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إن طا غتخض شغ تغ الحغت جراح عع طأجاة جثغثة 
تداف إلى جطسطئ المآجغ الاغ ق تاعصش بتص أعض 
تعةغر  وعع  خاخئ،  الصثس  وأعض  ساطئ  شطسطغظ 
جثغث غمارس بتص سائقت ُعةرت جابصًا طظ أراضغعا 
وبغعتعا سام ١٩٤٨م، شغ رجالئ واضتئ طظ ضغان 
الصثس  أعض  جغقتص  أظه  المةرم  الشاخإ  غععد 
صطسان  طضاظعط  وغسضظ  الصثس  طظ  لغطردعط 
طساعذظغه. وغآضث طا غتخض شغ تغ الحغت جراح أن 
التض الةثري غضعن باصاقع ضغان غععد طظ جثوره 
الاساطض  ولغج  أرضعط  إلى  شطسطغظ  أعض  وإسادة 
طسعط ضمحضطئ إظساظغئ وإغةاد تطعل لفبار الظاتةئ 
سظ بطح ضغان غععد ضما شسض الظزام افردظغ طع 
أعض الحغت جراح، الثي بثل أن غترر شطسطغظ وغسغث 
صام  شصث  طظازلعط  وإلى  وصراعط  طثظعط  إلى  أعطعا 
شغ  قجؤئ  سائطئ   ٢٨ باعذغظ  افوظروا  طع  بالاساون 
طظ  ضقجؤغظ  تصعصعط  سظ  تثطغعط  طصابض  الصثس 
أراضغ ٤٨، وعا عع ضغان غععد غقتصعط طرة أخرى 
وعا عع الظزام افردظغ غاثطى سظعط وغطسظعط شغ 
الاغ  بالعبائص  تاى  غمثعط  وق  أخرى  طرة  ظعرعط 
تبئئ ططضغاعط لطسصارات. إن أعض الحغت جراح لغسعا 
شعط  لئغعتعط  ططضغاعط  إلبئات  وبائص  إلى  بتاجئ 
بخمعدعط  ذلك  أبئاعا  وصث  وططتعا  افرض  أعض 
وطماطضاتعط  بئغعتعط  وتمسضعط  ورباذعط 
وجه ضغان غععد الشاخإ وشغ وجه  وبعصعشعط شغ 
صطسان طساعذظغه حثاذ اآلشاق، وشغ وجه طتاضمه 
غعاجععن  ذلك  طع  ولضظعط  الثئغبئ،  اقجاسمارغئ 
خطرا تصغصغا، تغث ضغان غععد غثغرعط بغظ الاعةغر 
بغعتعط  ططضغئ  سظ  الاظازل  طع  المآصئ  الئصاء  أو 
اإلجقطغئ  الحسعب  سطى  غعجإ  وعثا  وسصاراتعط، 
سظ  وتثطغعط  تضاطعا  خغاظئ  أسغظعا  بأم  ترى  وعغ 
تساوظًا  غععد  ضغان  طع  ووصعشعط  شطسطغظ  صدغئ 
وطا  جراح  الحغت  فعض  غتخض  طا  وترى  وتطئغسًا، 
سربثة  طظ  المئارك  افصخى  المسةث  شغ  غتخض 
وغطرجئ طظ ضغان غععد، غعجإ سطغعط أن غظافدعا 
شغ وجه تضاطعط السمقء وغطالئعا الةغعش بظخرة 
المئارك،  افصخى  والمسةث  وشطسطغظ  الصثس  أعض 
جالعت  سغظ  وطسرضئ  تطغظ  طسرضئ  جغرة  لغسغثوا 
دظسعط  طظ  الئقد  وغطعروا  المتاطغظ  وغطردوا 
ورجسعط وغثطخعا السئاد طظ جرائمعط وحرورعط. 
إن الاترك التصغصغ لظخرة المسةث افصخى المئارك 
ق غضعن بططإ التماغئ طظ الثول اقجاسمارغئ، وق 
المآجسات  طظ  وغغره  افطظ  طةطج  اظسصاد  بططإ 
الشربغئ الاغ عغ أدوات اجاسمارغئ شغ أغثي الثول 
الضئرى الاغ ق ترصإ شغظا إق وق ذطئ، وق باإلداظات 
جغعش  باترغك  وإظما  واقجاظضارات،  والحةإ 
جثوره  طظ  المست  غععد  ضغان  قصاقع  المسطمغظ 
وتثطغص المسطمغظ طظ حروره، وبشغر ذلك جغئصى 
الاثظغج  وذأة  تتئ  غؤظ  المئارك  افصخى  المسةث 
المئارضئ  وافرض  الصثس  وجائصى  واقصاتام، 
شطسطغظ تتئ ظغر اقتاقل. إن عثه خرخئ لةغعش 
افطئ اإلجقطغئ وصادتعا أن ضفاضط خدعسًا فظزمئ 
وطسرى  دغظضط  لظخرة  وتترضعا  طاثاذلئ،  طاآطرة 
شغ  واصاطسعا  تترضعا  افولى،  وصئطاضط  ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغضط 
ذرغصضط ضض دول الدرار وأظزمئ الثغاظئ الاغ تمئ 
إن  سطغضط  غسغر  واهللا  شثلك  سصعد،  سئر  غععد  ضغان 
ولظ  طسضط  واهللا  السجغمئ،  وسصثتط  الظغئ  أخطخاط 
ِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم  ا الَّ َ ُّ

َ
غارضط أسمالضط. ﴿َيا أ

َياِة  َ ْ ِبا ُتم  َرِض
َ
أ ْرِض 

َ
األ  َ ِإ اَقْلُتْم  اثَّ  ِ َّ يِل  ِ َس  ِ انِفُروْا 

ِإالَّ  اآلِخَرِة   ِ ْنَيا 
الدُّ َياِة  َ ْ ا َمَتاُع  َفَما  اآلِخَرِة  ِمَن  ْنَيا  الدُّ

َقْومًا  ْبِدْل  َ ْس َ َو ِليمًا 
َ
أ َعَذابًا  ْبُكْم  َعّذِ ُ َتنِفُروْا  ِإالَّ    َقِليٌل 

َقِديٌر﴾. ٍء  ْ َ ّلِ 
ُ  َ َع  ُ َّ َو ئًا  ْ َش وُه  َتُضرُّ َوَال  ُكْم  َ ْ َغ

وطصاذسئ وتدطغض وظحر لفضاذغإ، تماطا ضما غفسض 
تضام الغعم الثغظ لةأوا إلى اضطعاد تمطئ الثسعة 
بامغغع  ذلك  سطى  وزادوا  وافحضال،  الخعر  بضاشئ 
ختغتا،  شعما  شعمعا  سظ  الظاس  وترف  افشضار 
وجسطعا الصرآن شصط لضسإ البعاب بصراءته وتفزه، 
الثي  والعجطغ  المساثل  اإلجقم  غسمى  طا  وخرصعا 
غعادن الضفر وق غاماغج سظه بض غثاطط به وغثثطه. 
واسائروا اإلجقم الثي ظجل سطى طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وعع التص 
أجالغإ  غئاثسعن  زالعا  وطا  وإرعابا.  وتحثدا  تطرشا 
حاى لمتارباه، تاى بثأوا بمتاولئ تمجغص ضغاظه ضما 
باإلجقم  غسمى  طا  اشارت  بأن  طآخرا  شرظسا  شسطئ 
ضما  السطماظغئ  الضفر  لسصغثة  طعاشصا  وجسطه  الفرظسغ 

شسطعا بظخراظغاعط وغععدغاعط.
دولئ  إلصاطئ  الثسعة  بثاغئ  ضان  رطدان  حعر  إن 
أصام  أن  بسث  طظ  إق  خغاطه  غفرض  شطط  اإلجقم، 
المسطمعن دولاه وبثأوا بتمض دسعته إلى الثارج سظ 
ذرغص الةعاد شغه، شغ السظئ الباظغئ لطعةرة، شضاظئ 
وصسئ بثر أول اظاخار لطتص سطى الئاذض، وضبغر طظ 

اقظاخارات والفاعتات وصسئ شغه.
شرغدئ  بأن  الفعط  عثا  المسطمغظ  سظ  ُغّغإ  لصث 
ودولاه  اإلجقم  خرح  لاأجغج  الثسعة  تمض 
والتب،  والجضاة  والخغام  الخقة  شرغدئ  جئصئ 
تمض  أعمغئ  غثرضعا  شطط  وطشجاه.  طسظاه  شطعثا 
طظ  الماسمثة  والمشالطئ  الادطغض  بسئإ  الثسعة 
طظ  بأطرعط  والمآتمرغظ  المساسمرغظ  الضفار 
السمقء والمأجعرغظ باصاخار اإلجقم سطى السئادات 
بالعاجئات  صام  أظه  المسطط  شغزظ  وافخقق، 
فشضار  الثسعة  غتمض  أن  غدغره  ق  بض  واظاعى، 
ودغمصراذغئ  ووذظغئ  صعطغئ  طظ  اإلجقم  تثالش 
السغاجغ  بالسمض  وغصعم  واحاراضغئ،  وسطماظغئ 
وغخطغ  طسطط  أظه  غّثسغ  وعع  بعا  وغتضط  تسئعا 
أن  المساشرب  طظ  وأخئح  الصرآن!  وغاطع  وغخعم 

اإلسقم بني تئّظغ صداغا افطئ 
والاآطر سطغعا
ــــــــــــــــــــ

بصطط: المعظثس باعر خالح*

طؤئ رطدان ودََّسظا بثون تتضغط حرع اهللا!

الثسعة  تمطئ  وإلى  بساطئ،  اإلجقطغئ  افطئ  إلى 
الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  وظثص  بثاخئ، 
غثغه: سطى  اهللا  شاح  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء 

غضعن  أن  جئتاظه  اهللا  وظسأل  الفطر،  بسغث  ظعظؤضط 
شاسعد  أجمسغظ،  المسطمغظ  سطى  وبرضئ  خغر  شاتتئ 
أطاعط خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وذلك بإصاطئ دولاعط، 
اهللا  شغفرج  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
ُْؤِمُنوَن 

ْ
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ضطمئ السثد

لفطئ  طظئرا  غضعن  أن  اإلسقم،  شغ  افخض  إّن 
عمعطعا  غتمض  أسثائعا،  بغث  ق  بغثعا  شاسطئ  وأداة 
وتططساتعا، وغضاشح طسعا ظتع أعثاشعا وغاغاعا، ق أن 
غضعن تةر سبرة أو خثرة ضأداء أطاطعا، شاإلسقطغعن 
ولعا،  طسعا  غضعظعا  أن  افخض  افطئ  طظ  ججء  وعط 
وغخئرون  أجطعا،  طظ  وغظاضطعن  صداغاعا  غائظعن 
أو  وسثاء  اباقء  طظ  افطئ  طع  غخغئعط  طا  سطى 
طتاربئ وتدغغص. شاإلسقطغ ق غخح أن غضعن تغادغا 
أو طظتازا ضث طخالح افطئ، بض غةإ أن غضعن طع 
افطئ وطع طئثئعا وطع عمعطعا وإق لما اجاتص أن 
غضعن إسقطا لفطئ، ولةاز أن ظسمغه إسقطا لفسثاء 
ورخاخئ شغ خثر افطئ، وعثا لفجش الحثغث عع 

واصع اإلسقم شغ بقد المسطمغظ!
المحاعث المتسعس أّن اإلسقم شغ الئقد اإلجقطغئ 
سطغه،  غضعن  أن  غةإ  لما  تماطا  طظاصدا  دورا  غطسإ 
وبات غخثق سطغه بحضض جطغ بأظه السططئ الرابسئ 
أسمثة  عغ  الاغ  البقث  السططات  إلى  ُتداف  الاغ 
وأرضان افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ السمغطئ 
المسمعل  الرأجمالغ  الفضر  شغ  شافظزمئ  لقجاسمار، 
به شغ بقدظا تصعم سطى السططئ الاحرغسغئ الاغ تحرع 
السططئ  بعا  وتصدغ  الزالمئ،  والثجاتغر  الصعاظغظ 
عع  واإلسقم  الاظفغثغئ،  السططئ  وتظفثعا  الصدائغئ 
وغحضض  والثجاتغر  والصعاظغظ  لفظزمئ  غروج  الثي 
اقظعغار،  طظ  وطظسه  الظزام  تفر  شغ  شاسطئ  أداة 
ظعدئ  وجه  شغ  العصعف  شغ  بارزا  دورا  غطسإ  وبات 

افطئ لطتغطعلئ دون اجاسادتعا لسططاظعا.
تةط  وغرى  المسطمغظ،  واصع  لسعء  طثرك  والضض 
أتث  طظ  وطا  غسغحعظه،  الثي  والععان  الفساد 
طثطص إق وغاططع لغعم تاثطص شغه افطئ طما عغ 
شغه طظ اجاسمار وذل وتئسغئ، والافضغر بتض جثري 
شطسطغظ  ضصداغا  الحائضئ،  المسطمغظ  صداغا  لضض 
وبعرطا  وضحمغر  والسراق  وطخر  ولغئغا  والحام 
شغ  إق  طمضظ  غغر  بات  ...إلت،  الحرصغئ  وترضساان 
غضعن  جثري  وتض  لفطئ،  تعتغثي  طحروع  ظض 
أق  واقجاسمار  والععان  الثل  جئإ  طظ  بالثقص 
وعع التضام وافظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، 
ووجائض  اإلسقطغغظ  جععد  تظخّإ  أن  وافخض 
الثقص  شغ  وطساسثتعا  افطئ  تعسغئ  سطى  اإلسقم 
الرأي  تحضغض  شغ  شاساعط  والتضام،  افظزمئ  طظ 
لاسعض  الةثري،  التض  سطى  السام  والعسغ  السام 

سمطغئ الاشغغر المظحعد وتسةض شغه.
ولضظ التال طع اإلسقطغغظ ووجائض اإلسقم عع سطى 
اإلسقم  وجائض  طساداة  اتثثت  وصث  تماطا،  السضج 
سثة،  أحضاقً  وجععا  شغ  والعصعف  افطئ  لظعدئ 
الظعدئ  دساة  سطى  إسقطغ  ذعق  وشرض  ضالاسمغئ 
والساططغظ لعا، وتسطغط افضعاء سطى صداغا جثغفئ 
أو شرسغئ طظ أجض اجاظجاف اقعامام وإظعاك السصعل 
وتروب  خراسات  واخاقق  بالمااعات،  الافضغر  شغ 
وعمغئ تثثم طخالح اقجاسمار، والاروغب لمفضرغظ 
أو حثخغات أو تضام طظ بعتصئ افظزمئ السمغطئ، 
افظزمئ  وطثططات  وبراطب  أسمال  تجغغظ  وطتاولئ 
طظ  الضبغر  وغغرعا  المسطمغظ،  خثور  سطى  الةابمئ 
خعر وصعف اإلسقم طع اقجاسمار والتضام شغ وجه 

افطئ وطحروع تتررعا.
ضض  تفرضه  الثي  اإلسقطغ  الاساغط  تةط  شظطمج 
وجائض اإلسقم سطى الضط العائض طظ الظحاذات الاغ 
سطى  اإلجقطغئ،  الئقد  سئر  الثسعة  تمطئ  بعا  غصعم 
الرغط طظ تظعع الظحاذات وتسثدعا، وضطعا أسمال ق 
تسامث السظش أو افسمال المادغئ المظفرة، وق تظتخر 
بزرف  وق  جعاه،  دون  بئطث  وق  آخر،  دون  بمضان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إغماظا  لغخعطعه  بحعق  رطدان  المسطمعن  غظازر 
ظفعجعط  شغ  شطه  ذعابه.  غرغثون  وق  واتاسابا 
تاى  أخرى،  سئادة  تداعغعا  ق  له،  طا  المتئئ  طظ 
أتضام  طظ  ضبغر  تطئغص  سظ  والشاشض  الخقة  تارك 
الثغظ  التضام  طظ  الضفر  فتضام  والمطئص  اهللا 
بخغاطه!  غازاعرون  أو  غخعطعظه  اإلجقم  غّثسعن 
طتئئ  المسطمغظ  طظ  غظجسعا  أن  الضفار  غساطع  شطط 
وطتاعاه؛  طساظغه  طظ  تفرغشه  إلى  شسمثوا  رطدان، 
وطحاعثة  وتسطغئ  وطرح  جمر  لغالغ  لغالغه  شةسطعا 
وجسطعه  والماجظئ،  الساصطئ  طظعا  وضبغر  طسطسقت 
تظاول  سطى  والاسابص  الفاخرة  العجئات  إسثاد  حعر 
طثاطش أظعاع افذسمئ وطضء الئطعن، وجسطعا ظعاره 
جاسات ظعم وجئات. شثلك طظ خطط الامغغع لطخغام 
الضاشر  غتعضعا  والاغ  وافتضام  السئادات  طظ  وغغره 
أسعاظه  بعاجطئ  تظفغثعا  سطى  وغسمض  المساسمر 
الئقد  شغ  أصاطعا  الاغ  افظزمئ  وخاخئ  وأولغائه، 
شعصع  ولعا.  له  الاابسئ  اإلسقم  ووجائض  اإلجقطغئ 

الئسخ شغ المضر الثي تجول طظه الةئال.
وعظاك طظ أظةاه اهللا طظ طضرعط، شصام وأتغا لغالغه 
بسئادة اهللا وصراءة الصرآن وتثبره والسمض به والسمض 
سطى إصاطئ دولاه، شعع حعر الصرآن إذ ظجل شغه عثى 
لطظاس، ضغش ق وصث بثأت الثسعة إلى اهللا شغه، تغث 
َأغَُّعا  ﴿َغا  ربه  ظثاء  غطئغ  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  اهللا  داسغ  صام 
بُِّر * ُصْط َشَأظِثْر * َوَربََّك َشَضئِّْر﴾ وتخثى له صادة  اْلُمثَّ
اآلغات.  عثه  بسث  الخاسص  العةعم  شةاءعط  الضفر 
عةعطا  صخرعا  طع  المضغئ  السعر  طظ  ضبغر  شغ  ظرى 
خاسصا سطى صادة الضفر الثغظ تخثوا لطثسعة، ولعثا 
طسظاه وطشجاه، شعجإ اجاعثاشعط بسث صعل ق إله إق 
تساعثشعط،  أظعا  أدرضعا  وصث  الئقء.  أس  شعط  اهللا، 
بعا  الظاس  آطظ  شإذا  شضرة،  سطى  تصعم  الثولئ  فن 
تارب  تثالفعا.  بفضرة  غتضمعا  أن  غأبعن  شسعف 
شضرغا  سةجوا  وسظثطا  ضارغئ،  طتاربئ  الثسعة  الضفار 
بثأوا باقضطعاد طظ تئج وصاض وتسثغإ وتعةغر 

حی الشیخ جراح
حجۀ على األمۀ وجیوشها

ظحر طعصع (سربغ ٢١، الةمسئ، ٢٥ رطدان ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٥/٠٧م) خئرا ورد شغه: "تثاول ظحطاء سطى 
طعاصع الاعاخض، طصطع شغثغع غزعر صغام أجعجة أطظ السططئ الفطسطغظغئ بصمع طسغرة وجط طثغظئ الثطغض 
افصخى.  المسةث  باتات  اقتاقل  صعات  قصاتام  ورشدا  المتاطئ،  بالصثس  جراح  الحغت  أعالغ  طع  لطاداطظ 
وأظعرت لصطات الفغثغع اساثاء وتحغا طظ افجعجة افطظغئ الاابسئ لطسططئ الفطسطغظغئ سطى المازاعرغظ، 
الحاائط  وتعجغه  اإللعغئ  الثات  بسإ  افطظ  سظاخر  صغام  الفغثغع  أظعر  ضما  المسغرة.  لفخ  طتاولئ  شغ 
لطمازاعرغظ الثغظ ضاظعا طعجعدغظ شغ المضان، بغظما تخثى افعالغ لسظاخر افطظ الثغظ تاولعا اساصال سثد 
طظ المازاعرغظ. وشغ تخرغتات لعجائض إسقم شطسطغظغئ، صالئ جظاء الحئطغ؛ إظه صئغض اصاتام صعات اقتاقل 
طظجلعا شغ بطثة ترطسسغا صداء رام اهللا، صاطئ سظاخر طظ أطظ السططئ باصاتام طظجلعا، والاتصغص طسعا بحأن 
السمطغئ الاغ أدت لةرح بقبئ (إجرائغطغغظ) صئض أغام... وتاولعا اجاثراجعا بالتثغث، رغط سثم دراغاعا بافطر.  

وشغ لصاء آخر، اتعمئ جظاء حئطغ السططئ الفطسطغظغئ بالاعاذآ طع اقتاقل، وتصثغط المسطعطات افطظغئ له.

السلطۀ الفلسطینیۀ تساند کیان یهود الغاصب فی جرائمه

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 



 افربساء ٣٠ طظ رطدان ١٤٤٢عـ المعاشص ١٢ أغار/طاغع ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٣٨

الطةظئ  رئغج  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  سدع  أضث 
السطغا لمآتمر ظزام التضط شغ السعدان طتمث تسظ 
الاساغحغ، أن اظسصاد العرحئ الفظغئ لظزام التضط شغ 
السعدان خطعة طعمئ وضئغرة شغ جئغض اإلجابئ سطى 
السآال المعضعسغ المعط الثي ظض بق إجابئ بابائ 
لسصعد ذعغطئ وعع ضغش ُغتضط السعدان؟ وصال خقل 
طثاذئاه بصاسئ الخثاصئ العرحئ الفظغئ لظزام التضط 
ظغسان/أبرغض   ٢٧-٢٩ طظ  الفارة  شغ  السعدان  شغ 
وبتدعر سثد طظ العزراء والعقة، والسفراء وأسداء 
السطك الثبطعطاجغ، وأسداء المآجسات والمظزمات 
الثولغئ وطظزمات المةامع المثظغ وأذراف السمطغئ 
بعجسظا  غضظ  لط  إظه  صال:  السعدان،  شغ  السطمغئ 
العائطئ  الادتغات  لعق  الثطعة  عثه  سطى  اإلصثام 
الاغ صثطعا أبظاء وبظات السعدان وجغض بعرة دغسمئر 
تظفغث  إذار  شغ  تأتغ  أظعا  طئغظا  بالاتثغث،  المةغثة 

اتفاق جعبا لسقم السعدان.
واقجافادة  وإظساظعا  افرض  عثه  خقح  أن  وأوضح 
رعغظ  تعظغفعا  وجقطئ  طعاردعا  طظ  الصخعى 
بمثارجات السطماء وطظاصحات افجاتثة طصثطغ افوراق 
والمحارضغظ شغ عثه العرحئ، والاغ غظئشغ أن ظثرج 
طظعا طسطتغظ بإجابات طعضعسغئ وطظطصغئ تعل جئ 
صداغا رئغسغئ طاسطصئ بالتضط طامبطئ شغ المساعغات 
شغ  والسقصات  والاحرغسات  والخقتغات  والعغاضض 
ظض التضط اإلصطغمغ الفغثرالغ والتضط الثاتغ بةاظإ 
شدًق  والثثطات  والاظمغئ  والئحرغئ  المالغئ  المعارد 
المتطغ  والتضط  الةشراشغئ  والاصسغمات  التثود  سظ 
تظمغئ  لدمان  طسالةاعا  وضغفغئ  الئغؤغئ  والاتثغات 

طساثاطئ تسجز اجاصرار التضط اإلصطغمغ الفغثرالغ.
وأخث  العرحئ  عثه  طظ  الفراغ  وبسث  أظه  إلى  وأحار 
وإجراء  وطعط  ضئغر  سمض  غظازرظا  الظعائغئ  تعخغاتعا 

طحاورات واجسئ وطضبفئ طع جمغع السعداظغغظ لاثسغط 
وتحث  والمصارتات  اآلراء  طظ  بمجغث  الاعخغات  عثه 
الاعاشص الممضظ تعل ظزام التضط اإلصطغمغ الفغثرالغ 
وخعقً لمآتمر ظزام التضط. وصال إن السعدان باظعسه 
وطرارته  افعطغئ  الترب  شغ  الطعغض  وتارغثه  البري 
لطمساشاة،  أخغرة  شرخئ  ظمظته  أن  غساتص  الماعاربئ 
والصاسثي  المتطغ  ظطاصعا  شغ  لطمةامسات  باقساراف 
بتصعا افخغض شغ السططئ وتمضغظعا طظ اتثاذ الصرارات 
بةاظإ  افطظ  وتفر  والثثطات  بالاظمغئ  المرتئطئ 
والسططئ  السغادة  أن  طدغفاً  المالغئ،  المعارد  إدارة 
شغ ظض الظزام الفغثرالغ تضعن لطمساعغات المتطغئ 
وعع طا غمضظ الحسإ طظ تضط ظفسه بظفسه. وأحاد 
العرحئ  عثه  أطر  سطى  والصائمغظ  المئثولئ  بالةععد 
طظ افجاتثة والسطماء شغ الطةظئ السطمغئ إلسثاد أوراق 
طآتمر ظزام التضط شغ السعدان، واإلخعة شغ الطةظئ 
الاظفغثغئ وبصغئ الطةان افخرى. وتغا الاساغحغ الحرضاء 
صثطعا  الثغظ  الثولغئ  والمظزمات  المآجسات  شغ 
الثسط الفظغ والمادي القئص والقزم لصغام عثه العرحئ 

والمحاوارت الاغ تسُصئعا تاى صغام المآتمر.
طظث أن خرج المساسمر طظ عثا الئطث وصئطه، أي طظث أن 
عثطئ دولئ الثقشئ الاغ ضاظئ طظطصاظا ججءًا طظعا لط 
غظسط السعدان وأعطه، بتضط رحغث غطئغ رغئات الظاس 
فظه لط غصط سطى أجاس طاغظ بض غسامث ضض التضام 
دجاعر طسار بغضر الثي وربعه طظ الضاشر المساسمر إلى 

ضض المظاذص الحمالغئ، شغ العصئ الثي غسغطر المةطج 
اقظاصالغ الةظعبغ سطى طسزط المظاذص الةظعبغئ، وعظا 

جااآضض ضبغرًا طظاذص ظفعذ تضعطئ عادي.
وغئثو أن إسقن تضعطئ عادي صئعلعا لمئادرة السقم 
الاغ تصعدعا أطرغضا طظ خطش السسعدغئ، عع بسئإ 
غمطك  ق  شعع  الرغاض،  شغ  عادي  ربه  سئث  ارتعان 
المضاإ  طثغر  أسطظ  شصث  ذلك،  تةاه  ضبغرة  خغارات 
تصئض  عادي  تضعطئ  أن  السطغمغ  اهللا  سئث  الرئاجغ 
المئادرة السسعدغئ لطسقم وتصئض شاح ططار خظساء 
غسرصطعن  طظ  عط  التعبغغظ  أن  إق  التثغثة،  وطغظاء 

ذلك. (العذظ السثظغئ، الةمسئ ٧ أغار/طاغع).
التضعطئ  أن  إق  طأرب  تعل  المسارك  احاثاد  ورغط 
تسطط طثى أعمغئ المتاشزئ جغاجغًا وسسضرغًا، لعثا 
تط اإلسقن سظ تجوغث الةغح بثسط جثغث طظ السقح 
والثخغرة، سقوًة سطى إجظاد الاتالش السربغ لتضعطئ 

عادي شغ تطك المسارك.
والثقخئ أن ذرشغ الظجاع شغ الغمظ غثرضان أعمغئ 
طأرب، وق غرغثان الاظازل سظعا صئض طفاوضات السقم 
لطسسعدغئ  تثطغخًا  باتةاععا،  أطرغضا  تثشع  الاغ 
خعرتعا  تتسغظ  أجض  وطظ  الترب،  شغ  أزطاعا  طظ 
دولغًا وخخعخًا داخض أطرغضا. وفن إغران عغ ذرف 
الغمظ  أعض  غرى  لظ  شربما  الترب،  عثه  شغ  طتعري 
بعادر اظفراج صئض أن تاعخض أطرغضا قتفاق طع إغران 

بثخعص برظاطةعا الظعوي.
عثه  وصش  سطغضط  أوجإ  صث  اهللا  إن  الغمظ:  أعض  غا 
سظ  ظغابًئ  اإلخعة  شغعا  غاصاتض  الاغ  السئبغئ  الترب 
ولغج  لحرسه  الاتاضط  سطغضط  وأوجإ  اقجاسمار، 
ِذيَن  َ الَّ َلْم َتَر ِإ

َ
فطرغضا وافطط الماتثة، صال تسالى: ﴿أ

نـــِزَل ِمــن َقْبِلَك 
ُ
نـــِزَل ِإَلــْيــَك َوَمـــا أ

ُ
ــْم آَمــُنــوْا ِبــَمــا أ ُ ــ َّ

َ
َيــْزُعــُمــوَن أ

ن َيْكُفُروْا 
َ
ِمُروْا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ َ الطَّ ن َيَتَحاَكُموْا ِإ

َ
ُدوَن أ ُيِر

ِعيدًا﴾. َ ْم َضَالًال  ُ ن ُيِضلَّ
َ
ْيَطاُن أ ُد الشَّ ِر ُ ِبِھ َو

طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  الغمظ:  أعض  غا 
الظئعة جغاط ذرد ظفعذ الضاشر المساسمر وأسعاظه طظ 
بقدضط، وجاسعد برواتعا إلغضط، وجاتضمعن بحرع 
ذا  نَّ 

َ
﴿َوأ تسالى:  صال  اهللا.  رضعان  وجاظالعن  ربضط 

َق ِبُكم  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ َّ ِبعوُه َوال َت ِصراطي ُمسَتقيمًا َفاتَّ
 ﴾قوَن ُكم َتتَّ يِلِھ ذِلُكم َوّصاُكم ِبِھ َلَعلَّ َعن َس

غعطظا عثا. عثا المساسمر الثي خرج طظ الئطث بةسثه 
وترك لظا أشضارا أخئتئ دجاعرا لطئقد تصعم سطى شخض 
الثغظ سظ الثولئ، ظسط أبسث ظزام اإلجقم سظ التضط؛ 
جمغع  وشغ  التغاة  ظعاتغ  جمغع  شغ  الئطعى  شسمئ 
أظزماه، شحعث السعدان تراجسا غغر طسئعق سطى ضاشئ 
المساعغات اصاخادغا واجاماسغا وشغ الاسطغط والاطئغإ 
والسغاجغعن  التضام  غخر  شطماذا  وغغرعا.  وافطظ 
شغ  ذئص  الفغثرالغ  التضط  إن  المةرب؟!  تةرغإ  سطى 
وإن  والحاات،  الفرصئ  جعى  طظه  ظةظ  ولط  الئطث  عثا 
عثه الفغثرالغئ جظغظا طظعا أضئر طخغئئ طرت سطى أعض 
طا  والثي  حماله،  سظ  جظعبه  اظفخال  وعغ  السعدان 
زلظا ظساظغ طظ وغقته تاى اآلن وق جغما شغ الظاتغئ 
طظ   ٪٨٠ طظ  أضبر  خقلعا  شصثظا  والاغ  اقصاخادغئ 

الظفط، وأراضغ زراسغئ طظ الثرجئ افولى خخعبئ.
إق  الفغثرالغ  التضط  عثا  إلى  تسابصضط  أرى  وطا 
غسسى  الثي  المساسمر  الضاشر  لماططئات  اجاةابئ 
لمجغث طظ تصسغط المصسط وتفاغئ المفائ أخًق، ضما 
خرتعا بثلك عط أظفسعط، وأظعط غسسعن لاصسغط 
الئقد إلى ٥ أججاء، عثا الاسابص غعرث الئقد والسئاد 
أدوات  إق  التضام  عآقء  وطا  والسعز  والفصر  الدغاع 

لامرغر عثه الةرغمئ الضئرى.
السطك  وأسداء  السفراء  دخض  عع  طا  والسآال 
والمظزمات  المآجسات  وأسداء  الثبطعطاجغ، 
وعع  افطر  بعثا  المثظغ  المةامع  وطظزمات  الثولغئ 
الصعغئ  المآحرات  طظ  أغدا  عثا  إن  التضط؟!  ظزام 
عثه  فسثاء  الاام  وخدعسضط  العصتئ  سمالاضط  سطى 
َصاَل:  تغث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  وخثق  الضرغمئ،  افطئ 
«لََتْتَبُعنَّ َسَنَن َمْن كَاَن َقْبلَكُْم، ِشْرباً ِشْرباً َوِذَراعاً ِبِذَراعٍ، َحتَّى 
لَْو َدَخلُوا ُجْحَر َضبٍّ تَِبْعُتُموُهْم»، ُقلَْنا: يَا َرُسوَل اللَِّه، الَيُهوُد 

َوالنََّصاَرى؟ َقاَل: «َفَمْن؟!».

إن ظزام التضط ق غتااج إلى طآتمرات وطحاورات طع 
ِذيَن  الَّ َيَودُّ  ا  ﴿مَّ تسالى:  اهللا  وخفعط  الثغظ  اهللا  أسثاء 
ْن  ّمِ َعَلْيُكم  َل  َّ َ ُي ن 

َ
أ َن  ُْشِرِك املْ َوَال  اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ ِمْن  َكَفُروْا 

ُذو   ُ َّ َو َشاُء  َ َمن  ِبَرْحَمِتِھ  َيْخَتصُّ   ُ َّ َو ُكْم  ِ
ّ رَّ ن  ّمِ  ٍ

ْ َخ
اُنوا  َ َن  اِفِر َ اْل ﴿ِإنَّ  تسالى:  وصعله  اْلَعِظيِم﴾  اْلَفْضِل 
اهللا  تسمه  صث  أطر  التضط  شظزام  نًا﴾.  ِب مُّ َعُدّوًا  َلُكْم 
تسالى صئض أضبر طظ ابظغ سحر صرظا طظ الجطان، ظزام 
المسطمعن  ضطعا  الئحرغئ  اذمأظئ  التضام  ذئصه  لما 

والضفار، عثا الظزام عع ظزام الثقشئ.
والثي  الظعدعي  المحروع  عثا  الثقشئ  ظزام  ظسط 
سصغثتعا  خطإ  وطظ  الضرغمئ  افطئ  عثه  غمبض 
وغامظى ضض طسطط سطى عثه الئسغطئ أن غتضط به 
بعثا  إق  رشسئ  وق  سجة  ق  أظه  الغصغظ  سطط  غسطط  فظه 
الظزام الرباظغ، وق غرشخ الثقشئ إق البطئ التاضمئ 
والمظافسعن طظ عثه افظزمئ الطاغعتغئ الاغ أذاصئ 

افطئ العبال وجعء التال.
وغتضط  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  جاسعد  ظسط 
العاسغظ،  الاترغر  تجب  حئاب  عظاك  فن  الظاس  بعا 
غخطعن لغطعط بظعارعط لامضغظ دغظ اهللا، طع تأغغث 
تسسى  الاغ  الضرغمئ  افطئ  عثه  طظ  الظزغر  طظصطع 
أشصرت  الاغ  الفاجرة  افظزمئ  عثه  طظ  الثقص  إلى 
 الئقد والسئاد، والامضغظ لتضط اهللا شغ أرض اهللا

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

طسرضئ طأرب والخراع افظةطعأطرغضغ 
سطى الغمظ

أسطظئ الثارجغئ افطرغضغئ الةمسئ ٧ أغار/طاغع ٢٠٢١م 
شعتعا  التعبغغظ  أن  ١٤٤٢عـ،  رطدان   ٢٥ المعاشص 
لصاء  رشدعط  سئر  بالسقم  الاجاطعط  إظعار  شرخئ 
المئسعث الثولغ شغ طسصط، وعثا غسظغ أن أطرغضا 
تدشط باتةاه الاعخض قتفاق جقم غثرج السسعدغئ 
زغــارات  ضباشئ  ذلك  سطى  وغــثل  الترب،  طــأزق  طظ 
إلى  لعبرضغظس  طارتظ  الغمظ  إلى  افطرغضغ  المئسعث 
المظطصئ، إذ صام بجغارة الرغاض وطسصط وسّمان، شغ 
ظرف أجئعسغظ، لغطاصغ شغعا افذراف المسظغئ بالترب 
شغ الغمظ. ضما شاتئ السسعدغئ تعارًا طع إغران ُسصث 
شغ بشثاد، تظاول المطش الغمظغ، وغادح طظ ضض عثا 
أن  افبغخ،  الئغئ  إلى  باغثن  وخعل  طظث  التراك 
أطرغضا ترغث تثطغص السسعدغئ طظ طأزق ترب الغمظ 
إدارة  ظفسه  العصئ  وشغ  الثولغئ،  خعرتعا  لاتسغظ 
المطش الغمظغ بثغًق سظ إغران، إذ إن السسعدغئ تمطك 
السغطرة سطى تضعطئ عادي الرئغج الغمظغ المصغط 
وسطى  تضعطاه  سطى  العخاغئ  وتمطك  الرغاض،  شغ 
المةطج اقظاصالغ الةظعبغ طظ خقل طا جمغ باتفاق 
الرغاض، ضما أن إدارة المسارك والطغران التربغ تاط 
العجعد  سطى  سقوًة  الحمال،  شغ  طأرب  طتاشزئ  طظ 
وغغرعا  والمعرة  تدرطعت  طتاشزات  شغ  السسعدي 
طظ  السسعدغئ  تمطضه  ولما  الغمظغئ،  المتاشزات  طظ 

اطاثاد دغمعغراشغ داخض الغمظ.
البعري  الترس  طظ  المثسعطغظ  التعبغغظ  أن  إق 
اإلغراظغ لغسعا شغ سةطٍئ طظ أطرعط، شعط الغعم سطى 
طحارف طثغظئ طأرب الشظغئ بالظفط والاغ تعجث بعا 
المتاشزئ  عغ  وطأرب  الئقد،  شغ  ظفط  طخفاة  أضئر 
الصعات  سطغعا  تسغطر  الاغ  تصرغئًا  افخغرة  الحمالغئ 
الساخمئ  طظ  الصرغئئ  المتاشزئ  وعغ  التضعطغئ، 
شإظعط  لعثا  التعبغعن،  سطغعا  غسغطر  الاغ  خظساء 
وغرغثون  شغعا  تصثطًا  غترزون  افخغرة  افحعر  شغ 
أن  غمضظ  ذلك  وبسث  المثغظئ  طرضج  سطى  السغطرة 

غثخطعا طفاوضات السقم طظ طعصش أصعى بضبغر.
ورغط أن التضعطئ الغمظغئ صث أسطظئ صئعلعا وصش الترب 
والثخعل شغ طفاوضات السقم طع التعبغغظ، إق أظعا 
ق زالئ تسامغئ شغ الثشاع سظ طثغظئ طأرب، فظعا لع 
خسرت طأرب، شساثسر التضعطئ الحرسغئ وجعدعا شغ 

ورحئ ظزام التضط يف السعدان 
طآاطرة جثغثة تتاك ضث اإلجقم

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ـ 

سحظا خقل صرن طدى ضظك ُبسثظا سظ حرع اهللا، وُتضمظا بأتضام المئثأ الرأجمالغ، الثي شخض الثغظ سظ 
التغاة طما جر المخائإ سطى الئحرغئ جمساء وسطى المسطمغظ بعجه خاص، تغث تسططئ سطغعا دول الضفر 
طظ  وطتاربئ  لمخالتعا  ظعاذغر  لغضعظعا  سمقء  تضاطا  سطغعا  وظخئئ  أظزماعا  سطغعا  وشرضئ  الرأجمالغئ 
غتاول الثروج سطغعا. وصث اظاحر شغ ظض عثه افظزمئ الصاض والفتح، وأخئتئ بروات المسطمغظ طظععبئ 
ربظا  تعسث  وصث  تخرعا.  اجاطسظا  لما  السابصئ  جظئ  المؤئ  شغ  الةرائط  سّث  أردظا  ولع  طسائاتئ،  وأسراضعط 
شغ  والحصاء  الدظضى  بالتغاة  المسعجئ،  السئض  واتئع  الصعغط  حرسه  تطئغص  سظ  أسرض  طظ  وتسالى  تئارك 
ًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم  َشًة َضن ْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع

َ
الثظغا صئض سصاب اآلخرة، شصال تسالى شغ ضاابه السجغج: ﴿َوَمْن أ

 َ ا َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُت َ َ ِسي َ َتْتَك آَياُتَنا َف
َ
ًا  َقاَل َكَذِلَك أ َ َوَقْد ُكنُت َبِص ْع

َ
ِ أ َ  َقاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرَت ْع

َ
اْلِقَياَمِة أ

ْبَقى﴾. شق طظاص لظا إق أن ظضعن سطى صثر  َشدُّ َوأَ
َ
ِھ َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة أ ِ

ّ ْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمن ِبآَياِت َر
َ
َوَكَذِلَك َنْجِزي َمْن أ

المسآولغئ وظتمض سطى ساتصظا طعمئ إظصاذ أظفسظا، بض وإظصاذ الئحرغئ طظ الثطر الثي تسغحه شغ ظض تضط 
الرأجمالغئ وذلك بالسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

خطر عیش البشر فی ظل شریعۀ البشر؟

بعرغطئ،  ظاخر  المشربغ،  الثارجغئ  وزغر  صال 
غععد  ضغان  طع  الاساون  أدوات  جمغع  إن 
لثلك،  السغاجغئ  اإلرادة  وتعجث  طاعشرة، 
رجمغئ  طحارضئ  أول  سحغئ  ذلك  جاء 
"أظظا  بعرغطئ  وأضاف  إغئاك.  لمآتمر  طشربغئ 
طثطخعن شغ الاجاطاتظا طع غععد، فظظا اتثثظا 
الصرار (الاطئغع) سظ صظاسئ، وجعف ظثعإ إلى 
أصخى تث طمضظ شغ تطعغر الاساون البظائغ". 
وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب 
إن  شطسطغظ:  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر 

زغارة وشث رجمغ طشربغ رشغع المساعى لمظزمئ إغئاك الغععدغئ، وتسعل العشث تطعغر الاساون المحارك طع 
ضغان غععد الشاخإ، شغ العصئ الثي غثظج شغه صطسان طساعذظغه باتات المسةث افصخى، وتساثي صعاته 
الشاخئئ بمظاعى العتحغئ سطى أعالغ تغ الحغت جراح، غفدح ظفاق عثا الظزام المةرم المسمى ططضه برئغج 
لةظئ الصثس، وغزعر بةقء أن الصثس وصدغاعا لغسئ سطى جثول أسمالعط، وأن عمعم أعطعا ق تسظغعط 
وق تسظغ باصغ افظزمئ الاغ تجسط العخاغئ سطى الصثس طظ صرغإ أو بسغث، وإن وخاغاعط المجسعطئ سطى 
الصثس لغسئ جعى جاار غامستعن به ظفاصا لاتسغظ خعر أظزماعط المحععئ، الاغ ق تتسظ جعى صمع 
الحسعب الاعاصئ لاترغر الصثس وضض حئر شغ شطسطغظ. إن حرف ظخرة أعض شطسطغظ لظ غظاله إق صائث طسطط 
وتث الئقد وصاد جغعش المسطمغظ لطثقص طظ الخطغئغغظ، ولظ غظاله عآقء التضام  ضخقح الثغظ الثي 
الثغظ غاسعلعن التطعل اقظعجاطغئ سطى سائات الثول اقجاسمارغئ وغاعصعن لطسمض طع المظزمات الغععدغئ.

النظام المغربی الخائن العمیل 
یفضح زیف تمسحه بقضیۀ بیت المقدس



 السثد ٣٣٨  ٣   افربساء ٣٠ طظ رطدان ١٤٤٢عـ المعاشص ١٢ أغار/طاغع ٢٠٢١ طـ  

افطرغضغ  الرئغج  وخش  سطى  تسصغئا 
باغثن افتثاث الاغ جرت أغام الثولئ 
السبماظغئ ١٩١٥م باإلبادة الةماسغئ، 
جاضظًا،  الارضغئ  الثولئ  تترغك  وسثم 
الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
الماتثة  العقغات  أن  ترضغا:  وقغئ 
ضشائظعا  تاصغأ  اقجاسمارغئ  والثول 
واإلجقم  السبماظغئ  الثقشئ  ضث 
طظ  ظغسان/أبرغض   ٢٤ غعم  سام  ضض 
الةماسغئ".  "اإلبادة  ضثبئ  خقل 
الاارغت  شغ  الاحضغك  غتاولعن  شعط 
الاسار  أجض  طظ  لقجقم  المةغث 
شغ  وظعه  الثطعي.  تارغثعط  سطى 
الاخرغح  عثا  أن  إلى:  ختفغ  بغان 
غغر  افبغخ  الئغئ  طظ  الماشطرس 

طصئعل بأي تال. ولضظ غاسغظ سطى الرئاجئ الارضغئ أن تخثر بغاظًا طدادًا سطى أجاس المساططئ بالمبض. 
وجعرغا،  وأششاظساان  السراق  شغ  والمةازر  الةماسغئ  باإلبادة  الماتثة  العقغات  تثضغر  غةإ  وضثلك، 
شعرًا،  ترضغا  طظ  أظصرة  شغ  افطرغضغ  السفغر  وذرد  أضظئ،  شغ  افطرغضغئ  إظةرلغك  صاسثة  إغقق  وغةإ 
ذلك،  بضض  الصغام  طظ  بثقً  أردوغان  لضظ  الفعر.  سطى  أظصرة  إلى  واحظطظ  لثى  الارضغ  السفغر  واجاثساء 
غتغغ  وأظه  طئاحرًة،  باغثن  إسقن  صئض  طاحالغان  جاعاك  ترضغا  شغ  افرطظغ  الئطرغرك  إلى  رجالئ  ضاإ 
العقغات  غحةع  الثي  شافطر  وعضثا،  افولى.  السالمغئ  الترب  شغ  أرواتعط  شصثوا  الثغظ  افرطظ  باتارام 
الماتثة عع عثا اقظستاق والثلئ شغ السغاجئ الثارجغئ لارضغا، وجئظ التضام، وتإ الصادة لضراجغعط، 
إدارة  طظ  طساسثة  سطى  التخعل  شغ  تأطض  التضعطئ  إن  بالصعل:  الئغان  وخاط  طساصئطعط.  سطى  والصطص 
باغثن لطئصاء شغ ضرجغ التضط لعقغئ جثغثة, وضثلك المسارضئ تشازل باغثن. ولعثا السئإ ق غساطغع 
أي طظعط وضع تث لطشطرجئ افطرغضغئ ورؤجائعا، وإن الصعة العتغثة الصادرة سطى شسض ذلك عغ شصط 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

الثجاعر،  (جرغثة  طعصع  ظحر 
رطدان   ٢٥ الةمسئ، 
٢٠٢١/٠٥/٠٧م)  ١٤٤٢عـ، 
حئضئ  "ذضرت  شغه:  صال  خئرا 
افطرغضغئ،  ظغعز"  "شعضج 
طظ  أضبر  أن  الةمسئ،  الغعم 
ضاظعا  أششاظغ  طارجط  ألش   ١٧
افطرغضغ  الةغح  طع  غسمطعن 
الاسرض  طثاذر  غعاجععن 
ترضئ  أغثي  سطى  لطصاض 
وأحارت  الماطرشئ.  ذالئان 
سئر  تصرغرعا  شغ  الحئضئ، 
أن  إلى  اإللضاروظغ،  طعصسعا 
طارجط  ألش   ١٧ طظ  غصرب  طا 

أششاظغ غتاولعن طشادرة الئطث الثي طجصاه الترب صئض المعسث الظعائغ الثي تثده الرئغج جع باغثن شغ 
١١ أغطعل/جئامئر لستإ الصعات افطرغضغئ المائصغئ طظ أششاظساان".

الاغ  الصثرة  والثثطئ  غرتضئعظعا،  الاغ  الثغاظئ  سزط  ُغثرضعن  ضاظعا  المارجمغظ  عآقء  إن   :
غصثطعظعا لصعات اقتاقل ضثَّ أعطعط وبقدعط، شغصعل أتثعط: (لصث ضظا جمسعط وألسظاعط وأسغظعط)، 
وغصعل آخر ظتظ الةظعد المظسّغعن وظةاتات الةغح افطرغضغ شغ المغثان طا ضاظئ لااط لعق الثثطات 
الاغ صّثطظاعا لعط. إن جرم عآقء المارجمغظ لغج أسزط طظ جرم أولؤك الثعظئ الضئار طظ السغاجغغظ 
صادة  جرم  طظ  أسزط  ولغج  الئقد.  إلى  جغحعا  شأدخطعا  طسعا،  وتساوظعا  فطرغضا  الئقد  شاتعا  الثغظ 
الةغح وافطظ والحرذئ الثغظ تساوظعا طع المتاطغظ. ولغج أسزط طظ جرم المفضرغظ والضااب الثغظ 
السمائط  وأختاب  المحاغت  جرم  طظ  أسزط  لغج  جرطعط  أن  ضما  والمتاطغظ.  لقتاقل  وروجعا  برروا 
الثغظ أشاعا بةعاز الاساون طع المتاض. ولغج أسزط طظ جرم تةار التروِب الثغظ جمسعا المقغغظ طظ 
الاساون طع المتاض. إن وزرعط عع طبض وزر ضض أولؤك الثغظ خاظعا دغظعط وأطاعط وبقدعط وأعطعط 
شساسثوا المتاطغظ ولع بحصِّ ضطمئ أو خشغر شسض. إن المارجمغظ الثعظئ أولؤك لط غاسزعا طما تخض 
الثظغا  شغ  المثجي  طخغرعط  غظازرون  بالثعف  طسربطعن  عط  وعا  الاارغت،  سئر  الثغاظِئ  شغ  إلخعاظعط 
واآلخرة، شعض جغاسر غغرعط طظ الثعظئ شغ بقد المسطمغظ شغاعبعا سظ خغاظاعط وغسعدوا إلى خش 

أطاعط شغظةعا بأظفسعط طظ اظاصام أطاعط وسثاب ربعط؟

تامئ: طؤئ رطدان ودََّسظا بثون تتضغط حرع اهللا!

غصام بالسمض السغاجغ سطى أجاس اإلجقم واسائروا 
الثسعة له تثص السصائث والسئادات وافخقق. وصام 
شرغص طظعط بئثسئ خرصاء وعغ الافرغص بغظ السمض 
ضقلئ  ضطعا  بثسئ  شغ  الثسعي  والسمض  السغاجغ 
دول  شغ  افجغاد  وترضغ  الئسطاء  تثثع  وخئث 
اقجاسمار! شغمارجعن السغاجئ تسإ صعاظغظ الضفر 

بغظما غثسعن الظاس إلى اقلاجام باإلجقم!
غظصطسعا  لط  والمسطمعن  رطدان  طؤئ  طدى  لصث 
سظ  غظصطسعا  أن  غدرعط  لط  ولضظ  خغاطه،  سظ 
إصاطئ تضط اهللا شغ افرض وتمض دسعته إلى السالط! 
عثا  تائع  طاحاضسئ  ضفر  أظزمئ  ظض  شغ  غخعطعظه 
وتطئص  تةمسعط  وق  تفرصعط  ذاك،  أو  المساسمر 
صعاظغظه وجغاجاته وتتارب الثسعة لاتضغط حرع اهللا 
أجاجه،  سطى  وتترم السمض السغاجغ  دولاه،  وإصاطئ 
شثلك غثالش صاظعن افتجاب الثي غمظسعا طظ السمض 

سطى أجاس دغظغ ضما أطقه سطغعط افسثاء.
لصث طدى طؤئ رطدان بثون خقشئ تصغط شغعط حرع 
تظاصط  المسطمغظ  بغدئ  وتتمغ  تثوده  وتطئص  اهللا 
ترطاتعط  سطى  واساثى  وأعاظعط  بعط  ظّضض  طمظ 
أراضغعط  وخادر  طظعا  وعةرعط  دغارعط  واجائاح 

تساةغإ  الثقشئ  تطك  برواتعط،  سطى  واجاعلى 
َجاِل  الّرِ ِمَن  َن  ُْسَتْضَعِف ﴿َواملْ المزطعطغظ  لخرخات 
ـِذِه  َ ِمْن  ْخِرْجَنا 

َ
أ َنا  َّ َر َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن  َساء  ِ

ّ َوال
َواْجَعل  َوِليا  ُدنَك  لَّ ِمن  َنا  لَّ َواْجَعل  ا  َ ُل ْ

َ
أ اِلِم  الظَّ ِة  َ اْلَقْر

اً ﴾، شعط اآلن غساشغبعن وق طةغإ  ُدنَك َنِص َنا ِمن لَّ لَّ
لعط وغساظخرون وق ظاخر لعط.

إن إدراك أعمغئ الثقشئ والسمض لعا لعع طظ أوجإ 
شغةإ  افولعغات،  وأولى  الدرورات  وألّح  العاجئات 
المسطمعن  غثرك  تاى  ترضغج  أغما  ذلك  سطى  الارضغج 
صدغاعط  شاخئح  لعا،  والسمض  أعمغاعا  طثى 
سجعط  بعا  غمعتعن،  ودوظعا  غتغعن  بعا  المخغرغئ، 
دطائعط  واجائاتئ  ذلعط  ودوظعا  وجآددعط 
الصداغا  ضاشئ  تتض  بعا  وأطعالعط،  وأسراضعط 
والمحضقت وتترر الئقد وتآدى بعا ضاشئ العاجئات 

سطى وجععا الختغح.
غسطظ  وخطغفئ  خقشئ  بثون  رطدان  طؤئ  طرور  ضفى 
السمض  سطى  وتّغ  بصثوطه!  المسطمغظ  وغعظأ 
أجطعا.  طظ  والشالغ  الظفغج  وتصثغط  إلصاطاعا 
سطى  صاطئ  وصث  والعاتث  المؤئ  برطدان  شمرتئا 

 طظعاج الظئعة واهللا راسغعا

وضثلك  وطحاغت،  وسطماء  طفضرغظ  سظعان  تتئ 
غرغث  ظمعذجا  غحضطعن  طمظ  التضام  بسخ  تطمغع 
سمطغئ  في  بثغق  لغضعن  ضأردوغان  تسعغصه  الشرب 

تشغغر طظحعدة صث تصعم بعا الحسعب.
وبراطب  أسمال  تجغغظ  اإلسقم  غعاخض  وضثلك 
إظةازات  أظعا  سطى  وتخعغرعا  افظزمئ  وطثططات 
طظ  سطغعا  والمتاشزئ  سمرعا  إذالئ  بشغئ  وظةاتات 
غخعر  أن  إلى  باإلسقم  افطر  وخض  تاى  اقظعغار، 
الظاس  تةاه  الصطغض  بأصض  غصعطعن  وعط  التضام 

وضأظعط أختاب شدض وطظئ سطغعط!
لفظزمئ  تابسئ  اإلسقم  وجائض  أّن  عغ  والثقخئ 
أحث  طظ  وعغ  اإلسقطغئ،  وجغاجاعا  براطةعا  شغ 
وجائض  وباتئ  افطئ،  سطى  خطرًا  التثغبئ  العجائض 
طساظثة  شغ  خئغبا  شااضا  وجقتا  تادة  أداة  اإلسقم 
ظعداعا  دون  لطتغطعلئ  افطئ  طظ  والظغض  افظزمئ 
بإصاطئ  اهللا  أتضام  وتطئغص  جططاظعا  واجاسادة 
الثقشئ الراحثة، وعع طا غعجإ سطى افطئ أن تاساطض 
طع اإلسقم بتثر، وبعسغ وتظئه ضئغرغظ، بسث أن بات 
التضام،  ضأغراض  خئغبئ  وأغراضه  طحئععًا  اإلسقم 
الصئعل  تطصغ  اإلسقم  ظاطصى  أق  افخض  شإن  ولثلك 
تاى  والامتغص  والرغئئ  الحك  بض  واقجاتسان 

ُظفصث افظزمئ جططاعا الرابسئ الاغ تتاشر سطغعا.
المااتئ  الفستئ  ظساشض  أن  سطغظا  غةإ  وضثلك 
أطاطظا شغ اإلسقم اإللضاروظغ الثي بات غحضض بثغق 
الظحاط  شظداسش  السادي،  لقسقم  صعغا  وطظاشسا 
واقجاسمار،  والتضام  افظزمئ  شدح  شغ  والةععد 
وعع  اقجاسمار  طظ  افطئ  تترر  لمحروع  والاروغب 
الحرغك  الرجمغ  اإلسقم  بثلك  طاةاوزغظ  الثقشئ، 

 لفظزمئ شغ ظطمظا والماآطر ضثظا طسعا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

شعغ  سثاه،  دون  بظزام  وق  غغره،  دون  جغاجغ 
طاظعسئ طاسثدة سابرة لطصارات وطاظاولئ فبرز وأعط 
الصداغا، وعغ ضثلك لغسئ أسماق ضسغفئ ق تساتص 
المضان  شغ  ضثمئ  تضعن  طا  سادة  بض  الاشطغئ، 
افسمال  تطك  تتزى  ق  ذلك  وطع  شغه،  تسصث  الثي 
رغط  اإلسقم،  وجائض  تشطغئ  أو  باعامام  والظحاذات 

أظعا شغ خمغط عمعم افطئ وتططساتعا لطاترر!
وضثلك طظ غراصإ وجائض اإلسقم المتطغئ أو الثولغئ 
الثي  والاسطغح  الاحاغئ  تةط  غطتر  السالمغئ  أو 
بالسصعل  الطسإ  أجض  طظ  اإلسقم  وجائض  تمارجه 
أو  لطمحاعثغظ  والحسعرغئ  الثعظغئ  والتالئ 
والصراء  والماابسغظ  بالمحاعثغظ  شغأخث  الماابسغظ، 
إلى دوائر اقعامام بسثائش افطعر، وغسطط الدعء 
سطى المفسثات والمعبصات، وغاةاعض الصداغا المعمئ 
افذعان  شغحشض  الظعدئ،  بمساسغ  الخطئ  وذات 
جعى  تثثم  ق  صداغا  شغ  اقعاماطات  وغساظجف 

اقجاسمار والتضام بإداطئ سخر اقجاسمار والاثطش.
واإلسقم الثي غثسغ أظه غظصض التثث والرأي والرأي 
شغ  غمبض  التصغصئ  شغ  عع  العاصع،  طرآة  وأظه  اآلخر 
والعاصع  والصخئ  التثث  خاظع  التاقت  طظ  ضبغر 
العاصع،  عع  ذلك  بأن  الصارئ  أو  المحاعث  وغععط 
طظ  غعثف  الثي  الطائفغ  الخراع  طسألئ  شغ  ضما 
الئسخ  بسدعط  شغ  المسطمغظ  إحشال  إلى  خقله 
السثاوة  وإذضاء  التصغصغ،  السثو  سظ  لادطغطعط 
بغظعط قجاظجاف صثراتعط وأطعالعط وجععدعط شغ 

خراسات وعمغئ ق وجعد لعا سطى أرض العاصع.
سطى  ودائط  طمظعب  بحضض  اإلسقم  غسمض  وضثلك 
جظج  طظ  وإسقطغغظ  وطفضرغظ  حثخغات  خظاسئ 
المسطمغظ  بقد  شغ  اقجاسمار  أسمثة  وطظ  الظزام 
طظ  غمررون  طرجسغئ  طظعط  لغةسض  لعط،  والاروغب 
اقجاسمارغئ  والمحارغع  المسمعطئ  افشضار  خقلعط 

تامئ ضطمئ السثد: اإلسقم بغظ تئّظغ صداغا افطئ والاآطر سطغعا

حسئه  بغظما  وافضسةغظ  الطصاتات  تخثغره  بسئإ 
ورغط  ضعروظا،  جائتئ  ظض  شغ  طظعما  ظصخا  غحضع 
ذلك غاصاسج الظزام الئاضسااظغ المةرم سظ ظخرة 

ضحمغر وغساةغإ إلطقءات جغثه باغثن.
ظزام  تظضغض  بخغرة  ذي  ضض  سطى  غثفى  ق  ضما 
وبتمطئ  ساطئ  بالمسطمغظ  الماعتح  باضساان 
حئاب  طظ  وظثضر  خاخئ،  الثقشئ  إلصاطئ  الثسعة 
الثغر أجثا طظ أجعد تجب الاترغر الظاذص الرجمغ 
شّك  بعت  ظفغث  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
ظزام  زباظغئ  اخاطفاه  الثي  ضربه،  وشّرج  أجره  اهللا 
صئض   ،٢٠١٢ أغار/طاغع  طظ   ١١ شغ  زرداري  ضغاظغ/ 
خغاظئ  لفدته  إق  لحغء  ق  جظعات  الاسع  غصارب  طا 
التضام وسمالاعط، ودسعة المسطمغظ لطسمض لاتضغط 
حرع اهللا وإصاطئ دولئ التص، الثقشئ الراحثة الباظغئ 

سطى طظعاج الظئعة.
تسع جظعات ضاططئ طظ الصعر طّرت سطى أخغظا الضرغط 
تشغرت  جظعات  تسع  باضساان،  جةعن  غغاعإ  شغ 
ظزام  غاشّغر  لط  ولضظ  باضساان  تضام  وجعه  شغعا 

الصمع والاسثغإ والاظضغض واقخاطاف لطمسطمغظ.
ظسأل اهللا أن غفّك أجره وغثرجه طظ زظازغظ الطشاة 
ضما أخرج ظئّغه غعجش سطغه السقم طظ جةظه وأسّجه 

بالظخر والامضغظ. الطعط آطغظ
عثه عغ عغئئ التضام الطشاة، عغئئ تروغع وتثعغش 
الظزام  عثا  ظض  شغ  ضثلك  وجائصى  المسطمغظ، 
العضسغ الثي غتضمعظظا به إلى أن غأذن اهللا بظخره 
شاظصطإ ضراجغ التضام شعق رؤوجعط وتجلجل افرض 

تتئ أصثاطعط وأصثام أربابعط طظ الشرب الضاشر.
اهللا أضئر! اهللا أضئر! جاثك تخعظعط وجاجطةر بعا 
جاضعن  عغئاه  راحث  خطغفئ  وراء  المسطمغظ  جغعش 
شغ تأطغظ الظاس ق شغ تروغسعط. شظساخط بثولاظا 
التاطغئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وظتفر 
أطغرظا شاحرق افرض بظعر اإلجقم وغرضى جاضظعا 
وجاضظ السماء وظسعد ضما ضّظا أذّلئ سطى المآطظغظ 
ن 
َ
أ  َ َع ُقْل  َو  ُ  َ َم ُقوُلوَن  َ ﴿َو الضاشرغظ،  سطى  أسّجة 

بًا﴾. َقِر َيُكوَن 
عغئئ  صال: "لغسئ  تغظ  الفاروق  سمر  سظ  اهللا  رضغ 
ضش  تأطغظعط،  شغ  لضظ  الظاس،  تروغع  شغ  التضط 
الزالط وأخث التص لطدسغش، شغرتثع الصعي، وغأطظ 
أن  طظ  بثق  بالثولئ  الظاس  وغساخط  الدسغش، 
السادل،  الصعي  أطغرعط  وغتفزعن  طظعا،  غساخمعا 
ضغاع  إق  ذلك  وراء  ولغج  به،  أظفسعط  لتفر 

التاضط والمتضعم طسا".
الثي  الرائث  طع  الساططعن  شطغسمض  والثغر  السّج  لعثا 
ق غضثب أعطه؛ تجب الاترغر. لظسمض طع المثطخغظ 
لاتضغط  والسسغ  اهللا  لمرضاة  تغاتعط  ظثروا  الثغظ 
حرسه وأسغظعط ترظع لظخر تطغث؛ خقشئ راحثة سطى 
ِھ  ْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن  ِبَنْصِر اللَّ َ طظعاج الظئعة، ﴿َو

 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاء َو َ َينُصُر َمن 

بسث أن تجلجلئ افرض تتئ أصثام المسطمغظ بعثم 
جطط  بأن  المساسمر  الضاشر  جربطعط  الثقشئ،  دولئ 
ق  الثغظ  الروغئدات  التضام  الثعظئ  سمقءه  سطغعط 
شغ  غسارسعن  شاةثعط  ذّطئ،  وق  إق  شغعط  غرصئعن 
فربابعط  المسطمغظ  جماجط  طظ  الصرابغظ  تصثغط 
شغ  لعط  وغمثدوا  سظعط  لغرضعا  الضاشر  الشرب  طظ 
شارة الثل والععان سطى ضراجغ طسعجئ خغعذعا بغث 
خقتغئ  إظعاء  غحاء  طاى  غستئعا  المساسمر  الضاشر 

سمغض خائظ هللا ولرجعله ولطمسطمغظ.
لطضفار  السمغاء  الطاسئ  شغ  غافاظعن  شاةثعط 
الضثابئ  العغئئ  طصابض  خاضسغظ  أذقء  المساسمرغظ، 

الاغ غثرجعن بعا أطام حسعبعط المدطعثة.
بعط،  والاظضغض  الظاس  تروغع  طظ  بعا  ظفروا  عغئئ 

وسطى جئغض المبال ولغج التخر:
طظ  فجثاده  تظ  الثي  السغسغ  طخر  شرسعن   -
دربعط  سطى  غسغر  الئقد  شغ  ذشعا  الثغظ  الفراسظئ 
إسثام  سطى  ُغصثم  التائط،  سرض  اهللا  بحرع  ضاربا 
بماظغظغ  حغت  بغظعط  وطظ  افطئ  أبظاء  طظ  طةمعسئ 
لط غرتط حغئاه وصطئ تغطاه. وطا عثه إق صطرة طظ 
بتر الثطاء الاغ جفضعا السغسغ بشغر تص ﴿َوَجَغْسَطُط 

الَِّثغَظ َظَطُمعا َأيَّ ُطْظَصَطٍإ َغْظَصِطُئعَن﴾.
أوغطئ  الاغ  تسغظئ  الحغثئ  بظشقدش  ذاغغئ  أّطا   -
شغ  السثاب  جعء  وجاطاعط  المسطمغظ  دطاء  شغ 
الضاشر  طرضاة  إلى  تسارع  شعغ  جةعظعا  ظطمات 
سظ  حسرة  صغث  تتغث  أق  سطى  وطساعثته  المساسمر 
وذلعط  المسطمغظ  قجاسئاد  لعا  جطره  الثي  ظعةه 
وضسر حعضاعط. وآخر جرائمعا ضان إذقق الظار سطى 
والخغام  الصغام  شغ  بتصعط  ذالئعا  سجل  طازاعرغظ 
حعر  شغ  السمض  جاسات  طظ  الاصطغض  ذرغص  سظ 
رطدان المئارك طما أجفر سظ طصاض خمسئ أحثاص 
سطى افصض وإخابئ السحرات. ضما اساصطئ المؤات طظ 
الراشدئ  اقتاةاجات  شغ  حارضعا  الثغظ  المسطمغظ 
اجاصئطاه  الثي  طعدي  العظث  وزراء  رئغج  لجغارة 
المةرطئ تسغظئ بالعرود بغظما غثاه طثدئاان بثطاء 

إخعاظظا المسطمغظ شغ ضحمغر المتاّطئ.
إّن تسغظئ تاظاجى غعطا تةامع شغه سظث اهللا الثخعم 
وغعطؤث التسرة والظثاطئ غا تسغظئ، سظ َأبغ طعجى 
افحسري رضغ اهللا سظه َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإنَّ 
َصَرَأ:  ُبطَّ  ُغْفِطْاُه»،  َلْط  َأَخَثُه  َشِإَذا  ِلطزَّاِلِط  َلُغْمِطغ  اهللاَّ 
ِإنَّ  َظاِلَمٌئ  َوِعَغ  اْلُصَرى  َأَخَث  ِإَذا  َربَِّك  َأْخُث  ﴿َوَضَثِلَك 

َأْخَثُه َأِلغٌط َحِثغٌث﴾ [ععد: ١٠٢]
- جأخاط بظزام باضساان الشاحط الثي ق غصض ظثالئ 
وجئروتا سظ ضض افظزمئ السمغطئ المسططئ سطى رصاب 
بإطضاظه  الثي  سمران  باجعا/  ظزام  إن  المسطمغظ. 
طظ  المسطمغظ  وتثطغص  المتاطئ  ضحمغر  تترغر 
العظثوجغئ  والثولئ  الغعم  خاخئ  العظثوس،  برابظ 
تمر بإتثى أجعأ افزطات شغ تارغثعا سطى المساعى 
اقجاراتغةغ، ضما غعاجه طعدي غدئئ حسئغئ حثغثة 

عغئاعط يف تروغع الظاس ولغج يف تأطغظعط!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة اباعال بظ التاج سطغـ 

الغرب الکافر وکذبۀ اإلبادة الجماعیۀ لألرمن

متى سیدرك الخونۀ أن أسیادهم 
سیتخلون عنهم عند أول مفترق طرق؟



 افربساء ٣٠ طظ رطدان ١٤٤٢عـ المعاشص ١٢ أغار/طاغع ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٣٨

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ٢٤ رطدان ١٤٤٢عـ، 
٢٠٢١/٠٥/٠٦م) خئرا جاء شغه: "أبطشئ العقغات الماتثة 
طةطج افطظ الثولغ - أطج الثمغج - أن الظزام السعري 
طاعرط شغ ٥٠ عةعطا سطى افصض بافجطتئ الضغمغائغئ 
ضث حسئه طظث سام ٢٠١١. جاء ذلك شغ ضطمئ رغاحارد 
طغطج ظائإ المظثوبئ افطرغضغئ لثى افطط الماتثة، خقل 
الةطسئ الثورغئ لمةطج افطظ المظسصثة اشاراضغا بحأن 
افجطتئ الضغمغائغئ شغ جعرغا. وصال طغطج خقل الةطسئ 
غرتصغ  الاغ  السعري  الظزام  شزائع  تصّثر  واحظطظ  "إن 

بسدعا لمساعى جرائط الترب والةرائط ضث اإلظساظغئ، بأظعا تحمض طا ق غصض سظ ٥٠ عةعطا بافجطتئ الضغمغائغئ 
طظث بثء الخراع. وأضث أن العقغات الماتثة تعاخض تصغغمعا بأن ظزام الرئغج بحار افجث ق غجال غتافر بمعاد 

ضغمغائغئ ضاشغئ قجاثثام غاز السارغظ، وإلظااج وظحر ذخائر الضطعر، وتطعغر أجطتئ ضغمغائغئ جثغثة".
: لط غأت لطمسطمغظ ولظ غأتغ لعط طظ أطرغضا والشرب الضاشر المساسمر إق الحر، طعما ادسعا خقف 
ذلك، شعط غطالئعن سمغطعط الظزام السعري وداسمغه، بعصش الترب سطى أعض جعرغا، وعط أظفسعط طظ 
أسطعا الدعء افخدر لطظزام وداسمغه قجاسمال ضض أحضال وأخظاف افجطتئ المترطئ دولغا لمعاجعئ الحسإ 
السعري وصاطه وتعةغره. إن الترب العادئئ سطى اإلجقم لربما عغ سظعان المرتطئ الصادطئ الاغ غسعد إلغعا 
الثغمصراذغعن شغ أطرغضا، وعغ أخطر طظ تروب الةمععرغغظ العاضتئ. إن طخططح الترب السظغفئ الثي 
اجاسمطه باغثن غصابطه طخططح الترب العادئئ، وعثا غعاشص طا غةري طظ تطئغع وطخالتات طساسةطئ بغظ 
دول المظطصئ؛ طمطضئ آل جسعد وإغران وترضغا وطخر، باظازار المخالتئ الظعائغئ المظازرة بغظ ظزام ترضغا 
أردوغان طع ظزام أجث، الاغ جاسطظ اظاعاء أعط شخض شغ طسرتغئ الصداء سطى البعرة المئارضئ شغ جعرغا، 

والاغ بتعل اهللا لظ غدرعا طظ خثلعا وتآطر سطغعا بض جغفاح اهللا لعا الطرغص باتةاه الظخر والامضغظ.

جظئ  ضض  التعبغ  الثغظ  بثر  المطك  سئث  غطض  ضسادته 
بمتاضرات غعطغئ سطى طثار حعر رطدان الفدغض. شغ 
طتاضرته السحرغظ لغعم سحرغظ رطدان تتثث شغ حطر 
طظعا سظ اجاثقف اهللا لقظسان شغ افرض. وسرج سئث 
وإبراعغط  وظعح  وجطغمان  داوود  اجاثقف  سطى  المطك 
سطغعط السقم، وطع ذلك شعع لط غثضر اقجاثقف شغ 
الثقشئ  وعع  زطاظه،  وشغ  بحأظه  ظتظ  الثي  اإلجقم 
سطغه  افدلئ  أن  طع  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 

صائمئ طظ الصرآن وطظ السظئ. وإزاء ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ "لصث بثأ السمض لامضغظ 
المسطمغظ شغ افرض سام ١٩٥٣م سطى غث السالط الةطغض تصغ الثغظ الظئعاظغ رتمه اهللا - طآجج تجب الاترغر 
- طظ الصثس بإصاطئ الثقشئ طظاعةاً ذرغصئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى، بسث عثم الثقشئ 
والصداء سطى التضط باإلجقم طظ افرض، وشرض ظمط التضط الشربغ السابر سطى المسطمغظ الثي لط غسسث 
أختابه شضغش بالمسطمغظ؟! بثأ سئث المطك شغ طتاضراته ذعال حعر رطدان ضالعاسر المعجه شصط لةماساه 
الاغ تئاحر أطعر التضط شغ خظساء بالاصاجط طع تجب المآتمر الحسئغ السام، ولط غزعر شغعا ضالتاضط الثي غسعد 
إلغه الاخرف شغ حآون التضط والسغاجئ! إن طظ غسمطعن شغ الغمظ طع بصغئ إخعتعط تعل السالط لقجاثقف شغ 
افرض والامضغظ لطمسطمغظ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، غقتصعط سئث المطك التعبغ - المتاِضر سظ 
اقجاثقف - وزباظغاه باقساصال وغججعن بعط وراء الصدئان لفارات تاراوح طظ الحععر إلى السظغظ، تغث غصئع اآلن 
سثد طظعط شغ جةعن الخالح بمتاشزئ تسج، وشغ عئرة بمثغظئ خظساء، طسابظغظ طظ السمطغات العاجسئ إلذقق 
جراح المساجغظ. لغج أطام المسطمغظ لطسسادة شغ الثارغظ جعى اقجاثقف الثي شرضه اهللا سطغعط بإصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لطتضط باإلجقم وتعتغث بقد المسطمغظ وتمض اإلجقم رجالئ لطسالط. إن 
تجب الاترغر - الرائث الثي ق غضثب أعطه - صث حّمر إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، تتصغصًا 

.﴾ َ ٌ ُيو ْ َو ِإالَّ َو ُ َوى  ِإْن  َ فطر اقجاثقف وتتصغصاً لعسث اهللا جئتاظه وبحرى ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص الثي ﴿َوَما َينِطُق َعِن اْل

جاظإ الظجاع الثي غاسطص بالسغاجئ اقجاسمارغئ:
سطى  روجغا  تاشزئ  السعشغاغ،  اقتتاد  اظعغار  بسث 
العجطى،  آجغا  جمععرغات  سطى  المئاحر  اجاسمارعا 
وتتاول أطرغضا اظاجاسعا طظعا. إن الشرب غآغث أطرغضا 
صخثت  الئثاغئ  شفغ  الخثد.  عثا  شغ  ضاطض  بحضض 
ذاجغضساان  شغ  افعطغئ  الترب  اجاثثام  أطرغضا 
(١٩٩٢م-١٩٩٧م) أداًة لقجاغقء سطى ذاجغضساان، 
وطع ذلك، اظاعى افطر لخالح روجغا. بط حضطئ أطرغضا 
بسث ذلك تعثغثًا سسضرغاً لقجاسمار الروجغ طظ خقل 
جطإ ذالئان إلى السططئ شغ أششاظساان، ولضظ ارتفع 
عثا الاعثغث بسئإ الثقف بغظ أطرغضا وذالئان. وطظث 
الضئرى  المحارغع  تظفغث  أطرغضا  تتاول  العصئ  ذلك 
بعثه  وتعثف  المظطصئ  شغ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
آجغا  لةمععرغات  المائادل  الاضاطض  إلى  المحارغع 
افعطغئ  التروب  اظثلسئ  إذا  ذلك،  وطع  العجطى. 
طعامئ  أطرغضا  شإن  العجطى  آجغا  شغ  الثول  بغظ  أو 
افخرى.  المحارغع  سظ  والاثطغ  الترب  عثه  بإحسال 
الظزام  شغ  اقجاصرار  سثم  تسئإ  التروب  عثه  فن 
اقجاسماري الروجغ وتدسش اجاسمار روجغا وتسمح 

فطرغضا بثخعل المظطصئ شغ جمغع اقتةاعات.
بثطر  وتعثد  بالصعة  الثول  عثه  تمسك  روجغا  إن 
وتدغص  التثودغئ  الظجاسات  وتبغر  والاطرف  اإلرعاب 
لغج  فظه  ذلك؛  إلى  وطا  المعاجرغظ  السمال  سطى 
لثغعا طئثأ غعتث الثول الاغ تتئ اجاسمارعا، ولثلك 
خقل  طظ  الغعم  تاى  ذاجغضساان  سطى  ضشطئ 
الظجاسات التثودغئ لقظدمام إلى اقتتاد اقصاخادي 
افوراجغ، ولضظ ضان افطر طثاطفاً عثه المرة. تاولئ 
روجغا عثه المرة "أن تخطاد أرظئغظ برخاخئ واتثة" 

باترغخ السططات الطاجغضغئ ضث صرغغججاان؛
صعاتعا  جتإ  ترغث  أطرغضا  أن  المسروف  طظ  أوقً: 
وتثتعا  وضع  لعا  المفغث  طظ  لعثا  أششاظساان.  طظ 
دولئ  شغ  أششاظساان  طظ  تستئعا  الاغ  السسضرغئ 
لعا  تابسئ  دولئ  شغ  وضسعا  طظ  أضبر  لروجغا  تابسئ 
افطام  إلى  تالغئ  خطعة  عثه  شاضعن  باضساان.  طبض 

شغ اقجاغقء سطى المساسمرات الروجغئ.
ظغسان/  ١٥ شغ  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرت 

طتادبات  غةرون  أطرغضغغظ  طسآولغظ  أن  أبرغض 
بحأن  وذاجغضساان  وأوزبغضساان  ضازاخساان  طع 
الصاسثة السسضرغئ. شصث صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
أظاعظغ بطغظضغظ شغ ٢٢ ظغسان/أبرغض إظه الاصى طع 

وزغري خارجغئ أوزبغضساان وضازاخساان.
ظاغةئ لثلك، بثأت روجغا شغ اتثاذ إجراءات شغ عثا 
افراضغ  سطى  أطرغضغئ  صعاسث  ترغث  ق  فظعا  الخثد؛ 
الاابسئ لعا. ضما ق ترغث أن غأتغ تعثغث، بسث اظستاب 
طظ  روجغا  لمخالح  أششاظساان،  طظ  أطرغضغئ  صعات 
خقل التضعطئ افششاظغئ الةثغثة والةماسات المسطتئ 
طظ  ذاجغضساان  ُتسّث  طسئصًا.  أطرغضا  رتئاعا  الاغ 
تثود روجغا شغ تروب المخالح شغ المظطصئ. لثلك 
الروجغ  الثشاع  وزغر  زار  ظغسان/أبرغض   ٢٦-٢٧ شغ 

ذاجغضساان ووصع اتفاصغات سسضرغئ.
زار  صرغغججاان  رئغج  أن  المسروف  طظ  باظغًا: 
ووصع  آذار/طارس  و١٢   ١١ غعطغ  أوزبغضساان 
اتفاصغات ضئغرة. وشغ وصئ قتص، أسطظ رئغج لةظئ 
٢٤-٢٥ شغ  زغارته  خقل  الصعطغ  لفطظ  الثولئ 

تعل تطعرات افتثاث سطى التثود 
بني صرغغججاان وذاجغضساان (الةجء افول)

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث التضغط ضاراعاظغـ  ــــــــــ

صرغغججاان  بغظ  التثودغئ  الصداغا  أن  آذار/طارس 
وأوزبغضساان صث تط تطعا بظسئئ ١٠٠٪. وصث أبارت 
إذار  شغ  جرت  فظعا  روجغا،  غدإ  اقتفاصغات  عثه 
شغ  وبالاالغ  العجطى.  آجغا  لاضاطض  أطرغضا  طحروع 
بط  المسارضئ،  شغ  لروجغا  المعالعن  سارض  الئثاغئ 
خقل  طظ  الصرغغجغئ  التضعطئ  طساصئئ  روجغا  تاولئ 
التثود  بصدغئ  غاسطص  شغما  لطاجغضساان  دسمعا 
غظعي  ضان  ضما  وذاجغضساان.  صرغغججاان  بغظ 
وضازاخساان  أوزبغضساان  تضعطاغ  تثعغش  بثلك 

طظ السمض ضث رغئات روجغا.
شغ ١٩ ظغسان/أبرغض اسُاصض إغسغظئاي طاجغاعف شغ 
وعع  الروجغ  الصاظعن  إظفاذ  ضئاط  غث  سطى  روجغا 
وغرجع  صرغغججاان،  شغ  باتضغظ  طظطصئ  جضان  طظ 
سظه.  الئتث  أسطظئ  ذاجغضساان  أن  تصغصئ  إلى  ذلك 
دسط  شغ  بثأت  روجغا  أن  سطى  سقطئ  عثه  وضاظئ 
ذاجغضساان  بغظ  التثود  صدغئ  شغ  ذاجغضساان 
اجاثثام  سظث  جابص،  وصئ  وشغ  وصرغغججاان. 
صرغغججاان، تط اساصال حثص طظ ذاجغضساان شغ 

حئاط/شئراغر بظاًء سطى بتث أسطظاه صرغغججاان.
و٢٩  ٢٨ غعطغ  شغ  التثودي  الظجاع  بثأ  سظثطا 

افطظ  طةالج  فطظاء  اجاماع  ُسصث  ظغسان/أبرغض 
الةماسغ  افطظ  طساعثة  طظزمئ  شغ  افسداء  لطثول 
لعصش  طتاولئ  عظاك  تضظ  ولط  ذاجغضساان،  شغ 
زسغط  روجغا  أن  غسظغ  عثا  التثودغئ.  اقحائاضات 
طظزمئ طساعثة افطظ الةماسغ صث دسمئ عثا الظجاع.

وزارة  باجط  الماتثبئ  صالئ  ظغسان/أبرغض   ٢٩ وشغ 
الثارجغئ الروجغئ طارغا زاخاروشا إن الضرططغظ غراصإ 
أن  غسظغ  وعثا  التثود.  سطى  العضع  تطعرات  آخر 
التادبئ خارت تتئ السغطرة الروجغئ. وغادح طظ 
الثاسط  عغ  روجغا  أن  غمابطعا  وطا  التصائص  عثه 

والمظزط لعثه التادبئ.
خقل  طظ  لمخطتاه  التادث  تتعغض  صرر  الشرب  لضظ 
المعالغظ له. شصث أراد شغ الئثاغئ تترغخ الئقد سطى 
الترب باجاثثام التج الحسئغ، وتث الثول الاابسئ 
لط  ذلك  وطع  بالثفاء.  صرغغججاان  دسط  سطى  لطشرب 
الاغ  ضعادره  ظصص  بسئإ  بثلك  الصغام  طظ  غامضظ 
الةظراقت  تاى  صرغغججاان.  شغ  العثف  عثا  تتصص 
طظ  خعشا  المعمئ  عثه  غصئطعا  لط  لطشرب  المعالعن 
روجغا. إن الةظراقت إذا شسطعا ذلك جغةسطعط الشرب 
غث  سطى  ُغصاطعا  أن  غثحعن  ولضظعط  الحسإ"  "أبطال 
روجغا. والسططات شّرت طظ الترب، فظعا رأت أن روجغا 
وراء الخراع، وتثحى إن عغ سارضئ جغظارغع روجغا 
أخرى  سمغطئ  جططات  واجائثال  بعا  اإلذاتئ  غاط  أن 
بعا. تاى روجغا وذاجغضساان ضاظاا تثاشان طظ ظعاغئ 
السغظارغع. وعط بصعلعط "ظتظ راسغظا الظاس" ضاذبعن، 
وإذا  لطظاس  والمساظاة  بالثسائر  تسئئعا  الثغظ  شعط 

ضان صعلعط ختغتاً جغاتثبعن سظ طسآولغاتعط.
سمقءه  وإن  إسقطغًا،  عةعطًا  الشرب  غحّظ  اآلن 
لمظاحثة  المئادرة  زطام  أخثوا  صرغغججاان  شغ 
الماتثة.  افطط  رأجعا  وسطى  الثولغئ  المظزمات 
وجغضاحش طظ خقل عثا أن روجغا دولئ طساسمرة 
باقباساد  لطحسإ  الفرخئ  وتظحأ  لطثطاء  طاسطحئ 
سظعا. وبفدض اهللا تسالى أبارت عثه التادبئ ضراعغئ 

لعا تاى بغظ المعالغظ لروجغا  غائع...

شطرتعا الاغ خطصعا سطغعا وعع أسطط بعا  راسى شغعا 
﴾ شأضرطعا ورشسعا  ُ ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ ْعَلُم َمْن َخَلَق َو َ ال 

َ
﴿أ

طظث العقدة شأوخى بعا وعغ بظئ، صال سطغه الخقة 
َولَْم  يُِهْنَها،  َولَْم  يَِئْدَها،  َفلَْم  أُنَْثى  لَُه  ُولَِدْت  «َمْن  والسقم: 
كََر - َعلَْيَها، أَْدَخلَُه اللَُّه ِبَها الَْجنََّة» رواه  يُْؤثِْر َولََدُه - يَْعِني الذَّ
أتمث وأبع داود، بط زوج، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َخْيُركُْم َخْيُركُْم ِألَْهلِِه 
َوأَنَا َخْيُركُْم ِألَْهلِي» أخرجه الارطثي، وأضبر العخاغئ بعا 
وعغ أم، َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، 
َك». َقاَل: ثُمَّ َمْن؟  َمْن أََحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحابَِتي؟ َقاَل: «أُمُّ
َك». َقاَل: ثُمَّ َمْن؟  َك». َقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: «ثُمَّ أُمُّ َقاَل: «ثُمَّ أُمُّ
َقاَل: «ثُمَّ أَبُوَك». طافص سطغه، وعضثا رشع اهللا طظجلئ المرأة 
غخان  أن  غةإ  وسرضاً  بغئ  وربئ  أطاً  جسطعا  سظثطا 
ولغسئ جطسئ تئاع وتحارى ضما أرادعا الشرب، ولصث 
أوخى الرجعل الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص بعا خغرا بصعله: «َفاتَُّقوا اللََّه 
ِفي النَِّساِء، َفإِنَّكُْم أََخْذتُُموُهنَّ ِبأََماِن اللَِّه، َواْسَتْحلَلُْتْم ُفُروَجُهنَّ 
سطى  اإلجقم  تاشر  وبعثا  طسطط،  رواه  اللَِّه»  ِبكَلَِمِة 

المرأة شاظسضج ذلك سطى افجرة والمةامع.
طظ عثا غائغظ أن دساة الاترر غرغثون تترغر المرأة 
شغسافرغعا  الئعغمغئ  حععاتعط  لُغحئسعا  سفاعا  طظ 

طا سظثعا طظ أظعبئ بط ُغرطى بعا ضفدقت الطسام!
أخاغ المسطمئ: إن حغاذغظ اإلظج وأختاب الحثوذ 
إلغعا،  اهللا  رشسك  الاغ  المظجلئ  أغاظاعط  صث  الفضري 
وأغاظعط أن تضعظغ طتاحمئ سفغفئ ق تخض إلغك غث 
ا  َ ُّ

َ
صال تسالى: ﴿َيا أ شاجث،  وصطإ  وصتئ  وسغظ  ظةسئ 

نَّ  ِ ْ َعَل َن  ُيْدِن َن  اْلُمْؤِمِن َساِء  ِ َو َناِتَك  َ َو ْزَواِجَك 
َ
أل ُقْل   ُّ ِ

النَّ
ُھ  اللَّ اَن  َ َو ُيْؤَذْيَن  َفال  ْعَرْفَن  ُ ْن 

َ
أ ى  َ ْد

َ
أ َذِلَك  نَّ  ِ ِ َجالِبي ِمْن 

َغُفورًا َرِحيمًا﴾، ظسط لصث أغاظعط ذلك شأرادوك طائطئ 
طمغطئ سارغئ طئاثلئ لغحئسعا حععاتعط وبعغمغاعط، 
ولصث خطصك اهللا جئتاظه وتسالى طثاارة ودساك إلى 
اقجاةابئ لحرسه ورتإ سطى ذلك البعاب، وظعاك سظ 
واسطمغ  بالسصاب،  وتعسثك  واتئاسه  الحغطان  ذاسئ 
طظك  جغائرؤون  بشعاغاك  غصعطعن  الثغظ  عآقء  أن 
﴿َكَمَثِل  تسالى:  صال  اهللا،  غثي  بغظ  السرض  غعم 
َبِريٌء  ي  ِ

ّ ِإ َقاَل  َكَفَر  ا  َفَلمَّ اْكُفْر  َساِن  ِلِإل َقاَل  ِإْذ  ْيَطاِن  الشَّ
َما ِ  ُ

َّ َما أَ ُ َ اَن َعاِقَب َ َن  َف َھ َربَّ اْلَعاَلِم َخاُف اللَّ
َ
ي أ ِ

ّ ِمْنَك ِإ
َن﴾، وصال تسالى:  اِلِم ا َوَذِلَك َجَزاُء الظَّ َ اِر َخاِلَدْيِن ِف النَّ
اْلَعَذاَب  ُوْا 

َ
َوَرأ َبُعوْا  اتَّ ِذيَن  الَّ ِمَن  ِبُعوْا  اتُّ ِذيَن  الَّ  

َ
أ َّ َ َت ﴿ِإْذ 

 ﴾ْسَباُب
َ
ُم األ ِ ِ َعْت  َوَتَقطَّ

الطعط ألعمظا رحثظا وصظا حر أظفسظا، والتمث هللا رب 
السالمغظ

إن طصغاس افسمال شغ المئثأ الرأجمالغ عع الظفسغئ 
وبالاالغ ق غصغط عثا المئثأ أي وزن في صغمئ أخرى 
الظفسغئ  بض  الثطصغئ،  أو  اإلظساظغئ  أو  الروتغئ  جعاء 
وطائعا  بععائعا  الئغؤئ  غفسث  شعع  شصط،  والظفسغئ 
وترباعا طظ أجض الظفسغئ وغفسث المةامع وسقصاته 
بالثمعر والمثثرات وبأي حغء، شالمعط عع الظفسغئ.
أبحع  وأظعباعا  المرأة  باجاشقل  الشرب  صام  لثلك 
اظعارت  وسظثطا  المظفسئ،  تتصغص  أجض  طظ  اجاشقل 
وحاسئ الرذغطئ وراجئ أطراضعا، لط غظائععا  افجر 
سظ  الاثطغ  غسظغ  ذلك  فن  تالعط  إخقح  إلى 
شغ  العباء  عثا  ظحر  وأرادوا  ضابروا  بض  طئثئعط 
باترغر  شظادوا  المسطمغظ،  بقد  شغ  وخاخئ  بطث  ضض 
المرأة وتطصفعا ضساف الظفعس والفاجثون والضقب 
بث  ق  وعظا  الشربغئ،  بالبصاشئ  والمدئعسعن  الةائسئ 
لظا طظ وصفئ، شأي صغث عثا الثي غظادي عآقء باترغر 

المرأة المسطمئ طظه؟
ولطةعاب سطى عثا السآال ق بث لظا طظ طسرشئ الصغعد 
غسسى  والاغ  المرأة  سطى  اإلجقم  وضسعا  الاغ 
وعض  طظعا.  تترغرعا  إلى  الفضري  الحثوذ  أختاب 
عغ صغعد تتط طظ حأن المرأة؟ أم أظعا تخاظئ لعا 

وتفاظ سطى أظعباعا؟
شئسث أن ساحئ المرأة شغ زطظ الةاعطغئ تحارى وتئاع 
اإلجقم  جاء  والفدغتئ،  لطسار  طةطئئ  وُتسث  وتعأد، 
لغثطخعا طظ الثل والععان ولغرشع طضاظاعا وغضرطعا 
وغمظتعا جمغع تصعصعا الاغ لطالما ترطئ طظعا، شصث 
جسطعا اإلجقم حصغصئ الرجض شغ إظساظّغاه، لعا طا له 
اهللا  جاوى  شصث  وتساب،  تضطغش  طظ  سطغه  طا  وسطغعا 
بغظ الرجض والمرأة شغ الطاسات وشغ البعاب سطغعا، صال 
َن َواْلُمْؤِمَناِت  َن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِن تسالى: ﴿ِإنَّ اْلُمْسِلِم
َن  اِبِر َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ َن  اِدِق َوالصَّ َواْلَقاِنَتاِت  َن  َواْلَقاِنِت
َن  ِق َواْلُمَتَصّدِ اِشَعاِت  َ ْ َوا َن  اِشِع َ ْ َوا اِبَراِت  َوالصَّ
َن  اِفِظ َ ْ َوا اِئَماِت  َوالصَّ َن  اِئِم َوالصَّ َقاِت  َواْلُمَتَصّدِ
َعدَّ 

َ
اِكَراِت أ ًا َوالذَّ َھ َكِث َن اللَّ اِكِر اِفَظاِت َوالذَّ َ ْ ْم َوا ُ ُفُروَج

بغظعما  جاوى  وضثلك  َعِظيمًا﴾،  ْجرًا 
َ
َوأ َمْغِفَرًة  ْم  ُ َل ُھ  اللَّ

اِنَيُة  ﴿الزَّ تسالى:  صال  سطغعا،  والسصعبئ  المساخغ  شغ 
وصال  َجْلَدٍة﴾،  ِماَئَة  َما  ُ ْ ِم َواِحٍد  لَّ  ُ َفاْجِلُدوا  ي  ِ ا َوالزَّ
َجَزاًء  َما  ُ َ ْيِد

َ
أ َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  ﴿َوالسَّ جئتاظه: 

ٌز َحِكيٌم﴾، وجسطعا خظع  ُھ َعِز ِھ َواللَّ اًال ِمْن اللَّ َ ِبَما َكَسَبا َن
الرجض بأن تمطك وتااجر وترث وتأطر بالمسروف وتظعى 
سظ المظضر وتتاجإ التضام. وأشردعا جئتاظه بأتضام 

أتضام اإلجقم صغعد لطمرأة أم تخاظئ؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغ – وقغئ السراقـ 

أمریکا والغرب الکافر أعداء ألّداء لن یأتینا منهم خیر

الثي  لرطدان  السطمغ  والمفععم  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  افظزمئ  غثر  غساشض  جظعي  وتثث  آخر  رطدان 
غرجعه شغ أذعان المسطمغظ خقل الصرن الماضغ. بسث أن ضان حعر الةعاد والفاعتات. رطدان آخر جرد 
قتًصا  وتسطغمه  الئرغطاظغ  اقتاقل  طظث  ُجظَّ  تصطغث  أراضغعط.  سظ  صسرًا  وأبسثوا  طظازلعط  طظ  المسطمعن 
لغععد الشاخئغظ. رطدان آخر غطاجم شغه تضام المسطمغظ بالخمئ، وغصفعن ضثط دشاع أول لضغان غععد، 
وغثرشعن دطعع الاماجغح، بغظما غفسطعن ضض حغء لاصعغئ ضغان غععد. رطدان آخر وسعاصإ غغاب الثقشئ 
تزعر طرة أخرى أطام افطئ، وضأظظا ق ظمطك جغحًا أو جظعدًا طثطخغظ صادرغظ سطى تترغر شطسطغظ شغ غعم 
ظدالظا.  طصثطئ  شغ  تزض  أن  وغةإ  بسصغثتظا،  وبغصا  ارتئاذا  طرتئطئ  إجقطغئ،  صدغئ  شطسطغظ  إن  واتث. 
شعغ ترطج إلى الظدال سطى طساعى افطئ لطاترر طظ برابظ المساسمرغظ، الثغظ زرسعا ضغان غععد وظخئعا 
تضاطا دطى تعله إللعائظا سظ جرائمعط. إن تترغر شطسطغظ ق غمضظ أن غاتصص إق طظ خقل الثوس سطى 
تضام المسطمغظ، ولظ غاتصص ذلك إق طظ خقل إصاطئ الثقشئ الاغ جاةمع المسطمغظ سطى صطإ رجض واتث.

رمضان آخر وعواقب غیاب الخالفۀ
تظهر مرة أخرى أمام األمۀ اإلسالمیۀ

إلى عبد الملک بدر الدین الحوثی 
االستخالف یعنی إقامۀ الخالفۀ الراشدة على منهاج النبوة


