلعا وا طساخماه، 
"طظ  صائق:  سمعرغئ  أطغر  إلى  رجالئ  المساخط  أرجض 
أطغر المآطظغظ إلى ضطإ الروم أخرج المرأة طظ السةظ 
وإق أتغاك بةغح بثاغاه سظثك وظعاغاه سظثى"، شطط 
غساةإ افطغر الروطغ، وضاإ إلغه ططك الروم غتثره 
صائقً:  سطغه  رد  رجالاه  المساخط  صرأ  شطما  وغعثده، 
"بسط اهللا الرتمظ الرتغط، أطا بسث شصث صرأت ضاابك 
وجمسئ ظثاءك والةعاب طا ترى ق طا تسمع، ﴿َوَجَغْسَطُط 
اِر﴾"، واظططص المساخط بةغحه  اُر ِلَمْظ ُسْصَئى الثَّ اْلُضفَّ
لغساسث لمتاخرة سمعرغئ شمدى إلغعا. شأخئح طعصش 
المساخط طباق غدرب شغ ضض زطان، وسظث ضض طعصش 

تساشغث شغه اطرأة وتساظخر المسطمغظ.
سظثطا  الباظغ  التمغث  سئث  السططان  تخرف  وضغش 
وخطه خئر تعل طسرتغئ شرظسغئ طسغؤئ لطرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، 
شاجاثسى السفغر الفرظسغ شضعظئ ُطعظائطع، وخاذئه 
بطعةئ حثغثة صائقً: "أظا خطغفئ المسطمغظ سئث التمغث 
خان، جأصطإ الثظغا سطى رؤوجضط إذا لط تعصفعا تطك 
سئث  الثطغفئ  طظ  عرتجل  ذطإ  وسظثطا  المسرتغئ". 
التمغث الباظغ إسطاء أراضغ شطسطغظ لطغععد لغساصروا 
شغعا رد سطغه الثطغفئ بالصعل "ق أجاطغع بغع تاى ولع 
حئر واتث طظ عثه افرض، فن عثه افرض لغج ططضًا 
لحثخغ بض عغ ططٌك لطثولئ السبماظغئ، ظتظ طا أخثظا 
عثه افراضغ إق بسضإ الثطاء والصعة ولظ ظسطمعا 
فتث إق بسضإ الثطاء والصعة واهللا لؤظ صطساط جسثي 

صطسئ صطسئ لظ أتثطى سظ حئٍر واتث طظ شطسطغظ".
عثه المعاصش وغغرعا الضبغر الضبغر طظ صادة المسطمغظ 
وطظ رجال افطئ، تزعر بحضض واضح وجطغ ضغش ضان 

اقرتئاط العبغص لطمسطط بمئثئه ودولاه.
الثقشئ  المسطمغظ  صقع  آخر  إلشاء  سظ  اإلسقن  وصئض 
غث  سطى  ١٣٤٢عـ  سام  طظ  رجإ   ٢٨ شغ  السبماظغئ 
المةرم طخطفى ضمال، وصئض ذلك بثأ الشرب بالخراع 
الاغ  المفاعغط  ضرب  ذرغص  سظ  افطئ،  طع  الفضري 
شغ  افشضار  تطك  وشاضئ  والتضط،  الثولئ  أطعر  تثص 
وجططاظعا،  دولاعا  سطى  لطصداء  تمعغثًا  افطئ  جسث 

وضان له ذلك.
لفشضار  لطامعغث  الةشراشغ،  الاصسغط  ذلك  تئع  بط 
الشربغئ  الثول  شعظفئ  والسرصغئ.  والصعطغئ  العذظغئ 
الظاس  غثثسعن  تضام،  بخفئ  سمقء  افطئ  سطى 
بثطابات رظاظئ وسظارغاٍت طجغفئ وطسارك وعمغئ ضث 
الخعغعظغئ واإلطئرغالغئ. واجامر السمض سطى جطت افطئ 
طظ طفاعغمعا اإلجقطغئ الختغتئ، وتخر الثغظ شغ 
المظابر  عثه  وبثأت  السطط،  ودور  والمساعث  المساجث 

ضثغظ جماوي له طضاظاه المصثجئ واتاراطه، واإلجقم 
ق  شعغ  لقظساظغئ".  طسادغئ  ضأغثغعلعجغا  السغاجغ 
تساتغ طظ وخش اإلجقم بأظه ق إظساظغ، ولسطعا ق 
تسطط أن الئحرغئ ساحئ شغ أطظ وأطان ذعال بقبئ سحر 
صرظا، سطى خقف الصرظغظ افخغرغظ تغث ضاظئ السططئ 
الرأجمالغئ  وظزمه  الشرب  غث  شغ  واقجائثاد  والتضط 
العتحغئ الاغ اجاسمرت الئقد وأبادت الحسعب وظعئئ 

الثغرات.
خعرحغث  افجااذ  طظ  العزغرة  تاثث  أن  غرغئا  لغج 
طساحارا لعا تغث تعاشص رأغاعما طسئصا، شثعرحغث عثا 
غصعل: "إن تظزغمات اإلجقم السغاجغ" تائع أغثغعلعجغئ 
خئغبئ تعثف إلى التضط باجط اإلجقم، تغث تساثثم 

الثغظ ضعجغطئ لطاقسإ بالظاس".
وزارة  إلدارة  الماطرف  اإلجقم  تعبغص  طرضج  وغثدع 
اقظثطاج، وغتزى بثسمعا الضاطض، وبعغؤئ اجاحارغئ 
تدط خئراء أبرزعط لعرغظجو شغثغظع، أعط باتث غربغ 
شغ حآون تظزغط اإلخعان ورئغج طرضج الاطرف بةاطسئ 
جعرج واحظطظ افطرغضغئ، وشص طا أسطظاه وزغرة اقظثطاج 

جعزان راب.
وسطى غرار "أرحغش وبائص المصاوطئ الظمساوغئ" المسظغ 
الةثد  والظازغغظ  الماطرف  الغمغظ  جرائط  باعبغص 
السغاجغ  اإلجقم  تعبغص  طرضج  شإن  وتترضاتعط، 
جغضعن طآجسئ طساصطئ طثسعطئ طئاحرة طظ التضعطئ 
الظمساوغئ، وغاعلى ظحر ضاإ وطصاقت وأبتاث جثغثة، 
وأرحفئ المظحعرات التالغئ، الماسطصئ باإلجقم السغاجغ، 

والاظزغمات اإلجقطغئ الماطرشئ.
شالمسألئ واضتئ وضعح الحمج، أق وعغ سثم صثرة 
الشرب سطى المعاجعئ الفضرغئ، والسغاجغئ بغظ اإلجقم 

طظ جعئ والثغمصراذغئ الرأجمالغئ طظ جعئ أخرى.
الرأي  وطصابطئ  الفضرغئ  المعاجعئ  عثه  طظ  وبثق 
غروظه  طا  لغثااروا  الظاس  سطى  الفضر  وسرض  بالرأي 
الصاظعن  صعة  إلى  غطةآون  بصظاساتعط،  وأشدض  أخطح 
طبض  دظغؤئ  خسغسئ  أجالغإ  وإلى  الثولئ  وجططئ 
السغح  شغ  والادغغص  والماابسئ  والمراصئئ  الاةسج 
والمقتصئ افطظغئ، تماطا ضما تفسض تضعطات الاسطط 

شغ الئقد اإلجقطغئ.
أو  الصاسثة  عع  اإلجقم  ضث  الضراعغئ  خطاب  أخئح 
المظخئ الاغ غظططص طظعا الغمغظ الماطرف لطتخعل سطى 
حسئغئ تآعطه العخعل إلى الئرلمان، وخار عثا الثطاب 
جظثا شغ الئراطب اقظاثابغئ لطعخعل إلى التضط، وخار 
ضبغر طظ الساجئ ق غةث طظاخا إق بالسئعر طظ خقل عثا 
الظفص المزطط لطتخعل سطى حسئغئ برلماظغئ، وبسدعط 
بمسعح  طمجوج  خئغث  بأجطعب  ظفسعا  المسألئ  غبغر 
الثي  المساثل  واإلجقم  المساثلغظ  لطمسطمغظ  طجغظئ 

غعاط بالظعاتغ الروتغئ ق غغر.
ضث  والسثاء  اإلجقم  طظ  الثعف  تأجغب  إلى  عثا  أدى 
المسطمغظ، ولغج ضما غصعلعن الثعف طظ إجقطعغئ 
أو إرعاب، شاإلرعاب أخئح غظسإ لقجقم والمسطمغظ 
ولغج لةماسئ طسغظئ أو تجب طتثد. وطا ظسئئ افطر 
لةماسئ أو تخره شغ شؤئ إق ضثب وخثاع، غساسث سطى 
سثم  إلى  وبالاالغ  المةامع  شغ  الثعف  ظسئئ  ارتفاع 

اقجاصرار وسثم الاأعغض لقظثطاج.
عثا العضع طظ سثم اقجاصرار أدى إلى ظععر الةماسات 
الغمغظغئ الماطرشئ الاغ تثسع لطثقص طظ ضض أجظئغ 
وظئث ضض شضر غرغإ، وإلى اقلاخاق بالصعطغات والامسك 
بالسخئغئ ورشع حسارات السظخرغئ، وأخئح تاى الساجئ 
المساثلعن بتاجئ إلى خطاب شغه اجامالئ لعثه الفؤئ 
عغ  أخئتئ  تاى  المةامع،  شغ  تضئر  الاغ  السظخرغئ 
المسغطرة سطى الفضر المةامسغ والحسئعي شغ ضبغر طظ 

المظاذص.
أخئح  بض  وتثعا  الظمسا  سطى  طصاخرا  لغج  افطر 
وطتاربئ  بسصائثعط  واقجاعاار  المسطمغظ  اجادساف 
ذرغصاعط شغ السغح عع السائث شغ سمعم المةامسات 
الشربغئ وق غةث المسطمعن طظ غثاشع سظعط أو غتمغعط، 
بغدئ  تتمغ  دولئ  لعط  ولغسئ  ذلك  غضعن  وضغش 
المساثون  غعابعا  المسطمغظ،  سظ  وتظاشح  اإلجقم 
إعاظئ  سطى  أتث  غةرؤ  شق  تساب،  ألش  لعا  وغتسئعن 

 طسطط أو اجادساشئ أو اتاصاره

ظحر طعصع (المرجع، اقبظغظ، ٥ طترم ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م) خئرا ورد شغه: "أضث دساة جطفغعن أن الاخالح 
اإلطاراتغ طع (إجرائغض) طظ المئاتات، وظحر الثاسغئ اإلطاراتغ وجغط غعجش سثدًا طظ الاشرغثات، أوضح شغعا رأي 
السطماء طظ المساخرغظ والصثاطى شغ تطك المسألئ، طعضتاً أن عظاك الضبغر طظ الفصعاء أباح عثا، باسائاره ظعسًا 
طظ تفر السقم بغظ افطط. وشغ تشرغثة له الةمسئ ٢٢ آب/أغسطج ٢٠٢٠، صال وجغط غعجش: "ظعظأ اإلطارات 
و(إجرائغض) سطى عثا اإلظةاز السزغط، وظسأل اهللا تفر جقم افوذان". وأوضح غعجش أن طظ السطماء المساخرغظ 
الثغظ أباتعا عثه المسألئ الثاسغئ السسعدي الحعغر الحغت ابظ باز، وظحر جعاب ابظ باز سطى جآال وجه له سظ 
الخطح طع الغععد، صال شغه: إن "الخطح طع الغععد أو غغرعط ق غطجم طظه طعدتعط وق طعاقتعط، بض ذلك غصادغ 
افطظ بغظ الطرشغظ، وضش بسدعط سظ إغثاء الئسخ اآلخر"، طساحعثًا بعصائع تارغثغئ لطظئغ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص. ضما تظاصض 
ظحطاء سطى طعاصع الاعاخض طعصش الحغت ابظ سبغمغظ طظ المخالتئ طع الغععد شغ تسةغض خعتغ له سطى طعصسه 
الرجمغ: "وأطا طا حظع به بسخ الظاس سطى المخالتئ طع الغععد شعثه طسألئ جغاجغئ، وربما تةث بسخ عآقء 
المحظسغظ طظ أبسث الظاس سظ اإلجقم، وإظما عغ جغاجئ وسخئغئ وصعطغئ وطا أحئه ذلك، وعآقء ق سئرة بعط طا 

دام لثغظا دلغض طظ الصرآن والسظئ شإظظا ق ظعاط فتث".".
: إن طا غصعم به سطماء السقذغظ شغ الئقد اإلجقطغئ طظ لغٍّ فسظاق الظخعص، وتطعغع فتضام 

ممم

الحرع ضغ تعاشص أععاء بض خغاظات وجرائط تضام المسطمغظ، عع أخطر طما غصعم به التضام أظفسعط؛ لثلك 
جسطعط الحارع جئتاظه وتسالى حرضاء التضام شغ اإلبط. بط ألغج شغ ضقم ابظ سبغمغظ عثا شخقً لطثغظ 
سظ السغاجئ؟! ولظا عظا أن ظسأله عض عضثا ضان طعصش سطماء السطش طظ أئمئ المسطمغظ، الثغظ تظاسئعن 

إلغعط ضثبا واشاراء؟!

الظمسا  شغ  اقظثطاج  وزغرة  تخرح  ووضعح  جرأة  بضض 
جعزاظا راب بأن "اإلجقم السغاجغ عع ُجطٌّ لمةامسظا 
العجائض".  بضض  طتارباه  وغةإ  اقجاماسغئ،  وتغاتظا 
وضاظئ العزغرة صالئ طظ صئض إّن "الضفاح ضث اإلجقم 
السغاجغ" عع أتث طعاطعا الرئغسغئ بسث ترضات العةرة 
الصعغئ طظ البصاشات الاغ "تتمض السططئ افبعغئ" شغ 
سطغظا  "تأبغرات  عظاك  أّن  وأضاشئ  افخغرة.  السظعات 
تعبغص  طراضج  إظحاء  وبسرسئ  سطغظا  لثلك  طعاجعاعا، 

لاترضات اإلجقم السغاجغ".
تمعز/ حعر  طظ  الباظغ  المظاخش  شغ  صاطئ  ولعثا 

غططص  طا  لاعبغص  جثغث  طرضج  بإظحاء   ٢٠٢٠ غعلغع 
سطغه "اإلجقم السغاجغ"، بتةئ "طتاربئ الفضر الثطغر 
لقجقم السغاجغ". وضاظئ سرضئ إظحاء طرضج الاعبغص 
سطى خئغرغظ اخاارتعما بظفسعا وعما طعظث خعرحغث، 
أجااذ سطط اقجاماع والثغظ اإلجقطغ، ولعرظجو شغثغظع، 
طثغر برظاطب الاطرف شغ جاطسئ "جعرج واحظطظ" الطثان 

اسائرا المرضج خطعة رائثة شغ أوروبا.
العاجسئ  حعرته  بسئإ  ضان  لثعرحغث  واخاغارعا 
إلغقق  الصاذع  دسمه  سظه  احاعر  طساثل"  ضـ"طسطط 
الغمغظغئ  السابصئ  الظمسا  تضعطئ  غث  سطى  المساجث 
الماطرشئ، وعع طا اسائرته المتضمئ اإلدارغئ قتصا بأظه 
غغر صاظعظغ. شثعرحغث طفرط شغ طتاربئ اإلجقم أضبر 

طظ العزغرة ظفسعا.
غصعدعا  الاغ  التضعطئ  اجاثثطاه  شصث  شغثغظع  وأطا 
"اإلجقم  ضث  طجاسمه  لثسط  ضعرتج  جغئاجاغان 
السغاجغ"، سطى الرغط طظ تارغثه المحضعك شغه طع 
الحئضات المسادغئ لطمسطمغظ، ولسض عثا عع السئإ شغ 

اخاغار العزغرة له.
المعضعع إذن عع إغةاد طسعغات صاظعظغئ وتأغغث حسئغ 
إلظحاء طرضج رخث وطراصئئ سطى غرار طراضج الاةسج 
شغ جمععرغات المعز ودغضااتعرغات الئقد اإلجقطغئ، 

وضثلك الخغظ وروجغا. وافطر ق غثاطش بااتا.
ق حك أن عثا اإلجراء سظخري بةثارة، ورغط أن دول طا 
غسمى السالط الماتدر تثسغ طتاربئ السظخرغئ وتتاخر 
طساداة الساطغئ، إق أن تدارتعط تسصط أصظساعا سظثطا 
غضعن افطر طاسطصا بالمسطمغظ، وسطى وجه الثخعص 

باإلجقم المئثئغ.
والعزغرة ظفسعا عغ طظ جسى شغ إظفاذ صاظعن تزر 
التةاب  غطئسظ  ق  أظعظ  بادساء  الفاغات  سطى  التةاب 
ذعاسغئ وإظما ُغضرعظ سطى ذلك طظ افبعغظ، ولط غضظ 
عثا الصاظعن طئظغا سطى اجافااء أو دراجئ اجاصخائغئ 
لعثه  تصغصئ  غاسرضظ  الفاغات  ضاظئ  إذا  طا  لمسرشئ 
وسطى  سثائغ،  شضري  ظمط  سطى  ُبِظَغ  وإظما  الدشعط، 
شرض أن افطر ضثلك، شما بال الفاغات افخرغات الطعاتغ 
رغط  تةابعظ  ظجع  سطى  الصاظعن  بصعة  اآلن  ُغطَجْطَظ 
تمئ  شعض  ترغئ؟  بضض  المططصئ  وإرادتعظ  صظاساعظ 
الفرق  وطا  رأغعظ؟  وأخث  الفاغات  عآقء  إرادة  طراساة 
إذن طظ وجعئ ظزر "الثغمصراذغئ" بغظ اإلضراه بسططئ 

الصاظعن أو اإلضراه بسططئ افبعغظ؟!
أطا طا غاسطص باقظثطاج شإن إجراءات صاظعظغئ ضعثه، تضره 
الظاس وتةئرعط سطى طا ق غعاشص ععاعط أو رغئاتعط، 
إلى  وعئعط  طئثئغ  شحض  دلغض  عغ  اإلجراءات  عثه 
أععاء  أو  حثخغئ  رغئات  لاظفغث  دغضااتعري  طساعى 
الترغئ  طئثأ  سطى  البئات  وق  الصظاسات  شغعا  تراسى  ق 
الحثخغئ وترغئ اقساصاد الثي غاشظى به الشرب. ضض 
عثه افشضار المئثئغئ تثعإ أدراج الرغاح إذا ضان افطر 
عثه  طبض  ظر  لط  تغث  والمسطمغظ،  باإلجقم  طاسطصا 
اإلجراءات تةاه غغر المسطمغظ ضالعظثوس أو الئعذغغظ 
ذرف  سطى  غصش  بمئثأ  إذن  طاسطص  شافطر  غععد.  أو 
ظصغخ طع طئثئعط الثي ظعر لطظاس سعاره وأزضمئ 

رائتئ شساده أظعشعط.
ضغاظه  وصعضعا  دولاه  عثطعا  الثي  اإلجقم  طئثأ 
السغاجغ بسث خراع دطعي ظظعا أظعط اجاطاسعا الصداء 
سطغه صداء طئرطا ق سعدة شغه، عط اآلن غثحعن سعدته، 
شغخعروظه لطظاس سطى أظه وتح ق إظساظغ، وصث صالئ 
العزغرة ظفسعا "إن التضعطئ ترغإ بمتاربئ الاظزغمات 
اإلجقطعغئ والعغاضض المافرسئ سظعا شغ الئقد" وزادت 
تدطغض الظاس شغ ذطئعا "ضرورة الافرصئ بغظ اإلجقم 
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شضرة  شطرتئ  المسمعطئ،  افشضار  بطرح  المخطظسئ 
سقصئ  ق  أن  وعغ  لعا  الاروغب  سطى  وُسمض  خطغرة 
لطثغظ بالسغاجئ والتضط، وأن سطى افطئ أن تضافغ 
بالسئادات، شثسمئ الثول بظاء طساعث تتفغر الصرآن 
والثراجات الحرسغئ وبظئ المساجث والجواغا وأصاطئ 
بحضض  ذرتعط  شضان  الصرآن،  تفزئ  تثرغب  تفقت 
والطقق،  والجواج  الطعارة  أتضام  غاةاوز  ق  سام 
وغغرعا طظ السقصات اقجاماسغئ والحسائر اإلجقطغئ، 
المرجعم  الطرغص  وغثالش  السطماء  طظ  غاةرأ  وطظ 

غسةظ أو غسثم أو غظفى.
شُضئِّطئ افطئ سطى غث افظزمئ ورجال الثغظ، وطارجئ 
التضعطات ضثعا جغاجئ الاةعغض المظزط سظ ذرغص 
ذرح المفاعغط المشطعذئ وتظحؤئ الةغض سطى المئادئ 
الفاجثة، وُسِمض أغداً سطى ضرب الرابطئ الثغظغئ الاغ 
تةمع المسطمغظ باجائثال الروابط الصعطغئ والعذظغئ 
شغ  طاةثر  اإلجقم  ولضظ  بعا،  السحائرغئ  وتاى 
الظفعس، شضاظئ افطئ طع ضض تثث غثص المسطمغظ 
وتساسغث  جثغث  طظ  تظعخ  أن  تتاول  السالط  شغ 
ترضاعا  بمار  وتصطش  الثول  لعا  شامضر  تغعغاعا، 
اهللا  أذن  تاى  الرطاد،  تتئ  إلى  أخرى  طرة  وتسغثعا 
الرطاد،  تتئ  طظ  الةمر  شثرج  البعرات،  بصغام  تسالى 
وبثأت افطئ تظعخ طظ تتئ الرضام، شساغحظا َتْعَصعا 
قجاسادة جططاظعا، شحاعث السالط أجمع ضغش تساذفئ 
افطئ طع صدغئ طسطمغ الروعغظةا، وضغش وصفئ طعصش 
الرجال طظ الثول الاغ صمسئ البعرات وأسطظئ تربعا 
سطى المسطمغظ، وضثلك المزاعرات الاغ خرجئ ردًا 
سطى الرجعم المسغؤئ لحثص الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وحاعثظا 
المسائثة،  افظزمئ  ضث  وغربعا  حرصعا  شغ  تضاتفعا 
واظاصض  وافطعال،  الثطاء  وبثلئ  الادتغات،  طئ  شصثَّ
المسطعب،  صرارعط  اجاسادة  ظتع  خطعات  المسطمعن 
ق  جطغاً  واضتاً  درجاً  السالط  اإلجقطغئ  افطئ  شأسطئ 
بمةمعسعا  تساذفئ  وضغش  ترابطعا،  سظ  شغه  غئح 
المخطظسئ،  الروابط  ظئثت  وضغش  صداغاعا،  تغال 
لعا،  اهللا  اخاارعا  الاغ  رابطاعا  سظ  بأشسالعا  وسئَّرت 

وعغ الرابطئ الثغظغئ.
ولسضَّ اهللا جئتاظه وتسالى أراد بعثه افطئ خغرًا سزغماً، 
الاغ  افظزمئ  سمالئ  والثاظغ  لطصاخغ  ُضحفئ  شصث 
تتضط الئقد اإلجقطغئ، والاغ أخئح تالعا تةاه صداغا 
به،  غافعععن  ق  ُبضماً  التص،  جماع  سظ  ُخّماً  افطئ، 

ُسمغاً سظ رؤغئ ذرغصه وطسطضه.
تسالى،  اهللا  سطى  التضام  شغه  تةرأ  طعصش  آخر  وضان 
وسطى افطئ، عع الاطئغع السطظغ طع الضغان الشاخإ بسث 
أن ضان جرغاً، وأخث سطماء السططان دورعط المسععد 
بائرغر عثه افشسال، وتاولعا طظ خقل عثه الترضات 
صغمئ،  أي  وق  صرار  بق  أظضط  افطئ  إلى  رجائض  إغخال 
خظسعا  افطئ  شعثه  وطسساعط،  رجاؤعط  خاب  ولضظ 
وعثه  الضااب  عثا  زال  وق  ظئغعا  وجظئ  ربِّعا  ضااب 
الحرغسئ بغظ غثغعا، وجاخظسعا طظ جثغث، إن عغ 
رضغ  عرغرة  أبغ  شسظ  الختغح.  الطرغص  إلى  اعاثت 
اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َخاَف أَْدلََج، َوَمْن 
اللَِّه  ِسلَْعَة  إِنَّ  أََال  َغالَِيٌة،  اللَِّه  ِسلَْعَة  إِنَّ  أََال  الَْمْنِزَل،  بَلََغ  أَْدلََج 

الَْجنَُّة». رواه الارطثي
شسطسئ اهللا غالغئ، وسطى طظ غرغث تتخغطعا، أن غحمر 
وغةث وغةاعث شغ ذاسئ اهللا تئارك وتسالى، وق غاعاظى 
وق غاراخى، طظ أجض أن غخض إلى طططعبه، إلى طأطظه 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  اهللا،  بإذن 
به،  وغاصى  ورائه،  طظ  ُغصاتض  ُجظَّئ  إطام  ظض  وتتئ 
وسظثعا تسعد افطئ اإلجقطغئ أطئ تمبطعا دولئ تتفر 
وطا  ربعا،  حرغسئ  وتطئص  أسراضعا  وتخعن  ضراطاعا 
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