
تثاول المال بغظ جمغع أشراد الرسغئ أوجئه اإلجقم سطى 
صال  الّظاس.  طظ  شؤئ  بغظ  تثاوله  تخر  وتّرم  الثولئ، 
﴾ التحر:  مْ نْكُ نِيَاءِ مِ َغْ َ األْ ونَ دُولَةً بَنيْ يْ الَ يَكُ تسالى: ﴿كَ
٧، شإذا ضان المةامع سطى تال طظ الافاوت الفاتح بغظ 
أشراده شغ تعشغر التاجات، ضان سطى الثولئ أن تسمض سطى 
إغةاد الاعازن شغ المةامع، بإسطائعا طظ أطعالعا الاغ 
تمطضعا طظ ضان شصغرا طظ الرسغئ، تاى تضفغه، شغتخض 
بعثه الضفاغئ الاعازن شغ تعشغر التاجات. وسطى الثولئ 
أن تسطغ المال طظصعقً وغغر طظصعل، وتسمض سطى تعشغر 
ططضغئ البروة لطرسغئ، الاغ تسث تاجات الظاس، شضّطما رأت 
الثولئ اخاققً بالاعازن اقصاخادي شغ المةامع، سالةئ 
ططضغئ  شغ  الافاوت  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  رأى  شتغظما  الثطض.  عثا 
المعاجرغظ  خصَّ  وافظخار،  المعاجرغظ  بغظ  افطعال 
بأطعال الفغء، الثي غظمه طظ بظغ الظدغر، بسث شاتعا 
ا  مَ خطتاً، وإجقء الغععد سظعا، وظجول صعله تسالى: ﴿وَ
يْلٍ  خَ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ تُمْ  فْ جَ أَوْ امَ  فَ مْ  نْهُ مِ ولِهِ  سُ رَ ىلَ  عَ اهللاَُّ  اءَ  اهللاَُّ أَفَ وَ اءُ  يَشَ نْ  مَ ىلَ  عَ هُ  لَ سُ رُ لِّطُ  يُسَ اهللاََّ  لَكِنَّ  وَ ابٍ  كَ رِ ال  وَ
﴾ التحر: ٦، شةسض اهللا أطعال بظغ  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ عَ
لطثولئ، غدسعا تغث  الظدغر لطظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، بضعظه رئغساً 
حاء، شصسمعا بغظ المعاجرغظ، ولط غسِط افظخار طظعا 
حغؤاً، جعى رجطغظ ابظغظ ضاظئ تالعما ضتال المعاجرغظ 
 َ ونَ دُولَةً بَنيْ يْ الَ يَكُ طظ تغث الفصر. شصعله تسالى: ﴿كَ
﴾؛ أي ضغ ق ُغاثاول المال بغظ افغظغاء  مْ نْكُ نِيَاءِ مِ َغْ األْ
غاثاوله  الثي  لطحغء  اجط  الطشئ:  شغ  والُثولئ  شصط، 
الصعم، وعغ أغداً اجط لما ُغاثاول طظ المال. وضثلك 
ضان الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص بعخفه رئغساً لطثولئ، غسطغ افرض لمظ 
ق غمطضعن أرضاً. سظ سمرو بظ ُتَرْغث صال: «َخطَّ ِيل َرُسوُل 
اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َداراً ِبالَْمِديَنِة ِبَقْوٍس َوَقاَل: أَِزيُدَك أَِزيُدَك» أخرجه أبع 
سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  وضان  وتسظه،  داود 
غسطغ الفقتغظ شغ السراق طاقً طظ بغئ المال لجراسئ 
أراضغعط، وجضئ سظه الختابئ شضان إجماساً لطختابئ. 
وجسض الحرع طال الفغء غظفصه اإلطام برأغه واجاعاده، 
وطظه جثاد الثغعن، وجسض لطشارطغظ تصا طظ طخارف 
اكِنيِ  املَْسَ اءِ وَ رَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ دَ امَ الصَّ الجضاة، صال تسالى: ﴿إِنَّ
نيَ  مِ ارِ الْغَ ابِ وَ قَ يفِ الرِّ مْ وَ ُ لُوهبُ ةِ قُ لَّفَ املُْؤَ ا وَ يْهَ لَ لِنيَ عَ امِ الْعَ وَ
﴾ الاعبئ: ٦٠. شاإلجقم غظزر  بِيلِ اِبْنِ السَّ بِيلِ اهللاَِّ وَ يفِ سَ وَ
إلى طا غةإ أن غضعن سطغه المةامع، طظ ضمان سغح 
الرسغئ وتمضغظعا طظ الرشاعغئ، وعثا طا ورد طفخقً شغ 
المادة ١٥٨، طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي 
أسّثه تجب الاترغر: "تغسر الّثولئ فشراد الرسغئ إطضاظغئ 
إحئاع تاجاتعط الضمالغئ وإغةاد الاعازن شغ المةامع 

تسإ تعشر افطعال لثغعا، سطى العجه الاالغ:
أ - أن تسطغ المال طظصعقً أو غغر طظصعل طظ أطعالعا الاغ 

تمطضعا شغ بغئ المال، وطظ الفغء وطا حابعه.
طظ  الساطرة  وغغر  الساطرة  أراضغعا  طظ  تصِطع  أن  ب- 
وق  أرضاً  غمطضعن  طظ  أطا  ضاشغئ.  أرضاً  غمطضعن  ق 
غساشطعظعا شق تسطغعط. وتسطغ الساججغظ سظ الجراسئ 

طاقً لاعجث لثغعط الصثرة سطى الجراسئ.
ج - تصعم بسثاد دغعن الساججغظ سظ السثاد طظ طال 

الجضاة وطظ الفغء وطا حابه" .
(طحروع دجاعر دولئ الثقشئ).

الرائد الذي ال يكذب أهله صاحب المشروع المبلور
ل لقيادة ثورة الشام

ّ
هو المؤه

وطا  والسظئ  الضااب  طظ  طساظئطئ  حرسغئ  أتضاطاً  عغ 
أرحثا إلغه.

٣- أن غماطك عثا التجب السغاجغ وسغاً جغاجغاً ضئغرًا 
بتغث غاخثى لمآاطرات الثول المسادغئ لطبعرة شغضحش 
تضعن  شق  إلشحالعا  جغاجغئ  بأسمال  وغصعم  خططعا، 
دعالغج  شغ  تتاك  الاغ  لطمضائث  جعطئ  شرغسئ  افطئ 

السغاجئ الشربغئ المسادغئ لقجقم والمسطمغظ.
٤- أن غضعن التجب خاتإ صرار طساصض غغر طرتئط بأي 

دولئ وق غسارف بالمظزعطئ الثولغئ.
سظه  غتغث  ق  طئثئه  سطى  بابااً  التجب  غضعن  أن   -٥
وغةإ أن غضعن لثغه تارغت ذعغض طظ الظدال والضفاح 

السغاجغ شغ جئغض تتصغص طحروسه اإلجقطغ.
٦- خثُق التجب وسثم بئعت الضثب سطغه أو الظفاق أو 
الثثغسئ فطاه وأن غضعن أطغظاً شغ تمطه لصداغا افطئ 
بسغثًا سظ الثغاظئ والافرغط بتغث غخثق سطغه خفئ 

الخادق افطغظ تأجغاً برجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص.
٧- أن غصئض التجب طتاجئئ الظاس له شغ تال تغثه سظ 
ظعةه وسظ بعابئ البعرة أو ارتضابه أي طثالفئ تثالش 

الحرع.
وبالظزر الثصغص لعاصع بعرة الحام ظرى أن خفات الصغادة 
وأظه  الاترغر  تجب  سطى  تظطئص  الثضر  اآلظفئ  الخالتئ 
افجثر باسطط دشئ صغادة بعرة الحام بعثف إغخالعا لئر 

افطان.
شالتجب غماطك رؤغئ واضتئ وطحروساً إجقطغاً طفخًق 
دجاعرًا  أسث  شالتجب  سصعد؛  طظث  افطئ  سطى  غسرضه 
لطثولئ اإلجقطغئ طضعظاً طظ ١٩١ طادة ضطعا طساظئطئ 
طظ الضااب والسظئ وطا أرحثا إلغه طظ إجماع الختابئ 

والصغاس الحرسغ.

تترغر شطسطني 
صرار جغاجغ طآجض

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

أصسط ططك برغطاظغا الةثغث أظه وبخفاه المثاشع 
سظ اإلغمان، سطى أن غاسعث بخغاظئ وتفر الثغاظئ 
الظخراظغئ الئروتسااظاغئ. أطا أظاط غا جغعش المسطمغظ 
لطشرب  تسعثوا  صث  تضام  سطى  تسضاعن  زلاط  شما 
بمتاربئ اإلجقم وأعطه! شأغظ أظاط طظ عثا؟! وطا عع 
سثرضط شغ سثم صطسعط، واإلسقن سظ تسعثضط بأن 

تتفزعا اإلجقم، وترسعا المسطمغظ وطخالتعط؟
عض تظازرون أن غسائثل اهللا بضط غغرضط؛ شاضعظعا صث 
ضغساط سمرضط شغ خثطئ تضام سمقء خعظئ غتاربعن 
مْ  كُ َ ريْ ماً غَ وْ لْ قَ تَبْدِ سْ ا يَ لَّوْ تَوَ إِن تَ اهللا ورجعله؟! صال تسالى: ﴿وَ

.﴾ مْ ثَالَكُ ونُوا أَمْ كُ مَّ ال يَ ثُ

اصرأ شغ عثا السثد:
- الضعارث بغظ رساغئ الثقشئ وإعمال افظزمئ الرأجمالغئ  ...٢

- الفراغ الرئاجغ شغ لئظان ...٢

- صراءة شغ اقحائاك افخغر بغظ أذربغةان وأرطغظغا ...٣

- الفطرة شغ خطر تتئ حسار تصعق اإلظسان ...٤

- طخر الضظاظئ والمآاطرات الماسثدة إلجعاض السمض 

   اإلجقطغ! (التطصئ افولى) ...٤
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كلمة العدد

غععد:  ضغان  ُتتّثر  طخر  أن  اإلسقم  وجائض  تظاصطئ 
"العضع شغ الدفئ غثرج سظ السغطرة وجاعاجععن 
ضما  بالبئ"،  اظافاضئ  احاسال  طظ  وطثاوف  اظفةارًا، 
تثر المسآولعن المخرغعن طظ أّظه إذا اجامر العضع 
شغ الدفئ سطى طا عع سطغه، شإّن ضغان غععد جغعاجه 

اظفةارًا وشعضى شغ افراضغ الفطسطغظغئ.
لفعط عثه الاخرغتات الاغ تفعح طظعا رائتئ الثغاظئ 
سئر الترص سطى ضغان غععد، وصراءتعا الصراءة السغاجغئ 
الثصغصئ، ق بث طظ تعخغش الظزام المخري. إن أي دولئ 
شغ السالط غةإ أن تصعم سطى خثطئ طئثأ طسغظ أو سطى 
خثطئ طخالتعا سطى افصض، أو تسثغر طئثئعا لثثطئ 
افظزمئ  طظ  ضشغره  المخري  الظزام  لضظ  طخالتعا، 
غسثر  وق  افطئ  طئثأ  غثثم  ق  اإلجقطغئ  بقدظا  شغ 
ذاصاتعا وطعاردعا لثثطاه، شعع ق غطئص اإلجقم شغ 
الثاخض وق غتمطه بالثسعة والةعاد لطثارج، بض غطئص 
الرأجمالغئ الاغ شرضعا المساسمرون سطى بقدظا بسث 
خممئ  وأظزمئ  أظحؤئ  دول  سئر  الثقشئ  عثطعط 
لاثثم طخالتعط، شالظزام المخري صائط أجاجا سطى 
خثطئ طخالح المساسمرغظ وتسثغر ضض ذاصات أعض 
طخر طظ أجض تظفغث خططعط وطآاطراتعط سطى افطئ، 
وعظا تضمظ المخغئئ الاغ سمئ آبارعا الضاربغئ سطى 

صداغا افطئ اإلجقطغئ.
إن الظزام المخري سمغض فطرغضا وصث رعظ جغاجئ 
طخر الثاخطغئ والثارجغئ لعا شعع ق غثرج سظ ذعسعا 
صغث أظمطئ، وذلك جطغ بحضض دصغص غطال ضض تفاخغض 
وسمعدغا؛  أشصغا  طخر  شغ  والرساغئ  والسغاجئ  التضط 
بالسقصات  طرورا  واقصاخاد،  الثراجغئ  المظاعب  طظ 
ترشغا  غظفث  المخري  شالظزام  واإلصطغمغئ،  الثولغئ 

طثططات أطرغضا شغ أرض الضظاظئ.
عثا  شغ  اجابظاء  لغسئ  المئارضئ  افرض  وصدغئ 
عثه  تةسث  لصادته  الثورغئ  والاخرغتات  السغاق، 
الاخرغتات  شعثه  المخري،  لطظزام  الضاربغئ  التالئ 
أداة  بأظه  الظزام؛  لعثا  التصغصغ  العاصع  سظ  تسئر 
تظفغثغئ شغ أغثي المساسمرغظ غظططص شغ تخرغتاته 
وأسماله السغاجغئ طظ عثا المظططص، شعع غظفث الرؤغئ 
غععد  ضغان  سطى  ترخه  وغئثي  التض  شغ  افطرغضغئ 
المئارضئ  افرض  جض  إسطاء  سئر  أرضاظه  تبئغئ  وسطى 

لغععد ضمظ طحروع أطرغضا (تض الثولاغظ).
غععد  ضغان  لابئغئ  أطرغضا  تفرضه  الثي  التض  ذلك 
ضصاسثة طاصثطئ شغ تربعا سطى افطئ اإلجقطغئ طصابض 
ضغان أطظغ عجغض غصعم بتراجئ ضغان غععد، شائسغئ 
وسمالئ الظزام المخري فطرغضا ودوره العظغفغ شغ 
خثطئ طخالتعا وتظفغث طثططاتعا تتضط سقصاته جعاء 
بضغان غععد أو بالفخائض الفطسطغظغئ الاغ غسسى دوطا 
لضئح جماتعا وشرض الاعثئئ لشسض أغثي غععد طظ 
دطاء المسطمغظ والترص سطى سثم (تفةغر افوضاع) 

وتبئغط افطئ اإلجقطغئ سظ تترغر شطسطغظ.
غمضظ  ق  سزمغئ  فطئ  ضئغر  عثف  شطسطغظ  وتترغر 
لضغان أظحأه المساسمرون سطى طصاجعط وغافاظى شغ 
وسقصئ  تتصغصه،  بحرف  غتزى  أن  طخالتعط  خثطئ 
افطئ اإلجقطغئ بعثا الظزام تتثدعا افتضام الحرسغئ 
عع  السغاجغ  شالعاصع  المعجعد،  السغاجغ  والعاصع 
أن افطئ اإلجقطغئ شغ واد والظزام المخري وأطباله 
شغ واد آخر، واإلجراء الحرسغ تةاععط عع اصاقسعط، 
وإصاطئ ضغان جغاجغ له إرادة جغاجغئ تظفث شغه إرادة 
افطئ باترغر افرض المئارضئ، واجاسادة جططان افطئ.

إلى  غظزروا  أن  سام  بحضض  شطسطغظ  أعض  وسطى 
الظزام المخري طظ عثا المظزعر الحرسغ وأظه ججء 
وسطى الفخائض  ججءًا طظ التض،  ولغج  المحضطئ  طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إن الماائع لطتراك افخغر بسث تخرغتات وزغر الثارجغئ 
الارضغ جاوغح أوغطع بعجعب طخالتئ ظزام اإلجرام، 
غرى أن جمعع البعار عّئئ شغ المظاذص المتررة وتسالئ 
افخعات بضش غث الظزام الارضغ وطظسه طظ اقجامرار 
بالاثخض شغ حآون بعرة الحام، وضما جمسظا أخعاتًا 
لمظ  الصغادة  وتسطغط  الفخائض  صادة  بإصالئ  تطالإ 
أعض  وذمعتات  البعرة  بعابئ  غتصص  ولمظ  غساتصعا 
الحام طظ شاح الةئعات والاعجه ظتع دطحص إلجصاط 
الظزام وتثطغص أعض الحام طظ طساظاة زادت سظ أتث 
سحر ساطاً طظ الصاض والاحرغث واقساصال وطرارة السغح.

بسث ضض عثا غئرز تساؤل طعط: طا عع الئثغض سظ الصغادة 
المخظسئ التالغئ لطبعرة، وطظ عع المآعض لصغادة البعرة 

إلى بر افطان؟
اباثاًء شإن الصغادة السغاجغئ لطبعرة أخئح الماتضط بعا 
عع الظزام الارضغ شعع الثي غاتضط بالصرار السغاجغ 
والسسضري لطبعرة شغ المظاذص المتررة جعاء شغ رغش 
تطإ الحمالغ تغث جغطرة طا غسمى الةغح العذظغ 
أو شغ إدلإ ورغش تطإ الشربغ تغث جغطرة طا غسمى 

عغؤئ تترغر الحام.
وضغ ظتثد طا عع الئثغض لطصغادة التالغئ ق بث أن ظتثد 
خفات الصغادة السغاجغئ الخالتئ وظئتث سمظ تاتصص 
المرتطئ  لصغادة  طآعقً  غضعن  تاى  الخفات  عثه  شغه 

الصادطئ. وعثه الخفات عغ:
١- أن تضعن صغادة شضرغئ طامبطئ سمطغا بتجب جغاجغ 
لطظزام  طفخقً  جغاجغاً  غماطك رؤغئ واضتئ وطحروساً 

الئثغض سظ ظزام أجث المةرم.
٢- أن غضعن المحروع السغاجغ الثي غصثطه عثا التجب 
طظئبصا طظ سصغثة افطئ اإلجقطغئ وترابعا الفصعغ بتغث 
جاطئصعا  الاغ  الصعاظغظ  وجمغع  الثولئ  دجاعر  غضعن 

بصطط: افجااذ أتمث الخعراظغ

إن افطئ اإلجقطغئ ق تظصخعا البروات المادغئ لاسغح بضراطئ وسجة، وق تظصخعا الصثرة سطى وضع الئراطب أو 
اقجاراتغةغات وافجالغإ المئثسئ، وق عغ ساججة سظ اجاغساب العجائض الاصظغئ التثغبئ، وق سظ اإلبثاع شغ 
تطعغرعا، وغحعث لثلك جغض السطماء المسطمغظ شغ بقد الشرب. إظما المحضطئ السدال عغ ارتعان الصرار السغاجغ 
فطاظا بأغثي أسثائعا سظ ذرغص التضام والسغاجغغظ الثعظئ، وبسخ السةجة الثغظ راق لعط اقصاغات سطى شدقت 
طعائث الفضر الشربغ السصغط، لثلك غةإ أن غضعن افجاس الثي غئظى سطغه طظعب الاسطغط عع السصغثة اإلجقطغئ، 
شاعضع طعاد الثراجئ وذرق الاثرغج جمغسعا سطى العجه الثي ق غتثث أي خروج شغ الاسطغط سظ عثا افجاس، 
فن جغاجئ الاسطغط شغ اإلجقم عغ تضعغظ السصطغئ والظفسغئ اإلجقطغئ لطعخعل إلى الشاغئ طظ الاسطغط وعغ 
إغةاد الحثخغئ اإلجقطغئ، ووجعب تعشغر التاجات افجاجغئ لفشراد، وتمضغظعط طظ التخعل سطى الضمالغات صثر 
المساطاع لضض رساغا الثولئ، وصث وضع تجب الاترغر خطعذاً سرغدئ لسغاجئ الاسطغط شغ ظض دولئ الثقشئ ضمظ 
ضاغإ غعضح عثه السغاجئ وعع طعجعد سطى طعاصع التجب الرجمغئ لمظ أراد اقذقع سطغه. تطك السغاجئ الاغ لظ 
غضعن لعا وجعد سطى أرض العاصع إق شغ ظض دولئ الثقشئ الاغ غسمض لعا تجب الاترغر، شطثلك ظثسع المسطمغظ 

إلجصاط عثه افظزمئ السمغطئ المةرطئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

األمة اإلسالمية تملك كل مقومات النهوض والرقي والتطور
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 افربساء ٢٥ طظ َخفر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢١ أغطعل/جئامئر٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٠٩

ضاإ رئغج العزراء الئاضسااظغ، حعئاز حرغش، سطى تسابه الرجمغ سطى تعغار شغ الباطظ طظ أغطعل/جئامئر: 
"تجغظ لطشاغئ سطى وشاة جقلئ المطضئ إلغجابغث الباظغئ، وتظدط باضساان إلى الممطضئ الماتثة شغ تثاد سطى 
وشاتعا"، وصث أسطظ تضام المسطمغظ سربا وسةما سظ تجظعط السمغص سطى وشاة ططضئ برغطاظغا! وبظاء سطغه أضث 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: أن الطئصئ افرجاصراذغئ الئرغطاظغئ عغ الاغ 
تثغر حآون الصعة اقجاسمارغئ الئرغطاظغئ، طظ خقل حئضئ طسصثة طظ الظفعذ، وعغ طعظثس وطساعط رئغسغ 
شغ الظزام اقصاخادي اقجاسماري، والثي أغرق طسزط السالط شغ دغعن حثغثة، بتغث غمضظ لطمسابمرغظ 
الشربغغظ اقجافادة طظ الصروض الربعغئ، بغظما غمظسعن عثه الئقد طظ تطعغر ظفسعا خظاسغا. وتبغر اجاثئاراتعا 
اقضطرابات شغ الئقد اإلجقطغئ، طظ خقل اجاثثام السمقء السغاجغغظ والسسضرغغظ الثغظ جظثتعط لطاقسإ 
بالسضان افخطغغظ، طظ أجض الااج المطضغ. وأحار الئغان إلى: أن تضام باضساان، غاتثبعن وضأظعط غسغحعن شغ 
أوظاارغع ولغج شغ حئه الصارة العظثغئ، الاغ تسث طسرتاً لةرائط افرجاصراذغئ الئرغطاظغئ سطى طثى بقبئ صرون. 
تغث ساظى طؤات اآلقف طظ المةاسئ، وصام الئرغطاظغعن سطى ظعإ المظطصئ واجاعلعا سطى ترغطغعظات الثوقرات. 
وخاط الئغان طحثدا: غةإ سطى المسطمغظ الاسرف سطى افرجاصراذغئ الئرغطاظغئ سطى تصغصاعا والرد سطى وشاة 
ططضاعا وشصاً لثلك. وشغ سخر الثولئ الئرغطاظغئ الماثععرة شغ السالط التثغث، تسث عثه شرخئ طبالغئ لطئقد 
اإلجقطغئ لطعروب طظ صغعد السقصات الئرغطاظغئ المسامرة، بما شغ ذلك الضعطظعلث وشت السقجض السسضرغئ 
واقصاخادغئ. وسطى المسطمغظ اآلن أن غاساططعا طع تضاطعط المظاشصغظ المسةئغظ باقجاسمار ورطعزه. وغةإ 
سطى المسطمغظ أن غسمطعا سطى إسادة دغظعط إلى جثة التضط شغ ظض خقشئ سطى طظعاج الظئعة، لغثرجعا السالط 

طظ ذشغان اقجاسمار افطرغضغ وافوروبغ، وتغظؤث لظ غتجن السالط سطى رتغض طةرطغ الترب والطشاة.

صام السفغر افطرغضغ لثى السعدان، جعن غعدشري، السئئ ٢٠٢٢/٩/١٠م، بجغارة إلى الفاحر بعقغئ دارشعر، وسصث 
اجاماساً طع تضعطئ العقغئ، وصال إن زغارته تأتغ بعثف الاسرف سطى طةمض افوضاع بثارشعر، وطا غطغ تظفغث اتفاصغئ 
جعبا لطسقم، بةاظإ الاسرف سطى صداغا الاظمغئ واقجاصرار. وطظ المصرر أن غجور السفغر وطراشصعه طثغط زطجم 
لطظازتغظ، وسصث لصاءات طع صادة اإلدارة افعطغئ، وأن غجوروا ضثلك جاطسئ الفاحر، وصرغئ ذرة حمال الفاحر. وسطغه 
أضث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض): أن الثي غصعم به السفغر 
افطرغضغ شغ السعدان عع تثخض جاشر شغ الحآون الثاخطغئ لطثولئ، وطظ خمغط طعام رئغج الثولئ، أو طظ غظعب 
سظه، شعض أخئح السفغر افطرغضغ تاضماً ساطاً لطسعدان؟! وأحار أبع خطغض شغ بغان ختفغ: أن عثا الاثخض ق غتثث 
شغ دولئ طتارطئ تثسغ اقجاصقلغئ، ولضظه غتثث شغ السعدان رغط أظش الصعاظغظ الثولغئ المثساة، والاغ تمظع 
السفراء طظ الاثخض شغ الحآون الثاخطغئ لطئطث المدغش. ولفئ أبع خطغض إلى: أن الشرب وجفراءعط شغ السعدان 
ق غسائرون السعدان دولئ طساصطئ ذات جغادة، لثلك شعغ طسائاتئ لضض السفراء، إذ غاثخطعن شغ أدق الافاخغض 
شغ حآوظعا، وق غةرؤ تضام السعدان السابصعن والتالغعن سطى طظسعط ولع بحطر ضطمئ، ولضظ لع أن دولئ الثقشئ 
صائمئ لما تةرأ جفغر دولئ طظ الثول اقجاسمارغئ أو رساغاعط أن غثخطعا إلى بقدظا إق بإذن طظ الثطغفئ. وخاط أبع 
خطغض بغاظه طحثدا: إن سطى أعض السعدان وغغرعط طظ بقد المسطمغظ، أن غسمطعا إلغةاد دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، الاغ تتصص لعط السغادة التصغصغئ سطى بقدعط، وتصطع غث الضاشر المساسمر سظعا، بض لظ تضعن فطرغضا وق 

لئرغطاظغا وضض الثول الطاطسئ شغ بقد المسطمغظ جفارة وق جفغر شغعا.

طظجقً غظجله الظاس. وصغض: بض ضاإ تثغفئ إلى سمر: إن 
وتشغرت  أسداؤعا،  وخفئ  بطعظعا،  ظجشئ  صث  السرب 
ألعاظعا. وضان طع جسث، شضاإ سمر إلى جسث: أخئرظغ 
طا الثي غغر ألعان السرب ولتعطعط؟ شضاإ إلغه: إن الثي 
غغرعط وخعطئ الئقد، وأن السرب ق غعاشصعا إق طا واشص 
إبطعا طظ الئطثان. شضاإ إلغه أن أبسث جطمان وتثغفئ 
بترغاً، لغج بغظغ وبغظضط بتر وق  برغاً  شغرتادوا طظجقً 
جسر، شأرجطعما جسث، شثرج جطمان تاى أتى افظئار، 
شسار شغ غربغ الفرات ق غرضى حغؤاً، تاى أتى الضعشئ 

شاجاصر له المصام شغعا.
وصث أوردت ضاإ السغر والاارغت أن اطرأة جعداء طسضغظئ 
ضائئ ضااباً إلى سمر بظ سئث السجغج رتمه اهللا وعثه المرأة 
تسمى شرتعظئ السعداء طظ الةغجة بمخر، وضان شغه أن 
لعا تائطاً طاعثطاً لثارعا، غاسعره الطخعص وغسرصعن 
دجاجعا، ولغج طسعا طال تظفصه شغ عثا السئغض. شضاإ 
سمر بظ سئث السجغج إلى والغ طخر أغعب بظ حرتئغض: 
"طظ سئث اهللا سمر أطغر المآطظغظ إلى أغعب بظ حرتئغض، 
جقم اهللا سطغك، أطا بسث، شإن شرتعظئ السعداء، ضائئ إلّغ 
تحضع ِصخر تائطعا وأن دجاجعا ُغسرق طظعا، وتسأل 
تتخغظه لعا، شإذا جاءك ضاابغ عثا، شارضإ إلغعا بظفسك 
وتّخظه لعا". وضاإ إلى شرتعظئ: "طظ سئث اهللا سمر بظ 
سئث السجغج أطغر المآطظغظ إلى شرتعظئ السعداء: جقم اهللا 
سطغك، أطا بسث، شصث بطشظغ ضاابك، وطا ذضرت شغه طظ 
ِصخر تائطك، تغث غصاتط سطغك وُغسرق دجاجك... وصث 
ضائئ إلى أغعب بظ حرتئغض، آطره أن غئظغ لك التائط 
تاى غتخظه طما تثاشغظ إن حاء اهللا". غصعل ابظ سئث 
التضط: "شطما جاء الضااب إلى أغعب بظ حرتئغض رضإ 
بظفسه تاى أتى الةغجة وظض غسأل سظ شرتعظئ تاى 

وجثعا، شإذا عغ جعداء طسضغظئ، شأسطى لعا تائطعا".
ولط تضاش دولئ الثقشئ برساغئ حآون رساغاعا شصط، شصث 
أظعرت وبائص طظ افرحغش السبماظغ، إرجال السططان 
سئث التمغث الباظغ طساسثة طالغئ إلى ألماظغا سطى خطفغئ 
ضاربئ السغعل الاغ اجااتاعا سام ١٨٩٠. وتسإ العبائص 
المتفعظئ شغ افرحغش السبماظغ برئاجئ العزراء الارضغئ، 
شإن الثولئ السبماظغئ طّثت غث السعن لطمادررغظ طظ 
السغعل شغ طظطصئ تعرغظشظ (وجط) إبر شغدان ظعر 
السبماظغئ  الثولئ  ترص  طثى  العبائص  وتسضج  زالئ. 
سطى تصثغط المساسثات اإلظساظغئ، لطمتااجغظ شغ أرجاء 
السالط. وتئطس صغمئ المئطس المرجض إلى ألماظغا، ٧٥٠ ألش 
لغرة سبماظغئ، ٥٠٠ ألش طظعا تئرع بعا السططان سئث 
التمغث والئصغئ أشراد أجرته. ضما تزعر العبائص إرجال 
دوصغئ جاضج ألاظئرغ رجالئ حضر إلى السفغر السبماظغ 
لثى برلغظ، تسرب سظ اطاظاظعا لطمساسثة المالغئ. وشغ 
تثغث لفظاضعل صال جعدت أردول، رئغج جاطسئ السطعم 
الختغئ بإجطظئعل، "إن السططان سئث التمغث الباظغ طّث 
غث السعن لطحسإ افلماظغ، رغط الزروف الخسئئ الاغ 

ضاظئ تسغحعا الثولئ السبماظغئ"...
تص  الظاس  حآون  ترسى  الاغ  الثولئ  عغ  عثه  ظسط 
الرساغئ وعثه عغ الثولئ الاغ ارتداعا لظا رجعلظا الضرغط 
ملسو هيلع هللا ىلص، وأوجإ سطى المسطمغظ إغةادعا شصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َماَت 

 «َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

تسإ الثجاعر الطئظاظغ - طظ بسث تسثغطه جظئ ١٩٨٩
شغ طا غسرف باتفاق الطائش - تط تبئغئ طعصع رئاجئ 
الماروظغئ.  الطائفئ  طظ  الرئغج  لغضعن  الةمععرغئ 
وتظاعغ وقغئ الرئغج التالغ شغ ٣١ أضاعبر/تحرغظ 
افول الصادم ٢٠٢٣. وصث بثأت المسرضئ سطى رئاجئ 

الةمععرغئ صئض اقظاثابات الظغابغئ عثه السظئ.
إظه وبسث أتثاث جظئ ٢٠١٩ والازاعرات الاغ خرجئ 
شغ حعارع لئظان، تضئث الاغار العذظغ التر الثي أجسه 
رئغج الةمععرغئ التالغ طغحال سعن والثي غارأجه 

الطائفئ  داخض  شادتئ  خسائر  باجغض،  جئران  خعره 
الماروظغئ. وضما عع طسطعم شإن طغحال سعن وخعره 
جمغسعط  أطض  وترضئ  الطئظاظغ  إغران  تجب  وطسعما 
غضظعن العقء فطرغضا، إطا بحضض طئاحر أو غغر طئاحر. 
ذئغسئ  غثص  طا  شغ  الساطئ  جغاجاعا  غظفثون  شعط 
المظطصئ  شغ  أطرغضا  سمقء  وطع  غععد  طع  السقصئ 
طع  والسقصئ  وغغرعما،  السراصغ  والظزام  أجث  ضظزام 
خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ وجغاجئ لئظان الثاخطغئ 

وخخعخا تطك الاغ تاسطص بالظفط والشاز.
داخض  التر  العذظغ  الاغار  حسئغئ  تراجع  تساب  وسطى 
الطائفئ الماروظغئ بسئإ تطفه طع تجب إغران، تصثم 
تجب الصعات الطئظاظغئ الثي تصص شغ اقظاثابات افخغرة 
اقظاثابغ  الصاظعن  ولعق  الماروظغئ.  المصاسث  أغطئغئ 
واظستاب جسث الترغري طظ المحعث السغاجغ وجععد 
تجب إغران لمظغ الاغار العذظغ التر بعجغمئ ظضراء. وشغ 
عثا الاراجع لطاغار والاصثم لطصعات أخئح الفراغ الرئاجغ 
أطرًا غشطإ سطغه الزظ. شطصث تسصث المحعث أضبر طما جئص 
وبات اإلتغان بحثخغئ تثغظ بالعقء فطرغضا أطرًا خسئاً. 
شالصعات الطئظاظغئ تارغثغا تمردت سطى الصرار افطرغضغ 
شغ تسطغط الئطث لطظزام السعري سصإ اتفاق الطائش طا 
أدى قتصا شغ جظئ ١٩٩٤ لسةظ صائث الصعات الطئظاظغئ 
الترغري  رشغص  طصاض  بسث  إق  غثرج  ولط  جسةع  جمغر 

وخروج الظزام السعري طظ لئظان.
ختغح أن جمغر جسةع ق غمضظ أن غفرض ظفسه أو 
غغره رئغسا لطةمععرغئ لضظه غساطغع أن غظفغ الحرسغئ 
سظ أي رئغج ق غأتغ برضاه. شغ إذقلئ له شغ إتثى 
طعضعع  "إن  إغران  تجب  زسغط  غصعل  المظاجئات 
الرئاجئ غةإ أن ق غثدع لفغاع طظ أي ذرف"، وعاجط 
شغ طسرض تثغبه الصعات الطئظاظغئ. وطآخرا تط تعصغش 
الظائإ الئطرغرضغ سطى الصثس وافراضغ الفطسطغظغئ 
والممطضئ العاحمغئ وتط تفاغحه طظ افطظ السام بسث 
صثوطه طظ زغارة لفراضغ المتاطئ. سطما أن تظصطه ضان 
واسائر  افطظغئ.  السططات  لثى  وطسطعطاً  روتغظغاً  أطرًا 
الاعصغش ضمتاولئ لطدشط سطى الئطرغرضغئ الماروظغئ 
شغ طا غاسطص بالمعصش طظ اظاثاب رئغج لطةمععرغئ.

طاروظغئ  صعة  إغةاد  أطرغضا  تاولئ   ٢٠١٩ تراك  طظث 
شاجامسئ  سعن؛  تغار  سظ  بثغق  تمبض  لعا  طعالغئ 
سثة  طاروظغئ  وأتجاب  صغادات  طع  افطرغضغئ  السفغرة 
طظ  أطرغضا  واجاطاسئ  وسمه.  باجغض  لةئران  طظاوئئ 

الضعارث بني رساغئ الثقشئ
وإعمال افظزمئ الرأجمالغئ

الصعات  طظ  والمصاسث  افخعات  بسخ  جتإ  خقلعط 
الطئظاظغئ لضظ تسط الرئاجئ أطر آخر.

غحشطعن  شمظ  وسرضا،  ذعق  لئظان  تمطك  أطرغضا  إن 
وضثلك  لعا  بالعقء  غثغظعن  البقث  الرئاجات  طعاصع 
تسمح  ق  وعغ  واقصاخادغئ.  افطظغئ  المعاصع  صغادات 
بأي اخاراق طظ أي ذرف طظاوئ لعا. وشغ طبض تالئ 
رئاجئ الةمععرغئ شإن أطرغضا سطى افغطإ لظ تدشط 
اآلن سطى افذراف شغ تظخغإ بثغض لسعن بض جاارك 
افطر شغ تالئ الفراغ إلى أن غثدع الةمغع لقجط الثي 

رجمه  تط  السام  شالمحعث  طا.  خفصئ  تاط  أو  ترغثه 
سظث  افول  افتمر  والثط  التمر؛  خطعذه  وتتثغث 
أطرغضا عع أن ق غأتغ جمغر جسةع أو زوجاه إلى طعصع 
الرئاجئ، وعثا الثط افتمر سئر سظه زسغط تجب إغران 
ترضغج  شغ  إغران  تجب  سطى  تسامث  شأطرغضا  خراتئ. 
ظفعذعا شغ لئظان وأي رئغج جمععرغئ طظاوئ لتجب 
إغران غسظغ جتإ الشطاء الماروظغ سظه وبالاالغ غفصث 

التجب حرسغاه داخض لئظان.
إن اقظصسام الثاخطغ شغ لئظان تسعد جثوره طع بثاغئ 
"لئظظئ"  لفزئ  تخئح  أن  إلى  افطر  وخض  بض  الضغان، 
طخططتاً جغاجغاً غسظغ الاصسغط السغاجغ المئظغ سطى 
الطعائش وافسراق. والفراغ الرئاجغ عثا جغضعن البالث 
بغظ ٢٠٠٧ -  جظئ  تعالغ  بصغ  شافول  الاعالغ؛  سطى 
تعالغ  والباظغ  لتعد،  إطغض  وقغئ  اظاعاء  بسث   ٢٠٠٨
طغحال  وقغئ  اظاعاء  بسث   ٢٠١٦  -  ٢٠١٤ جظاغظ 
تضعطئ  تحضغض  أطرغضا  تفرض  أن  وطمضظ  جطغمان. 
برئاجئ ظةغإ طغصاتغ صئض اظاعاء وقغئ طغحال سعن 

لاتخر الفراغ شغ الرئاجئ شصط.
الفحض  أبثوا  المظطصئ  بطثان  طظ  وغغره  لئظان  إن 
الثرغع شغ تتصغص طخالح أعض الئقد، بض باتئ الثول 
سئؤاً غةإ الاثطص طظه سئر شك الائسغئ سظ المساسمر. 
إن الائسغئ لطمساسمر ظاعرة وطسطعطئ سظث ضض طظ له 
صطئ سطط شغ الحأن السام. شالةمغع غسطط ترطئ الجراسئ 
والخظاسئ المساصطئ سظ الشرب، والةمغع غسطط جغاجئ 
تثشع ظتع عةرة السصعل وافدطشئ، والةمغع غسطط ترطئ 
خدع  لئظان  وشغ  الثارجغئ.  السغاجئ  شغ  اقجاصقل 
أدسغاء السغاجئ لصرارات أطرغضا شغ ترجغط التثود طع 
غععد وبات جصش المطالئئ لثى طظ غثسعن المصاوطئ 
عع تعصغع غععد لقتفاصغئ الاغ تسطغعط تصض ضارغح 
ضاطق، سطما أن لئظان وتسإ الارجغط التثودي الثولغ 
الةمععرغئ  رئغج  لضظ  التصض  ذلك  أرباع  بقبئ  له 
وعضثا  لطئظان!  التص  عثا  غبئئ  صرارا  غعصع  أن  رشخ 
شإن الفراغ الرئاجغ ق غآبر سطى المسار السغاجغ الثي 
تسطضه الثولئ الطئظاظغئ ضعن الصرار لط غضظ غعطا بغث 
رئغج الةمععرغئ وق بغث أي رئغج آخر بض عع بغث 
والرؤجاء  والعزراء  الظعاب  وطا  أطرغضا،  وشصط  أطرغضا 

 جعى دطى غترضعا طظ بغثه الثغعط
* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان

أوردت ضاإ الاارغت أن خطغفئ المسطمغظ عارون الرحغث 
ضان سظثطا غرى جتابئ غسائحر وغثاذئعا "أططري أظَّى 
حؤئ؛ شسعف غأتغظغ خراجك"، شافططار ظسمئ طظ المعلى 
الصثغر سطى سئاده، غتغغ بعا افرض بسث طعتعا، شإذا 
تأخرت أخاب الظاَس التجن، وخطعا ذمساً شغ ضرم اهللا 
الثي غرجض الستاب. وطظ رتماه أغدا أن بّغظ لطظاس 
طعجط افططار لغساسثوا لعا، تاى ق تاتعل الظسمئ إلى 
ظصمئ، غغر أظه شغ ضض سام تاتعل عثه الظسمئ إلى خراب 
ودطار، شصث أورد طعصع جعدان برس شغ ٢٠٢٢/٨/٢٨
أن المةطج الصعطغ لطثشاع المثظغ شغ السعدان ضحش 
سظ تثوث أضرار شغ افرواح والمماطضات شغ المظاذص 
طظ  خادر  تصرغر  وأحار  وافططار.  بالسغعل  الماأبرة 
المةطج إلى أن جمطئ أضرار خرغش ٢٠٢٢م تاى ٢٨

آب/أغسطج بطشئ ٩٩ تالئ وشاة و٩٣ إخابئ، واظعغار 
و١٠٢ طظجقً  لـ٣٥٢٢٥  وججئغ  طظجقً  لـ٢٣٧٢٤  ضطغ 
بالصطاع  شثان  و١٠٥٠٠  وطثجظاً،  طاةرًا  و٧٠  طرشصاً، 

الجراسغ وظفعق ٦٧٢ رأس طاحغئ.
٢٠٢٢/٨/٣١ شغ  ظئ  الةجغرة  أوردت  باضساان  وشغ 
"صالئ العغؤئ العذظغئ إلدارة افزطات شغ باضساان إن ٣٦

حثخا لصعا طخرسعط خقل ٢٤ جاسئ جراء الفغداظات، 
الاغ حردت أضبر طظ ٣٠ ططغعن حثص وارتفسئ بثلك 
تخغطئ ضتاغا الفغداظات إلى ١١٦٠ حثخا طظث طططع 
تمعز/غعلغع الماضغ، ضما تسئئئ شغ دطار ضاطض أو أضرار 
لظتع ططغعن طظجل. وأوضتئ العغؤئ أن الفغداظات جرشئ 
أضبر طظ ٨٠ ألش عضاار طظ افراضغ الجراسغئ، ودطرت 
٣٤٠٠ ضغطعطار طظ الطرق و١٥٧ جسرًا، وظفص أضبر طظ 

٨٠٠ ألش تغعان". (الةجغرة)
إغران  "أسطظئ   :٢٠٢٢/٧/٢٩ شغ  شراظج٢٤  وأوردت 
الةمسئ سظ ارتفاع تخغطئ ضتاغا اقظعغارات والسغعل 
الظاجمئ سظ افططار الشجغرة إلى ٥٣ صاغق سطى افصض، 
وصالئ إن ظتع ١٦ حثخا عط شغ سثاد المفصعدغظ. وشغ 
اإلطارات أسطظئ وزارة الثاخطغئ بأن جئسئ أحثاص طظ 

جظسغات آجغعغئ لصعا تافعط جراء السغعل افخغرة"...
تضاد طبض عثه افتثاث تاضرر جظعغاً، وضض سام غضثب 
لمعاجعئ  اقجاسثادات  أتط  سطى  بأظعط  المسآولعن 
شخض الثرغش، ولضظ لفجش سظث عطعل افططار غظضحش 
أطرعط لطظاس، وظسعا صعل رجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمْن َعْبٍد 
َم  يَْسَرتِْعيِه اللُه َرِعيًَّة، مَيُوُت يَْوَم مَيُوُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَِّتِه، إِالَّ َحرَّ

اللُه َعلَْيِه الَْجنََّة».
إن عآقء التضام الثغظ جططعط الضاشر سطى أطئ طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص المظاط بعا رساغئ حآون الظاس ق حأن لعط بما 
اجاةثاء  عع  غفسطعظه  طا  وضض  ضعارث  طظ  لعا  غتثث 
شغ  المعجعدة  وافطعاِل  الثغرات  رغط  الثارجغ  الثسط 
بقدعا لضظعط ق غسثروظعا لعا إظما تسطى فجغادعط 
أرباب ظسماعط. شاإلظسان سظث عآقء التضام لغج طتض 
اعامام، والثلغض عع سثم صغاطعط بأسمال اجائاصغئ لمظع 

طبض عثه الضعارث.
والتصغصئ أظه ق غعجث ظزام غرسى اإلظسان بشخ الظزر 
سظ لعظه ودغظه وجتظاه غغر ظزام اإلجقم، والاارغت 
زاخر بافطبطئ سطى ذلك؛ شصث أرجض جسث بظ أبغ وصاص 
لثطغفئ المسطمغظ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظعما بما 
شاح اهللا سطغه، شطما رأى العشث جألعط سظ تشغر ألعاظعط 
وتالعط؛ شصالعا: وخعطئ الئقد غغرتظا. شأطرعط أن غرتادوا 

الفراغ الرئاجغ يف لئظان
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الططغش داسعق*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ـ 

ف كأنه حاكم عام للسودان سف أمريكا  السودان يت
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سبب حزن حكام المسلم لهالك ملكة بريطانيا 
تبعيتهم لالستعمار الغر



 السثد ٤٠٩  ٣ افربساء ٢٥ طظ َخفر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢١ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢ طـ  

(حئضئ حام، ١٨ خفر ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/٩/١٤م) تثرت افطط الماتثة افربساء شغ تصرغر جثغث طظ خطر تفةر 
افوضاع سطى خسغث السظش شغ جعرغا طرة أخرى، والسعدة إلى طساعغات المسارك العاجسئ الظطاق بسث احاسال سثة 
جئعات شغ جمغع أظتاء الئقد شغ افحعر افخغرة. وصال باولع جغرجغع بغظغرو رئغج لةظئ الاتصغص بحأن جعرغا 
الاابسئ لفطط الماتثة "ق تساطغع جعرغا تتمض السعدة إلى الصاال سطى ظطاق أوجع لضظ عثا عع طا صث تضعن 
شغ ذرغصعا إلغه". وأضاف بغظغرو لطختاشغغظ شغ جظغش "ضان لثغظا اساصاد شغ وصئ طا أن الترب اظاعئ تماطا شغ 
جعرغا، لضظ اقظاعاضات المعبصئ شغ الاصرغر تبئئ سضج ذلك". وصال سدع الطةظئ عاظغ طةطغ "إن الدربات الةعغئ 
الروجغئ سطى المظاذص الاغ تسغطر سطغعا المسارضئ زادت بحضض ططتعظ شغ افحعر الصطغطئ الماضغئ"، طاابسا 

"ظحعث تخاسثا شغ السظش".
شأطرغضا  تتثغر،  طةرد  ولغج  ولبعارعا  الحام  لبعرة  وصح  أطمغ  تعثغث  عع  الاصرغر  عثا  إن   :
تساسمض أداتعا الطغسئ الثئغبئ افطط الماتثة لاعثغث أعض الحام ووسغثعط بالترب وضأظعط غسغحعن 
بسقم وأطان! إن أطرغضا والشرب وأذظابعط غثحعن طظ أي ترضئ لطبعرة رغط أظعط اجاتعذوا سطى صرارعا 
سئر طالعط السغاجغ الصثر وصادة اقرتئاط الثغظ صّغثوعا بأواطر ترضغا أردوغان (الداطظ الماآطر)، وطع 
أعض  عمط  لابئغط  الععمغئ  والاصارغر  الختفغئ  والاخرغتات  السغاجغئ  افسمال  غساسمطعن  شعط  ذلك 
الحام سظ طاابسئ المسغر. إق أن البعرة بإذن اهللا لظ تاعصش تاى ُتسصط الظزام، بسث تتطغط الصغعد 
وافغقل الاغ وضسععا شغ أغثي أعطعا سطى غفطئ طظعط، شغاترروا طما خظساه الثول الثارجغئ، وغظططصعا 
تغث ذاغغئ الحام شغصاطسعه عع وظزاطه السطماظغ السمغض المةرم بضض عغؤاته وأرضاظه ورطعزه، وغصغمعا 

سطى أظصاضه دولئ السج والضراطئ؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

الحرسغئ  التصائص  عثه  تثرك  أن  خاخئ  الفطسطغظغئ 
والسغاجغئ وأن ق ترتمغ شغ أتدان الظزام المخري 
السمغض فطرغضا، شمظ غخاشح الظزام المخري وغرتمغ 
شغ أتداظه غرتمغ شسطغا شغ أتدان أطرغضا، وغسسى 
لابئغئ رؤغاعا وتظفغث خططعا شغ تبئغئ ضغان غععد، 

وشغ جسطه ضغاظا ذئغسغا شغ المظطصئ.
شاترغر افرض المئارضئ ظاغةئ تامغئ لطخراع وعع صرار 
طآجض طظ الظزام المخري، شالظزام المخري وجغح 
طخر سطى وجه الثخعص غساطغع أن غترر شطسطغظ 
شغ جاسئ طظ ظعار، وسئر طتطات تارغثغئ ضبغرة طظث 
بسث  سطى  المخري  الةغح  ضان  غععد  ضغان  إظحاء 
خطعات طظ تترغر افرض المئارضئ، والثي طظسه طظ 
ذلك خغاظئ التضام وسثم وجعد صرار جغاجغ بالاترغر، 
المآاطرة  شغ  شسطغاً  حرغضاً  المخري  الظزام  غةسض  طا 
سطى افرض المئارضئ بسثم تفسغض تترغر شطسطغظ طع 
صثرته سطى ذلك، شاأجغض صرار تترغر شطسطغظ غسظغ أن 
المأجاة الغعطغئ فعض شطسطغظ جعف تسامر والصاض 
جعف  افصخى  المسةث  واصاتاطات  الئغعت  وعثم 

غسامر، وعثه طخغئئ، ألغج ضثلك؟!
العتغث  الصرار  لغج  عثا  أن  افضئر  المخغئئ  لضظ 

لحضض الثولئ شغ سثة  ضاطقً  ضما صثم التجب تفخغقً 
التضط  بظزام  الماسطصئ  افتضام  شغ  جعاًء  طآلفات 
وأجعجة الثولئ، ضما صثم تفاخغض سظ الظزام اقصاخادي 
والظزام اقجاماسغ وظزام السصعبات وجغاجئ الاسطغط 
سظ  واضتاً  تخعرًا  تسطغ  الاغ  الافاخغض  طظ  وغغرعا 

الثولئ اإلجقطغئ.
أطا العسغ السغاجغ شإن تجب الاترغر غماطك طظه طا 
غآعطه لطاخثي لةمغع المآاطرات السغاجغئ الاغ غصعم 
الحام  بعرة  غثص  وشغما  وأدواته،  الضاشر  الشرب  بعا 
شصث ظعر جطغاً لضض طاابع ضغش أن التجب ضحش تةط 
الاآطر الثي ذال البعرة بعثف الصداء سطغعا، شصث ضحش 
التجب طئضرًا دور الظزام الارضغ الثئغث شغ السمض سطى 
وقغئ  شغ  التجب  سظ  بغان  خثر  وصث  البعرة،  اتاعاء 
الثور  "اظضحاف  بسظعان:   ٢٠١١/٩/١٦ باارغت  جعرغا 
تسغظ  الدابط  وتسطغط  اخاطاف  جعرغا:  شغ  الارضغ 
عرطعش إلى الظزام السعري". ضما أدرك التجب طثى 
خطعرة افسمال السغاجغئ الشربغئ شغ وأد البعرة؛ طظ 
وأجااظئ،  وجعتحغ  والرغاض  وشغّظا  جظغش  طآتمرات 
خئغبئ  جغاجغئ  أسمال  أظعا  الحام  فعض  وضح  وصث 
الظزام  طع  لطمخالتئ  البعار  جر  الظعاغئ  شغ  غاغاعا 
المةرم والافرغط بادتغات أعض البعرة وإسادتعط إلى 

تزغرة الظزام الثولغ الثاسط الرئغسغ لظزام أجث.
ضما تثر التجب طظ جرغمئ اقصااال بغظ الفخائض وأظه 
إضساف  طظه  الشاغئ  لطبعرة؛  المسادغئ  الثول  باترغخ 
داخطغئ  باصاااقت  المصاتطغظ  وإرعاق  الثاخطغئ  الةئعئ 

بسغثًا سظ ترضغج الصاال ضث ظزام اإلجرام.
وتثر التجب أغدا طظ العثن والمفاوضات طع ظزام 
اإلجرام شغ تغظ ضان الئسخ ُغسعق لطعثن بأظعا ظخر 
لقجقم والمسطمغظ ضما تخض شغ عثظئ الجبثاظغ - 

ضفرغا والفعسئ.
ضما ضحش التجب خطعرة التض السغاجغ افطرغضغ وأن 
وإغران  روجغا  طظ  السعري  المطش  شغ  الفاسطئ  الثول 
التض  عثا  لاظفغث  افدوار  تائادل  أدوات  ضطعا  وترضغا 
أعض  وإسادة  البعرة  سطى  لطصداء  غعثف  الثي  الثئغث 

الحام إلى تزغرة الظزام المةرم.
أطا اجاصقلغئ صرار تجب الاترغر وسثم ارتئاذه بالثول 

بغظ ترضغا والئقد الارضغئ شغ آجغا العجطى. شق سةإ 
أن حضك ضبغر طظ المراصئغظ باظفغث عثا الئظث الثي 
غتّةط ظفعذ ضض طظ روجغا وإغران. والعاصع أن ترب 
شغ  الروجغ  الظفعذ  شغ  طعمئ  بشرة  أتثبئ   ٢٠٢٠
الصفصاس وأدت إلى وجعد رأس تربئ لطظفعذ الارضغ 
لغاعجع شغ الصفصاس وسئرعا إلى آجغا العجطى، وعثا 

طا أزسب روجغا وإغران سطى تث جعاء.
بثأ  الثي  طظ  العاضح  غغر  طظ  زال  ق  أظه  وطع 
 ،٢٠٢٢ أغطعل   ١٣ البقباء  غعم  افخغرة  اقحائاضات 
إق أظه افسظش وعثد بإحسال شاغض ترب جثغثة، وصث 
جصط طؤئ صاغض طظ الطرشغظ، وجط اتعاطات طائادلئ 

بغظعما باتمغض الطرف اآلخر طسآولغئ طا جرى.
ترغث  أذربغةان  إن  صال  طظ  المراصئغظ  طظ  وعظاك 
والتاجئ  أوضراظغا  ترب  شغ  روجغا  اظحشال  اجاشقل 
ظصص  لاسعغخ  افذري  لطشاز  الماجاغثة  افوروبغئ 
الحااء،  شخض  اصاراب  طع  خاخئ  الروجغئ  اإلطثادات 
لفرض الاعخض إلى تض ظعائغ لطظجاع طع أرطغظغا، بثل 
٢٠٢٢ تمعز   ١٨ شفغ  طماذقت.  شغ  العصئ  إضاسئ 

باضع  إلى  افوروبغئ  المفعضئ  قغظ  در  شعن  وخطئ 
ووصسئ اتفاصغئ لجغادة ضمغئ الشاز طظ أذربغةان إلى 
أوروبا بمصثار ٢٠ ططغار طار طضسإ. وأبثت أذربغةان 
اجاسثادعا لمث أوروبا بمجغث طظ ذاصئ العغثروجغظ 
والطاصئ الحمسغئ، بسث أن وصسئ اتفاصغئ طع حرضئ 
طخثر اإلطاراتغئ لئظاء طسمض تخظغع العغثروجغظ طظ 
طظ  سثد  سئر  وصث  جغشاوات.   ٢ بصثرة  الرغاح  ذاصئ 
خثقن  بسئإ  جثطعط  سظ  افرطظغغظ  المسآولغظ 
طخالتعط  وإغبارعط  لعط  افوروبغ  اقتتاد  صادة 

الاةارغئ طع أذربغةان.
ضما بثا واضتا اظجساج بعتغظ الحثغث طظ اظثقع عثه 
قظاضاجات  تخثغه  غمرة  شغ  جاءت  الاغ  اقحائاضات 
صعاته شغ ترب أوضراظغا تغث اجاطاسئ الصعات افوضراظغئ 

اجارجاع صرابئ ١٠٠٠٠ ضطط طربع طظ أراضغعا.
شغ عثا العضع لط غضظ لثى طعجضع طا تصثطه لغرغفان 
جعى الاسعث برساغئ التطعل الثبطعطاجغئ والسمض سطى 
وصش اقحائاضات. وصث رشدئ طعجضع تفسغض المساعثة 

الثشاسغئ طع أرطغظغا، طا أبار جثط أرطغظغا.
جغمعظغان  آلظ  افرطظغ  الئرلمان  رئغج  خرح  شصث 
ظتظ  "بالطئع  العذظغ:  الاطفجغعن  سطى  طصابطئ  شغ 
طسااؤون جثا؛ شروجغا لط تطّإ تعصساتظا" وتسإ طا 
ظصطاه وضالئ إظارشاضج شصث حّئه جغمعظغان طظزمئ 
اتفاصغئ الثشاع المحارك بأظعا "ضالمسثس الفارغ طظ 
حرضائظا  طظ  أشساق  ظاعصع  "ظتظ  طدغفا:  الرخاص"، 

ولغج طةرد تخرغتات لفزغئ".
وعضثا ظفعط الفرح السارم سظث صادة أرطغظغا بالجغارة 
رئغسئ  بغطعجغ،  ظاظسغ  بعا  صاطئ  الاغ  افخغرة 
الةاري،  أغطعل   ١٧-١٨ شغ  افطرغضغ  الضعظشرس 
طظ  إضطغض  بعضع  الثطعع،  تثرف  وعغ  صاطئ،  شصث 
الجععر سطى ظخإ ضتاغا "اإلبادة افرطظغئ" المجسعطئ، 
والاغ ضان الضعظشرس افطرغضغ شغ ٢٠١٩، برئاجئ 
بغطعجغ، أصر بعخفعا إبادة جماسغئ طتمق طسآولغاعا 
٢٤ شغ  باغثن  الرئغج  صرر  ضما  السبماظغئ،  لطثقشئ 

ظغسان ٢٠٢٢ اقساراف باإلبادة افرطظغئ.
شغ  الظارغئ  الاخرغتات  طظ  جغق  بغطعجغ  وأذطصئ 
دسط أرطغظغا شغ خراسعا، شصث خرتئ شغ ١٧ أغطعل أن 
زغارتعا "إحارة صعغئ قلاجام العقغات الماتثة الراجت 
بأرطغظغا آطظئ وطجدعرة ودغمصراذغئ، وبمظطصئ صعصاز 
تاتمض  أذربغةان  بأن  خرتئ  بط  وآطظئ".  طساصرة 
المسآولغئ سظ اقحائاك افخغر، طاسعثة بأن أطرغضا 
طساسثة لاطئغئ تاجات أرطغظغا الثشاسغئ وعغ ترغخئ 
طعاجعاعا  شغ  الثغمصراذغئ  الثول  سظ  الثشاع  سطى 
ضث الثول افوتعصراذغئ، أي المسائثة، وعثه ظشمئ 
(حسار) جثغثة تروج لعا أطرغضا ضما روجئ طظ صئض 
افخغر  الاخرغح  عثا  اإلرعاب).  (طضاشتئ  جاار  تتئ 
لئغطعجغ غضحش أن أطرغضا تسمث إلى خإ الجغئ سطى 
ظار الترب لاعرغط روجغا شغ ططش جاخظ ق ِصَئَض لعا 
غارصئ  عغ  بغظما  جرغسئ،  وق  جترغئ  بطرغصئ  بتطه 
طعاجعئ  سظ  شدق  أوضراظغا،  شغ  الضئرى  تربعا  شغ 
صرغغجغا  بغظ  حرارتعا  اظثلسئ  الاغ  افخرى  الظجاسات 

 وذاجغضساان

المآجض، بض ظعدئ افطئ اإلجقطغئ عع صرار جغاجغ 
طآجض،  جغاجغ  صرار  عع  طخر  أعض  ورشسئ  طآجض، 
واجاسادة  المساسمرغظ  طظ  واظسااصعا  افطئ  وجغادة 
دولئ  شغ  ربعا  حرع  تتضغط  ضطه  ذلك  وصئض  برواتعا 

جاطسئ لطمسطمغظ.. صرار جغاجغ طآجض.
شغ  المثطخغظ  الةظث  وصادة  والمظسئ  الصعة  أعض  إن 
طخر ططالئعن حرسا باضرار طا صاطئ به جغعش طخر 
طخر  جغعش  صاد  سظثطا  صطج  المزفر  الئطض  والصائث 
وترر  جالعت  سغظ  طسرضئ  شغ  المشعل  ظعر  شضسر 
افرض المئارضئ، شعثا الصرار المآجض لاترغر شطسطغظ 
لطةغعش  وغمضظ  ظعار،  طظ  جاسئ  شغ  تفسغطه  غمضظ 
المخرغئ أن تاترك وتظعغ ضغان غععد وتصاطسه طظ 
جثوره وترشع راغات اإلجقم سطى طسرى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، 
بض إن أعطظا شغ طخر وصعاعط التغئ وجغحعط السزغط 
صادرون سطى اجاسادة سزمئ افطئ اإلجقطغئ وطةثعا 
إن عط اصاطسعا عثا الظزام السمغض لطشرب واجاسادوا 
الصرار السغاجغ وجططان افطئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة 

 سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   افرض المئارضئ (شطسطغظ)

شعثا افطر غحعث له الصاخغ والثاظغ وصث طظع التجب 
سظ ظفسه أي حضض طظ أحضال الثسط المالغ المحئعه 

طظساً لطاأبغر سطى صراره.
أطا بالظسئئ لطبئات سطى المئثأ شضان التجب جئقً حاطثًا 
أطام ضض الدشعذات الاغ تسرض لعا شصث ذاله افذى 
المظاذص  شغ  والماظفثغظ  الفخائض  طظ  والادغغص 
سظ  بظغعط  بعثف  لقساصال  حئابه  وتسرض  المتررة 
الصائمئ  لطسططئ  إرضاء  الاظازقت  ولاصثغط  دسعتعط 
هللا،  والتمث  بالفحض  باءت  المتاوقت  عثه  ضض  ولضظ 
طا  وعثا  غروظه  الثي  التص  سطى  وحئابه  التجب  وبئئ 
رأغظا  تغظ  شغ  الحسئغئ،  التاضظئ  طظ  تصثغرًا  أضسئه 
البعرغئ  تثسغ  الاغ  الةعات  أو  الفخائض  طظ  ضبغرًا 
بصدغئ  تفرط  جسطعا  طا  العاصع  تسإ  وتاطعن  تائثل 
البعرة وتسغر ضمظ المثطط افطرغضغ لفرض التض 

السغاجغ وإظعاء البعرة.
بغاظاته  لةمغع  الماائع  شإن  وأطاظاه  التجب  خثق  أطا 
وطعاصفه طظث تأجغسه سام ١٩٥٣م تاى الغعم، شغرى 
أظه ضان دائما َغْخُثق أطاه وق غشحعا أو غثثسعا ضما 
عع تال طظ تخثر طحعث البعرة طظ طسارضئ طخّظسئ 
جظعات  طثى  سطى  الثثاع  طارجئ  ودول  وسمغطئ 

ش واصسعا الغعم فبسط الظاس. وتضحَّ
أطا الخفئ افخغرة لطصغادة الخالتئ شعغ أن تصئض طئثأ 
المتاجئئ وأن تسمع لمظ غظاصثعا أو غتاجئعا، شالتجب 
غعجإ سطى افطئ أن تتاجئه إن تاد سظ طحروسه أو 
وعثا  تخرغتاته،  أو  أسماله  طظ  أي  شغ  الحرع  خالش 
غدمظ تسظ جغر الصغادة تاى تتصغص الظخر إن حاء 
المسامرة  المتاجئئ  خقل  طظ  افطئ  تثرك  ضما  اهللا، 
الصغادة  غساتص  لمظ  تسطغه  السططان  خاتئئ  بأظعا 
برساغئ  ُغفرط  سظثطا  لعا  أعقً  لغج  عع  طمظ  وتظجسه 

حآون افطئ وتتصغص طخالتعا.
الحأن  أختاب  شسطى  السسضرغئ  لطصغادة  بالظسئئ  وأطا 
أن غثااروا طظ الخادصغظ طظعط طظ غروظه أعق لثلك 
لغسغروا طع تاضظاعط وصغادتعط السغاجغئ سطى عثى 
وبخغرة ظتع تتصغص بعابئ بعرة الحام، وسطى رأجعا 
إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم بسث صطع غث 

 الساببغظ والماآطرغظ

تامئ: الرائث الثي ق غضثب أعطه خاتإ المحروع المئطعر عع المآّعض ...

تامئ ضطمئ السثد: تترغر شطسطغظ صرار جغاجغ طآجض

بسث الترب الاغ اظثلسئ شغ ٢٧ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠
واجاشرصئ ٤٤ غعطا أودت بتغاة ٦٥٠٠ حثخا طظ 
الطرشغظ: أذربغةان والصعات افرطظغئ المتاطئ إلصطغط 
شقدغمغر  الروجغ،  الرئغج  أسطظ  ضاراباخ،  ظاغعرظغ 
بعتغظ، أن أرطغظغا وأذربغةان تعّخطاا برساغئ روجغا إلى 
اّتفاق سطى "وصش إذقق ظار حاطض وإظعاء ضّض السمطغات 
ضاراباخ"  ظاغعرظغ  شغ  الظجاع  طظطصئ  شغ  السسضرغئ 
ودخض تّغج الاظفغث اسائارًا طظ طظاخش لغض اقبظغظ ١٠

تحرغظ الباظغ/ظعشمئر٢٠٢٠ باعصغئ طعجضع.
وصال غعطعا رئغج العزراء افرطظغ ظغضعل باحغظغان 
شغ بغان له "لصث وّصسئ إسقظًا طع الرئغسغظ الروجغ 
وافذربغةاظغ إلظعاء الترب شغ ضاراباخ"، واخفًا عثه 
الثطعة بأّظعا "طآلمئ بحضض ق غعخش، لغ حثخغًا 

ضما لحسئظا".
داخض  تصع  جئطغئ  طظطصئ  عغ  ضاراباخ  وظاغعرظغ 
أذربغةان، وسظث اظعغار اقتتاد السعشغاغ سام ١٩٩١

أسطظئ غالئغئ أرطغظغئ طثسعطئ طظ غرغفان اظفخالعا 
سظ أذربغةان طا أدى إلى اظثقع الترب افولى بغظ 
الطرشغظ، أجفرت سظ طصاض ٣٠ ألش حثص وتعةغر 
افرطظغئ  الصعات  اتاطئ  أن  بسث  افذرغغظ  آقف  طؤات 
 ٪٢٠ تعالغ  ضطعا  بطشئ  جعاره  شغ  وأراضغ  اإلصطغط 

طظ افراضغ افذرغئ.
وبالسعدة إلى اتفاق وصش إذقق الظار شغ ١٠ تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠ شإن بظعده جسطئ روجغا ضاطظئ 
روجغئ  وذلك بظحر صعات  تفر السقم  لطاتصص طظ 
صعاطعا ١٩٦٠ سسضرغا، طجودغظ بما غطجم طظ آلغات 
خفغفئ لمراصئئ تطئغص اقتفاق لمثة ٥ جظعات صابطئ 
لطاةثغث، ضما تدمظ بظعدا أخرى شرضئ سطى أرطغظغا 
تدمظ  أن  سطى  افذرغئ،  افراضغ  طظ  صعاتعا  جتإ 
وأرطغظغا  اإلصطغط  بغظ  طا  غخض  برغاً  حرغطاً  روجغا 
بتغث غامضظ السضان افرطظ طظ الاعاخض الئري طع 
السطع.  وظصض  الاةارة  ترضئ  لدمان  وضثلك  أرطغظغا 
واقظاصال  الترضئ  ترغئ  بدمان  أرطغظغا  تسعثت  ضما 
لفشراد والسطع طظ أذربغةان إلى إصطغط ظثةعان الثي 

غصع سطى التثود طع ترضغا وإغران (اظزر الثرغطئ).

 وعضثا جاء اتفاق تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠ لغضعن 
بمبابئ عثظئ طآصائ تعثف إلى وصش افسمال السسضرغئ 
وحراء العصئ رغبما غاط السمض سطى الاعخض إلى اتفاق 
بغظ  السالصئ  لطمسائض  ظعائغا  تق  غادمظ  ظعائغ 
إصطغط  سطى  بسغادتعا  المامسضئ  أذربغةان  الطرشغظ: 
التخعل  إلى  تعثف  الاغ  وأرطغظغا  ضاراباخ  ظاغعرظغ 
سطى ضماظات واجسئ لفرطظ شغ اإلصطغط وخعق إلى 
تضط ذاتغ طعجع، طع ضمان ترغئ الترضئ بغظ اإلصطغط 
وأرطغظغا، بغظما ترغث أذربغةان اظاجاع اساراف ظعائغ طظ 
ترغئ  ضمان  وضثلك  اإلصطغط،  سطى  بسغادتعا  أرطغظغا 

الترضئ بغظ أذربغةان وإصطغط ظثةعان.
وطع أن روجغا ترتئط بمساعثة دشاع طع أرطغظغا، إق 
سطى  أذربغةان  بسغادة  غسارف  الثولغ  الصاظعن  أن 
أغطعل  ترب  اظثلسئ  شتغظ  وسطغه  ضاراباخ،  إصطغط 
٢٠٢٠ شصث دارت المسارك سطى افراضغ افذرغئ، ولط 
غضظ عظاك طظ طسعغ لطاثخض الروجغ. بط إن ترب 
٢٠٢٠ شاتئ بابا واجسا لاثخض ترضغا بخفاعا ضاطظئ 
بسث  الظار  وصش  اتفاق  إلى  الاعخض  تط  وصث  لقتفاق، 
اتخال بعتغظ بأردوغان تسإ ططالئئ إلعام سطغغش 
رئغج أذربغةان؛ وطظ المسروف أن ترضغا وصفئ بصعة 
إلى جاظإ أذربغةان وأطثتعا بالسقح ودسماعا بضض 
طا تساطغع قجارداد جغادتعا سطى اإلصطغط، ضما أن 
العبغصئ  السقصئ  سظ  صادتعا  خرح  ذالما  الاغ  ترضغا، 
بغظعا وبغظ أذربغةان بالصعل: "حسإ واتث شغ بطثغظ"، 
ضاظئ، وق تجال تطمح إلى شاح طسئر بري سظ ذرغص 
جظاتغ  بغظ  غخض  بري  حرغط  بإصاطئ  الصاضغ  الئظث 
أذربغةان: إصطغط ظثةعان والئطث افم؛ ولعثا الحرغط، 
شغ تال تتصص، أعمغئ اجاراتغةئ ضثمئ إذ غخض طا 

صراءة يف اقحائاك افخري بني أذربغةان وأرطغظغا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سبمان بثاشـ 

ثورة الشام ماضية إ غايتها 
رغم تهديدات األمم المتحدة



 افربساء ٢٥ طظ َخفر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢١ أغطعل/جئامئر٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٠٩

يمٍ﴾،  وِ قْ نِ تَ سَ انَ يفِ أَحْ ِنسَ نَا اإلْ قْ لَ دْ خَ صال اهللا تسالى: ﴿لَقَ
جاء شغ تفسغر الصرذئغ: "شعثا غثلك سطى أن اإلظسان 
وبثغع  عغؤئ،  جمال  وظاعرا،  باذظا  اهللا  خطص  أتسظ 
ترضغإ: الرأس بما شغه، والخثر بما جمسه، والئطظ 
بطحااه،  وطا  والغثان  ذعاه،  وطا  والفرج  تعاه،  بما 
إظه  الفقجفئ:  صالئ  ولثلك  اتامطااه.  وطا  والرجقن 
شغه".  جمع  المثطعصات  شغ  طا  ضض  إذ  افخشر  السالط 
وسظ  أبغ عرغرة   رضغ اهللا سظه  صال:  صال الظئغ   ملسو هيلع هللا ىلص:   «كُلُّ 
َسانِِه،  انِِه، أَْو مُيَجِّ َ َدانِِه، أَْو يَُنرصِّ َمْولُوٍد يُولَُد َعَىل الِْفطَْرِة، َفأَبََواُه يَُهوِّ
كََمَثِل الَْبِهيَمِة تُْنَتُج الَْبِهيَمَة، َهْل تََرى ِفيَها َجْدَعاَء».  رواه الئثاري

طظ  ضئغرًا  تغجًا  اإلظسان  تصعق  سظ  التثغث  غحشض 
السالط،  طساعى  سطى  والمةامسات  الثول  اعامام 
شغ  التصعق،  عثه  برساغئ  الماتثة  افطط  وتاحّثق 
أعّط  اإلظسان  تسطإ   - افطر  واصع  شغ   - إّظعا  تغظ 
سطغعا.  اهللا  شطره  الاغ  بالفطرة  السظاغئ  وعع:  تصعصه 
ترف  شغ  تخّإ  وطآتمراتعا  وطساعثاتعا  شمعابغصعا 
خطص  اهللا  أّن  الفطرة:  وطسظى  وجعاعا.  سظ  الفطرة 
اإلظسان خطصاً جعغاً جطغماً شغ أتسظ تصعغط، وغرس 
سطى  وَجَئطه  إلغه،  والطةعء  خالصه  إلى  الاعّجه  شغه 
وطّغجه  الرذائض،  وضراعغئ  الفدائض  وتّإ  اقجاصاطئ 
طظ  والدار  الئاذض  طظ  التص  غسرف  به  الثي  بالسصض 
الظاشع. صال حغت اإلجقم ابظ تغمغئ رتمه اهللا: "وإذا 
صغض: إظَّه ُولث سطى شطرة اإلجقم أو ُخطص تظغفاً وظتع 
أطِّه  بطظ  طظ  خرج  تغظ  أّظه  به  المراد  شطغج  ذلك 
اهللاَُّ  غسطط عثا الثغظ وغرغثه، شإّن اهللا تسالى غصعل: ﴿وَ

يْئاً﴾". ونَ شَ لَمُ عْ مْ الَ تَ اتِكُ هَ نْ بُطُونِ أُمَّ مْ مِ كُ جَ رَ أَخْ
أتسظ  شغ  اإلظسان  خطص  صث  وتسالى  جئتاظه  شاهللا 
تصعغط، واخاار له الثغظ اإلجقطغ الثي ارتداه لسئاده، 
لاضامض خئشئ اهللا شغ الثطص طع رضا اهللا شغ جطعك 
عثا الثطص، شغسسث شغ الثظغا باطئغص حرع اهللا، وغفطح 
اهللا  أعئطه  الاغ  الظسغط  جظئ  إلى  بالسعدة  اآلخرة  شغ 
طظعا بفسض الثطغؤئ المحععرة فبغظا آدم سطغه السقم. 
شاإلظسان أشدض طظ إبطغج وأشدض طظ المقئضئ َخْطصا 
بإرادة اهللا، وُخطصا إذا اتئع عثى اهللا، وإن أسرض سظ 
وغظجل  شإظه غحصى شغ الثارغظ،  واتئع ععاه  ذضر اهللا 

سظ طرتئئ افشدطغئ، وغظترف سظ الفطرة وغظاضج.
طاسّثدة  خعرًا  ظحأتعا  طظث  الئحرغئ  حعثت  وصث 
قظاضاس الفطرة، ضان أّولعا وأسزمعا ظععر الحرك 
اقظاضاس  ذلك  وتق  السقم،  سطغه  ظعح  صعم  شغ 
سطغه  لعط  صعم  شغ  الحثوذ  بزععر  الضئغر  افخقصغ 
طظ  أتث  طظ  بعا  جئصعط  طا  شاتحئ  وعغ  السقم، 
السخر  شغ  الفطرة  اظاضاس  خعر  وتظّعسئ  السالمغظ. 
التاضر ق جّغما شغ الثول الشربغئ، تغث أخئح اإللتاد 
واإلباتغئ  السري  شغعا  وغطإ  طظعا،  ضبغر  شغ  ظاعرة 

والفعضى الةظسغئ.
وصث حعث عثا اقظتراف سظ الفطرة السطغمئ حغعسًا 
بغظ  والبصاشغ  الفضري  اقظفااح  ظاغةئ  واظاحارًا 
ظصض  شغ  اإلسقم  وجائض  أجعمئ  تغث  المةامسات، 
ظطاق  وسطى  والخعرة  بالخعت  المظترشئ  البصاشات 
جرسئ  إلى  أّدى  طا  المةامع،  ذئصات  ولةمغع  واجع 
اظاحار عثه اقظتراشات والاروغب لعا باسائارعا طزعرًا 
شغ  زاد  طا  شغعا،  تصطغثعط  َبطَّ  وطظ  لطحسعب،  بصاشغاً 
وجاعمئ  وتحعععا.  الفطرة  اظاضاس  رصسئ  اتساع 
الَسطماظغئ والماّدغئ وحغعع طئثأ الطّثة الظفسغ، وظععر 
الترضئ الظسعغئ الرادغضالغئ، واخاراع طخططح (الةظثر) 
والاحةغع سطى الحثوذ الةظسغ، وتشغغر الةظج، وصطإ 

افدوار الطئغسغئ لضض طظ الرجض والمرأة.
واظاصض اظتراف الفطرة طظ ضعظه طةّرد ترغئ حثخغئ 
إلى  الةمسغات،  بسخ  وتثسمعا  افشراد  بعا  غظادي 
شرضه سطى الحسعب طظ خقل طعابغص افطط الماتثة 

أتئاع  طظ  افصئاط؛  سعث  شغ  تسغح  زالئ  طا  طخر 
الظخراظغئ. شضاظئ بثلك تاضظئ لثسعة الاعتغث جظعات 
ذعغطئ؛ تاى دخطعا الفاح اإلجقطغ جظئ ٢٠عـ-٦٤١م 
سطى غث الصائث السزغط سمرو بظ الساص رضغ اهللا سظه؛ 
شأخئتئ طخر تاضظئ سزغمئ طظ تعاضظ اإلجقم؛ 
لفاح  ضالحام والسراق والغمظ، وأخئتئ أغدا طظططصاً 
بقد المشرب جمغسعا بسث جظئ ٢٧عـ؛ تغث اظططص الفاح 
طظ طخر الضظاظئ إلى المشرب وتعظج؛ شاط شاتعا سطى 
غث الصادة افبطال طبض سئث اهللا بظ جسث بظ أبغ السرح 
وسصئئ بظ ظاشع، بط تاابسئ الفاعح شغ سعث طساوغئ بظ 
أبغ جفغان، طظ طخر، تغث بسث طساوغُئ طساوغَئ بظ 
تثغب الضظثي رتمه اهللا والغ طخر، بط جاء طظ بسثه 
طسطمئ بظ طثطث والغ طخر، شعّلى سطى إشرغصغئ طعقه 
أبا المعاجر دغظارًا، شظحر اإلجقم وتعجع شغ الفاعتات 
تاى وخض إلى تطمسان، وخارت بقد المشرب صاسثة 
بقد  إلى  وخطئ  تاى  المةاورة؛  المظاذص  شغ  لطفاعح 
افظثلج. والفدض غسعد إلى الةغعش والصادة الثغظ 

اظططصعا طظ أرض الضظاظئ.
شغ  المسطمغظ  سطى  بغداء  أغاد  لمخر  ضان  وصث 
جظعات الحثة والسسرة طبض سام الرطادة. وصث بسث 
سمر رضغ اهللا سظه ضاابا إلى سمرو بظ الساص؛ غططإ 
طظه الشعث والظةثة؛ بسئإ الصتط وصطئ الشثاء؛ شصال 
"واغعباه واغعباه". شئسث سمرو رضغ اهللا سظه جعابًا 
سطى الضااب: "فبسبظ إلغك سغرًا (جماق) طتمطئ؛ أولعا 

سظثك وآخرعا عظا شغ طخر".
واجامّر عثا الاارغت العضاء فرض الضظاظئ؛ شغ خثطئ 
الخطغئغ  السعث  شغ  المآطظغظ  واتادان  اإلجقم، 
طخر  شضاظئ  اإلجقطغ  الاارغت  شغ  المزطط  التالك 
طخثرا لطظعر واإلضاءة لضض الئقد اإلجقطغئ شغ عثا 
افشثاذ  الرجال  طظعا  شثرج  التالك؛  المزطط  السعث 
وتّرروا الئقد والسئاد طظ حرك الخطغئغغظ وصعرعط؛ 
شغ سعث الممالغك؛ وذلك سظثطا اتتثت طخر والحام 
شغ سعث ظعر الثغظ آل زظضغ، وصائثه السزغط خقح 
طظ  وغغرعط  حغرضعه  الثغظ  وأجث  افغعبغ،  الثغظ 
الئقد  ضض  ذّعروا  تاى  افطر  واجامر  السزام.  الصادة 
اإلجقطغئ طظ الخطغئغغظ شغ سعث الصائث السزغط الثي 
اظططص أغدا طظ طخر وعع افحرف خطغض بظ صقوون؛ 
وضان له الفدض شغ إظعاء تضط الخطغئغغظ شغ طسزط 
سظثطا  ضثلك  الفدض  لعط  ضان  بط  المسطمغظ.  بقد 
إلى  الضظاظئ  أرض  طظ  جثغثة  ظاشثة  جعام  خرجئ 
خثور المشعل المةرطغظ، وأظعْعا ظطمعط وتثرغئعط؛ 
بصغادة  ٦٥٨عـ  جالعت  سغظ  الحعغرة  المسرضئ  شغ 
صطج، بط شغ طسرضئ تمص سطى غث الصائث جغش الثغظ 
صقوون تاضط طخر شاظاخر سطغعط شغ طسرضئ تمص 
جظئ ٦٨٠عـ؛ تغث صخط اهللا ظععرعط، وضاظئ بثاغئ 
المشعلغ  الصائث  غث  سطى  السرغخ  لفسادعط  الظعاغئ 
شغ  وظحره  اإلجقم،  اتئع  تغث  خان  برضئ  السزغط 
طظاذص آجغا العجطى وروجغا لسظعات ذعغطئ صاربئ 

خمسمائئ سام.
وباإلضاشئ إلى اظطقق أجعط الفاح والصغادات السزغمئ 
طظ أرض طخر، شإن طخر الضظاظئ ضثلك ضاظئ ضظاظئ 

 لطسطط والسطماء سطى طر الاارغت
غائع...

الباظغ  الربع  خقل  تسةغطعا  تط  الاغ  اإلجعاض  تاقت  سثد  شإن  الرجمغئ)  افلماظغئ  (اإلتخاء  لثائرة  َوْشَصًا 
طظ عثا السام، ظغسان/أبرغض تاى تجغران/غعظغع بطس ٢٥٦٠٠ تالئ بجغادة ١١,٥٪ سظ الفارة ظفسعا شغ 

السام الماضغ. عثا وصث بطس سثد تاقت اإلجعاض لطربع افول طظ السظئ ٢٥٨٠٠ تالئ.
سظ  غجغث  ألماظغا  شغ  السظعغئ  اإلجعاض  تاقت  سثد  شإن  الرجمغئ  اإلتخائغات  لعثه  َوْشَصًا   :

ممم

١٠٠٠٠٠ تالئ. وصث بطس سثد تاقت اإلجعاض طظث سام ١٩٩٦ طا غجغث سظ ططغعظغظ وأربسمائئ ألش تالئ، 
وذلك بسث تسثغض المادة ٢١٨ طظ صاظعن الةجاء الاغ ضاظئ تةرم اإلجعاض وتمظع طمارجاه بحضض سطظغ.

ق حك أن افجئاب الاغ تطةأ إلى اإلجعاض طاسثدة، وربما غضعن بسدعا طصئعق طظ الظاتغئ الطئغئ 
بسئإ  طظعا  وصطغض  واصاخادغئ،  طةامسغئ  أجئاب  عغ  التاقت  طظ  السزمى  الظسئئ  أن  إق  الختغئ،  أو 
اقساثاءات الةظسغئ طبض اقغاخاب أو اقساثاء طظ افصارب سطى الفاغات الصاخرات طا غطةؤعظ لقجعاض 
تسارا. غداف إلى عثا اقظتطاط اإلظساظغ تاقت صاض افذفال والاثطص طظعط بعجائض حاى، أو إلصائعط 
شغ خظادغص افذفال المةععلغظ سطى أبعاب دور افغاام أو المساحفغات. عثه الضعارث اإلظساظغئ الاغ 
أخئتئ طةرد أرصام شغ دائرة اإلتخاء ق غةعز أن تظاصض بأي تال طظ افتعال إلى طةامسظا، والعاجإ 
غتاط سطى ضض ساصض أن غثشع عثه المخائإ سظ ظفسه وطةامسه، وسطى ضض غغعر أن غتارب َطظ غسسى 
لاسرغئعا إلى تغاتظا سظ ذرغص اتفاصغئ جغثاو أو صاظعن تماغئ الطفض الثي عع شغ واصسه صاض لقظساظغئ 

وعثم لطمةامع بمساول الفسص والفةعر.

لمظزمئ  الاظفغثغئ  الطةظئ  جر  أطغظ  "أجرى  ٢٠٢٢/٩/١٣م)  ١٤٤٤عـ،  خفر   ١٧ البقباء،  السربغ،  (الصثس 
الاترغر الفطسطغظغئ تسغظ الحغت، البقباء، طئاتبات طع وشث طظ لةظئ الحآون الساطئ افطرغضغئ (اإلجرائغطغئ) 
"أغئاك" بحأن جئض تتصغص تض الثولاغظ. جاء ذلك خقل لصاء شغ طثغظئ رام اهللا وجط الدفئ الشربغئ المتاطئ 
بتث  ضما  افطرغضغئ.  الماتثة  العقغات  شغ  افبرز  الغععدي  الطعبغ  وعغ  (أغئاك)  لةظئ  ووشث  الحغت  جمع 

"ضرورة وجعد أشص جغاجغ غرتضج سطى الحرسغئ الثولغئ وغفدغ إلى خغار تض الثولاغظ"."
: غأتغ عثا الطصاء بالاجاطظ طع الثضرى ٢٩ لاعصغع اتفاصغئ أوجطع الاغ أشرزت تصائص سطى افرض 
خقل السصعد الماضغئ ضفغطئ بإظعار تةط الثغاظئ الاغ ارتضئئ سظث تعصغع تطك اقتفاصغئ وتةط اقظئطاح 
السغاجغ سظث المظزمئ ورجاقتعا ولعابعط المسامر خطش أطرغضا وضغان غععد لطتخعل سطى دولئ لط 
تصط رغط أن المعطئ الظعائغئ إلصاطاعا ضاظئ صئض ٢٢ ساطا! لصث بات واضتا لطصاخغ والثاظغ أن المظزمئ 
سمصعا  سظ  الصدغئ  وشخض  الاثثغر  اإلجقم  وفطئ  الدغاع،  إق  شطسطغظ  لصدغئ  تةطئا  لط  والسططئ 
اإلجقطغ بتةئ الممبض الحرسغ والعتغث، وأظعا ضاظئ طخغئئ سطى الصدغئ وسطى أعض افرض المئارضئ 
اقتفاصغات  لاطك  افطئ  باةاوز  إق  غضعن  لظ  شطسطغظ  أعض  خقص  وأن  وأطظه،  غععد  ضغان  سطى  وظسمئ 
طظ  غععد  ضغان  قصاقع  والاترك  افطرغضغ،  الثولاغظ  طحروع  وطظعا  الثولغئ  المحارغع  سطى  والثوس 

جثوره وتترغر افرض المئارضئ. 

الفطرة في خطر تحت شعار حقوق اإلنسان
ـــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرة – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

صئض ذضر تةط المآاطرات الضئغرة؛ والاغ ُتثّطُط وتظّفُث 
لخّث المسطمغظ شغ أرض الضظاظئ سظ الاعجه الختغح 
طآاطرات  سئر  اهللا؛  أظجل  بما  التضط  وإلسادة  لقجقم، 
سطى  صطغق  ظصش  أن  ظرغث  وإصطغمغئ،  وداخطغئ  دولغئ 
الاارغت المحّرف لمخر سئر الاارغت الطعغض وتاى غعطظا 
تطئغصه  ظتع  والاعّجه  لقجقم،  التّإ  تغث  طظ  عثا؛ 

شغ العاصع، شظصعل:
لصث ُجمغئ طخر بأرض الضظاظئ؛ فظعا بالفسض ضاظئ 
الةظعد  وضظاظئ  والمآطظغظ،  اإلغمان  ضظاظئ  زالئ،  وطا 
السطط  وضظاظئ  اإلجقم،  فرض  المتررغظ  الفاتتغظ 
الثغر  وأرض  شاتعا،  طظث  الاارغت  طّر  سطى  والسطماء 
والثغرات واإلطثادات اقصاخادغئ شغ تال حح الئقد 
افخرى والةثب. وصث طثتعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ أضبر 
طظ طظاجئئ شصال: «إِنَّكُْم َسَتْفَتُحوَن أَْرضاً يُْذكَُر ِفيَها الِْقيَراُط، 
طسطط،  رواه  َوَرِحماً»  ًة  ِذمَّ لَُهْم  َفإِنَّ  َخْيراً  ِبأَْهلَِها  َفاْسَتْوُصوا 
وروى ابظ سئث التضط وعع طظ سطماء طخر، وخاتإ 
ضااب "شاعح طخر وأخئارعا" خطئئ لسمرو بظ الساص 
رضغ اهللا سظه، خطئعا شغ أعض طخر، شضان طما صال 
لعط: تثبظغ سمر أطغر المآطظغظ: أظه جمع رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «إذا فتح الله عليكم مصر؛ فاتخذوا فيها جندا كثيفا، 
فذلك الجند خيُر أجناد األرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول 
الله؟ قال: ألنهم في رباط إلى يوم القيامة». وصال ملسو هيلع هللا ىلص ضثلك: 
«استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم نسباً وصهرا»، وشغ رواغئ: 
ورتما»  ذطًئ  لعط  شإن  خغرًا  طخر  بصئط  «اجاعخعا 
الضئغر،  شغ  الطئراظغ  وأخرج  وختته،  التاضط  أخرجه 
أم  سظ  ختغح؛  بسظث  الظئعة؛  دقئض  شغ  ظسغط  وأبع 
جطمئ رضغ اهللا سظعا، أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أوخى سظث 
وشاته، شصال: «اللََّه اللََّه ِفي ِقْبِط ِمْصَر، َفإِنَّكُْم َسَتظَْهُروَن َعلَْيِهْم، 
ًة، َوأَْعَوانًا ِفي َسِبيِل اللَِّه». والظسإ والرتط  َويَكُونُوَن لَكُْم ِعدَّ
عع زواج إبراعغط سطغه السقم بعاجر، وزواج الرجعل 

ملسو هيلع هللا ىلص بمارغا الصئطغئ وعما طظ طخر.
صخص  شغ  ذّغإ  ذضر  اإلجقم  صئض  لمخر  ضان  وصث 
ملسو هيلع هللا ىلص؛  رجعله  وجظئ  وجض،  سج  اهللا  ضااب  شغ  افظئغاء 
خاخئ صخئ ظئغ اهللا غعجش، وظئغ اهللا طعجى سطغعما 
السقم. شصث ضاظئ طخر تاضظئ الثغر لظئغ اهللا غعجش 
اهللا  وبعأ  العضسعس،  صئائض  سعث  شغ  السقم؛  سطغه 
سطى  المطك  وآتاه  صثره،  ورشع  سطغاً،  طضاظاً  شغعا  له 
ورجالئ  الظئعة  قجاصئال  اهللا  عغأعا  بط  طخر،  أرض 
الاعتغث طظ ظسض إبراعغط سطغه السقم. وطضث شغعا 
بظع إجرائغض طع ظئغ اهللا غسصعب سطغه السقم، وطضث 
السقم  سطغعما  وغعجش  غسصعب  بسث  طظ  المعتثون 
زطظاً ذعغق غعّتثون اهللا، وغسئثوظه بتص؛ تاى اظصطإ 
عثا  السثاب، وازداد  جعء  وجاطععط  سطغعط،  الفراسظئ 
السثاب واقضطعاد واقجاسئاد بسث رؤغا رآعا شرسعن 
طخر وأولعا له المآولعن: بأن طعلعدًا لئظغ إجرائغض 
جغزعر شغ أرض طخر؛ غظعغ ططضك وغصاطك، وغتّرر 
بظغ إجرائغض طظ السئعدغئ، وغظحر دغاظئ جثغثة. وظّض 
اضطعاد الفراسظئ لئظغ إجرائغض؛ تاى أراد اهللا سّج وجض 
إظعار دغظه طرة أخرى شغ أرض الضظاظئ، والصداء سطى 
العبظغئ؛ شئسث شغعا طعجى سطغه السقم؛ واظاعى ُطْطك 
الفراسظئ، وسادت طخر إلى الاعتغث طرة أخرى. وظطئ 
طخر شغ دغاظئ الاعتغث جظعات ذعغطئ؛ تاى بسث اهللا 
سج وجض سغسى سطغه السقم، بط الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وضاظئ 

مصر الكنانة والمؤامرات المتعددة

إلجهاض العمل اإلسالمي!

(الحلقة األولى)
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وطآتمراتعا وإلجاطعا الثول افسداء بالاعصغع سطغعا، 
طع اجاثثام اإلسقم وجغطئ لفرض عثا اقظتراف بصاشغًا 
وتصعق  اإلظسان،  تصعق  تماغئ  حسار  تتئ  وشضرغاً، 
التصغصئ  شغ  لضّظعا  خاّص،  بحضض  والطفض  المرأة 
شصث  بالصّعة.  الفطرة  شغ  اقظتراف  شرض  إلى  تعثف 
وطعابغصعا  صعاظغظعا  خقل  طظ  الماتثة  افطط  سمطئ 
سطى إلشاِء الفروق بغظ الرجض والمرأة، وإتثاِث تشغغر 
جثري شغ افدوار الفطرغئ لضض طظعما داخض افجرة، 
المرأة لطسمض شغ العظائش غغر الاصطغثغئ وشغ  ودشعِ 
لاتصغص  السسغ  طع  الرجال،  غحشطعا  الاغ  المةاقت 
طظ  وعثا  لطمرأة،  والسغاجغ  اقجاماسغ  اقجاصعاء 
عثطعا.  إلى  وغآّدي  افجر  اجاصرار  غجسجع  أن  حأظه 
بأجالغإ  الجواج  سظ  الحئاب  خرف  سطى  سمطئ  ضما 
طاظّعسئ شغ طصابض الاحةغع سطى الجظا وإباتئ الثسارة 

وتماغاعا صاظعظغاً وطةامسغاً!
الحثوذ  عع  الفطرة  سطى  اقساثاءات  أخطر  وإن  عثا 
الةظسغ، والثسعة إلى تمّاع الحعاّذ بسثٍد طظ التصعق، 
والدشط طظ أجض رشع الاترغط والعخط بالسار سظعط، 
وتأطغظ  وتساصئعط،  تةّرطعط  الاغ  الصعاظغظ  وإلشاء 
خثطات  ذطإ  سطى  لاحةغسعط  بعط؛  المتغط  المظاخ 
الختئ الةظسغئ واإلظةابغئ بق خعف. إضاشئ إلى السثغث 
طظ التمقت اإلسقطغئ الاغ أذطصاعا بشرض تسطغط 
الدعء سطى "تظّعع المبطغغظ" وطضاشتئ "رعاب المبطغئ" 
الصعاظغظ  عثه  وجمغع  وتَثك".  "لسَئ  تمطئ:  طبض 
وجثت ذرغصعا إلى الاظفغث شغ طسزط دول السالط طظ 
لطصئعل  التضعطات  سطى  والدشط  تارًة،  الاتاغض  خقل 
بعا تارًة أخرى، وخعقً إلى شرض السصعبات سطى الثول 
وعغؤاُتعا  الماتثة  افطط  اجَاثثطئ  ضما  المسارضئ. 
تسعغص  آلغات  أعط  طظ  ضعاتثة  اإلسقم  المثاطفئ 
ضبغر  اجاةابئ  وصث  وطحروساتعا.  أجظثاتعا  وشرض 
الدشعذات،  لعثه  الثاخئ  والمآجسات  الثول  طظ 
جراء  خطغرا  اظتراشا  الئحرغئ  الفطرة  اظترشئ  تاى 
تطك اقساثاءات الماضررة والماظعسئ، واظتثر بسدعط 
إلى عاوغئ العاوغئ بأن أخئتعا ضقباً بحرغئ غظئتعن 
وغمحعن سطى أغثغعط وأرجطعط، وغةرعط أختابعط 
بالسقجض ضالضقب تماطا، وشغ برغطاظغا وتثعا سحرة 
آقف ضطإ بحري، غئاسعن وُغحارون عط وطساطجطاتعط 
وخض  وصث  أوروبا.  شغ  رائةئ  بداسئ  أخئتئ  الاغ 
جسر الضطإ الئحري - أجطضط اهللا - شغ بسخ الئطثان 

افوروبغئ إلى ٧٠ ألش دوقر!
غرغثوظظا  الاغ  السفظئ  الشربغئ  التدارة  عغ  عثه 
جمغع  وتضعن  طظعا،  ججءا  وظخئح  شغعا،  ظظثرط  أن 
ضض  شغ  أختابعا  شظصطث  طظعا،  طساطعمئ  جطعضاتظا 
الضقب  وتجوج  المبطغغظ،  بجواج  غسمى  وشغما  حغء، 
سصعد  سطغعا  وغسصثون  والتمغر،  والثغعل  والصرود 

الظضاح شغ الضظائج ودور السئادة!
وصث بثأت اقساثاءات سطى الفطرة سظث المسطمغظ طع 
اظعغار دولئ اإلجقم وعغمظئ الرأجمالغئ، وعغ تجداد 
بحضض خارخ طع طرور العصئ وذعل الئسث سظ اإلجقم، 
اقساثاءات  عثه  وخث  الفطرة  سظ  الثشاع  غمضظ  وق 
غرده  ق  شالطعشان  اإلجقم،  بثولئ  إق  سطغعا  الثطرة 
إق ذعشان أسزط طظه، والمارد ق غصش شغ وجعه إق 
طارد أصعى طظه. أخرج الئثاري شغ ختغته بسظثه سظ 
أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َمن 
أطَاَعِني فَقْد أطَاَع اللََّه، وَمن َعَصايِن فَقْد َعَىص اللََّه، وَمن يُِطعِ 
ا اإلَماُم ُجنٌَّة  األِمريَ فَقْد أطَاَعِني، وَمن يَْعِص األِمريَ فَقْد َعَصايِن، وإمنَّ
يَُقاتَُل ِمن وَرائِِه ويُتََّقى به، فإْن أَمَر بَتْقَوى اللَِّه وَعَدَل، فإنَّ له بذلَك 

أْجراً وإْن قاَل بَغرْيِِه فإنَّ عليه منه».
شالطعط سةض لظا بثقشاظا الاغ تعصش اقساثاءات سطى 

 الفطرة، وترد السالط إلى خعابه

 الذكر الـ٢٩ التفاقية أوسلو الخيانية 
ما زالت السلطة تلهث خلف قطف ثمارها الخبيثة!

من ثمار الحضارة الرأسمالية
١٠٠٠٠٠ حالة إجهاض سنويا  ألمانيا


