
أشاد طظثوب المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
لفرار  سحرة  الباظغئ  الثضرى  شغ  تعظج  وقغئ  شغ 
الةماعغرغئ  العّئئ  لثضرى  وإتغاء  سطغ،  بظ  المثطعع 
ضاظعن   ١٤ سحغئ  الاعظسغ  الحسإ  بعا  صام  الاغ 
الظزام  طتاوقت  ضض  ورغط   ،٢٠١١ الباظغ/غظاغر 
وذمج  البعرة  جثوة  وإخماد  الحسإ  أبظاء  ترضغع 
وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزط  والجطان،  المضان  رطجغئ 
١٤٤٤عـ،  اآلخرة  جمادى   ٢١ السئئ،  تعظج 
اجاطاع  الساخمئ  وجط  طسغرة  ٢٠٢٣/١/١٤م، 
طظ خقلعا العلعج إلى حارع البعرة، ططاتما بالظاس 
وطاةاوزا التخار افطظغ الضبغش والتعاجج المفروضئ 
سطى طثاطش الطرق المآدغئ إلى عثا الحارع الرئغسغ، 
تغث رشع حئاب التجب الراغات وافلعغئ وجط تخاسث 
حسار  التجب  حئاب  تمض  ضما  والاضئغرات،  العااشات 
بعرة  "وتسامر  السرغخ:  بالئظط  طضاعبا  المسغرة 
طظعاج  سطى  الثقشئ  وإصاطئ  الظزام  إلجصاط  افطئ 
الظئعة". وأضاف: وخقل وصفاه شغ حارع البعرة، صام 
التجب بإغخال رجائض جغاجغئ لطرأي السام، وذلك طظ 
خقل حساراته وطثاخقت سثد طظ حئابه، تغث ضاظئ 
رئغج  ضرباضئ  خئّغإ  لفجااذ  الرئغسغئ  المثاخطئ 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج، الثي 
وجه ظثاء تارا فعض الجغاعظئ، بأن غطافعا تعل اإلجقم 
ضئثغض تداري وأجاس لطاشغغر الةثري وجئغض وتغث 
إلتمام بعرة افطئ ضث أظزمئ المطك الةئري، طتثرا 
غظادي  الثي  السغاجغ  العجط  ضاطض  طظ  إغاعط 
أتثعط  لغاصثم  جسغث  صغج  الظزام  رأس  بإجصاط 
إلى  إغاعط  داسغا  اقجاسمار،  أجظثة  خثطئ  شغ  غظعبه 
صعى  طظ  بالبعرة  الماربخغظ  سطى  الفرخئ  تفعغئ 
اقجاسمار الثولغ وطآجسات الظعإ الثولغ. ضما أضث 
الصادر  العتغث  التداري  الئثغض  أن  ضرباضئ  افجااذ 
شغ  إرادتعا  وتةسغث  وتعتغثعا  افطئ  إظعاض  سطى 
الاترر واقظسااق طظ ربصئ اقجاسمار وتتصغص السغادة 
الاغ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  عغ  والفسطغئ،  التصغصغئ 
بحر بعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص عثه افطئ السزغمئ. وتابع: وشغما 
تتثث افخعان سمر السربغ وطتمث سطغ السعظغ تعل 
رطجغئ عثا المضان الثي خثسئ طظه التظاجر المطالئئ 
اإلجقم  تعل  اقلافاف  أعمغئ  وسظ  الظزام،  باشغغر 
ودساته المئثئغغظ، بسث شحض (اإلجقم المساثل) شغ 
لثسعات  أخغرا  اجاةاب  الثي  الحسإ  عثا  تروغخ 
اقظاثابات  طصاذسئ  شغ  تعظج  وقغئ  الاترغر/  تجب 
الثغمصراذغئ، ضاظئ لفجااذة جساد خحارم، طثاخطئ 
تعل ظطط عثا الظزام الفاجث لطمرأة وتتصغره لحأظعا 
ودوجه لضراطاعا. وعضثا أوخض التجب رجالاه بأظه 
ق غخح لطةمغع رجاق وظساء، حغئا وحئاظا، السضعت 
سظ عثا الزطط والاراخغ شغ إصاطئ دولئ السثل، دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وصث تثططئ عثه 
الظزام،  ضاطض  بإجصاط  طظادغئ  عااشات  المثاخقت 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  اإلجقم،  دولئ  وإصاطئ 
ظتع  إبرعا  سطى  التجب  حئاب  جار  بط  الظئعة،  طظعاج 
جفارة شرظسا الاغ تصع شغ عثا الحارع ظفسه، راشسغظ 
حسار "الحسإ غرغث صطع اقجاسمار". وخاط بصعله: ولط 
تساطع سثجات ضاطغرا اإلسقم المتطغ والثولغ تةاوز 
عثه العصفئ المعمئ شغ حارع البعرة، شصام سثد طظعا 
اإلسقطغئ  الاخرغتات  بسخ  وأخث  العصفئ  باشطغئ 
والاسطغص سطى طثى اظدئاذعا وجطمّغاعا (ضما جاء شغ 
دغعان أف أم طبق)، ولضظ بسخ افبعاق اقجاسمارغئ 
سطى  وتخعغرعا  العصفئ  تصجغط  طتاولئ  إلى  جارسئ 
أظعا ججء طظ التراك الةماعغري المطالإ برتغض صغج 
جسغث، طع أن حسار العصفئ عع إجصاط ضاطض الظزام 
وإصاطئ دولئ اإلجقم سطى أظصاضه. وعثا بثوره دلغض 
إضاشغ سطى ضرورة صطع ظفعذ اقجاسمار شغ بقدظا، 
الثارجغ،  الاثخض  طظ  اإلسقم  وجائض  أغدا  لااترر 
جئإ ضض بطّغئ شغ بقد اإلجقم، وطظعا بطث الجغاعظئ.
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ضغان  تارغت  شغ  تطرشا  بافحث  وخفئ  تضعطئ 
غععد، تتعي أتجابا وحثخغات طاطرشئ ذات سصغثة 
تعراتغئ خعغعظغئ ق تثود فذماسعا وتططساتعا شغ 
المظطصئ، لغج أضئرعا السغطرة سطى ضاطض شطسطغظ، 
أي غربغ الظعر، وعثم المسةث افصخى وبظاء العغضض 
جغاجئ  ضمظ  تثرغةغئ  خطعات  ضمظ  المجسعم، 
شرض افطر العاصع الاغ احاعر بعا ظاظغاعع، ضما شسض 
شغ صدغئ المساعذظات الاغ أغرق بعا الدفئ الشربغئ 
تطط  طةرد  الفطسطغظغئ  الثولئ  طحروع  طسعا  وجسض 
وخغال، وضثلك بسث شحض أطرغضا شغ إغخال خخعطه 
اقظاثابات؛  شغ  وخسارتعط  التضط  إلى  وغائغر  قبغث 
والطصاءات  والصمط  الاترضات  تاظعع  التغظ  ذلك  طظث 
وتاجاتط طظ ذرف أزقم السططئ الفطسطغظغئ وتضام 
لمتاولئ  وأوروبا،  أطرغضا  شغ  وأجغادعط  المظطصئ 

تثارك افطعر وسثم خروجعا سظ السغطرة.
أطرغضا  سمغض  جمسئ  الاغ  البقبغئ  الصمئ  شعثه 
السغسغ طع سمغض برغطاظغا سئث اهللا برئغج السططئ 
طظ  تسسى  الاغ  الاترضات  عثه  إتثى  عغ  سئاس، 
وسثم  الظغران  لاطعغص  وأطرغضا  برغطاظغا  خقلعا 

خروجعا سظ السغطرة.
وضثلك جاءت زغارة طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ 
الاصى  والاغ  لفطسطغظ  الثمغج،  جعلغفان،  جغك 
خقلعا برئغج وزراء غععد ظاظغاعع، وضئار أسداء شرغص 
افطظ الصعطغ شغ أرشع طساعى طظ المتادبات بغظ 
التطغفغظ طظث تعلغ التضعطئ الغمغظغئ السططئ الحعر 
واحظطظ  صطص  وجط  أتئ  إظعا  صغض  والاغ  الماضغ، 
أسداء  طظ  السثغث  وإزاء  ظاظغاعع  جغاجات  بحأن 
ائاقشه، الثي غاثث خطا طاحثدا ضث الفطسطغظغغظ، 

أجئاب العئعط غري املسئعق 
لطةظغه املخري
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ جسغث شدض*

تترضات أزقم السططئ وتضام املظطصئ وأجغادعط
لطاساطض طع تضعطئ غععد الةثغثة وتططساتعا

غخطح  ولظ  شغه  ظتظ  طما  غظصثظا  لظ  إظه  المسطمعن:  أغعا 

ظض  شغ  باإلجقم،  تضط  أولعا،  به  خطح  بما  إق  الغعم  تالظا 

خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، شفغعا وتثعا غضعن اإلجقم 

وتتمطه  رساغاعا  حآون  به  ترسى  التغاة،  واصع  شغ  طةسثا 

وتطط  حااتظا  تةمع  الاغ  وعغ  لطئحرغئ.  وظعر  عثى  رجالئ 

أغثغعط  وظصطع  أسثائظا  ضغث  شظرد  واتثة  راغئ  تتئ  حمطظا 

لطظاس. أخرجئ  أطئ  خغر  وظسعد  طظا،  الظغض  تتاول  الاغ 

http://www.alraiah.net :افربساء ٣ طظ رجإ ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ                                        الرائث الثي ق غضثب أعطه                         السثد: ٤٢٧ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

 ٪١٠٤ بظسئئ  المخري  الةظغه  خرف  جسر  تراجع 
شغ  الظعار  طظاخش  سظث  ٢٠٢٣/١/١١م،  افربساء 
لاخض  صطغق  غاتّسظ  أن  صئض  التضعطغئ  المخارف 
ظسئئ الاراجع إلى ٩١٪، بسثطا خفدئ صغمئ الةظغه 
لمطالإ  اجاةابئ  أحعر،  سحرة  شغ  البالبئ  لطمرة 
طخارف  أشادت  طا  سطى  الثولغ،  الظصث  خظثوق 
بطس  الةظغه  صغمئ  خفخ  غضعن  وبثلك،  تضعطغئ، 
بسسر  الةظغه  تثاول  وتط  آذار/طارس،  طظث   ٪٥٠
٣١,٨ شغ طصابض الثوقر خئاتا صئض أن غرتفع صطغق 
بسسر  طاثاوق  ضان  تغظ  شغ  الزعر  بسث   ٢٩,٨ إلى 
الثفخ  عثا  وطع  الماضغ،  آذار/طارس  شغ   ١٥,٦
شغ  افجر  طساظاة  جاجداد  الةظغه  صغمئ  شغ  الةثغث 
سثد  غئطس  الثي  دغمعغراشغا  افضئر  السربغ  الئطث 
ظسئئ  طظ  بالفسض  غساظعن  طقغغظ   ١٠٤ جضاظه 
 ،٪٢١,٩ إلى  الرجمغئ،  افرصام  وشص  وخطئ،  تدثط 
ضض  تظسضج  اتاغاجاته،  غالئغئ  غساعرد  بطث  وشغ 
زغادة شغ جسر الثوقر سطى الفعر سطى أجسار السطع. 
وبتسإ الةعاز المرضجي لطاسئؤئ واإلتخاء المخري، 
بطس "طسثل الادثط السظعي ٢١,٩٪ شغ حعر ضاظعن 
افول/دغسمئر ٢٠٢٢ طصابض ٦,٥٪ شغ الحعر ظفسه 
طظ السام السابص"، وأرجع الةعاز الجغادة شغ طسثل 
والمحروبات  الطسام  أجسار  ارتفاع  إلى  الادثط 

بظسئئ ٣٨٪. (شراظج٢٤)
آذار/ طظث  وتتثغثا  الماضغئ  السحرة  افحعر  خقل 

إلى  المخري  الةظغه  صغمئ  اظثفدئ  الماضغ  طارس 
السمقت  وباصغ  الثوقر  طصابض  تصرغئا  صغماعا  ظخش 
الثولغ  الخظثوق  طظ  جثغثة  صروض  شغ  رغئئ 
تثطى  تاى  الضاربغئ،  لصراراته  طسامرا  وخدعسا 
اقظثفاض تاجج الـ٣٠ جظغعاً طصابض الثوقر العاتث شغ 
اظعغار غغر طسئعق لصغمئ الةظغه واقصاخاد المخري 
والثثطات  السطع  أجسار  شغ  زغادة  طظ  خاتئه  وطا 

وارتفاع شغ ظسئئ الادثط وظسإ الئطالئ الماجاغثة.
ق  المخري  الظزام  خطفعا  غطعث  الاغ  الصروض  إن 
تتااجعا طخر وق غحسر أعض طخر باأبغرعا إق شغما 
غغعم  طظ  تتمطه  وطا  ضاربغئ  صرارات  طظ  غخاتئعا 
تطاعط  طاقتصئ  أزطات  رؤوجعط  شعق  تمطر  جعداء 
جععدعط وطا تئصى طظ طثخراتعط، شطط ُغئِص الظزام 
تاجئ  شغ  أجرة  سائض  ضض  خار  تاى  حغؤا  لطظاس 
لسمطغظ وربما بقبئ تاى غضفغ تاجات بغاه وأوقده 
طخر  شغ  بغئ  أي  غتااجه  طا  شماعجط  افجاجغئ! 
وشعاتغر  والمثارس  والمعاخقت  الطسام  لظفصات 
الضعرباء والشاز والماء، ق غصض سما غسادل ٢٥٠ دوقرًا 
حعرغا، بثقف أجرة السضظ وبحرط أق غمرض وأق 
غسادغش أو غتض ضغفا سطى أتث، وبالطئع لظ غفضر 
شغ الضمالغات وق الارشغه أو اقدخار، بض جغسغح سطى 
الضفاف، تطك عغ التغاة الضرغمئ الاغ غسث بعا الظزام!
طا غتثث شغ طخر عع أطر طآلط غفعق اتامال الظاس، 
بق  الةمغع  سطى  بادغئ  والسثط  الشدإ  وطحاسر 
الظزام  غطسظ  والضض  الةمغع،  تطال  شافزطئ  اجابظاء، 
ورأجه لغض ظعار، ولسض عثا الثي ظصطاه بغ بغ جغ 
سطى طعصسعا شغ ٢٠٢٣/١/٥م، غئغظ الضبغر سظ تال 
الظاس "الظاس أطعات. لصث ذبتعظا. افجسار جظعظغئ!"، 
السمر  طظاخش  شغ  رجض  طظ  جمسظاه  طا  بسخ  عثا 
بأتث أتغاء الصاعرة الراصغئ سظثطا خرجظا لظسأل الظاس 
طسئعق  غغر  تراجع  ظض  شغ  افجسار،  ارتفاع  سظ 
لطةظغه المخري أطام السمقت افجظئغئ. وغصعل الرجض 
طا  "ضض  بالخراخ:  أحئه  تثغبه  ضان  الثي  افربسغظغ 
أرغثه اآلن عع طصئرة ضغ ُأدشظ شغعا وأجارغح. لضظ 
تاى أجسار المصابر لط تسث شغ طاظاول الغث". أضمطظا 
جعلاظا شغ حعارع الصاعرة لظطاصغ ربئ طظجل خمسغظغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

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

أضث الئغان الثااطغ لطصمئ البقبغئ شغ الصاعرة، بغظ 
والساعض  السغسغ،  الفااح  سئث  المخري  الرئغج 
السططئ  ورئغج  الباظغ،  اهللا  سئث  المطك  افردظغ 
الفطسطغظغئ طتمعد سئاس، سطى ضرورة التفاظ سطى 
جععدعط  واجامرار  المحروسئ  الفطسطغظغئ  التصعق 
والثائط  والسادل  الحاطض  السقم  لاتصغص  المحارضئ 
الثولئ  غةسث  الثي  الثولاغظ،  تض  أجاس  سطى 
خطعط  سطى  السغادة  وذات  المساصطئ  الفطسطغظغئ 
حرصغ  وساخماعا   ١٩٦٧ تجغران/غعظغع  طظ  الرابع 
الحرسغئ  وصرارات  الثولغ  الصاظعن  وشص  الصثس، 

الثولغئ ذات الخطئ وطئادرة السقم السربغئ.
وصث بتبئ الصمئ تطعرات الصدغئ الفطسطغظغئ شغ ضعء 
المساةثات الراعظئ شغ افراضغ الفطسطغظغئ المتاطئ، 
وافوضاع اإلصطغمغئ والثولغئ المرتئطئ، وحثد الصادة 
لطحسإ  التماغئ  الثولغ  المةامع  تعشغر  ضرورة  سطى 
الةععد  وتضاتش  المحروسئ  وتصعصه  الفطسطغظغ 
طفاوضات  إذقق  غسغث  تصغصغ  جغاجغ  أشص  إلغةاد 
أجاس  سطى  الفطسطغظغئ  الصدغئ  لتض  وشاسطئ  جادة 
غغاب  اجامرار  خطعرة  طظ  طتثرغظ  الثولاغظ،  تض 
افشص السغاجغ وتثاسغات ذلك سطى افطظ واقجاصرار، 
غغر  افتادغئ  غععد  إجراءات  جمغع  بعصش  وذالئعا 
تتصغص  وشرص  الثولاغظ  تض  تصعض  الاغ  الحرسغئ 
اقجاغطان  تحمض  والاغ  والحاطض  السادل  السقم 
وطخادرة افراضغ الفطسطغظغئ وعثم المظازل وتعةغر 
الماعاخطئ  واقصاتاطات  بغعتعط  طظ  الفطسطغظغغظ 
الاارغثغ  العضع  واظاعاك  الفطسطغظغئ،  لطمثن 

والصاظعظغ الصائط شغ الصثس وطصثجاتعا.
غععد  تضعطئ  إلى  ظاظغاعع  بظغاطغظ  سعدة  طظث 
وتحضغطه  باقظاثابات  شعزه  بسث  لطعزراء  ضرئغج 

حزب التحریر/ والیۀ تونس
وقفۀ عز

٢٠٢٣/١/١٨م.  شغ  اإلجقطغئ  الثسعة  حعثاء  صعاشض  إلى  المثااروشغاح  سئث  إجرائطةان  َطاَطَةاظعف  اظدط 
افخ إجرائطةان رتمه اهللا، ٥٣ ساطا، اجاحعث شغ جةظ الظزام الثاص رصط ١٧ شغ طظطصئ صاراُوول بازار 
الغععدي  الطاغغئ  ظزام  أجعجة  اساصطاه  تغث  أوزبغضساان.  جةعن  شغ  صداعا  ساطا   ٢٦ بسث  بثارى  بعقغئ 
ضرغمعف سام ١٩٩٧ وجةظاه باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر، والسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ 
وبثارى  وأظثغةان  جسطغص  جةعن  شغ  الاسثغإ  فخظاف  اهللا  رتمه  تسرض  وصث  اهللا.  ضطمئ  وإسقء  الراحثة 
سطى  باباا  بصغ  تغث  إرادته،  غضسروا  أو  سجغماه  طظ  غظالعا  أن  الطاغغئ  وتعش  غساطع  لط  ولضظ  وغغرعا، 
ذرغص التص بسعن اهللا تسالى. وتةثر اإلحارة إلى أن تضعطئ طغرزغاغغش التالغئ تاحثق بسثم تضرار الفزائع 
السةعن  شغ  تتافر  تجال  ق  ولضظعا  بالحسإ  واقعامام  اإلظسان  تصعق  وسظ  السابص  الظزام  ارتضئعا  الاغ 
بحئاب تجب الاترغر الباباغظ طبض إجرائطةان الثغظ عط افبظاء الحةسان لعثا الحسإ. والغعم غحعث أعض 
أوزبغضساان وخاخئ ضئار السظ والظساء وافذفال والمرضى الثغظ غةطسعن شغ برد الحااء الصارس بثون غاز 
وضعرباء طرة أخرى ضثب طجاسط عثا الظزام وطثى "اعاماطه" بالحسإ. وإن طسآولغ عثا الظزام غظازرعط 
شغ الثقشئ الراحثة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا تساب خسإ جثا، ولتساب اهللا غعم الصغاطئ عع أحّث وأظضى.

استشهاد أحد شباب حزب التحریر 
فی سجون أوزبیکستان
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 افربساء ٣ طظ رجإ ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ٢     السثد ٤٢٧

سام  ضض  طظ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظ  افول  شغ 
بأسغاد  غسمى  بما  السعدان  شغ  التضعطئ  تتافض 
الساطئ  افطاضظ  شغ  السعدان  سطط  وغرشع  اقجاصقل 
المظاجئئ،  بعثه  إجازة  غعم  سظ  وغسطظ  وغغرعا، 
وافصعال  اقجاصقل،  بأظاحغث  اإلسقم  وجائض  وتدب 

المضررة سظ اقجاصقل.
أعطه  غفرح  تاى  شسق  اجاصقله  السعدان  ظال  شعض 
بث  ق  السآال  عثا  سظ  ظةغإ  لضغ  المظاجئئ؟  بعثه 
واقجاسمار  اقجاصقل  طسظى  سطى  العصعف  طظ  أوق 

لظرى عض ظطظا اجاصقلظا أم طا زلظا طساسمرغظ؟
صض  الفسض  طظ  جثاجغ  طخثر  الطشئ:  شغ  اقجاصقل 

وعع سضج ضبر، شاقجاصقل إذن ذطإ الصطئ.
واقجاسمار لشئ عع طظ اإلسمار وصث اجاثثطعا الصرآن 
ا﴾. شمسظاعا إسمار  َ ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِف

َ
ُكْم ِمَن األ

َ
َشأ ْ َو أَ ُ ﴿

افرض وإخقتعا وبظاؤعا، شالسمارة ظصغخ الثراب، 
ضان  بض  إسمارا  غضظ  لط  افوروبغ  اقجاسمار  أن  طع 

دطارا وخرابا لفرض وجاضظغعا.
"بسط  بأظه  اقجاسمار  شغسرف  اقخطقح  شغ  أطا 
العغمظئ السسضرغئ والسغاجغئ والبصاشغئ واقصاخادغئ 
سطى الحسعب الدسغفئ وظعإ برواتعا" أو عع "عغمظئ 

دولئ صعغئ سطى دولئ ضسغفئ وظعإ خغراتعا".

"اقظسااق  شعع  اقخطقح  شغ  اقجاصقل  أطا 
"اظفراد  بأظه  ضثلك  وغسرف  الائسغئ"،  وسثم  والاترر 
الثول  تثخقت  سظ  بسغثا  برأغعا  المساصطئ  الثولئ 

المساسمرة".
واقظسااق والاترر عع طظ المساظغ الةمغطئ الاغ تمغض 
الزطط  رشخ  سطى  جئطئ  فظعا  الئحرغئ  الظفج  لعا 
واقجاسئاد. ولع تتصص عثا المسظى شغ السعدان لتص 
العاصع  ولضظ  سام،  ضض  بثاغئ  شغ  غفرتعا  أن  فعطه 
السعدان  شغ  وجطثه  حضطه  غغر  صث  اقجاسمار  أن 
شصط  بةغعحه  خرج  تغث  المسطمغظ،  بقد  وجائر 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  تثخقته  زالئ  طا  ولضظ 
والبصاشغئ بض تاى السسضرغئ شغ ضض بقد المسطمغظ 
واضتئ تبئئ أن اقجاسمار طا زال طعجعدًا. شسغاجغا 
تظاصح  وطحاضطعط  السغاجغئ  المسطمغظ  صداغا 
وغعغمظ  المساسمر  أظحأعا  الاغ  الماتثة  افطط  شغ 
المسطمغظ  بقد  سطى  جغاجاته  بعا  وغفرض  سطغعا 
والثول  لطصداغا  والمساسثات  السصعبات  شغسامث 
سسضرغا  الاثخض  تاى  وغساطغع  طخالته.  بتسإ 
افطط  ذراع  سئر  المسطمغظ  بقد  طظ  بطث  أي  شغ 
الماتثة طةطج افطظ "الئظث السابع" ضما تخض شغ 
دولغئ  حرذئ  لثغه  شالمساسمر  وأششاظساان.  السراق 
السثل  "طتضمئ  لطثول  دولغئ  وطتضمئ  (اإلظاربعل) 
الثولغئ" وطتضمئ لفشراد "المتضمئ الةظائغئ الثولغئ" 
وجغح دولغ "صعات افطط الماتثة". وبصاشغا غفرض 
طعابغصه وصعاظغظه الاغ غسمغعا دولغئ وإظساظغئ ضثبا 
وعغ ق تسئر إق سظ بصاشاه. شمبق اتفاصغئ جغثاو الاغ 
تاسطص بالمرأة غسسى لفرضعا وغةئر التضام السمقء 
سطى تدمغظعا شغ الثجاتغر والصعاظغظ. وعثا طا ظراه 
واضتا عثه افغام شغ شطسطغظ والسعدان وغغرعما. 
سئر  وغاثخض  بالثوقر  السمقت  غربط  واصاخادغا 
الثولغ  الظصث  خظثوق  طبض  اقصاخادغئ  طآجساته 
اقصاخادغئ،  الثول  جغاجات  شغ  غاثخض  الثي 
الئقد  تفصر  الاغ  المسروشئ  روحااته  سطغعا  وغفرض 
والاغ ظسمع سظعا شغ ضض بطث ضثفخ صغمئ السمطئ 
المتطغئ وتعجسئ المزطئ الدرغئغئ، وطا غسمى برشع 

الثسط سظ السطع والثثطات.
ذعاسغئ  السعدان  طظ  الئرغطاظغ  المساسمر  خرج 
وودع أعض الئطث ورضإ الصطار وغادر، وعثا ق غسظغ 
المثطخغظ  طظ  وطتاوقت  طصاوطئ  غةث  لط  أظه 

طتمث الةابر شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨م إلى 
تسطغط  لتدعر  تدرطعت  طتاشزئ  ساخمئ  المضق 

طعام خفر السعاتض شغعا لصعات طعالغئ لطرغاض.
طسعث شعضاغاطا افطرغضغ لطثراجات ذضر شغ ٢٠١٠م 
تال  شغ  الحمالغئ،  لةارتعا  تدرطعت  اظدمام 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغرة  وتتثبئ  الغمظ،  تفضك 
الخادر  خسئئ  خغارات  ضاابعا  شغ  ضطغظاعن  عغقري 
عط  شافطرغضغعن  الغمظ.  تفضك  سظ  ٢٠١٦م  سام 
طعظثجع تفاغئ الغمظ وغرغثون وضع أغثغعط سطى 

طظاذص البروات الظفطغئ طخادر الطاصئ.
تدرطعت  طتاشزئ  طتاشزغ  لعط  بصغ  اإلظةطغج 
طتاوقت  غسارضعن  الثغظ  طاضغ،  وبظ  ضالئتسظغ 
شخض العادي والختراء الشظغئ بالظفط سظ تدرطعت 
السسضرغئ  والمظطصئ  اقظاصالغ  والمةطج  الساتض، 
افولى شغ وادي تدرطعت. وطعصفعط سطى خفتات 
سخام  لاخرغح  المظاعدئ  اإلطاراتغئ  الئغان  ختغفئ 

بظ تئرغح.
طارك  "وطمبطعا  برغطاظغا،  ضاظئ  الئسغث  بافطج 
جاغضج ذرف شغ تمجغص بقد المسطمغظ إلى جاظإ 
شخض  وتر  سطى  تسجف  بغضع"،  جعرج  بممبطعا  شرظسا 
تدرطعت سظ الغمظ، شغ ظض خراسعا طع أطرغضا الاغ 
ضاظئ تآذغعا ١٩٦٢-١٩٦٧م بالصعات المخرغئ طظ 
تجغران/ عجغمئ  بسث  الغمظ  حمال  سظ  ورتطئ  تسج 

شخض  سظ  تراجسئ  برغطاظغا  ولضظ  ١٩٦٧م.  غعظغع 
تدرطعت تغظ تمضظئ طظ ضمان بصاء جظعب الغمظ 
تسطغمعا  ذرغص  سظ  السغاجغ  ظفعذعا  تتئ  بأضمطه 
التضط لطةئعئ الصعطغئ. أطا أطرغضا شصث جاءت بفضرة 
الساتض  طتاشزاغظ  إلى  تدرطعت  طتاشزئ  تصسغط 
الاسمغئ  ُجِسَطْئ  لثلك  وتمعغثًا  والختراء،  والعادي 
العادي  لحؤعن  تدرطعت  طتاشزئ  وضغض  التالغئ 

والختراء شغ ٢٠٠٥م.
التعبغغظ  ظض  شغ  لطغمظ  الاحزغ  عثا  ظاب  لصث 
طسئص  سطط  سطى  ظتظ  السغاجغ.  طحروسعط  وغغاب 
راضئئ  جماسئ  في  السغاجغ  المحروع  غغاب  بأن 
رغحئ  غةسطعا  غغابه  فن  جثًا!  خطغر  الاشغغر  طعجئ 
شغ الععاء تاصاذشعا الصعى السغاجغئ الثولغئ المآبرة 
أطرغضا  وتتثغثًا  السالط  طظ  التغعغئ  المظطصئ  شغ 
سطغعا،  طآبرغظ  شاسطغظ  إصطغمغغظ  سمقء  تماطك  الاغ 
تسمض  داخطعا  وطثابراتغ  جغاجغ  ارتئاط  وطةمعسئ 

لخالح أطرغضا.
طئاحر شغ تفاغئ  جعاء أدرك التعبغعن أظعط ساطض 
التالاغظ  شفغ  غثرضعا،  لط  أو  طئاحر،  غغر  أو  الغمظ، 
اْلَتغاِة  ِشغ  َجْسُغُعْط  َضضَّ  ﴿الَِّثغَظ  تسالى:  صال  ضاربئ 
شما  ُخْظسًا﴾.  ُغْتِسُظعَن  َأظَُّعْط  َغْتَسُئعَن  َوُعْط  ْظغا  الثُّ
غثور شغ سمعم الغمظ والمعرة وتدرطعت خخعخًا 

ة. بمرة طظ بمار التعبغغظ الُمرَّ
شعق أدرك التدارم والةظعبغعن والتعبغعن وطسعط 
أعض الغمظ بأن المحارغع اقجاسمارغئ خشغرة وخطغرة، 
وأن سطغعط أن غسمطعا طع تجب الاترغر - الرائث الثي 
ق غضثب أعطه - إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

 سطى طظعاج الظئعة شغ أرض اإلغمان والتضمئ؟

إلخراجه ضةمسغئ الطعاء افبغخ. وضثلك خروجه طظ 
برغطاظغا  طظ  وبثعاء  باخاغاره  ضان  الثول  طظ  ضبغر 
وأطرغضا  السعشغاغ  اقتتاد  سطى  الفرخئ  تفعت  تاى 
الطاغظ ظادتا بتص تصرغر المخغر لطحسعب المساسمرة 
واجاصقلعا لاةثا طعذأ صثم شغ عثه الئقد وتتق 
وشرظسا  برغطاظغا  شطةأت  افوروبغ.  اقجاسمار  طتض 
لطثروج طظ طساسمراتعما، وإسطائعا اجاصقق طجغفا، 
ولضظ بسث أن ضمظاا أن الئقد جاسغر وشص ظزاطعما 
وأشضارعما سظ التغاة. وربطئ برغطاظغا طساسمراتعا 

بالضعطظعلث وشرظسا بالفراظضفعظغئ. 
ولط غثرج المساسمر طظ السعدان إق بسث أن أوجث 
غردون  ضطغئ  شغ  الشربغ  الفضر  دّرجعط  له  سمقء 
جغاجغا  وجطا  وحضض   - تالغًا  الثرذعم  جاطسئ   -
الثي  افول  دجاعرعا  لطسعدان  ووضع  له،  طعالغا 
الثي  الصاظعن  وعع  بغضر  اإلظةطغجي  الصاضغ  وضسه 
دجاعرًا  افزعري)  (تضعطئ  افولى  التضعطئ  جماه 
تائظى  بسثه  التضعطات  وجاءت  به.  وتضمئ  طآصاًا 
تمج  ق  الاغ  الاسثغقت  بسخ  طع  ظفسه  الثجاعر 
والئرلمان  الثغمصراذغ  الظزام  حضض  طبض  الةععر 

الثي أجسه المساسمر.
ضثلك ضان اجاصقل السعدان اظفخاقً سظ طخر بتص 

لصاظعن  اقظاصالغئ  الفارة  تطى  الثي  المخغر،  تصرغر 
المساسمر،  وضسه  الثي  ١٩٥٣م  الثاتغ  التضط 
طرادشئ  عغ  المسطمغظ  بقد  شغ  اقجاصقل  وشضرة 
تصسغط  عع  جرى  شالثي  والامجغص  الاصسغط  لضطمئ 
عثم  الثي  المساسمر  غث  سطى  اإلجقطغئ  لفطئ 
وخمسغظ  بدع  إلى  شمجصعا  ترضاعا  وورث  الثقشئ 
العذظغ،  وظحغثعا  سطمعا  صطسئ  لضض  جسض  صطسئ 
عع  عثا  ولسض  واتثة.  دولئ  تسعد  أن  تفضر  ق  تاى 
خطر عثه التصئئ طظ تصإ اقجاسمار سطى افطئ أظعا 
لط تضظ سسضرغئ شصط بض ضاظئ جغاجغئ واصاخادغئ 
المساحرصغظ  ذرغص  سظ  أدرك  شالمساسمر  وشضرغئ، 
سسضرغا  سطغعط  الصداء  غمضظ  ق  المسطمغظ  أن 
أصض  غسائر  الثي  اقجاسمار  حضض  تشغغر  إلى  شسمثوا 
ضطفئ وغةسض جثط افطئ غاةه لطتضام السمقء الثغظ 

سغظعط المساسمر ولغج لطمساسمر.
وشغ الظاتغئ السغاجغئ ظةث الئسبئ افطمغئ "غعظغااطج" 
الاغ  شعغ  السعدان،  شغ  اقظاصال  رساغئ  طعماعا 
تحرف سطى وضع دجاعر لطسعدان، وتراصإ السمطغئ 
برطاه شغ  اقظاثابغئ، وتحرف سطى العضع السغاجغ 
الئقد، وعثا تثخض واضح وخارخ. شعغ الاغ وضسئ 
لطفارة  دجاعرًا  غضعن  أن  غراد  الثي  الئقد  دجاعر 
اقظاصالغئ، شصث خرح رئغج الئسبئ شعلضر شغ إتاذاه 
لفطط الماتثة باارغت ٢٠٢٣/٠١/٨ أظعط طظ صاطعا 
الاسغغرغئ  لطةظئ  وظسإ  دجاعر،  طحروع  بعضع 
لطمتاطغظ السعداظغغظ وصال إظعط أتعا بثئغر دجاعري 

أطمغ لضغ غدع عثا الثجاعر.
شغ  اقصاخاد  خئراء  أتث  شغخرح  اصاخادغا،  أطا 
١ شغ  اقظائاعئ  لةرغثة  الظاغر  طتمث  د.  السعدان 

طظ   ٪٩٥ ذئص  السعدان  "أن  الباظغ/غظاغر  ضاظعن 
شغ  تسغر  شالئقد  الثولغ"،  الظصث  خظثوق  روحاات 
الثي  الثولغ،  الظصث  خظثوق  إطقءات  سئر  اصاخادعا 
لثغه طضاإ شغ وزارة المالغئ غحرف وغراصإ وغدع 

طعازظات السعدان بما غدمظ تتصغص طخالته.
طظ  والاترر  التصغصغ  اقظسااق  غضعن  ضغش  أطا 
السغاجغئ،  أظزماه  باصاقع  غضعن  شإظه  المساسمر، 
عثم  سطى  تسمض  الاغ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ، 
أتضام  أجاس  سطى  التغاة  وإصاطئ  وغغرعا،  افجرة 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه  شغ  اإلجقم 
 الظئعة، الاغ تصاطع ظفعذ الضاشر المساسمر طظ بقدظا

طا ترتإ سطى غغاب املحروع السغاجغ 
لطتعبغني يف الغمظ

خرج وضغض طتاشزئ تدرطعت لحؤعن العادي والختراء 
٢٠٢٢/١٢/٢٠م  شغ  الضبغري  تئرغح  بظ  سخام 
باخرغح شخض طتاشزئ تدرطعت سظ الغمظ، وإصاطئ 
ظزام تضط إضاشغ جثغث شغعا. وإن ضان التثث صث 
اتخض بإصالاه طظ طظخئه أواخر تمعز/غعلغع المظخرم 
طظ طتاشر تدرطعت السابص شرج الئتسظغ، وتسغغظ 
المتاشر الةثغث طئثعت بظ طاضغ عحام السسثي 

طضاظه، إق أن وراء افضمئ طا وراءعا.
المعرة  طتاشزئ  سطى  الخراع  دار  تدرطعت  صئض 
طسصط  بغث  برغطاظغا  بغظ  خظساء  سظ  الئسغثة 
وطسظعدًا بأبع ظئغ، وبغظ أطرغضا بغث جطمان وابظه 
بغظ  لطظفط  الظاصطئ  أظابغإ  خط  إلصاطئ  ٢٠١٩م  سام 
إلى  وخــعقً  السرب،  بتر  سطى  صحظ  وطغظاء  الثراغر 
بغظ  ٢٠٢٢م  سام  طحارضئ  سمطغات  غرشئ  تحضغض 
أطرغضا وبرغطاظغا وتعابسعما شغ ططار الشغدئ ساخمئ 
المتاشزئ. تثور افتثاث شغ المتاشزاغظ المططاغظ 
ظخش  طظ  أضئر  تحضقن  الطاغظ  السرب،  بتر  سطى 
والمسثظغئ،  الظفطغئ  البروات  وذواتغ  الغمظ،  طساتئ 
وضأن التعبغغظ شغ خظساء ق غعمعط طا غثور شغعما 

طظ إلتاق المعرة بمسصط وتدرطعت بالرغاض.
دسعظا ظصش سطى افسمال السغاجغئ الماخطئ باخرغح 
سخام بظ تئرغح. والثه جسث بظ تئرغح الضبغري 
حغت صئائض التمعم، وعع غغر السططان التسغظ بظ 
سطغ بظ جسفر بظ طظخعر بظ طتسظ بظ غالإ الضبغري 
إلى  اجاثسغ  تئرغح  بظ  جسث  بئرغطاظغا.  المرتئط 
خظساء، والاصى شغعا سطغ طتسظ افتمر، صئض أن غشاال 
دخعل  صئض  ٢٠١٣/١٢/٠٢م،  شغ  طظعا  سعدته  بسث 
التعبغغظ خظساء شغ ٢٠١٤/٠٩/٢١م بأصض طظ سام 
حتعح  ظصطئ  شغ  جغؤعن  طثغظئ  طثخض  سطى  واتث، 
السسضرغئ الاغ اجاتثبئ صئغض وخعله إلغعا، بتةئ 
سظه  وظصطئ  وطراشصغه!  لسقته  ترخغص  وجعد  سثم 
الصعل صئض أن ُغْصَاْض "الةماسئ بشعظا إن بصغظا أو طحغظا" 
فظه لط غظخع فواطر الظفعذ السغاجغ الئرغطاظغ شغ 
خظساء. وضحش بغان خادر سظ عغؤئ سطماء الغمظ شغ 
إلى  دسا  حعر،  بظخش  طصاطه  بسث  ٢٠١٣/١٢/١٨م 
بغظ  سثم تمجغص الغمظ، طا غعتغ بأن عظاك تظسغصاً 
طظ  تدرطعت  وختراء  وادي  شخض  إلسقن  الامعغث 
صئض جسث بظ تئرغح أدَّى إلى طصاطه، وبغظ الارتغإ 

لثخعل التعبغغظ خظساء شغ ٢٠١٤/٠٩/٢١م.
تحضغض  تط  بتدرطعت  الماخض  ظفسه  السغاق  وشغ 
تصعده  الثي  الاتالش  ذرف  طظ  التدرطغئ  الظثئئ 
سمرو  صغاداتعا  بغظ  وطظ  ٢٠١٦م،  شغ  السسعدغئ 
جسعد  آل  ظزام  دسمه  الثي  تئرغح،  بظ  جسث  بظ 
بـ٦٠ طحروسًا لاعغؤئ جغؤعن ضساخمئ إدارغئ لطعادي 
الظثئئ  لصعات  المعضطئ  المعام  وطــظ  والختراء. 
السسضرغئ  المظطصئ  صعات  طتض  تتض  أن  التدرطغئ 
افولى شغ وادي تدرطعت، خقل ٣ أحعر طظ تعصغع 

اتفاق الرغاض شغ ٢٠١٩/١١/١٩م!
لط َتْضَاِش أطرغضا بضض ذلك، شعغ تثسط التراك البعري 
لثى  جفغرعا  ووخض  باسعم.  تسظ  جظاح  الةظعبغ 
الغمظ طابغع تعلر برشصئ جفغر السسعدغئ لثى الغمظ 

اصاقع جثور اقجاسمار طظ بقدظا 
ق غضعن إق بالثقشئ

ـــــــــ بصطط: المعظثس باجض طخطفى- وقغئ السعدانـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

خرح رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب بأن طثابرات عغؤئ تترغر الحام 
صاطئ باخاطاف حابغظ طظ حئاب تجب الاترغر، وعما: شادي السئعد أبع جمال، وسطغ أبع سئث اهللا؛ وذلك غعم الةمسئ 
٢٠٢٣/١/٢٠م، بسث طزاعرة ظزمعا حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ إدلإ بسظعان "الظزام الارضغ وأدواته حرضاء 
ظزام أجث شغ الصداء سطى بعرة الحام"، رشدا لطمخالتات، ولمطالئئ تاضظئ البعرة والخادصغظ طظ أبظائعا باجاسادة 
الصرار، والامسك بأعثاف البعرة وسطى رأجعا إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم. وأضاف سئث الععاب: عضثا 
تئرعظ طثابرات عغؤئ تترغر الحام سطى طعصفعا التصغصغ طظ المخالتات الاغ غثسع إلغعا جغثعط الارضغ، والاغ 
غرشدعا الخادصعن وغسمض لعا المااجرون. وأردف افجااذ سئث الععاب: إن الاسطط والزطط لط غرعإ تمطئ الثسعة 
ولظ غرعئعط بإذن اهللا سج وجض سظ الصغام بعاجئعط، بض جغجغثعط سجغمئ وبئاتا تاى غأذن اهللا بالظخر والامضغظ.

هیئۀ تحریر الشام تختطف شابین 
من شباب حزب التحریر
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   السثد ٤٢٧   ٣   افربساء ٣ طظ رجإ ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ

اجامسئ لةظئ الاعجغه قجاماع وزراء خارجغئ ضغان غععد والثول المطئسئ طسه والعقغات الماتثة شغ أبع 
ظئغ، اباثاء طظ غعم افتث ٨ وتاى غعم البقباء ١٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر، وذلك طظ أجض اإلسثاد قجاماع 
العزراء، الثي غسمغه ضغان غععد بـ"صمئ الظصإ"، والثي جغسصث شغ المشرب، شغ آذار/طارس المصئض. وضان 
شغ  تحارك  الاغ  السمض  بمةمعسات  غسرف  طا  حضض  صث  الظصإ  شغ  الثول  لاطك  افول  الثارجغئ  وزراء  اجاماع 
اقجاماع التالغ شغ أبع ظئغ. وشغ عثا الخثد أضث تسطغص ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ: أن عثه الاترضات تأتغ بسث أغام شصط طظ اصاتام طا غسمى بعزغر افطظ الصعطغ لضغان 
غععد إغامار بظ غفغر لطمسةث افصخى، لازعر تةط الثغاظئ الاغ وخض إلغعا تضام المسطمغظ سربا وسةما، 
العبغصئ  السقصات  تظسب  بغظما  تةاعطه  غاط  أن  غةإ  إزساج  طخثر  جعى  لعط  تسظغ  ق  شطسطغظ  صدغئ  وأن 
غرجض  جسطاه  والشطرجئ  السظةعغئ  طظ  لمرتطئ  وخض  غععد  ضغان  أن  إلى:  الاسطغص  ولفئ  غععد!  ضغان  طع 
وشعده إلى بقد المسطمغظ شغ العصئ الثي غثظج شغه وزراؤه وصطسان طساعذظغه المسةث افصخى المئارك، 
وجظعده غسفضعن الثطاء وغصاطعن الحئاب وافذفال، وجراشاته تعثم الئغعت وتةرف افراضغ، تاى إظه بات 
غرى إطضاظغئ طظع تأبغر أي إجراء شغ الصثس أو الدفئ طعما ضاظئ بحاساه سطى تطك السقصات الاطئغسغئ طع 
افظزمئ السمغطئ! وخاط الاسطغص بالصعل: إن التضام طحشعلعن شغ الاطئغع بحضض غزعر أن تطك افظزمئ صث 
رطئ افطئ سظ صعس واتثة، وأن السمض السغاجغ التصغصغ والمظاب غةإ أن غارضج سطى إجصاط تطك افظزمئ 
الثائظئ وسثم الاعاون شغ ذلك، شالعصئ غدغص والمضر غحاث سطى أعض شطسطغظ والمسةث افصخى المئارك.

تامئ: تترضات أزقم السططئ وتضام المظطصئ وأجغادعط ...

َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿ُلِعَن  َصاَل:  ُبطَّ  ِبَبْعٍض»،  بَْعِضِهْم  ُقلُوَب  اللَُّه 
َذِلَك  َم  َ َمْر اْبِن   َ َوِع َداُوَد  ِلَساِن   َ َع ِإْسرائيَل   ِ َب ِمْن 
ُمْنَكٍر  َعْن  ْوَن  َ َنا َ َي ال  اُنوا  َ   ْعَتُدوَن  َ اُنوا  َ َو َعَصْوا  ِبَما 
ْوَن  َيَتَولَّ ْم  ُ ْ ِم ًا  َكِث َتَرى    َيْفَعُلوَن  اُنوا  َ َما  َس  ْ َلِب َفَعُلوُه 
صعله  إلى  ْم﴾  ُ ْنُفُس

َ
أ ْم  ُ َل َمْت  َقدَّ َما  َس  ْ َلِب َكَفُروا  ِذيَن  الَّ

ِبالَْمْعُروِف  لََتأُْمُرنَّ  َواللَِّه  «كَالَّ  َصاَل:  ُبطَّ  ﴿َفاِسُقوَن﴾، 
َولََتأْطُُرنَُّه  الظَّالِِم  يََدِي  َعلَى  َولََتأُْخُذنَّ  الُْمْنكَِر  َعِن  َولََتْنَهُونَّ 
والمقتر  َقْصراً».  الَْحقِّ  َعلَى  َولََتْقُصُرنَُّه  أَطْراً  الَْحقِّ  َعلَى 
عظا أن أعط أسمال افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
الثي  التاضط  طظ  أظطط  وق  الزالط،  سطى  اظخئئ  صث 
ق غتضط بما أظجل اهللا، صال تسالى: ﴿َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما 

اِلُموَن﴾. ُم الظَّ ُ وَلِئَك 
ُ
ُھ َفأ ْنَزَل اللَّ

َ
أ

جر  عع  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  إن  بض 
الثاسغ  بغظ  له  المعخض  والتئض  الثساء،  اجاةابئ 
وبغظ اهللا سج وجض، سظ تثغفئ بظ الغمان رضغ اهللا 
سظه صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َوالَِّذي نَْفِسي ِبَيِدِه، لََتأُْمُرنَّ 
ِبالَْمْعُروِف، َولََتْنَهُونَّ َعِن الُْمْنكَِر، أَْو لَُيوِشكَنَّ اللَُّه أَْن يَْبَعَث 
َعلَْيكُْم ِعَقاباً ِمْن ِعْنِدِه، ثُمَّ لََتْدُعنَُّه َفَال يَْسَتِجيُب لَكُْم». وعن 
أبي هريرة بلفظ: «لََتأُْمُرنَّ ِبالَْمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ َعِن الُْمْنكَِر، 
أَْو لَُيَسلِّطَنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم ِشَراَركُْم َفَيْدُعو ِخَياُرُكْم َفَال يُْسَتَجاُب 
لَُهْم». وحثد الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص سطى أن السر الضاطظ شغ الظعغ 
سظ المظضر عع طظ أعط تطضط افجرار، وجسطه ساطا شغ 
جسغث  أبغ  سظ  طسطط  رواه  شغما  وذلك  طسطط،  ضض 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  جمسئ  صال:  سظه  اهللا  رضغ  الثثري 
غصعل: «َمْن َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكَراً َفلُْيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع 
َفِبلَِسانِِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع َفِبَقلِْبِه، َوَذلَِك أَْضَعُف اْإلِيَماِن». شطط 
غارك عثا التثغث طةاق فتث أن غاةاعض المظضر إذا 
رآه، شإن اجاطاع تشغغره بالغث شسض، وإن لط غساطع 
تزعر  أن  سطى  شئالصطإ  غساطع  لط  شإن  شئالطسان، 

سطغه سقطات اإلظضار.
أسزط  طظ  عع  المظضر  إظضار  بأن  الصعل  إلى  ظثطص 
ظاعرا،  الحرع  غئصى  شئه  المسطمغظ،  صعة  أجرار 
اإلجقطغئ  افطئ  وعغئئ  صائما،  اهللا  أظجل  بما  والتضط 
طعثه،  شغ  المظضر  غصمع  وبه  افطط،  بغظ  طتفعظئ 
وتظصى أجعاء المسطمغظ طظ أدران المظضرات، وتخفع 
السالط  إلى  اهللا  دغظ  وغتمض  اهللا،  ذاسئ  شغ  التغاة 

 أجمع سظ ذرغص الةعاد شغ جئغض اهللا

وخفاغاه،  بظاغاه  شغ  غضمظ  جرا  سزغط  أطر  لضض  إن 
وعثا السر عع الثي غةسض افطر تغا وصعغا، ضالروح شغ 
الةسث، شإظعا جر تغاته وصعته وظحاذه، شإذا ظجسئ 
خار الةسث جبئ عاطثة تظازر الثشظ والاثطص طظعا. 
وافطئ اإلجقطغئ ططغؤئ بافجرار الاغ تةسطعا أطئ تغئ 
بض خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وطظ عثه افجرار وأسزمعا 
ضااب اهللا سج وجض وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، روى طسطط شغ 
ختغته طظ تثغث جابر بظ سئث اهللا رضغ اهللا تسالى 
سظعما أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «تََركُْت ِفيكُْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُه 
تثغث  طظ  التاضط  ورواه  اللَِّه».  ِكَتاُب  ِبِه  اْعَتَصْمُتْم  إِْن 
ابظ سئاس رضغ اهللا تسالى سظعما سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص أظه 
صال: «يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َقْد تََركُْت ِفيكُْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدُه إِِن 
اْعَتَصْمُتْم ِبِه ِكَتاَب اللَِّه». وطظ عثه افجرار طا أظئأظا اهللا 
ْخِرَجْت 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ سج وجض سظه شغ ضاابه الضرغط: ﴿ُكنُتْم َخ

َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  ْوَن  َ ْ َوَت ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َتأ اِس  ِللنَّ

ِھ﴾، وجسض عثه افجرار طخادر صعة وتغعغئ لفطئ  ِباللَّ
اإلجقطغئ طا داطئ طتاشزئ سطغعا، شرغئظا شغ الصغام 
الاصخغر  أو  شغعا  الافرغط  طظ  وتثرظا  بمصادغاتعا، 
﴿َفَلْوَال  وتسالى:  جئتاظه  صال  اجاتصاصاتعا،  أداء  شغ 
اْلَفَساِد  َعِن  ْوَن  َ ْ َي ٍة  َبِقيَّ وُلو 

ُ
أ َقْبِلُكْم  ِمن  اْلُقُروِن  ِمَن  اَن  َ

َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َبَع  َواتَّ ْم  ُ ْ ِم نَجْيَنا 
َ
أ ْن  مَّ ّمِ َقِليًال  ِإالَّ  ْرِض 

َ
اْأل  ِ

الطئري:  اإلطام  غصعل  َن﴾.  ُمْجِرِم اُنوا  َ َو ِفيِھ  ْتِرُفوا 
ُ
أ َما 

الضفر  وأعض  طساخغعط،  سظ  المساخغ  أعض  "غظععن 
باهللا سظ ضفرعط به، شغ أرضه".

وضثلك شإن اهللا سج وجض صث بغظ لظا جئإ لسظ الثغظ 
ضفروا طظ بظغ إجرائغض بأظعط ضاظعا ق غاظاععن سظ 
طظضر شسطعه، وذلك شغ صعله جئتاظه وتسالى: ﴿ُلِعَن 
 َ َوِع َداُووَد  ِلَساِن   َ َع ِإْسَراِئيَل   ِ َب ِمن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ
َال  اُنوا  َ   ْعَتُدوَن  َ اُنوا  َ وَّ َعَصوا  ِبَما  َذِلَك  َم  َ َمْر اْبِن 
اُنوا َيْفَعُلوَن﴾. وعظا  َ َس َما  ْ نَكٍر َفَعُلوُه َلِب ْوَن َعن مُّ َ َنا َ َي
غاةطى جر طظ افجرار سزغط وعع الظعغ سظ المظضر، 
أبع  رواه  شغما  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  سطغه  حثد  الثي  السر  وعع 
داود والارطثي سظ ابظ طسسعد رضغ اهللا سظه صال: 
بَِني  َعلَى  النَّْقُص  َدَخَل  َما  َل  أَوَّ إِنَّ   » ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال 
اللََّه  اتَِّق  َهَذا  يَا  َفَيُقوُل:  ُجَل  الرَّ يَلَْقى  ُجُل  الرَّ كَاَن  إِْسَرائِيَل 
َوَدْع َما تَْصَنُع َفإِنَُّه َال يَِحلُّ لََك، ثُمَّ يَلَْقاُه ِمَن الَْغِد َفَال يَْمَنُعُه 
ا َفَعلُوا َذلَِك َضَرَب  َذلَِك أَْن يَكُوَن أَِكيلَُه َوَشِريَبُه َوَقِعيَدُه، َفلَمَّ

إظضار املظضر جر صعة املسطمني
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرة – بغئ المصثسـ 

شغ  المساعذظات  شغ  الئظاء  غضبش  أن  الماعصع  وطظ 
اهللا،  رام  شغ  بسئاس  لصائه  بط  وطظ  الشربغئ.  الدفئ 
وتأضغثه سطى التاجئ المطتئ إلى تةظإ اتثاذ أي ذرف 
خطعات أتادغئ الةاظإ صث تآجب الاعترات المغثاظغئ.

ضمئ  دولغئ  دبطعطاجغئ  وشعد  صغام  جاء  وضثلك 
بجغارة  وجفراء  افوروبغ  اقتتاد  طظ  حثخغات 
المسةث افصخى المئارك، لسصث اجاماع رشغع المساعى 
ضرد  المتاطئ  بالصثس  اإلجقطغئ  افوصاف  دائرة  طع 
سطى جطعك غععد طع السفغر افردظغ صئض ذلك بغعم 
تغث طظساه طظ الثخعل إلى المسةث افصخى بثرغسئ 
شغ  اقتاقل،  حرذئ  طع  طسئص  تظسغص  وجعد  سثم 
تأضغث طظ غععد سطى أن العخاغئ العاحمغئ ق تسظغ 
ضالسةاد  والثثطات  افطعال  بسخ  تصثغط  جعى 

وخغاظئ التماطات.
ضثلك صغام وشث طظ أسداء طةطج الحغعخ افطرغضغ، 
بجغارة ضغان غععد طع رشده سصث لصاءات طع طمبطغظ 
سظ تجبغ الخعغعظغئ الثغظغئ الثي غصعده باسطؤغض 
إغامار  غصعده  الثي  الغععدغئ  والصعة  جمعترغاح، 
السططئ،  وزراء  رئغج  جفر  وضثلك  غفغر.  بظ 
طظ  السثغث  لطصاء  بروضسض  إلى  افتث  احاغئ  طتمث 

المسآولغظ افوروبغغظ.
شمثاخر التثغث أن الصدغئ الفطسطغظغئ تمر بمظسطش 
خسغث  سطى  جعاء  ضطعا،  لفذراف  بالظسئئ  خطغر 
السططئ الاغ باتئ ترى أن تطمعا بثوغطئ شطسطغظغئ 
شغ  أطظغاعا  وأن  غعم،  بسث  غعطا  غائثر  بات  عجغطئ 
أزقطعا  طظه  غصاات  الثي  اقجابماري  المحروع  بصاء 
أخئتئ شغ طعإ الرغح طع صثوم تضعطئ غععد الاغ 
خرتئ بأّن السططئ جاضعن شغ أتسظ أتعالعا طةرد 

ضظاعظات تضط ذاتغ ولفارة طرتطغئ ذئسا.
والسغسغ،  اهللا  سئث  رأجعط  وسطى  المظطصئ  وتضام 
باتعا غحسرون بارتفاع درجئ الترارة والثطر الصادم، 
افردن  وسطى  سرحه  سطى  غثحى  الثي  اهللا  سئث  سطى 
باسائارعا جاضعن العذظ الئثغض لطفطسطغظغغظ تسإ 
رؤغئ ظاظغاعع وتضعطاه، والسغسغ الثي غاعصع تطجغط 
غجة لمخر وعع طا غسظغ بالظسئئ له جغظاء باظغئ شعق 

جغظاء الاغ غضابث لطسغطرة سطغعا.
السططئ  أجغاد  وعط  وأوروبا،  وبرغطاظغا  أطرغضا  أطا 
وتضام المسطمغظ، شعط طاثعشعن طظ أذماع ظاظغاعع 
الثولاغظ  تض  سطى  جاصدغ  ربما  الاغ  وتضعطاه 

افوصات  عثه  شغ  وغآرصعط  إصطغمغئ،  أزطئ  وتعلث 
بالثات اظحشال أطرغضا وأوروبا بمطش الترب الروجغئ 
افوضراظغئ، إذ ق غرغثون أن غساشض ظاظغاعع ذلك شغ 
شرض واصع جثغث شغ شطسطغظ ق غاماحى طع التطعل 

والرؤغئ اقجاراتغةغئ الاغ غراعا الشرب لطمظطصئ.
وعع  له،  طثلق  ذفق  غععد  ضغان  شغ  غرى  شالشرب 
ترغص سطغه وسطى دواطه وتمضظه شغ المظطصئ، وعع 
شغ طتاولئ تثارك افطعر وتطعغص افتثاث ق غصعم 
بثلك طظ أجض السططئ الفطسطغظغئ أو أعض شطسطغظ 
أو المسطمغظ، بض طظ أجض التفاظ سطى طحروع ضغان 
غععد وظةاته شغ الئصاء شغ المظطصئ ضصاسثة طاصثطئ 

له وخظةر طسمعم شغ خاخرة افطئ.
شةحع غععد وذمسعط الثي ق تتثه تثود وشصثاظعط 
الئخغرة والرؤغئ السغاجغئ، عع طا غربك الشرب وغبغر 
لعط  ِصَئض  ق  غععد  أن  غثرك  شالشرب  طثاوشعط، 
ضض  وأن  طسعط،  التصغصغ  بالخراع  وق  بالمسطمغظ 
والثغاظات  المآاطرات  عع  المظطصئ  شغ  غئصغعط  طا 
والمحارغع اقجاسمارغئ ولغج صعة غععد وصثراتعط 
الطمع  أسماعط  صث  غععد  صادة  تغظ  شغ  الثاتغئ، 
غتسئعن  وباتعا  التصغصئ،  عثه  رؤغئ  سظ  والتصث 
أذماسعط  تتصغص  طظ  تمضظعط  صعة  لثغعط  أن 

وتططساتعط الاعراتغئ والخعغعظغئ.
وعثا أطر عع طظ شدض اهللا وضرطه، أْن ولى غععد طظ ق 
بخر له وق بخغرة، بتغث لظ تظفسعط خغاظات السططئ 
والتضام وتآطرعط طسعط سطى افطئ وشطسطغظ، ولظ 
تسسفعط طثططات الشرب واقجاسمار شغ ظض سثم 
الخراع  إلى  غععد  غصعد  طا  وعع  طسه،  تساوظعط 
طسعا،  المتاعطئ  المعاجعئ  وإلى  افطئ،  طع  التصغصغ 
ووباقً  افطئ  لخالح  صطسا  ظاغةاعا  جاضعن  والاغ 
سطى غععد وضغاظعط، وعثا طا غثرضه الشرب والسمقء 
تضام المسطمغظ، وعع ظفسه طا غتثرون طظه غععد، 
ولضظعا  وصعسه،  دون  التغطعلئ  أو  تأجغطه  وغتاولعن 
إرادة اهللا، وجائصى صدغئ شطسطغظ حعضئ شغ تطعق 
غععد والزالمغظ والثائظغظ، تاى غأذن اهللا بظخره، 
وغتغظ طعسث الطصاء طع جظث اهللا المظخعرغظ إن حاء 
ُكْم َوِلَيْدُخُلوْا  َ ُسوُؤوْا ُوُجو َ ﴿َفِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِل اهللا، 

 ﴾ًا ِب ْ وْا َما َعَلْوْا َت ُ ِ
ّ ٍة َوِلُيَت َل َمرَّ وَّ

َ
َد َكَما َدَخُلوُه أ ِ

ْ َ املْ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

سطى طظعاج الظئعة الاغ غتمض طحروسعا تجب الاترغر 
واخق لغطه بظعاره ساطق لعا.

طتاجئعن  إظضط  الضظاظئ:  جغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
طا  شعاهللا  الظزام،  عثا  أوزار  سظ  وجض  سج  اهللا  أطام 
لظ  وواهللا  جاظئضط،  أِطظ  أظه  لعق  غغه  سطى  تةرأ 
تغظ  وجض  سج  اهللا  أطام  طمغجاته  وق  رواتئه  تظفسضط 
ْم  ُ َّ ِإ ْم  ُ ﴿َوِقُفو الثقئص  رؤوس  سطى  المظادي  غظادي 
َمْسُئوُلوَن﴾، شئأي وجه تطصعن اهللا تغظعا وصث خثلاط 
طظعا؟!  سثوعا  وتمضغظ  صعرعا  شغ  وحارضاط  أطاضط 
باجاطاساضط  زال  وق  بسث  غفئ  لط  افوان  إن  أق 
شغه،  عغ  طما  واظاحالعا  وظخرتعا  فطاضط  اقظتغاز 
وافطر شغ أغثغضط شاصطسعا تئال الشرب وسمقئه الاغ 
شغ  لضط  غظخح  بمظ  تئالضط  وخطعا  أسظاصضط  تطعق 
اهللا وغرجع لضط جظئ سرضعا السماوات وافرض شغعا 
طظ التعر السغظ والثغرات التسان طا لع أذطئ واتثة 
طظعظ سطى السماء الثظغا فضاءت جمغسا ولصعر ظعرعا 
ظعر الحمج والصمر طسا، شق تسائثلعا الثي عع أدظى 
الظخر  غضاإ  أن  اهللا  سسى  وبادروا  خغر،  عع  بالثي 
سطى أغثغضط شغضعن سج عثه افطئ وسجضط شغ الثظغا 
واآلخرة، وجاثضرون طا ظصعل لضط وظفعض أطرظا إلى 
 ِ َّ ِ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا 

ا الَّ َ ُّ
َ
اهللا واهللا بخغر بالسئاد. ﴿َيا أ

 ﴾ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِملَا ُيْحِييُكْم َوِللرَّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تحسر بصطص سمغص بحأن طساصئض أبظائعا وتصعل: "ق 
أدري ضغش جأزوج أوقدي؟ شظتظ ظساظغ أحث المساظاة 
الاغ  المرأة  وتدغش  تسطغمعط".  ظفصات  ظسثد  لضغ 
"ق  وجععا:  سطى  واضتغظ  واإلظعاك  الشدإ  غئثو 
ظساطغع أن ظحاري الطتط بسئإ الشقء. بالضاد ظأضض 

الثجاج طرة أو طرتغظ حعرغا".
إن أجعأ طا غتثث شغ طخر عع تضمعا بالرأجمالغئ 
بغظعط  وتتعل  الظاس  رصاب  طظ  الشرب  تمضظ  الاغ 
وبغظ طعارد بقدعط وبرواتعا الماظعسئ والعائطئ الاغ 
غمضظعط بعا أن غةسطعا طخر دولئ سزمى ذات وشرة 
الظزام  به  غمظ  طا  طآوظئ  أعطعا  وتضفغ  البروة  شغ 
طا  عثا  برواتعط،  طظ  غظعإ  طا  شاات  طظ  سطغعط 
غتثث فعض طخر شغ ظض الرأجمالغئ وعغمظاعا سطى 
المعارد وظعئعا لطبروات وتطعلعا الاغ تسمص افزطات.

المساظصع  عثا  طظ  تثرج  تاى  طخر  تتااجه  طا  إن 
وتتمض  الاشغغر  سطى  صادرة  صعغئ  إرادة  عع  المعتض 
أدواته وأشضاره، أي أظعا بتاجئ إلى طحروع تداري 
الفارق،  وإتثاث  بالئقد  الظععض  سطى  صادر  بثغض 
المعارد  طع  الاساطض  لضغفغئ  ختغتئ  رؤغئ  وغمطك 
والبروات وضغفغئ تصسغمعا سطى الظاس بحضض سادل 
غدمظ إحئاع الظاس لتاجاتعط افجاجغئ سطى العجه 
افضمض، وعثا طا ق تمطضه الرأجمالغئ وق غغرعا. وق 
الراحثة  الثقشئ  ودولاه  بظزاطه  اإلجقم  إق  غمطضه 

تامئ ضطمئ السثد: أجئاب العئعط غغر المسئعق لطةظغه المخري

صاطئ شرصئ اإلرحاد بسعجئ، غعم الةمسئ ١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣، باساصال أتث حئاب تجب الاترغر 
وعع افخ سّمار الرابتغ إبر طثاعمئ طتض جضظاه، وذلك سطى خطفّغئ الظثاء الثي وجعه التجب إلى أعض تعظج، 
سئر بغان ختفغ باارغت الثمغج ١٢ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣. عثا وضان افخ سمار صث اساصض جابصا باارغت 
٢٠٢٢/١١/١٨م، سطى خطفّغئ تعزغع بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج 
بسظعان: "صمئ الفرظضعشعظغئ المظسصثة شغ تعظج صّمئ الفحض والثغاظئ"، وصث أخطى الصداء جئغطه بسث التضط 
بسثم جماع الثسعى. وسطغه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج سئر بغان ختفغ أظه بعثا 
تاأضث جغاجئ المقتصئ افطظغئ، خثطئ لتسابات جغاجّغئ تسسى لسرصطئ تجب الاترغر ودسعته. وأظه خار باباا 
دشسعا  طا  الئطث،  ظعإ  لسغاجات  واظئطاتعا  لطشرب  تئسّغاعا  إخفاء  سظ  ساججة  تعظج  شغ  السططئ  أن  الغعم 
لمقتصئ حئاب تجب الاترغر بسئإ طعاصفعط الراشدئ لطسغاجئ الاغ غظاعةعا الظزام المفطج السابث بمخغر 
تعظج وأعطعا. وبعثا شإن الرابتغ غساصض بسئإ أشضاره لغج إق. وأضث الئغان الختفغ أن تطفغص الاعط شغ تص 
حئاب تجب الاترغر واقساصاقت الماضررة، طعجعئ تعجغعا جغاجغا طفدعتا لاثعغش ساطئ الظاس طظ التجب 
ولمظع أعض تعظج طظ الاخثي لقجاسمار وأذظابه، ولمظسعط طظ السمض لسعدة التغاة وشص أتضام اإلجقم. وأن 
اقساصاقت والسةعن والمداغصات لظ تبظغ تجب الاترغر وحئابه سظ المدغ صثطًا شغ ضحش الادطغض السغاجغ 
واقتفاصغات الثغاظغئ الاغ تساعثف تعظج وأعطعا، وأن التجب لظ غاردد شغ طسغرته، طصافغًا ظعب رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص طظ أجض إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاثطص المسطمغظ طظ تضط الروغئدات.

النظام التونسی یعتقل أحد شباب حزب التحریر 
بتهمۀ العمل السیاسی على أساس اإلسالم

حکام المسلمین ویهود 
یرمون األمۀ عن قوس واحدة

شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
طتاضرة  الصثس  غرب  حمال  صرى 
صعة  جر  عع  المظضر  "إظضار  بسظعان 
المسطمغظ" والاغ تاضر شغعا الحغت 
سخام سمغرة (أبع سئث اهللا)؛ وذلك 
شغ طسةث سصئئ بظ ظاشع شغ صرغئ 
اهللا  سئث  أبع  تظاول  وصث  دصع.  بغئ 
غضعن  وضغش  المظضر  إظضار  شرضغئ 
إظضارعط  شغ  المسطمغظ  صعة  جر 
تشغغرعا  إلى  والسسغ  المظضرات 
بأغثغعط وبألسظاعط، وأن أضئر طظضر 
شغ واصع المسطمغظ شغ عثا الجطان 

عع التضط بشغر طا أظجل اهللا، وأن العاجإ سطى المسطمغظ السسغ إلى تتضغط حرع اهللا سج وجض وسثم السضعت سظ 
التضام الثغظ ق غتضمعن بحرع اهللا، فن السضعت سظ إظضار المظضرات غآدي إلى سثاب طظ اهللا غحمض المسطمغظ 
جمغسا وق غساةاب دساؤعط. وتطصى أبع سئث اهللا طةمعسئ طظ افجؤطئ سصإ المتاضرة أجاب سظعا طآضثا أن 
إظضار المظضر واجإ سطى جمغع المسطمغظ وعع خمام أطان لعط شعع طا حرط اهللا سج وجض به خغرغئ عثه افطئ.

شباب حزب التحریر فی قرى شمال غرب القدس 
یعقدون محاضرة حول أهمیۀ األمر بالمعروف والنهی عن المنکر
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"الةعاد وآخرته.. طا بسث افجطمئ" سام ٢٠١٨، ودراجئ 
إغطالغئ سظعاظعا "اإلجقم السغاجغ شغ الئقد السربغئ.. 
الاارغت والاطعر" سام ٢٠١٣ لاسسئ باتبغظ شغ جاطسئ 
روطا. ودراجئ طالغجغئ سظعاظعا "اإلجقم السغاجغ شغ 
وُسصث   .٢٠١٨ سام  اإلجقطغجم"  بسث  وطا  اإلجقطغجم 
اإلجقم  "آشاق  بسظعان  طآتمٌر  افردظغئ  الساخمئ  شغ 
السغاجغ شغ إصطغط طدطرب، اإلجقطغعن وتتثغات طا 
بسث الربغع السربغ" سام ٢٠١٧، وطآتمر باٍن شغ السام 
الحروط،  السغاجغ:  اإلجقم  بسث  "طا  بسظعان   ٢٠١٨
السغاصات واآلشاق". وعثه ظماذج صطغطئ فسمال الترب 
براطب  سظ  ظاعغك  السغاجغ،  اإلجقم  سطى  المتمعطئ 
لظحر  المعظفئ  السربغئ  المصاقت  وطؤات  الفدائغات، 

خراشئ شحض اإلجقم السغاجغ.
وطما غقتر سطى ضض عثه اإلخثارات خطعُّعا طظ أي 
إبئات لفحض اإلجقم السغاجغ. وطسزمعا غساظث إلى 
المرطعصغظ  بالسطماء  وغخفعظعما  وبغات،  روا  طجاسط 
السغاجغ  واإلجقم  اقجاماسغئ  الترضات  حآون  شغ 
وغطثخعن  لعما،  غارجمعن  الظفسغ.  الاأبغر  بعثف 
بعثف  ضالئئشاوات،  وغضررون  وغسطصعن  وغصائسعن 

الاروغخ سئر الدت اإلسقطغ.
لصث سّممئ عثه الثراجات الظماذَج الاغ اجاسرضاعا 
اإلجقم  شحض  شجسمئ  اإلجقطغئ،  الترضات  ضض  سطى 
السغاجغ، واجاثلَّئ سطى ذلك بالممارجات المظترشئ 
سظث جعات اخاارتعا وتساطئ سظ غغرعا، وسظث طظزرغظ 
لطسمض اإلجقطغ غسعِّغعن اظتراشاتعط بمجاسط إجقم 
وجطغ أو طساثل، وغصعلعن بالثغمصراذغئ والترغات 
الساطئ. وتةاعطئ دققت الظخعص الحرسغئ شغ عثا 
المةال، وتشاشطئ سظ الظااج الضئغر الثي صثطه تجب 

الاترغر شغه.
لثلك ضاظئ ضض عثه الثراجات واإلخثارات طاعاشائ 
التصائص  وذمج  الادطغض  سطى  تصعم  فظعا  المجاسط، 
سظاوغظعا  طتثدة،  تةارب  تثاار  شعغ  سظعا.  والاسمغئ 
إجقطغئ وتصغصاعا غغر ذلك، شااثثعا دلغقً سطى شحض 
اإلجقم شغ التضط. وتسمث إلى ترضات إجقطغئ الزاعر 
والحسارات، ولضظعا سطماظغئ المداطغظ، ضتجب السثالئ 
والاظمغئ شغ ترضغا، وترضئ اإلخعان المسطمغظ وبظاتعا، 
ضةئعئ السمض اإلجقطغ شغ افردن، وترضئ الظعدئ 
شغ تعظج وتجب السثالئ والاظمغئ المشربغ، شااثثعط 
دلغقً سطى شحض اإلجقم السغاجغ، طع أن ذروتاتعط 
وطمارجاتعط السغاجغئ تاظاصخ طع اإلجقم. بط تسثُّ 
شحض عآقء شغ تصثغط أي برظاطب أو طحروع جغاجغ 
إجقطغ شحقً لقجقم السغاجغ، وتئظغ سطى ذلك أن 
اإلجقم خاٍل طظ أشضار جغاجغئ طظاجئئ لعثا السخر. 
وعثا جصعٌط طظعةغ وأخقصغ ُطجٍر، فظه تشاشض سما ق 
غةعطه ذو ظزر طظ حمعل حرغسئ اإلجقم، ولما شغه 
طظ تةاعض لتجب الاترغر، وضرِب خفحٍ سطى إخثاراته 
واقجاماع،  واقصاخاد  واإلدارة  التضط  أظزمئ  شغ 
ولثجاعر إجقطغ باعٍر لطثولئ اإلجقطغئ. لثلك، ضان 
عثا الاشاشض طع تسمغط اقتعام لقجقم وجائر ترضاته 
ودلغًق  لطتصائص،  وذمساً  طفدعتاً  دجقً  السغاجغئ 
سطى تعاشئ عثه الثراجات واظتطاط الصائمغظ بعا، 
وسطى أن طصعلئ شحض اإلجقم السغاجغ شرغئ طضحعشئ 

وجاصطئ ضأختابعا.
وإّن العصائع الةارغئ لابئئ أن السطماظغئ عغ الفاحطئ، 
وجرائمعا،  بفسادعا  والظسض  الترث  أعطضئ  شصث 
وعغ تةعث لطئصاء سطى صغث التغاة بالادطغض وذمج 
شصث  اإلجقم  أطا  وجتصعا.  الحسعب  وبصاض  التصائص، 
وإذا  تارغثه.  ذعال  الظزغر  طظصطع  ظةاتاً  سمطغاً  ظةح 
السمض  طغثان  شغ  شعع  الغعم،  التضط  شغ  غضظ  لط 
السغاجغ، غظاضض وغضاشح لغخض إلى التضط، ولغصدغ 
سطى السطماظغئ ودعاصظاعا. شعع التص، وافخغض الظاجح 

 والئثغض الصادم، وعغ الجسط الئاذض واآلشض

ضمظ  السغر  سطى  الارضغ  الظزام  غخر  شزئ  بعصاتئ 
خطعات  تث  شصث  افطرغضغ،  السغاجغ  التض  خطعات 
الاصارب طع ظزام اإلجرام، جاسغا لاظفغث التض السغاجغ 
سئر إغةاد شضرة الصئعل به والافاوض طسه، طظ خقل 
والتعار  الاخالح  وجعب  تعل  الماضررة  الاخرغتات 
طسه، وأخغرًا سصث الطصاء البقبغ بغظ وزراء ترضغا وروجغا 
سطى  أضبر  لصاءات  بسصث  الاخرغتات  وضثلك  وجعرغا، 

طساعغات أسطى.
غأتغ عثا اإلخرار بسث جطسطئ طظ المضائث الاغ تاضعا 
الظزام الارضغ لبعرة الحام وأعطعا، شطصث ضاظئ اتفاصغات 
وذعران  جعتحغ  شغ  لتصعا  وطا  الماسثدة،  أجااظئ 
لطظزام  حاجسئ  طظاذص  تسطغط  سظعا  ظاب  والرغاض، 
بط  درسا،  بمثغظئ  واظاعاء  تطإ  بمثغظئ  بثءًا  المةرم 
ذرغص أتعجاراد تطإ دطحص وطا غتغط به طظ طثن 

وصرى شغ طططع سام ٢٠٢٠م.
عثا الاارغت طظ الثثقن والمضر ببعرة الحام، وطا راشصه 
طظ اإلطساك بجطام صادات الفخائض والتضعطات العظغفغئ، 
جسض الظزام الارضغ غحسر بصثرته سطى السغر أضبر ضمظ 
اسائر  خارجغاه  وزغر  إن  تاى  السغاجغ،  التض  خطعات 
أخعات الظاس الاغ خرجئ ترشخ تخرغتاته أظعا صطئ 
ترشدعا اظطقصاً طظ طخالتعا الحثخغئ، ضثلك جسطه 
ق غأبه بأخعات الرشخ، وغسامر باخرغتاته المسافجة.

إن  ُغصال  أن  الائرغر  وغرغإ  الاطئغض،  سةغإ  وطظ 
الظزام الارضغ غسسى لطاصارب طع الظزام المةرم بتبًا 
الثي  شما  اظاثابغ،  طضسإ  لاتصغص  أو  طخالته،  سظ 
غمطضه الظزام المةرم الماعالك تاى غسطغه له، جعاء 
بط  اقظاثابغئ؟  السمطغئ  لثسط  أو  المخالح  تغث  طظ 
ضغش غفسر ضض سمطغات الاسطغط السابصئ الاغ طا ضان 
لغتخض سطغعا الظزام المةرم لعق اقتفاصغات السغاجغئ 

شغ أجااظئ وجعتحغ؟
إن جظعات البعرة الاغ صاربئ سطى اقبظاغ سحرة ضاظئ 
ضفغطئ لاخظع وسغاً سطى ضبغر طظ أبةثغات البعرات، شصث 

إخرار سطى املخالتات
ووسغ سطى أبةثغئ البعرات

ـــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخرـ  ــــــــــ

لثى الضبغر أن البعرة الاغ تصئض أن تأخث  بات ُطثرضاً 
المال شإن طخغرعا إلى زوال، وأن أظخاف البعرات تسظغ 
تدغغع الادتغات، وأن صرار البعرة ق بّث أن غئصى بغث 
أعطعا، وأن ترتغإ الخفعف والسمض الةماسغ عع طظ 
بث  ق  وأظه  طاماجضئ،  البعرة  تئصغ  الاغ  افجج  أعط 
أن تاخش الصغادة السغاجغئ لطبعرة بالعسغ واإلخقص، 
طئطعرًا،  واضتا  طحروساً  تماطك  أن  لدرورة  إضاشئ 
الشاغئ،  إلى  الُمعخض  لططرغص  ضاطق  تخعرًا  وضثلك 

وتتصغص افعثاف المرجعة.
خطعة  غسائر  افطعر  عثه  ضض  سطى  العسغ  تحّضض  إن 
طعمئ شغ ذرغص الظخر، إق أظعا بالاأضغث لغسئ ضاشغئ، 
بض ق بث طظ السغر ضمظ خطعات سمطغئ طظ حأظعا أن 
تتصص عثف اجاسادة صرار البعرة، تغث إن عثا العثف 
ق بث له طظ سمض جماسغ، وأي سمض جماسغ غئثأ بفرد 
أو سثة أشراد غثرضعن أعمغئ اجاسادة الصرار، وغحسرون 
بالثطر المتثق بالبعرة ظاغةئ جطئعا صرارعا، شغاترك أو 
غاترضعن لةمع الظاس طظ طبطعط، لغاعاشصعا سطى رجط 
طسار البعرة بما تحضض لثغعط طظ وسغ سطى أبةثغاتعا.
ظئراجعا  غضعن  أن  غةإ  السمطغئ  الثطعات  عثه 
 َ َّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿يا  تسالى:  صعله  وطساظثعا 

َن﴾، شإن عثا افطر طظ اهللا جئتاظه  َوكونوا َمَع الّصاِدق
وتسالى غةإ أن غسمض به ضمظ طغجان طساصغط غمغج 
بغظ الخادق وبغظ الضاذب، شطغسئ الثطعات المططعبئ 
دون  أو  واضتئ،  أجج  دون  تةمغسغئ  سمطغئ  طةرد 
تمتغص دصغص لمظ عع أعض فن غضعن ججءًا طظ خارذئ 

الطرغص قجاسادة الصرار.
وغةإ أن ق غشغإ سظ افذعان وق بأي تال بأن الظخر 
وعع  افتث،  العاتث  اهللا  سظث  طظ  عع  إلغه  ظرظع  الثي 
جئتاظه صث تثرظا طظ تئج الظخر، وشصث وقغاه تال 
اقباساد سظ الخادصغظ والمغض ظتع الزالمغظ، شصث صال 
ُكُم الّناُر َوما َلُكم  ذيَن َظَلموا َفَتَمسَّ َ الَّ تسالى: ﴿َوال َترَكنوا ِإ

 ﴾وِلياَء ُثمَّ ال ُتنَصروَن
َ
ِ ِمن أ َّ ِمن دوِن 

بسث طظاخش الصرن الفائئ، بثأت تسري شغ المسطمغظ 
تاسطص  أتضام  طةرد  لغج  اإلجقم  أن  سطى  ختعة 
جغاجغئ  سصغثة  وأظه  وافخقق،  والسئادات  باإلغمان 
أخثت  بط  التغاة.  حآون  لضاشئ  ظزام  سظعا  غظئبص 
عثه الختعة تظاحر بغظ المسطمغظ وتجداد سقطاتعا 
العسغ  شغ  اقظصقب  عثا  إلى  الشرَب  ظئَّه  طا  ودقئطعا، 
طسامر  تراجع  شغ  المسطمعن  ضان  تغث  اإلجقطغ، 
سظ شعط اإلجقم بعخفه ظزاطاً حاطقً لحآون التضط 
بسعدة  لطشرب،  ظثغرًا  اقظصقب  عثا  شضان  والسغاجئ. 
اإلجقم إلى طغثان الخراع بسث أن اذمأظعا إلى أظعط 
شاجاظفر  رجسئ.  غغر  إلى  السغاجغ  ضغاظه  سطى  صَدْعا 
الشرب وشغ طصثطاه أطرغضا لدرب شضرة الثقشئ والاعجه 
السغاجغ اإلجقطغ برطاه. وأذطص سطى عثا الاعجه اجط 
اإلجقطغجم Islamism، ووجَّه طراضج الثراجات الشربغئ 

والسربغئ، لاصثغط طصارتاتعا لعثه المعاجعئ.
السالمغ  الظزام  سطى  الصائمغظ  طداجع  أصخ  والثي 
ظخعص  طخثره  أن  عع  اإلجقطغ  الاعجه  عثا  شغ 
حرسغئ طظ سظث اهللا، ولغج صعاظغظ ططروتئ بعخفعا 

طةرد إظااج بحري.
إجقطًا  عظاك  أن  السغاجغ  اإلجقم  تسئغر  غسظغ  وق 
بضض  واتث  شاإلجقم  جغاجغ،  غغر  وإجقطاً  جغاجغاً 
تحرغساته، جعاء شغ السئادات أو المساطقت أو السصعبات 
أو أتضام الثقشئ أو غغرعا. وإظما المراد بعثا الاسئغر 
السئادات  شصه  طبقً  شُغصال  اإلجقطغ،  السغاجغ  الفصُه 

وشصه المساطقت والفصه السغاجغ وطا حاضض ذلك.
وصث دشع ظععر رأي سام شغ افطئ أواخر الصرن الفائئ 
الشرب  طفضري  اإلجقطغ،  السغاجغ  الاشغغر  لخالح 
لثراجئ  شغه،  والثراجات  الفضر  وطراضج  وأضادغمغغه، 
إبر  وخثرت  بحأظه.  طصارتاتعط  وتصثغط  افطر  عثا 
ذلك دراجات تصعل إن اإلجقم السغاجغ طةرد ذرائع 
وبترضئ  وترضغا،  بإغران  لثلك  واجاحعثت  اظاعازغئ. 
وتشغُّراتعا  طعاصفعط  واجاصخئ  المسطمغظ،  اإلخعان 
أن  سطى  ورّضجت  التضط.  إلى  العخعل  فعثاف  تئساً 
عثه الاةارب والترضات لط تصثم أي برظاطب لمسالةئ 
تئسًا  وتضمئ  اقجاماسغئ،  أو  اقصاخادغئ  المحاضض 

لثلك سطى اإلجقم السغاجغ بأظه شاحض.
"شحض  ضااب  الثراجات  عثه  أبرز  طظ  ضان  وصث 
روا  أولغفر  الفرظسغ  أخثره  الثي  السغاجغ"  اإلجقم 
شحض  السغاجغ  اإلجقم  أن  شغه  وأضث   ،١٩٩٢ سام 
وجغثرج طظ المغثان صئض ظعاغئ الصرن. وضااب "صثوم 
افضادغمغ  أخثره  الثي  اإلجقطغغظ"  بسث  طا  طةامع 
 ،١٩٩٦ سام  بغات  آخش  إغراظغ  أخض  طظ  افطرغضغ 
وتعصع شغه جصعط تضط طقلغ إغران. وضااب "طا بسث 
اإلجقطغجم.. افوجه الماشغرة لقجقم السغاجغ" وعع 
لسحرة باتبغظ طع آخش بغات الثي ترره سام ٢٠٠٩. 
السغاجغ  اإلجقم  أن  اٍإلجقطغجم  بسث  بما  وطراده 

شحض، والسطماظغئ عغ الئثغض.
ورغط ذلك، جاءت البعرات السربغئ أواخر السام ٢٠١٠

افطئ  خغار  عع  السغاجغ  اإلجقم  بأن  لاخثطعط 
غعثد  وعثا  وطتاوقتعط،  طجاسمعط  رغط  اإلجقطغئ، 
الشرب وأظزماه وسمقءه. شأحسطعا جئعئ الترب سطى 
اإلجقم السغاجغ وأّجةععا، وبثاخئ بسث اظصقب تمعز 
٢٠١٣ سطى تضط اإلخعان شغ طخر، واعاجاز تضط ترضئ 
الظعدئ شغ تعظج، رغط سطماظغاعا وتئةتعا بأظعا ترضئ 
جغاجغئ ولغسئ إجقطغئ. وظحطئ التمقت اإلسقطغئ 
اإلجقم  بأن  افضاذغإ  بدت  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
السغاجغ صث شحض، طساظثًة إلى طا آلئ إلغه البعرات 
السربغئ شغ طخر وتعظج وغغرعما. وخثرت شغ ذلك 
سحرات الضاإ ضضااب آخش بغات "طا بسث اإلجقطغجم" 
السام  طظث  جاعجًا  ضان  أظه  طع  سام ٢٠١٣  خثر  الثي 
٢٠٠٩. وضااب "إسادة الافضغر شغ اإلجقم السغاجغ" 
سام ٢٠١٧، لئاتَبْغظ شغ طراضج دراجات أطرغضغئ. وضااب 

شرغئ شحض اإلجقم السغاجغ
دجض طفدعح وذمج لطتصائص

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمعد سئث العاديـ 

تسصغئا سطى خطعات الظزام الارضغ الاطئغسغئ طع ظزام أجث المةرم، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر/ وقغئ ترضغا: أن أردوغان غسطط أن الطصاء طع أجث عع خغاظئ واضتئ هللا ورجعله وافطئ، شصث جسى إلى تثفغش 
ضشط المسطمغظ طظ خقل إذالئ وصئ عثه السمطغئ، طدغفا: أن خطعة الاطئغع الارضغئ طع ظزام أجث عغ اجامرار 
لطثطعات السابصئ الماثثة شغ جعرغا وججء طظ التض السغاجغ الثي تتثده أطرغضا. وسطى الرغط طظ أن ترضغا صثطئ 
المساسثات اإلظساظغئ القزطئ لقجؤغظ السعرغغظ، إق أظعا تاولئ تماغئ ظزام السفاح طظث الئثاغئ ضما غصادغ الثور 
الثي صثطاه لعا أطرغضا. وتساءل الئغان: ألط تضظ تضعطئ أردوغان عغ الاغ ضمظئ جصعط تطإ سئر سمطغئ درع 
الفرات؟ ألط تضظ تضعطئ أردوغان عغ الاغ خثسئ البعار باطعغص إدلإ بظصاط المراصئئ ووسثعا بتماغاعط؟ ألط غضظ 
أردوغان عع الثي جطج أوق شغ أجااظئ بط جعتحغ سطى الطاولئ ظفسعا وتساون طع إغران وروجغا، الثغظ جفضعا 
دطاء المسطمغظ؟ وتابع الئغان بالصعل: لسظا طظثعحغظ طظ أن افراضغ الاغ تط تترغرعا جاسعد بالضاطض تتئ جغطرة 
الظزام، ضما أظه لغج طظ المساشرب أن تثشع ترضغا القجؤغظ طرة أخرى إلى أتدان افجث فجئاب اظاثابغئ. ولفئ 
الئغان إلى: أن طا غبغر الثعحئ تصا عع سثم الصثرة سطى إدراك ضض عثه المضائث والمآاطرات الاغ ظسةاعا افظزمئ 
المعالغئ لطشرب شعق رؤوس المسطمغظ، وأظه سطى الرغط طظ ضض طا تثث طا زالعا غاعصسعن الظعاغا التسظئ طظعط! 
وخاط الئغان بالصعل: إن الاطئغع طع ظزام أجث، لظ غةطإ جعى العصعع شغ غدإ اهللا تسالى. وغظئشغ سطى المسطمغظ 
شغ ترضغا، أن غسارضعا عثه الثغاظئ بضض صعتعط، وغةإ أق غعاشصعا سطى الاتاور طع افجث تتئ أي ظرف وحرط.

التطبیع مع أسد خیانۀ هللا ورسوله والمسلمین

ظحرت ختش بارزة سثة شغ بظشقدش تصرغرًا شغ ٢٠٢٣/٠١/١١م أشاد بأن تضعطئ بظشقدش احارت جرًا براطب 
تةسج وأدوات طراصئئ السام الماضغ طظ حرضئ غثغرعا صائث جابص لعتثة تضظعلعجغا اقجاثئارات الاابسئ لضغان 
غععد. وشغ ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ السام الماضغ، أرجض تضام بظشقدش الصعات الئظشالغئ الئترغئ لقحاراك 
شغ تثرغئات بترغئ دولغئ (IMX) احارضئ شغعا طع ضغان غععد، تغث ظّزمئ صائثة التطش الخطغئغ أطرغضا عثه 
الاثرغئات شغ إذار تسجغج السقصات بغظ الئقد اإلجقطغئ وضغان غععد المست. طظ جاظئه صال بغان ختفغ خادر 
سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: طظ العاضح أن تضعطئ تسغظئ الثائظئ ترغث تطئغع 
السقصات بئطء طع ضغان غععد الشاخإ خثطئ لمخالح أطرغضا ولتماغئ سرحعا. ولغج التضام عط وتثعط 
الماعاذؤعن شغ عثه الثغاظئ، بض إن صادة أتجاب المسارضئ السطماظغئ اآلخرغظ أغدًا سطى اتخال بصادة اقتاقل، 
وصث جئص لفطغظ السام لتجب الحسإ الئظشالغ أجطط حعدري، وظائإ رئغج اتتاد الطقب المرضجي لةاطسئ دضا 
جابصًا جعظع أودغضار بارغحاد، أن الاصغا بالسغاجغ الئارز طظثي ن خفثي طظ ضغان غععد الشاخإ. لثلك غةإ 
أن ظطغح بعآقء التضام السطماظغغظ الثعظئ وبظزاطعط الصمسغ، وأن ظسسى إلصاطئ الثقشئ المعسعدة سطى طظعاج 
الظئعة، الاغ جاتاجإ عآقء التضام السمقء الثعظئ شغ الثظغا صئض طتاجئاعط بغظ غثي اهللا الصعي الماسال.

عالقات نظام بنغالدش السریۀ مع کیان یهود 
تؤکد أنه عدو لإلسالم والمسلمین

ترزح الئحرغئ تتئ وذأة السةج والدسش والاثطش الثي جسض اإلظسان غطمح لما لغج له وغاسثى سطى تص اهللا جئتاظه 
شغ الاحرغع، شغسظ تارًة صاظعظاً لمظع اإلظةاب وطرة أخرى غةسطه ضرورة قزطئ لتغاة المةامع، طاظاجغاً شطرة اإلظسان 
الاغ صررعا ربُّه وخالصه شغ ضعن الئصاء غرغجة طقزطئ له، غسسى فجطعا لطاجاوج واإلظةاب وتفر ظعسه ضإظسان اجُاثطش 
شغ عثه افرض. غظزرون لطمةامع ظزرة طادغئ بتائ، وُغةسض بصاء اإلظسان سطى عثا الضعضإ طرععظاً بتالئ اقصاخاد 
وتصثطه، شإن تراجع اقصاخاد وارتفسئ افجعر وصطئ افغثي الساططئ خار تضبغر الظسض وزغادة السضان ضرورًة غحةع 
سطغعا الصاظعن وطظًئ تمظ بعا الثول سطى حسعبعا ق فجطعا بض فجض زغادة طسثل الظاتب الصعطغ، شغ خعرة تحابه 
اجاسئاد شرسعن لصعطه باجاثفاف خعَّر لعط ظفسه إلعاً ُغسئث غمظتعط تص التغاة وطساطجطاتعا، شأذاسعه غاشطغظ أظَّه 
ذاغغئ لعق خدعسعط له طا ضان لسطعته طظ صغمئ. وعضثا غزعر طثى إجرام الئحر بتص أظفسعط تغظ تظضروا لاحرغع 
اهللا، واجاضئروا شغ افرض بععط الصثرة سطى تثبغر حآوظعط. وإن الصعل الفخض إظه ق تغاة لقظسان والئحرغئ إق 
بالعثي الرباظغ، شغ تحرغع ضاطض غتفر بصاءعط وتغاتعط وشغه وتثه عظاؤعط وجسادتعط. تغاة غضعن اإلظسان شغعا 
عع جغث الضعن بما تئاه اهللا طظ ظسمئ السصض واإلغمان، باحرغع جاء لتفر الئحرغئ؛ شضان طظ أعط ضروراته تفر 
الظفج والسصض والظسض وتترغط اقساثاء سطغعا. أطا شغ ظزرته لطحغثعخئ شطط تضظ أبثًا داء وق طحضطئ طساسخغئ 
وسئؤاً سطى الثولئ، بض إن رجعل الرتمئ ضان طظ عثغه أن صال ملسو هيلع هللا ىلص: «لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغريَنَا َويَْعِرْف َرشَف كَِبريِنَا» ضما 
جاء شغ تثغث سئث اهللا بظ سمرو رضغ اهللا سظعما. وطصعلئ أطغر المآطظغظ سمر بظ الثطاب المحععرة لطحغت الغععدي: 
"أخثظا طظك الةجغئ حاباً وضغسظاك حغثاً"، وأطر له براتإ طظ بغئ المال. عثه الحرغسئ الاغ تطئصعا دولئ الثقشئ، 
تسعس الظاس بالرتمئ والسثل والرساغئ. وعثا طا تتااجه الئحرغئ لغظصثعا طظ حصاء السغح شغ درضات الرأجمالغئ.

القول الفصل؛ ال حیاة للبشریۀ إال بالهدي الربانی

لصث حصغ السالط طظث أن تتضمئ شغه الثول الرأجمالغئ بعخفعا دوقً ضئرى شغ السالط، وحصغ باقجاسمار الثي عع 
ذرغصئ لاظفغث شضرة طئثئعا الرأجمالغ. وجغزض السالط حصغاً طا داطئ عثه الثول الضئرى تاتضط شغه وتاجاتط شغما 
بغظعا لئسط ظفعذعا سطغه، وطا دام اقجاسمار له أي وجعد، طعما تشغر حضطه، واخاطفئ أجالغئه. ولظ غاأتى خقص 
افطئ طظ عثا الحصاء إق بإزالئ المئثأ الرأجمالغ طظ العجعد. ولغج غغر اإلجقم الصادر سطى ذلك، بض عع العتغث الصادر 
سطى إزالئ اقجاسمار وعثم الرأجمالغئ بإزالئ شضرتعا طظ ظفعس طساظصغعا بعخفعا وجعئ ظزرعط شغ التغاة، وسرض 
اإلجقم ضفضرة ضطغئ سظ الضعن واإلظسان والتغاة، لااظاولعا جمغع الحسعب وافطط ولاعضع طتض بتث وظصاش بغظ 
الثول جمغسعا، وق غمضظ تطئغص ذلك سمطغاً إق بعجعد الثولئ اإلجقطغئ الصعغئ شغ المسرح الثولغ. لثلك ق بث طظ 
وضع تث لحر الرأجمالغئ الثي غطشى سطى السالط طظث صرون سثة، وق بثَّ طظ إغةاد الثولئ الصادرة سطى شسض ذلك أق وعغ 
َن﴾. َاِكِر

ْ
ُ امل ْ ُ َخ َّ ُ َو َّ ْمُكُر  َ ْمُكُروَن َو َ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لارد طضر التاصثغظ لصعله تسالى: ﴿َو

المبدأ الرأسمالی هو سبب شقاء العالم
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