
الثطغفـئ:
الثطغفئ عع الثي غظعب سظ اُفطئ شغ التضط والسططان، 
جسض  صث  اإلجقم  أن  ذلك  الحرع.  أتضام  تظفغث  وشغ 
به  غصعم  طظ  شغه  ُتظغإ  لُفطئ،  والسططان  التضط 
ظغابئ سظعا. وصث أوجإ اهللا سطغعا تظفغث أتضام الحرع 
جمغسعا. وبما أن الثطغفئ إظما غظخئه المسطمعن؛ لثلك 
ضان واصسه أظه ظائإ سظ اُفطئ شغ التضط والسططان، 
وشغ تظفغث أتضام الحرع؛ لثلك شإظه ق غضعن خطغفئ 
إق إذا باغساه اُفطئ، شئغساعا له بالثقشئ جسطاه ظائئًا 
سظعا، واظسصاد الثقشئ له بعثه الئغسئ أسطاه السططان، 
أطر  غطغ  َطْظ  غضعن  وق  ذاساه.  افطئ  سطى  وأوجإ 
باغسه أعض التض والسصث شغ  إذا  خطغفئ إق  المسطمغظ 
وضان  واقخاغار،  بالرضا  حرسغئ،  اظسصاد  بغسئ  اُفطئ 
لحروط اظسصاد الثقشئ، وأن غئادر بسث اظسصاد  جاطساً 

الثقشئ له باطئغص أتضام الحرع.
الطصإ:

أو  الثطغفئ،  لصإ  شعع  سطغه  غططص  الثي  الطصإ  أطا 
اإلطام، أو أطغر المآطظغظ. وصث وردت عثه افلصاب شغ 
بعا  ُلّصإ  ضما  الختابئ،  وإجماع  الختغتئ،  افتادغث 
سظ  الثثري  جسغث  أبع  روى  وصث  الراحثون.  الثطفاء 
الرجعل  أظه صال: «إذا بُويع لخليفتني فاقتلوا اآلخر منهام»

أظه  الساص  بظ  سمرو  بظ  اهللا  سئث  وسظ  طسطط.  رواه 
جمع رجعل اهللا  غصعل: «…ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة 
وسظ  طسطط.  رواه  التثغث»  فليطعه...  قلبه  ومثرة  يده، 
سعف بظ طالك سظ رجعل اهللا  صال: «خيار أمئتكم الذين 
رواه  عليكم»  ويصلون  عليهم  وتصلون  ويحبونكم،  تحبونهم 
الثي  التاضط  لصإ  ذضر  افتادغث  عثه  شفغ  طسطط. 
غصغط أتضام الحرع شغ اإلجقم وعع: الثطغفئ أو اإلطام. 
وأطا لصإ أطغر المآطظغظ شأخئح طا ورد شغه تثغث ابظ 
وختته  المساثرك،  شغ  التاضط  سظث  الجعري  حعاب 
رجاله  العغبمغ  وصال  الطئراظغ،  وأخرجه  الثعئغ، 
حعاب  ابظ  "سظ  التاضط  سظث  ولفزه  الختغح،  رجال 
أن سمر بظ سئث السجغج جأل أبا بضر بظ جطغمان بظ 
أبغ تبمئ... ضان ُغضاإ: طظ خطغفئ رجعل اهللا  شغ 
سعث أبغ بضر   ، بط ضان سمر َغضاإ أوقً: طظ خطغفئ 
أبغ بضر، شمظ أول طظ ضاإ طظ أطغر المآطظغظ؟ شصال: 
تثباظغ الحفاء، وضاظئ طظ المعاجرات افول، أن سمر 
غئسث  بأن  السراق،  ساطض  إلى  ضاإ     الثطاب  بظ 
إلغه رجطغظ جطثغظ غسألعما سظ السراق وأعطه، شئسث 
شطما  تاتط،  بظ  وسثي  ربغسئ  بظ  بطئغث  السراق  ساطض 
صثطا المثغظئ أظاخا راتطاغعما بفظاء المسةث، بط دخق 
المسةث، شإذا عما بسمرو بظ الساص، شصاق: اجاأذن 
لظا غا سمرو سطى أطغر المآطظغظ، شصال سمرو: أظاما واهللا 
أخئاما اجمه، عع افطغر وظتظ المآطظغظ، شعبإ سمرو 
شثخض سطى سمر أطغر المآطظغظ شصال: السقم سطغك غا 
أطغر المآطظغظ، شصال سمر: طا بثا لك شغ عثا اقجط 
غا ابظ الساص؟ ربغ غسطط لاثرجظ طما صطئ، صال: إن 
لئغث بظ ربغسئ وسثي بظ تاتط صثطا شأظاخا راتطاغعما 
بفظاء المسةث، بط دخق سطغ شصاق لغ: اجاأذن لظا غا 
اجمك،  أخابا  واهللا  شعما  المآطظغظ،  أطغر  سطى  سمرو 
ظتظ المآطظعن وأظئ أطغرظا. صال: شمدى به الضااب 
طظ غعطؤث. وضاظئ الحفاء جثة أبغ بضر بظ جطغمان". 
بط اجامر إذقصه سطى الثطفاء طظ بسثه زطظ الختابئ 

وطظ بسثعط.
سظ ضااب أجعجة دولئ الثقشئ (شغ التضط واإلدارة) 

وعع طظ طظحعرات تجب الاترغر

"إجقم بعل" أي طثغظئ اإلجقم "دار اإلجقم"، واحاعرت 
بـ"إجااظئعل"، بط دخض الفاتح المثغظئ وتعجه إلى "آغا 
خعشغا" وخطى شغعا وأخئتئ طسةثا بفدض اهللا وظسماه 
وتمثه... وعضثا تتصصئ بحرى رجعل اهللا  شغ تثغبه 
الحرغش سظ َسْئث اهللاَِّ بظ سمرو بظ الساص صال: َبْغَظَما 
َظْتُظ َتْعَل َرُجعِل اهللاَِّ  َظْضُاُإ ِإْذ ُجِؤَض َرُجعُل اهللاَِّ  َأيُّ 
اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوَّقً ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ َأْو ُروِطغَُّئ؟ َشَصاَل َرُجعُل 
الً، يَْعِني ُقْسطَْنِطيِنيََّة»، رواه  اهللاَِّ : «ِمديَنُة ِهَرْقَل تُْفَتُح أَوَّ
أتمث شغ طسظثه والتاضط شغ المساثرك وصال سظه "عثا 
تثغث ختغح سطى حرط الحغثغظ ولط غثرجاه"، وسطص 
سطغه الثعئغ شغ الاطثغص صائقً: "سطى حرط الئثاري 
وطسطط". وضثلك شغ التثغث الحرغش سظ َسْئث اهللاَِّ ْبظ 
ِبْحٍر اْلَثْبَسِمّغ َسْظ َأِبغِه َأظَُّه َجِمَع الظَِّئغَّ  َغُصعُل: «لَُتْفَتَحنَّ 
الُْقْسطَْنِطيِنيَُّة َفلَِنْعَم اْألَِمريُ أَِمريَُها َولَِنْعَم الَْجْيُش َذلَِك الَْجْيُش»

ْبُاُه  َصاَل: َشَثَساِظغ َطْسَطَمُئ ْبُظ َسْئِث اْلَمِطِك َشَسأََلِظغ َشَتثَّ
َشَشَجا اْلُصْسَطْظِطغِظغََّئ، رواه أتمث، وجاء شغ طةمع الجوائث 
شغ الاسطغص سطغه "رواه أتمث والئجار والطئراظغ ورجاله 
الحاب  عثا  غثي  سطى  الئحرى  عثه  شاتصصئ  بصات"... 
طتمٍث الفاتح الثي لط غاةاوز التادغئ والسحرغظ، ولضظه 
طظث ذفعلاه، شصث اعاط  ضان صث ُأِسثَّ إسثادًا طساصغماً 

اجاظضر تجب الاترغر شغ شطسطغظ اجامرار السططئ شغ اساصال التراضغغظ، واسائر عثا السطعك تشعقً سطى أعض 
الظاس  لزععر  وجطثعا  السططئ  شساد  وجه  شغ  أخعاتعط  غرشسعن  الثغظ  الحئاب  أولؤك  جغما  ق  شطسطغظ، 
بالدرائإ واإلتاوات واقتاضارات الاةارغئ والعظغفغئ "لسزام رصئاعا" سطى تساب أصعات الظاس وسرق جئغظعط 
التجب  ذالإ  تغث  شطسطغظ،  شغ  لطتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  خادر  ختفغ  خئر  شغ  ذلك  جاء  وتصعصعط! 
باإلشراج الفعري سظ ضض المساصطغظ السغاجغغظ وحئاب التراك خاخئ وتّمض السططئ المسآولغئ الضاططئ سظ 
ختئ وجقطئ حئاب أعض شطسطغظ المساصطغظ شغ ظض جائتئ ضعروظا وظروف اقساصال الاغ تظسثم شغعا حروط 
العصاغئ والسقطئ الختغئ. وأضث التجب "أن أعض شطسطغظ ق غسضاعن سطى ضغط وق غشمدعن أسغظعط سطى ذل 
واجاضاظئ، وإن افرض المئارضئ زاخرة بالرجال الثغظ ق ترعئعط جةعن أو اساصاقت أو تسثغإ، وعط غرشسعن 
رؤوجعط دوطا بالتص وغساسطعن سطى الزطط وأعطه، شالزطط ق غثوم والفساد إلى زوال والتص وأعطه باصعن شغ 
افرض المئارضئ ق ُغسضئ خعتعط اساصاٌل أو ترعغإ، شعط أعض افرض وططتعا، شطارسِع السططئ وتفرج شعرا سظ 

حئاب أعض عثه افرض المئارضئ، شالزطط طرتسه وخغط".

تصثغج زائش 
لفضرة الفخض بني السططات
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بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج
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أغعا المسطمعن: إن الاشغغر التصغصغ إظما غضعن باصاقع 
الظزام  ظض  شغ  غضعن  ق  وذلك  جثوره،  طظ  اقجاسمار 
لطتغاة،  ظزاطاً  بعخفه  اإلجقم؛  بائظغ  بض  الرأجمالغ، 
تطئصه دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
سظثعا جعف تظسمعن بإذن اهللا ببرواتضط، بسغثًا سظ أغثي 
المساسمرغظ وإطقءات طآجساتعط وجفاراتعط، شالصادة 
الرباظغعن شغ ظض الثقشئ، إظما غصعدوظضط بالعتغ السزغط، 
غطئصعن اإلجقم، وغتمطعظه إلى السالط. شفجض خغري الثظغا 

واآلخرة غثسعضط تجب الاترغر، شضعظعا طظ الساططغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  جث الظعدئ وتفرغط تضام طخر والسعدان شغ 

   طخالح افطئ ...٢
- ضغش غضعن الاخثي لطسغسغ؟! وعض عع جئإ 

   أزطات طخر؟!  ...٢
- شطاضظ بعرة افطئ طظ أجض إصاطئ التغاة ضطعا سطى 

   أجاس العتغ السزغط ...٤
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ضطمئ السثد

غتاول الئسخ العةعم سطى ظزام الثقشئ طاعما إغاه 
البقث  السططات  غثطب  ضعظه  اجائثادي،  ظزام  بأظه 
حثص  غث  شغ  والصدائغئ  والاحرغسغئ  الاظفغثغئ 
الثطغفئ، وفن الثغظ اظئروا لطعةعم عط طظ المظئعرغظ 
بما سظث الشرب رغط ظععر شساده، شمظ المساشرب أن 
غظساق وراءعط طظ غصثم ظفسه لفطئ باسائاره طمظ 
غتمطعن عّط افطئ وغسمطعن سطى تتضغط الحرغسئ، وق 
غرون بأجا شغ السغر خطش طظ غعاجط ظزام الثقشئ 
الماضغ،  طظ  وغسائره  اقجائثادي  بالظزام  وغخفه 
وأظه غمضظ تطئغص الحرغسئ شغ ظض الثولئ المثظغئ 
الثغمصراذغئ التالغئ، وأظظا غغر ططجطغظ بظزام طتثد 
ساحئ  الثي  الثقشئ  ظزام  عع  الظزام  عثا  ضان  ولع 

افطئ شغ ظطه لصرون سثة.
وطظ المسطعم أن طسألئ الفخض بغظ السططات تسث طظ 
أبرز طا أجج له طعظاغسضغع شغ ضاابه "روح الصعاظغظ"، 
شفضرة شخض السططات الاغ عغ عغضض الثولئ المثظغئ 
عثه  ظعرت  وصث  بتائ.  غربغئ  شضرة  عغ  السطماظغئ 
الفضرة طع ظععر شضرة الثولئ المثظغئ الاغ عغ طدادة 
ردة  ضان  شزععرعا  الشربغئ.  الثغظغئ  الثولئ  لمفععم 
شسض سطى تخر السططات شغ غث التضام المسائثغظ شغ 

أوروبا طظ ططعك وأباذرة.
ولصث ظظ بسخ المفضرغظ السغاجغغظ الشربغغظ بأن 
خقتغات  تخر  أو  السططات  تخر  جئئه  اقجائثاد 
التضط شغ غث التاضط. وبرغط تصرغر طئثأ الفخض بغظ 
السططات شغ أغطإ دجاتغر الثول الشربغئ، لضظ الاطئغص 
السمطغ لعثا المئثأ سطى طساعى التضط العاصسغ أبئئ 
طما  البقث؛  السططات  بغظ  المططص  الفخض  اجاتالئ 
ر واصسّغاً تثوث تثاخقت بغظ السططاغظ  جسض طظ المئرَّ
الاظفغثغئ والاحرغسغئ، شالسططئ الاظفغثغئ ترغث جظ 
صعاظغظ وتظفغث صرارات طسغظئ تراعا طخطتئ سظث رساغئ 
خقف  ترى  الاحرغسغئ  السططئ  وربما  الظاس،  حآون 
ذلك. شغتثث تخادم بغظ السططاغظ ربما غآدي إلى 
حطض شغ سمض التضعطئ. ولثلك صاطعا بالاتاغض سطى 
افطر شةسطعا تحضغض التضعطئ طظ افضبرغئ الئرلماظغئ 
تاى غساسثعا ذلك شغ جظ الصعاظغظ أو الاحرغسات 
واتثاذ الصرارات سظثطا غخعت تجب افضبرغئ وعع تجب 
التضعطئ لخالح تحرغساتعا وصراراتعا. شأخئتئ السططئ 
الاحرغسغئ طاعاشصئ أو طاعاذؤئ طع السططئ الاظفغثغئ، 
عاتغظ  بغظ  اظفخال  وق  اجاصقلغئ  عظاك  تسث  شطط 
تساخثر  شسظثئث  طاتثتغظ،  أخئتاا  بض  السططاغظ 
السططئ الاظفغثغئ الاحرغسات والصعاظغظ بسععلئ وغسر 
لثى السططئ الاحرغسغئ، أي إن الئرلمان غحرع لطتضعطئ 
فن  جغاجاتعا؛  سطى  وغعاشص  صراراتعا  وغصر  ترغث  طا 
طاغظ طظ تجب افضبرغئ  عاتغظ السططاغظ أخئتاا طحضَّ
أو طظ سثة أتجاب حضطئ افضبرغئ. وبثلك اظافى شخض 
سطى  غثل  شعثا  سمطغ.  بحضض  العاصع  شغ  السططات 
تظاصخ الظزرغئ أو الفضرة طع العاصع شغ طعضعع شخض 
السططات وسطى سثم إطضاظغئ شخض تطضما السططاغظ 
سظ بسدعما، وإق ق غمضظ تسغغر أسمال الثول وحآون 
الظاس. وغثل ذلك سطى طثى الاتاغض والثثاع لطحسإ 
بأظه غتضط، وأن طمبطه الئرلمان غحرع وعع طساصض سظ 
التضعطئ، شثلَّ ضض ذلك سطى أن تصثغسعط لفضرة شخض 

السططات طا عع إق تصثغج زائش.
دغمصراذغئ،  ظزط  طظ  الشرب  لثى  بما  اقظئعار  ولسض 
جسض الئسخ غخرخ بأسطى خعته طظادغا بثغمصراذغئ 
تصغصغئ، وسغح وترغئ، وحعرى، وطثظغئ، وشخض بغظ 
إجقطغئ، شاراعط  وحرغسئ  اقجائثاد،  لمظع  السططات 
غةمسعن الماظاصدات شغ جطئ واتثة، وعط ق غرون 
أن  ذلك؛  طظ  أضبر  غرون  بض  أظفسعط!  طع  تظاصدعط 
اإلجقم  شغ  الثولئ  وأن  الثغمصراذغئ،  دغظ  اإلجقم 
....... الاامئ سطى الخفح ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
ظساسرض  الاساؤقت،  عثه  سظ  الةعاب  غادح  لضغ 
افطعر ذات السقصئ وطاسطصاتعا، طع بغان الرأي الحرسغ 

شغعا، شظصعل وباهللا الاعشغص:
أوقً: لصث جئص أن جاء شغ ضطماظا شغ السابع طظ جمادى 
ذضرى  بمظاجئئ  ٢٠٢٠/٠١/٠٢م   - ١٤٤١عـ  افولى 
شاح الصسطظطغظغئ جظئ ٨٥٧عـ-١٤٥٣م طا غطغ: [...

اسائارًا  وطتاخرتعا  الصسطظطغظغئ  غجو  الفاتح  بثأ  لصث 
طظ السادس والسحرغظ طظ ربغع افول تاى تط شاتعا 
شةر البقباء السحرغظ طظ طبض عثا الحعر جمادى افولى 
٨٥٧عـ، أي أن التخار اجامر ظتع حعرغظ، ولما دخض 
طتمث الفاتح المثغظئ ظاشرًا ترجض سظ شرجه، وجةث هللا 
حضرًا سطى عثا الزفر والظةاح، بط تعجه إلى ضظغسئ "آغا 
خعشغا"، تغث اتاحث شغعا الحسإ الئغجظطغ ورعئاظه، 
شمظتعط افطان، وأطر باتعغض ضظغسئ "آغا خعشغا" إلى 
الختابغ  صئر  طعضع  شغ  طسةث  بإصاطئ  وأطر  طسةث، 
الةطغض "أبغ أغعب افظخاري"، تغث ضان ضمظ خفعف 
التمطئ افولى لشجو الصسطظطغظغئ، وتعشغ عظاك رتمه 
اهللا ورضغ سظه... وصرر الفاتح الثي ُلصِّإ بعثا الطصإ بسث 
الفاح اتثاذ الصسطظطغظغئ ساخمئ لثولاه بسث أن ضاظئ 
جابصاً أدرظه، وأذطص سطى الصسطظطغظغئ بسث شاتعا اجط 

الثطغفئ وألصابه 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

حزب التحریر فی األرض المبارکۀ فلسطین
یستنکر االعتقاالت السیاسیۀ ویطالب باإلفراج الفوري عن الحراکیین

السآال:السآال:
ظسطط أن طتمثًا الفاتح - رتمه اهللا - سظثطا شاح الصسطظطغظغئ اتثث ضظغسئ آغا خعشغا طسةثًا... وظسطط ضثلك ظسطط أن طتمثًا الفاتح - رتمه اهللا - سظثطا شاح الصسطظطغظغئ اتثث ضظغسئ آغا خعشغا طسةثًا... وظسطط ضثلك 
أن طخطفى ضمال - لسظه اهللا - صث أزال خفئ المسةث سظ آغا خعشغا وجسطعا طاتفاً... وشغ جظئ أن طخطفى ضمال - لسظه اهللا - صث أزال خفئ المسةث سظ آغا خعشغا وجسطعا طاتفاً... وشغ جظئ ٢٠١٣٢٠١٣م، م، 
رشخ أردوغان ذطئاً طظ المسطمغظ بإسادة آغا خعشغا طسةثًا... بط شغ عثا السام، وبظاء سطى أواطر أردوغان، رشخ أردوغان ذطئاً طظ المسطمغظ بإسادة آغا خعشغا طسةثًا... بط شغ عثا السام، وبظاء سطى أواطر أردوغان، 
أخثرت المتضمئ صرارًا بإسادة آغا خعشغا طسةثًا... وأن الخقة أصغمئ شغه غعم الةمسئ أخثرت المتضمئ صرارًا بإسادة آغا خعشغا طسةثًا... وأن الخقة أصغمئ شغه غعم الةمسئ ٢٤٢٤//٧٧//٢٠٢٠٢٠٢٠م، وأن م، وأن 
الرجعطات الظخراظغئ الاغ سطى الةثران جاشطى شصط خقل الخقة، شعض غآبر عثا شغ ختئ الخقة؟ بط طظ الرجعطات الظخراظغئ الاغ سطى الةثران جاشطى شصط خقل الخقة، شعض غآبر عثا شغ ختئ الخقة؟ بط طظ 

أغظ جاءت عثه الرجعطات وآغا خعشغا ضاظئ طسةثًا ظزغفاً ذاعرًا طظث ظتع أغظ جاءت عثه الرجعطات وآغا خعشغا ضاظئ طسةثًا ظزغفاً ذاعرًا طظث ظتع ٥٠٠٥٠٠ سام؟! سام؟!
لصث أخئح سظثظا حغء طظ اقضطراب شغ التضط الحرسغ بالظسئئ آلغا خعشغا سظث شاح طتمث الفاتح لعا، والثي لصث أخئح سظثظا حغء طظ اقضطراب شغ التضط الحرسغ بالظسئئ آلغا خعشغا سظث شاح طتمث الفاتح لعا، والثي 
ظرجعه، وظضعن لضط طظ الحاضرغظ، عع بغان التضط الحرسغ شغ طسابث الضفار شغ الئقد المفاعتئ، لاطمؤظ ظرجعه، وظضعن لضط طظ الحاضرغظ، عع بغان التضط الحرسغ شغ طسابث الضفار شغ الئقد المفاعتئ، لاطمؤظ 

بالةعاب صطعبظا، ولضط الحضر والاصثغر.بالةعاب صطعبظا، ولضط الحضر والاصثغر.
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شغ إذار ترف الحسعب سظ تشغغر الظزام تشغغرا جثرغا 
طئاحر  الةجغرة  صالئ  الظزام،  رأس  باشغغر  واقضافاء 
طسارضئ  حسئغئ  تمطئ  إن  ٢٠٢٠/٧/٢٣م،  الثمغج 
المخري  الةغح  وضئاط  صادة  دسئ  طخر  شغ 
لطثشاع  السغسغ  الفااح  سئث  الرئغج  ضث  بالاترك 
المرتطئ  اضامال  إبغعبغا  إسقن  إبر  الظغض  ظعر  سظ 
"باذض"  تمطئ  وضائئ  الظعدئ.  جث  طضء  طظ  افولى 
سطى تسابعا سطى طعاصع الاعاخض: "رجالاظا إلى صادة 
أن  صئض  تترضعا  الظغض..  ضاع  بسثطا  طخر..  وضئاط 

تدغع طخر".
طئارك  غضظ  لط  ضما  السغسغ  لغج  المخري  الظزام 
طظ صئض، وبثطع السغسغ ق غاشغر الظزام ضما لط غاشغر 

الظزام بثطع طئارك، شالسغسغ وطظ جئصعه شغ تضط 
الاغ  أطرغضا  جغاجات  تظفث  أدوات  طةرد  عط  طخر 
تمطك بعخطئ الظزام طظث بعرة تمعز/غعلغع ١٩٥٢م، 
وق غاترك الظزام شغ أغئ صدغئ طظ الصداغا المعمئ 
غثثم  وطا  أطرغضا  جغاجئ  سظ  طظفردا  والمخغرغئ 
وأعطعا  طخر  بمخالح  ذلك  أضر  لع  تاى  طخالتعا، 
فطرغضا  أن  سظثظا  رغإ  شق  جببعط!  سطى  ضان  ولع 
جئغض  سطى  ولع  الظعدئ  جث  إصاطئ  شغ  طخطتئ 
إضساف طخر اجاراتغةغا بالاتضط شغ طظابع الظغض الاغ 
تروي طخر وأعطعا، وتفرغط الظزام شغ تصعق طخر 
طظ  له  المرجعم  الثط  شغ  جغر  عع  الظغض  طغاه  شغ 
الفسطغ  الاظئه  طرضج  تغث  افبغخ  الئغئ  شغ  جادته 
أرادت  شطع  أطرغضا،  بسغاجئ  وارتئاذعط  طخر  لتضام 
ضما  وطتارصعا  المطاعإ  أتعظعا  شغ  بحئابه  زج  تربا 
شسض سئث الظاخر جابصا شغ الغمظ وضما غطعح السغسغ 
بالظسئئ لطغئغا، ولع أرادت جقطا شسغةسض طظ السقم 
خغارا اجاراتغةغا طصثجا ضما شسض طئارك وسطى خطاه 

السغسغ شغ صدغئ شطسطغظ.
وشضرته  أدواته  تغث  طظ  الظزام  أخض  شغ  شالسمالئ 
شصط،  الظزام  رأس  ولغج  غتمطعا،  الاغ  الرأجمالغئ 
والتثغث سظ تشغغر رأس الظزام السغسغ أو الاخثي 
سئث  عع  شضرته  ودون  الظزام  باصغ  دون  وتثه  له 
ق ذائض طظه ولظ غظاب سظه أي تشغغر، بض صث تضعن 
سعاصئه أجعأ، وصث رأغظا طا تثث شغ طخر بسث خطع 
سطغ،  بظ  بسث  وتعظج  الصثاشغ،  بسث  ولغئغا  طئارك، 
وبصغ  الرأس  شغعا  تشغر  ضطعا  خالح،  بسث  والغمظ 
رأس  سطى  شالارضغج  وتاتضط،  تتضط  وأشضاره  الظزام 
وطتاوقت  الخراع  لغزض  خئغبئ  طتاولئ  عع  الظزام 
سطى  وغتاشر  الرأجمالغئ  إذار  داخض  الاشغغر 
بغضع  جاغضج  تزائر  شائصى  طظعا  الشرب  طضاسئات 
الاغ تصسط افطئ وتمظع وتثتعا، وتئصى اقتفاصغات 
والمساعثات،  افجظئغئ  الحرضات  واطاغازات  الثولغئ 
ظفعذه  وغئصى  الشرب  تئسغئ  تئصى  ضطه  عثا  وشعق 

جابما شعق خثورظا.
السطماظغئ  إذار  شغ  لطاشغغر  دسعة  ضض  أن  والمقتر 
سطى  رطعزعا  وشرض  شرضعا  الشرب  غتاول  الاغ 
الظاس غغر طصئعلئ وق تطصى رواجا إق بغظ صطئ صطغطئ 
ق تساطغع إتثاث شارق أو تحث جمععر طآغث، وعثا 
طا لمسظاه خقل السظعات الماضغئ والاغ تطئ بعرات 
الربغع السربغ، بض لصث بئئ لطةمغع أن حسعب افطئ 
ساطئ وطخر خاخئ تاةه ظتع اإلجقم الثي غسئر سظعا 
الظاس  تحعد  عثا  سظ  سئرت  شطرتعا،  طع  وغظسةط 
وتظاثإ  سطماظغئ  ق  إجقطغئ  تظادي  المغادغظ  شغ 
افظزمئ  خثساعط  طمظ  اإلجقطغئ  الترضات  أبظاء 

واجاثرجاعط.
الظزام  غحمض  أن  غةإ  تشغغر  أي  إن  ظصعل  ولعثا 
طحمعق  وتحرغساته  وصعاظغظه  وسصغثته  بأشضاره  ضطه 
غةإ  تتثغثا  طخر  تالئ  وشغ  وطظفثغه،  بأدواته 
بصعاظغظه  ضطه  التاضط  الرأجمالغ  الظزام  غحمض  أن 
وتحرغساته وطساعثاته وأدواته وطظفثغه طظ التضام 
السمقء والمرتئطغظ بعط وبالشرب، بمسظى أظه غةإ 

تصغصغ سطى اتفاصغات ١٩٢٩م و١٩٥٩م، الاغ تعجإ 
الرجعع لمخر والسعدان صئض الحروع شغ بظاء أي جث 
بجساطئ  دول  بقث  وصسئ  تغظما  الظغض،  طةرى  سطى 
٢٠١٠م،  أغار/طاغع   ١٤ شغ  سظاغئغ  اتفاصغئ  إبغعبغا 
طاتثغئ بثلك طخر والسعدان، وتط إسطاء ضعء أخدر 
لئظاء جث الظعدئ، وشغ ٢٠١٠م ُأسطظ سظ اقظاعاء طظ 
الاخمغط الظعائغ لطسث، وشغ ٢٠١١م وبسث غعم واتث 
طظ اإلسقن سظ المحروع تط شاح سصث صغماه ٤,٨ ططغار 
وشغ  اإلغطالغئ،  لطحرضئ  سطاءات  تصثغط  دون  دوقر 
افزرق  الظغض  طةرى  تتعغض  طظ  اقظاعاء  تط  ٢٠١٣م 

لسمض افجاجات الثرجاظغئ.
وتأتغ سمالئ تضام طخر والسعدان ضةجء رئغسغ شغ 
إظحاء السث سظثطا وّصع رؤجاء طخر والسعدان وإبغعبغا 
شغ ٢٣ آذار/طارس ٢٠١٥م اتفاق طئادئ، وبعثا الاعصغع 
غضعن صث اسارف تضام السعدان وطخر ضمظاً بصغام السث 

طعما أظعروا طظ اساراض ق شائثه طظه.
ورغط تظئغعات تجب الاترغر المسامرة، الثي أخثر ضاغإ 
"جث الظعدئ وظثر ترب المغاه" شغ ٢٠١٧م أوضح شغه 
ضض المثاذر طظ بظاء السث لضظ السغر شغ طثططات 

السثو دائماً خغار تضام المسطمغظ شغ عثا العصئ!
 ٪٩٨ إن  إذ  والجراسئ،  لطاثجغظ  الماء  تتااج  ق  إبغعبغا 
طظ اتاغاجاتعا المائغئ تأتغعا سئر افططار! وبثخعص 
الضعرباء شعغ ق تتااج لطسائ طقغغظ طغشاواط، تغث 
خرح د. عاظغ رجقن الثئغر بإدارة تعض الظغض: "لثغعط 
طغشاواط  ططغعن   ٧٥ تعالغ  لاعلغث  جثًا   ٣٠ طثطط 
طظ الضعرباء، أي طا غسادل أربسئ أضساف اتاغاجاتعط!" 
أن  غآضث  عثا  شضض  ٢٠١٣/٠٥/٣١م]،  الئطث  [خثى 
السث لغج لاعلغث الضعرباء أو الجراسئ وتثجغظ المغاه 
ضما غجسمعن، بض عع اباجاز أجعد لفطئ اإلجقطغئ بأغٍث 

غععدغئ وطئارضئ أطرغضغئ!
لمخر  الضطمئ  بمسظى  شمثطرة  السث  عثا  آبــار  أطا 

والسعدان سطى تث جعاء!
أوقً: تتضط إبغعبغا شغ تثشص طغاه الظغض افزرق غآبر سطى 
طخر والسعدان، وبثاخئ شغ شارة الثمج جظعات الاغ 
عغ طثة طضء الثجاظات، شفغ عثه الفارة جافصث طخر 
١٢ ططغار طار طضسإ، وجغفصث السعدان ٣ ططغارات طار 
افشثظئ  طقغغظ  لسطح  جغآدي  وعثا  جظعغاً،  طضسإ 
الجراسغئ وتحرغث طقغغظ المجارسغظ شغ الئطثغظ، إضاشئ 

لطاأبغر المئاحر سطى الاعلغث الضعربائغ شغ الئطثغظ.
المغاه  شإن  جئإ  في  اهللا)  صثر  (ق  السث  اظعغار  باظغا: 
الماثشصئ جاثطر ضض طثن السعدان وتصدغ سطى التغاة 
شغعا تماطاً، ضما أظعا جاثطر ضض السثود سطى ذعل ظعر 
الظغض وجاآبر ضثلك سطى طخر سظثطا تخض إلغعا المغاه.

بالباً: صغام السث جغاسئإ شغ طعجئ جفاف تدرب جمغع 
افراضغ الجراسغئ والاغ ضاظئ تسافغث طظ شغدان الظعر 
المعجمغ والثي جغاعصش بئظاء السث طما جغآبر جطئًا 

سطى الئغؤئ شغ تطك المظطصئ.
رابسا: السث جغتاةج ٧٤ ططغار طار طضسإ، طا غفعق تخئ 
طخر طظ المغاه الئالشئ ٥٥,٥ ططغار طار طضسإ جظعغاً! 
شاتاةاز المغاه لمضء خجان السث جغآدي إلى ظصص ذاصئ 
السث السالغ بظتع ٢٥ إلى ٤٠٪، شغظاب سظه ظقم داطج 
شغ طتاشزات الخسغث، وتختر تعالغ ٥ طقغغظ شثان، 

وارتفاع المطعتئ شغ الثلاا سظث طخإ الظغض.
جغصعد  لطسث  اظعغار  شأي  الثئراء  رأي  تسإ  خاطسا: 
وطروي،  الروخغرص،  البقبئ  السعدان  جثود  قظعغار 
وجظار، وجاثافغ طثغظئ الثرذعم سظ العجعد تماطاً، 
ضما جاظثشع المغاه بسرسئ جظعظغئ لاخض السث السالغ 
شغ أصض طظ ١٨ غعطاً، سطماً بأن طااظئ جث الظعدئ شغ 
درجات  تسع  طظ  واتثة  درجئ  سظ  تجغث  ق  تخمغمه 
طمضظئ تسإ الثئراء، طما غسظغ أظه بظاء ضسغش طعارئ، 
وضأظه بظغ لغظعار سظث أصض ضربئ أو عجة! بط لصربه طظ 
التثود السعداظغئ شإن إبغعبغا لظ تاأبر تال اظعغاره، بض 

الصارسئ ضطعا جاصع سطى السعدان وطخر.
إلى طاى غاتثث تمثوك سظ لةاظه الاغ تمغئ التطعل 
الخائئئ الاغ تآضث أن افظزمئ السطماظغئ السمغطئ عغ 
غتمغ  طا  شعق  غععد  ضغان  تتمغ  وعغ  الئقء،  أس 
ظفسه؟! وجائصى إرادتظا السغاجغئ طرععظئ بإرادة الضاشر 
المساسمر طا بصغئ عثه افظزمئ، لثلك سطغظا السمض الةاد 

 إلصاطئ الثقشئ الاغ تعالغ اهللا ورجعله والمآطظغظ

إجصاط الظزام الثي غطئص سطى الظاس وطظ غطئصه 
الظزام  اجاظساخ  غاط  أق  سطى  والترص  طسا،  سطغعط 
طرة أخرى، وعثا ق غساطغع الصغام به إق طظ غمطك 
بمخر  الظععض  سطى  صادرا  بثغق  تدارغا  طحروسا 
وبافضغر خارج إذار الرأجمالغئ وتثود جاغضج بغضع، 
أي أظه طحروع تداري سالمغ خالح لطظععض بمخر 
افطئ  طحروع  الاترغر  تجب  غصثطه  طا  وعع  وافطئ 
سظه  تئتث  الثي  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الةمعع البائرة طظ غعطعا افول، وصث ضظا حععدا سطى 
الغمظ  حغت  الحاحات  سطى  ورأغظا  السغظ،  رأي  ذلك 
الاشغغر  جاتئ  شغ  البعار  جمعع  غئحر  وعع  الجظثاظغ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  جاضعن  وأظعا  الصادطئ  بالثقشئ 

وجازض عغ طططإ الظاس الثي غةمسعط وغثرجعط 
شغ ذطئه، ولظ غثروا لشغره، طعما حععاعا افظزمئ 
وصث  والاطرف،  باإلرعاب  وتاططغعا  اتعماعا  وطعما 
سطغ  طتمث  دسعات  طع  الظاس  تفاسض  ضغش  رأغظا 
ذربا  لعا  السغظ  تثطع  ظزرة  المصابض  وشغ  لطثروج، 
طسةثا  خعشغا  آغا  بسعدة  المتافطغظ  لةمعع  وشرتا 
بثغظعا  افطئ  تسطص  سظ  تسئر  قشاات  أخرى،  طرة 
وترصئعا في بارصئ أطض تئحر بظخر جثغث صادم، ولعق 
وتالئ  الظاس  وجعه  شغ  المحعرة  والصاض  الصمع  آلئ 
الرغئئ الاغ غفرضعا الظزام شغ طخر لضان لضض تادث 
تثغث ولرأغظا جمعع الظاس تتافض شغ صطإ الصاعرة 

بآغا خعشغا ضأظه سغثعط.
اإلجقم  طحروع  بشغر  تشغغر  ق  إظه  الصعل  خقخئ 
التداري الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، عثا طا 
غةإ أن غسرض سطى صادة وضئاط الةغح المخري 
لغاخثوا به لطسغسغ وظزاطه وداسمغه وجادته شغ 
الئغئ افبغخ، وعع وتثه الضفغض باإلذاتئ بعط تصا 
وضماظئ أق غسعدوا طرة أخرى، وإظظا شغ تجب الاترغر 
جغح  شغ  المثطخغظ  غثي  بغظ  ظتمطه  طا  ظدع 
جادة  سمغر  بظ  طخسإ  دسا  ضما  وظثسععط  الضظاظئ 
بالمثطخغظ  غةثدعط  أن  اهللا  ظسأل  الثغظ  افظخار 
شغ جغح الضظاظئ، إن طا ظتمطه طسطر سطى طعاصسظا 
الرجمغئ وخفتاتظا سطى طعاصع الاعاخض؛ غساطغع أن 
غخض إلغعا طظ أراد، وطا ظتمطه طظ خغر لغج تضرا 
ططك  وعع  وأشضاره  اإلجقم  بصاشئ  طظ  عع  بض  سطغظا 
لفطئ، شمظ أراده شطغأخثه بتصه ولغسطظعا به خقشئ 

سطى طظعاج الظئعة وظتظ طسه.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ: إظضط شرس الرعان 
وبضط وتثضط تاشغر المسادلئ وتظصطإ المعازغظ، وطا 
غأطظضط  لط  لع  طخر  أعض  سطى  لغاةئر  السغسغ  ضان 
ولعق تماغاضط له وخماضط سطى جرائمه، شأظاط بعثا 
غعئضط طظ رحى عغ  طا  جرطه ولظ غظفسضط  حرضاء 
أصض طظ تصعصضط، واهللا جائطضط سظ أطاضط ودغظضط 
صئض  سعدة  باهللا  ظثضرضط  وإظظا  جعابضط،  شةعجوا 
الممات وصئض شعات افوان، وظسألضط به أن تظخروا 
لضط  وظصعلعا  فطاضط،  وتظتازوا  وسصغثتضط  دغظضط 
وتظزرون  طظا  تسمسعن  أو  الثغر:  طخسإ  صالعا  ضما 
شغما ظتمطه لضط ولفطئ وتظاصحعظه طسظا بضض ظصاذه 
وجثتط  وإن  صئطامعه  خغرا  وجثتط  شإن  وتفخغقته، 
واهللا  اهللا  وبغظضط  وبغظظا  تضرععن  طا  سظضط  ضش  حرا 
دغظضط  اهللا  ظسألضط  وسطغضط،  سطغظا  حاعثا  خغر 
بخقتضط  تاعجععن  له  الثي  وربضط  تثغظعن  الثي 
ودسائضط، أظخفعا دغظضط وأسغثوا دولاه الاغ تطئصه 
لغخئح واصسا سمطغا طاةسثا شغثخض الظاس شغ دغظ 
اهللا أشعاجا وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا، أق إن 

ظخر اهللا صرغإ.
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ طخر

جث الظعدئ وتفرغط تضام طخر والسعدان 
يف طخالح افطئ

أخثر رئغج طةطج العزراء السعداظغ سئث اهللا تمثوك، 
الظعدئ،  جث  ططش  لماابسئ  سطغا  لةظئ  باضعغظ  صــرارًا 
برئاجاه وسدعغئ ضض طظ وزغر حآون طةطج العزراء، 
(سدعًا  المائغئ  والمعارد  الري  ووزغــر  السثل،  ووزغــر 
جعاز  سام  وطثغر  المضطش،  الثارجغئ  ووزغر  وطصررًا)، 

المثابرات الساطئ، وطثغر عغؤئ اقجاثئارات السسضرغئ.
طاابسئ ططش الافاوض تعل  وأوضض إلى الطةظئ طعام 
اقجاراتغةغئ  السعدان  طخالح  لاسجغج  الظعدئ  جث 
سطى  بالارضغج  الخطئ  ذات  المعجعات  وضع  بةاظإ 
وزارة الري والمعارد المائغئ لاسزغط الفعائث الماعصسئ 
وتصطغض اإلجصاذات السالئئ، إضاشئ إلى اقذقع سطى 
وشص  طعاطعا،  أداء  سطى  الطةظئ  تسغظ  الاغ  العبائص 
تخرغح ختفغ طظ وزارة الري والمعارد المائغئ غعم 

الثمغج ٢٠٢٠/٧/٢٣م.
إن جث الظعدئ عع ظثغر ترب أخرى شغ طظطصئ تعض 
الظغض والحرق افوجط؛ وعغ ترب الخراع سطى المغاه 
افطظ  لدمان  الصادطئ  الترب  جاضعن  ربما  الاغ 
المائغ؛ ضعن افطظ المائغ غسائر طظ أعط افولعغات 
شغ المرتطئ التالغئ خاخئ لمخر الاغ تصع شغ اإلصطغط 
السعاطض  طظ  المغاه  سطى  الخراع  وأخئح  الختراوي، 
المداشئ إلى العضع السام افضبر تعترًا شغ السالط شغ 

طظطصئ الحرق افوجط.
ودخطئ طخر وإبغعبغا شغ تالئ تعتر حسئغ وطقجظات 
عع  افطر  شغ  والشرغإ  الاعاخض،  طعاصع  سطى  خاخئ 
الــعزراء  رئغج  إســقن  طع  الخاطئ  السغسغ  طعصش 
اإلبغعبغ سظ طضء السث والاطعغح بعرصئ الترب لطثشاع 
سظه، رغط ذلك اجائسثت طخادر طخرغئ، سطى خطئ 
وبغصئ بمفاوضات جّث الظعدئ، حروع الظزام المخري 
طفاوضات السّث  شغ أي سمض سسضري ردًا سطى شحض 
اإلبغعبغ، طسائرة أن أي أتادغث ُتبار شغ عثا الحأن 
لغسئ جعى سمطغئ "تععغح" تططصعا وجائض اإلسقم 
أجعجة  طظ  بإغساز  وذلك  واآلخر،  التغظ  بغظ  المعالغئ 

أطظغئ قتاعاء الرأي السام شغ طخر.
والةمغع غسطط أن طخر والسعدان ق تماطضان إغصاف السث 
وق تاى صرار شغ أي تفاوض تعله، شافطر لطثول الضئرى 
الاغ تسغر عآقء السمقء الثغظ ق غساطغسعن صعقً وق 

شسقً بض طةرد دطى شغ غث الشرب.
بثاغئ  شغ  المغاه  ترب  طثطط  أختاب  عط  الغععد 
الصرن السحرغظ بمحروع الطعرد ضروطر المظثوب الساطغ 
رئغج  أول  وأسطظ  الشرض،  لعثا  طخر  شغ  الئرغطاظغ 
١٩٥٥م:  سام  غعرغعن  بظ  دغفغث  غععد  لضغان  وزراء 
وسطى  المغاه،  طسرضئ  السرب  طع  غثعضعن  الغععد  "إن 
وإذا  (إجرائغض)،  طخغر  غاعصش  المسرضئ  عثه  ظاغةئ 
لط ظظةح شغ عثه المسرضئ شطظ ظئصى شغ شطسطغظ"، 
وشغ سام ١٩٧٤م صام طعظثس غععدي غثسى إلغحع 
ضغطغ باخمغط طحروع لةطإ المغاه لضغاظعط طظ طخر، 
وغاطثص المحروع بالظسئئ لظعر الظغض شغ تعجغع ترسئ 
اإلجماسغطغئ، تاى غجغث طسثل تثشص المغاه داخطعا إلى 
٣٠ طارًا طضسئاً شغ الباظغئ، وظصض عثه المغاه سظ ذرغص 
أبغإ،  لاض  وخــعقً  السعغج  صظاة  أجفض  تمر  جتارة 
وغسسى ضغان غععد وشص عثه الثطئ إلى التخعل سطى 

٨ ططغارات طار طضسإ طظ المغاه جظعغاً.
شغ  الظةاح  طظ  غامضظعا  لظ  أظعط  إلى  غععد  تعخض 
بقد  تعل  التطفاء  طظ  ذعصاً  خظسعا  إذا  إق  خطاعط 
المسطمغظ، وعثا طا ضان؛ شصث خرح دغفغث بظ غعرغعن 
سام ١٩٥٦م بأن طظ بعابئ السغاجئ الثارجغئ لغععد: 
الطعق"  لئطثان  اإلصطغمغئ  التعاجج  شعق  الصفج  "جغاجئ 

[طسةط الضظغسئ السغاجغ ١٩٦٨/١١/٠١م].
بالظسئئ لسث الظعدئ، المظزمئ السربغئ لتصعق اإلظسان 
شغ  تحارك  (إجرائغض)  أن  طظ  "تــثرت  برغطاظغا:  شغ 
بظاء السث، وإن الماساصث افول حرضئ جالغظغ اإلغطالغئ 
سطى سطط تام بمحارضئ (إجرائغض)، وتساعط شغ بظائه 
أغداً حرضئ ألساعم الفرظسغئ الماعرذئ شغ السمطغات 
بسفارة  المظزمئ  اتخطئ  وصث  بالصثس،  اقجاغطاظغئ 
إبغعبغا لحراء السظثات لامعغض السث، وتئّغظ لعا أظعا 
افجاجغ!"  الحرغك  فظعا  شصط  (إجرائغض)  شغ  طاعشرة 
[الصثس السربغ ٢٠١٣/٠٦/٠٤م] وصث ضحش المتطض 
شغ  سصث  اجاماع  سظ  ضغطر  طاغضض  افطرغضغ  السغاجغ 
تض أبغإ طع وزراء إبغعبغغظ عثشه "إصظاسعط باجاضمال 
السثود سطى الظغض لتةج المغاه وضئط ترضئ المغاه ُتةاه 
السعدان طصابض وسث (إجرائغطغ) لعط بمسعظئ طالغئ تفعق 
المائاغ ططغعن دوقر، باإلضاشئ فجطتئ بصغطئ وذائرات". 

(ختغفئ راظثي دغطغ طغض ٢٠٠٧/٠٥/٢٠م).
السث غصع سطى الظغض افزرق (الراشث الرئغج لظعر الظغض) 
سطى طساشئ تاراوح طا بغظ ٢٠ إلى ٤٠ ضط طظ التثود 
اإلبغعبغئ طع السعدان، لاثجغظ ٧٤ ططغار طار طضسإ، 
وصث تط الافضغر شغ بظاء السث شغ السام ١٩٥٦م، وشغ 
السام ١٩٦٤م تط تتثغث المعصع الظعائغ بعاجطئ بغئ 
خئرة أطرغضغ وذلك دون الرجعع لمخر تسإ اتفاصغئ 
١٩٢٩م الاغ تسطغ طخر تص اقساراض شغ تالئ إظحاء 
تمرد  أول  وظعر  ــثه،  ورواش الظعر  سطى  طحروسات  أي 

ضغش غضعن الاخثي لطسغسغ؟! 
وعض عع جئإ أزطات طخر؟!
ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ  ـ 



 السثد ٢٩٨  ٣ افربساء ١٥ طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ المعاشص ٥ آب/أغسطج ٢٠٢٠ طـ  

الحؤعن  رئغج  أرباش  سطغ  الةمسئ  خطغإ  صاله  بما 
الثغظغئ الارضغئ شغ البالث طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ غعم 
٢٠٢٠/٧/٢٤م شغ طسةث آغا خعشغا سظث سعدة الخقة 
شغه بسث ٩٠ ساطاً طظ إغقصه... وبثاخئ سظثطا صال: (إن 
سزغط التمث والحضر لربظا سج وجض الثي جسطظا ظطاصغ 
وظةامع شغ طبِض عثا الغعم الاارغثغ الفدغِض. والخقة 
والسقم سطى رجعلظا افَضرم  اّلثي بحر بالفاح بصعله، 
«لَُتفَتَحنَّ الُقْسطَْنطينيَُّة؛ َفلَِنْعَم اْألَِمريُ أَِمريَُها، َولَِنْعَم الَْجْيُش َذلَِك 
تابئ الضرام الثغظ خرجعا شغ  الَْجْيُش»... والسقم سطى الخَّ
جِئغض اهللاَّ ذالئغظ ظغض عثه الِئحارة وشغ طصّثطاِعط أبع 
َأغُّعب افَظخاري رضغ اهللاَّ سظه الثي غسائر الئاظغ المسظعي 
إلجطظئعل، وسطى طظ اصافى أبرعط وسطى ضض حعثائظا 
وطتاربغظا طمَّظ جسطعا طظ افَظاضعل وَذظا لظا وتماعا 

واجاأطظظا سطغعا.
والسقم سطى "آق حمج الثغظ" خاتإ السطط والتضمئ 
الثي ظصح شغ صطإ السططان طتمث الفاتح تإ الفاح، 
خعشغا  آغا  بةاطع  جمسئ  خقة  أول  شغ  المخطغظ  وأّم 
شغ ١ تجغران/غعظغع ١٤٥٣م. والسقُم سطى ذلك افطغر 
والثي  خان...  طتمث  الفاتح  والسططان  الفطظ  الحاب 
تمضظ بفدض اهللاَّ سج وجض وسظاغاه طظ شاح إجطظئعل... 
والسقم أغدا سطى الترشغ الضئغر، طسمار جظان، الثي 

زّغظ آغا خعشغا بالمآذن...
إن آغا خعشغا جمئ الفاح، وأطاظئ الفاتح. أوصش السططان 
الفاتح طتمث خان ذلك المضان، وجسض طظه وصفا بخفاه 
طسةثا إلى غعم الصغاطئ، وترضه شغ سعثة المآطظغظ. شغ 
طساصثظا، ق غمضظ المساس بافطقك العصفغئ؛ وق غظى 
سظ حرط الطرف الثي أوصش عثه المطضغئ، وأن طظاعضعا 
غاسرض لطسظئ. ولثلك شإن آغا خعشغا طظث ذلك العصئ 
إلى غعطظا لغج طظ طصثجات بقدظا شتسإ؛ بض أغدًا 
١٩٢/aa.com.tr/ar ملسو هيلع هللا ىلص...  طتمث  أطئ  طصثجات  طظ 

٢٠٢٠/٠٧/٢٤ إجطظئعل/ افظاضعل).
صطعب  شغ  اإلجقم  طفاعغط  تترضئ  لصث  خاطساً: 
المسطمغظ، وبثاخئ سظثطا جمسعا بحرى رجعل اهللا 
 بفاح الصسطظطغظغئ، وأدرضعا أن تضط اإلجقم عع 
خعشغا  آغا  جسض  الثي  وعع  الصسطظطغظغئ،  شاح  الثي 
خعشغا  آغا  وطسةثعا  إجطظئعل  واجامرت  طسةثًا، 
لثلك  جظئ،  خمسمائئ  ظتع  السبماظغئ  الثقشئ  طرضج 
تترضئ طفاعغط الثقشئ شغ صطعبعط، بض وُأسطظئ شغ 
بسخ وجائض اإلسقم ضما جاء شغ طةطئ (جغرحغك تغاة 
- التغاة التصغصغئ) شصث ذضرت الحرق افوجط: البقباء 
- ٧ ذو التةئ ١٤٤١عـ - ٢٨ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠م: 
[(شغ غدعن ذلك، دسئ طةطئ (غغرحغك تغاة-التغاة 
التصغصغئ) شغ سثدعا الةثغث، الخادر أول طظ أطج، 
بخعرة طئاحرة إلى إسقن الثقشئ شغ ترضغا. وظحرت 
المةطئ سطى غقشعا سئارة بالطشئ السربغئ تصعل: (إذا لغج 
اآلن شماى؟)]. وصث ضان العاجإ أن غساةغإ أردوغان 
ذلك: [أظصرة  ضث  تجبه  باجط  الماتثث  غخرح  أن  ق 
(زطان الارضغئ) - اجاظضر الماتثث باجط تجب السثالئ 
والاظمغئ التاضط شغ ترضغا، سمرو حالغك، تالئ الةثل 
إبر  سطى  خعشغا  آغا  طسةث  اشاااح  سصإ  اظططصئ  الاغ 
الثسعات إلسقن الثقشئ. وضاظئ طةطئ (غغرحغك تغاة 
سطى  طظحعر  بسثد  الغعم  خثرت  التصغصغئ)،  التغاة   -
غقشه سئارات تثسع إلتغاء الثقشئ اإلجقطغئ طةثدًا. 
دغمصراذغئ  صاظعن  دولئ  ترضغا  أن  حالغك  وأوضح 
اشاسال  الثطأ  طظ  أظه  طفغثا  واجاماسغئ،  وسطماظغئ 
لارضغا...  السغاجغ  الظزام  بحأن  جغاجغ  اجاصطاب 
بط اجامر صائق: (أدسع بالرتمئ لصائث ترب اقجاصقل 
وطآجج الةمععرغئ وأول رؤجائعا، طخطفى ضمال 
جظخض  اقجاصقل.  ترب  صادة  وجمغع  (أتاتعرك)، 
بالصغادة  حسئظا  رغئات  إلى  وراجثئ  جطغمئ  بثطعات 
بطث  عع  وعثشظا  حسئظا  طع  دسعاتظا  لرئغسظا.  الماعرة 
الارضغئ  زطان  الارضغئ)...  الةمععرغئ  شطاتغا  طعتث. 
٢٠٢٠/٠٧/٢٧م]. وعضثا غضحش الظاذص باجط التجب 

التاضط أن افطر لغج هللا بض لشرض دظغعي زائض!
شما عضثا غا رئغج الةمععرغئ الارضغئ تعرد اإلبض! 
صطئه  غظحرح  إجقطه  شغ  خادق  طسطط  ضض  أن  شمع 
خادق  طسطط  ضض  أن  إق  طسةثًا  خعشغا  آغا  بسعدة 
الفاتح  طتمث  بثأعا  ضما  غرغثعا  ضثلك  إجقطه  شغ 
سظعان الظخر والفاح المئغظ، حسطئ طدغؤئ شغ تارغت 
الثقشئ السبماظغئ، الثقشئ اإلجقطغئ، تتصغص بحرى 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص...عضثا غرغثعا ضض طسطط خادق شغ 
اإلجقم،  راغئ  شعصه  تثفص  طحرصاً  طسةثًا  إجقطه، 
راغئ تضط اإلجقم، راغئ الثقشئ الاغ اجازض بزطعا 
ظتع ٥٠٠ سام، ق أن تضعن سعدة آغا خعشغا طسةثًا 
غرضاً اظاثابغاً زائقً، بطثغاً أو برلماظغا! تسازض براغئ 
السطماظغئ والصعاظغظ العضسغئ الاغ تثثم طخالح الضفار 

المساسمرغظ ولغج طخالح اإلجقم والمسطمغظ!
جادجاً: أطا طا جاء شغ آخر السآال (لصث أخئح سظثظا حغء 
طظ اقضطراب شغ التضط الحرسغ بالظسئئ آلغا خعشغا 
سظث شاح طتمث الفاتح لعا، والثي ظرجعه، وظضعن لضط 
طظ الحاضرغظ، عع بغان التضط الحرسغ شغ طسابث الضفار 

شغ الئقد المفاعتئ، لاطمؤظ بالةعاب صطعبظا...)
التضط  شغ  اضطراب  عظاك  غضعن  أن  غخح  ق  أخغ  غا 
الحرسغ، وتاى لع ضاظئ عظاك آراء طثاطفئ شغ بسخ 
الفروع سظث الفصعاء المسطمغظ شعغ وشص طا غشطإ سطى 
الاغ  الحرسغئ  لفدلئ  الراجح  شعمعط  سطى  بظاء  ظظعط 

غخح اقتاةاج بعا سظثعط، ولثلك شق اضطراب...
أطا عثه المسألئ شعغ لغسئ جثغثة بض بتبعا الفصعاء 

طظ صئض وباثبرعا سطى وجععا غائغظ طا غطغ:
 إن الئقد المفاعتئ ق تثرج سظ إتثى عثه التاقت:

والئخرة  ضالضعشئ  وأظحأوه  المسطمعن  اخاطه  طا   -١
وواجط وأطبالعا، شق غةعز شغه إتثاث ضظغسئ وق بغسئ، 
...إلت  حراء  أو  لئغع  دخطعه  لع  الثطئ  أعض  ُظ  ُغَمضَّ وق 
طظ حرب الثمر واتثاذ الثظازغر شعع دار إجقم أظحأه 
المسطمعن... لصعل الظَِّئغِّ : «ال تُْبنَى بيعٌة يف اإلسالم وال 
شعري  الئرعان  الثغظ  سقء  أخرجه  يجدد ما خرب منها»، 
جظظ افصعال  السمال شغ  (الماعشى: ٩٧٥عـ)، شغ (ضظج 
أخرجه  وضثلك  سمر،  سظ  سساضر  ابظ  سظ  وافشسال) 
السغعذغ شغ (الةاطع الضئغر). وصال ابظ سئاس برواغئ 
تُْه الَْعَرُب َفلَْيَس لِلَْعَجِم أَْن يَْبُنوا ِفيِه  َ َا ِمْرصٍ َمرصَّ سضرطئ سظه: «أمَيُّ

ِبَناًء، أَْو َقاَل: ِبيَعًة»، أخرجه ابظ أبغ حغئئ شغ طخظفه.
٢- طا شاته المسطمعن خطتاً، شالتضط شغ اْلِئَغعِ َواْلَضَظاِئِج 
سطى طا غصع سطغه الخطح طسعط، َوافَْوَلى َأن غخالتعط 
سطى طا خالتعط سطغه الثطغفئ سمر رضغ اهللا سظه جظئ 
١٥عـ-٦٣٨م شغ السعثة السمرغئ فعض إغطغاء (الصثس) 

سظثطا شاتعا المسطمعن.
٣- طا شاته المسطمعن سظعة شق غةعز إتثاث حغء طظ 
ذلك شغه فظه خار ططضاً لطمسطمغظ، وطا ضان شغه طظ 

ذلك صئض الفاح شفغه وجعان:
طمطعضئ  بقدًا  أخئتئ  سظعة  بالفاح  أظعا  أتثعما 
لطمسطمغظ، دار إجقم، شطط غةج أن تضعن شغعا بغسئ أو 

ضظغسئ ضالئقد الاغ اخاطعا المسطمعن.
ابظ  تثغث  شغ  فن  سئادتعط  دور  بصاء  غةعز  والباظغ 
َا ِمْرصٍ  سئاس الثي أخرجه ابظ أبغ حغئئ شغ طخظفه: «أمَيُّ
تُْه الَْعَجُم يَْفَتُحُه اللَُّه َعَىل الَْعَرِب َونََزلُوا يَْعِني َعَىل ُحكِْمِهْم  َ َمرصَّ

َفلِلَْعَجِم َما ِيف َعْهِدِهْم...».
وبثلك شافطر غسعد لطفاتح الثي شاح الئطث سظعة تسإ 
طا غراه طظ طخطتئ اإلجقم والمسطمغظ ورساغئ حؤعن 

الرسغئ طظ طسطمغظ وأعض ذطئ...
وفن طعضعع الصسطظطغظغئ غثخض شغ باب (الفاح سظعة) 

شسأظصض آراء لئسخ الفصعاء لمجغث طظ اقذمؤظان:
أ- جاء شغ (طشظغ المتااج إلى طسرشئ ألفاظ المظعاج) 
لمتمث الحربغظغ الماعشى ٩٧٧عـ شغ حرح طاظ طظعاج 

الطالئغظ لطظعوي الماعشى ٦٧٦عـ:
[(وظمظسعط إْتَثاَث َضِظغَسٍئ ِشغ َبَطٍث َأْتَثْبَظاُه َأْو َأْجَطَط َأْعُطُه 
وَن َسَطى  َسَطْغِه، َوَطا ُشِاَح َسْظَعَة ق ُغْتِثُبعَظَعا ِشغِه، َوق ُغَصرُّ
ِبَحْرِط اْفَْرِض  ، َأْو ُخْطتاً  َضِظغَسٍئ َضاَظْئ ِشغِه ِشغ اْفََخحِّ
َلَظا، َوَحْرِط إْجَضاِظِعْط، َوِإْبَصاِء اْلَضَظاِئِج َجاَز، َوِإْن ُأْذِطَص 
.( َرْت، َوَلُعْط اْإلِْتَثاُث ِشغ اْفََخحِّ َشاْفََخحُّ اْلَمْظُع، َأْو َلُعْط ُصرِّ

الحرح: (َوَظْمَظُسُعْط) ُوُجعباً (إْتَثاَث َضِظغَسٍئ) َوَبْغَسٍئ َوَخْعَطَسٍئ 
ْعَئاِن، َوَبْغِئ َظاٍر ِلْطَمُةعِس (ِشغ َبَطٍث َأْتَثْبَظاُه)... (َأْو) َبَطٍث  ِلطرُّ
َسْظَعَة)  (ُشِاَح  الَِّثي  َواْلَئَطُث  َأْي  (َوَطا)  َسَطْغه)...  َأْعُطُه  (َأْجَطَط 
َضِمْخِر َوَأْخَئَعاَن َوِبقِد اْلَمْشِرِب (ق ُغْتِثُبعَظَعا ِشغِه)؛ ِفَنَّ 
َضِظغَسًئ،  َجْسُطَعا  َشُغْمَاَظُع  ِباِقْجِاغقِء  َطَطُضعَعا  اْلُمْسِطِمغَظ 
اْظَعَثَطْئ  إَذا  إَساَدُتَعا  َغُةعُز  ق  إْتَثاُبَعا  َغُةعُز  ق  َوَضَما 
 ... ) ِلَما َطرَّ وَن َسَطى َضِظغَسٍئ َضاَظْئ ِشغِه ِشغ اْفََخحِّ (َوق ُغَصرُّ
وَن؛ ِفَنَّ اْلَمْخَطَتَئ َصْث َتْصَاِدغ َذِلَك، َوَطَتضُّ  َوالبَّاِظغ ُغَصرُّ

اْلِثقِف ِشغ اْلَصاِئَمِئ ِسْظَث اْلَفْاحِ...].
ب- جاء شغ شاح الصثغر لضمال الثغظ طتمث المسروف 

بابظ العمام (الماعشى: ٨٦١عـ) (الفصه التظفغ):
ِشغَعا  َغُةعُز  َشق  َسْظَعًة  اْلُمْسِطُمعَن  َشَاَتُه  َطا  (َوَباِظغَعا 
إْتَثاُث َحْغٍء ِباْإلِْجَماعِ، َوَطا َضاَن ِشغَعا َحْغٌء ِطْظ َذِلَك 
اِشِسغُّ ِشغ َصْعٍل َوَأْتَمُث  َعْض َغِةُإ َعْثُطُه؟ َشَصاَل َطاِلٌك َوالحَّ
ًئ َأْطُرُعْط َأْن َغْةَسُطعا  ِشغ ِرَواَغٍئ: َغِةُإ. َوِسْظَثَظا َجْسُطُعْط ِذطَّ
َوَلِضْظ  ِشغَعا  َخقِتِعْط  ِطْظ  َوُغْمَظُع  َطَساِضَظ،  َضَظاِئَسُعْط 
فن  َأتمث  سظ  َوِرَواَغٌئ  اِشِسغِّ  ِلطحَّ َصْعٌل  َوُعَع  ُتْعَثُم،  ق 
غعثطعا  ولط  َسْظعًة،  الئقد  طظ  َضِبغرًا  َشَاُتعا  َتاَبَئ  الخَّ

.( ضظغسئ، وق دغرًا، ولط ُغظصض ذلك صطُّ
ج- جاء شغ المشظغ قبظ صثاطئ الماعشى ٦٢٠عـ:

(اْلِصْسُط البَّاِظغ، َطا َشَاَتُه اْلُمْسِطُمعَن َسْظَعًة، َشق َغُةعُز إْتَثاُث 

والثه السططان طراد الباظغ به، شةسطه غااطمث سطى غث 
خغرة أجاتثة سخره... وطظعط الحغت "آق حمج الثغظ 
جظصر" الثي ضان أول طظ زرع شغ ذعظه طظث خشره تثغث 
رجعل اهللا  سظ "شاح الصسطظطغظغئ"، وضئر الفاى وعع 
غخئع إلى تتصغص ذلك الفاح سطى غثغه... وصث أضرطه اهللا 
بمظه وشدطه، شتصَّ له طثح رجعل اهللا  شصث ضان الفاتح 

ِظسط الصائث...].
جاطسًا  خعشغا  آغا  أخئتئ  العصئ  ذلك  وطظث  باظغاً: 
غتزى برطجغئ ضئغرة لثى المسطمغظ،  سزغماً  إجقطغاً 
سعثه  شغ  اقخاخاص  وأختاب  الفاتح  طتمث  وصام 
الةثران  سطى  طظ  لقجقم  المثالفئ  الرجعم  بإزالئ 
أو  بالثعان  إزالاعا  غساسخغ  الاغ  الرجعم  وذمج 
غآدي  طحرصاً  ظتع ذلك، شأخئح طسةثًا ذاعرًا ظزغفاً 
المسطمعن الخقة شغه تاطثغظ اهللا سطى ذلك الظخر 
والفاح المئغظ... واجامر ذلك إلى أن طظع طةرم السخر 
طخطفى ضمال الخقة شغ عثا المسةث وتتعغطه إلى 
طاتش بصراره المحؤعم غعم ١٩٣٤/١١/٢٤م... وضان 
صئض ذلك صث صام لسظه اهللا بإغقق المسةث طظث ١٩٣٠م 
ظتع أربع جظعات: (جرى إغقق آغا خعشغا أطام المخطغظ 
طا بغظ ١٩٣٠-١٩٣٥م بسئإ أسمال الارطغط، الاغ جرى 
تظفغثعا بأطر طظ طخطفى ضمال طآجج الةمععرغئ 
سمطغات  تظفغث  جرى  الارطغط،  أسمال  خقل  الارضغئ. 
ترطغط طثاطفئ... أسصإ ذلك صرار لمةطج العزراء باارغت 
aa." .١١/٢٤/ ١٩٣٤م باتعغض آغا خعشغا إلى طاتش

٢٠٢٠/٠٧/١١م")  افظاضعل  وضالئ   ١٩٠/com.tr/ar
أي بصغ المسةث طشطصا عثه المثة طظ الجطظ، وشغ عثه 
المثة ق ُغسائسث أظه تدر طظ بقد الشرب طظ غرجط تطك 
الرجعطات وطظ بط شاح آغا خعشغا طاتفاً سام ١٩٣٥م 
بسث صراره المثضعر لُغزعر لطظاس أن عظاك آبارًا ظخراظغئ 
ورجعطات...! وضان طظ صئض صث اصارف طخطفى ضمال 
جرغماه الضئرى شغ إلشاء الثقشئ اإلجقطغئ ١٣٤٢عـ-

ضض  بعتحغئ  ضمال  طخطفى  تارب  وضما  ١٩٢٤م. 
دسعة إلسادة الثقشئ شضثلك شسض بالظسئئ لضض دسعة 
اجامر  شصث  ذلك  وطع  طسةثًا...  خعشغا  آغا  إسادة  إلى 
المسطمعن شغ حعق إلى إسادة آغا خعشغا طسةثًا ضما 
ضاظئ، جاء شغ طعصع المثن ٢٠١٩/٠٣/٢٦م: [طا زال 
ضبغر طظ افتراك غاططسعن إلى الغعم الثي غرجع شغه 
(شفغ  لطمسطمغظ.  طسةثًا  طةثدًا  خعشغا"  آغا  "طاتش 
أطام  الخقة  المسطمغظ  آقُف  أدى   ٢٠١٢/٥/٢٧ غعم 
طئظاه اتاةاجاً سطى صاظعن تزر إصاطئ الحسائر الثغظغئ 
شغه، وذلك بمظاجئئ الثضرى الـ ٥٥٩ قظاخار السططان 
طتمث الفاتح وشاته الصسطظطغظغئ. وعاش المتاةعن: 
خعشغا...  آغا  طسةث  واشاتعا  السقجض...  "اضسروا 
المسةث افجغر") ولط تفار سجائمعط بالمطالئئ بفاته 
طسةثا [لضظ أردوغان رد سطى عآقء المطالئغظ تغظ 
ضان رئغساً لطعزراء السام ٢٠١٣م بأظه لظ غفضر شغ تشغغر 

وضع آغا خعشغا... طعصع المثن ظفسه].
التمطئ  خقل  تشغرت  أردوغان  ظزرة  لضظ  بالباً: 
الثسائغئ لقظاثابات الئطثغئ الاغ جرت شغ ترضغا افتث 
وضأظه  أجعمه،  عئعط  قتر  تغث   ،٢٠١٩/٣/٣١
رأى أن (الثّق) سطى وتر تتعغض آغا خعشغا إلى طسةث 
جغرشع طظ أجعمه اقظاثابغئ الئرلماظغئ، شظادى بثلك 
شغ صمئ التمطئ اقظاثابغئ: (صال الرئغج الارضغ رجإ 
"آغا  تسمغئ  إسادة  غظئشغ  إظه  الةمسئ،  أردوغان،  ذغإ 
خعشغا" شغ إجطظئعل إلى طسةث، بثقً طظ طاتش بسث 
اظاثابات غعم افتث. وُتةرى غثًا شغ ترضغا اقظاثابات 
الئطثغئ؛ وغاططع "تجب السثالئ الاظمغئ" إلى تتصغص الفعز، 
السئئ  ظئ  الةجغرة   ...٢٠١٤ سام  تثث  طا  غرار  سطى 
٣٠ طارس ٢٠١٩) ولضظ المسطمغظ غثرضعن أن سعدة 
آغا خعشغا طسةثا ضما ضان عع أطر طرتئط باإلجقم، 
بثولئ اإلجقم، بالثقشئ، شصث ضان آغا خعشغا المسةث 
المئغظ،  والفاح  الظخر  سظعان  الثقشئ،  لثولئ  المحرق 
وتتصغص بحرى رجعل اهللا الخادق افطغظ... عضثا غرغثه 
المآطظعن الخادصعن: أن غسعد طسازقً براغئ الثقشئ، 
راغئ ق إله إق اهللا، طتمث رجعل اهللا، ق أن غسازض براغئ 
السطماظغئ وافظزمئ العضسغئ! ولثلك شطط تتصص تمطئ 
أردوغان اقظاثابغئ الئرلماظغئ إلسادة آغا خعشغا طسةثًا، 
أسزط  أي  وأظصرة  إجطظئعل  شثسر  غاغاعا  تتصص  لط 
طثغظاغظ شغ ترضغا! وخسر أطام طظ؟ أطام تجب الحسإ، 
إلى  خعشغا  آغا  تعل  الثي  ضمال  طخطفى  تعاِبع  طظ 
طاتش!! وذلك فن الظاس لط غةثوا شرصاً ضئغرًا بغظ عثه 
افتجاب طا دام أي طظعا ق غرغث آلغا خعشغا أن غسازض 

براغئ الثقشئ!
رابساً: لط غثرك أردوغان أن سعدة آغا خعشغا طسةثا 
ضما ضان ق تآتغ بمارعا وق تسظثه حسئغاً إق إذا اصارظئ 
بسعدة الثقشئ، وطع أظه رأى ذلك رأي السغظ شغ ظاائب 
اقظاثابات إق أظه اجامر شغ الظعب ظفسه! وعضثا، شئظاء 
الارضغئ  السطغا  المتضمئ  أخثرت  ورغئاه،  أطره  سطى 
تضما غعم ٢٠٢٠/٧/١٠م لاتعغض طاتش "آغا خعشغا" 
شغ طثغظئ إجطظئعل إلى طسةث دون أي ذضر قصاران 
ذلك بسعدة الثقشئ، وطظ بط أصغمئ خقة الةمسئ به 
شغ ٢٠٢٠/٧/٢٤م طع بصاء الظزام السطماظغ والصعاظغظ 

العضسغئ ترشرف شعق طسةث آغا خعشغا!!
لسعدة  المسطمغظ  حعق  عع  ضط  الخقة  ضحفئ  لصث 
ذعال  ضان  ضما  طسةثًا  خعشغا  آغا  وسعدة  الثقشئ 
الظاس  غالإ  اباعاج  شغ  ذلك  اتدح  وصث  سام،   ٥٠٠

َحْغٍء ِطْظ َذِلَك ِشغِه؛ فظَعا َخاَرْت ِطْطضاً ِلْطُمْسِطِمغَظ، َوَطا 
َضاَن ِشغِه ِطْظ َذِلَك َشِفغِه َوْجَعاِن َأَتُثُعَما، َغِةُإ َعْثُطُه، 
َوَتْتُرُم َتْئِصَغُاُه فظَعا ِبقٌد َطْمُطعَضٌئ ِلْطُمْسِطِمغَظ، َشَطْط َغُةْج 

َأْن َتُضعَن ِشغَعا ِبغَسٌئ، َضاْلِئقِد الَِّاغ اْخَاطََّعا اْلُمْسِطُمعَن.
ِطْخٍر  َأغَُّما  َسئَّاٍس:  اْبَظ  َتِثغِث  ِشغ  فن  َغُةعُز؛  َوالبَّاِظغ 
َشِإنَّ  َشَظَجُلعُه،  اْلَسَرِب،  َسَطى  اهللاَُّ  َشَفَاَتُه  اْلَسَةُط،  َرْتُه  َطخَّ

ِلْطَسَةِط َطا ِشغ َسْعِثِعْط.)
جابساً: وسطغه شإن أجعبئ الاساؤقت العاردة شغ السآال 

عغ باخاخار ضما غطغ:
حروط  تسإ  سطى  شعغ  خطتاً  الئقد  شاتئ  إذا   -١
الخطح، وافَْولى ضما جاء شغ السعثة السمرغئ سظث شاح 

بغئ المصثس...
٢- وإذا شاتئ الئقد سظعة، شغسعد افطر إلى التاضط المسطط 
الفاتح أن غئصغعا لسئادتعط أو ق غئصغعا لسئادتعط، وشص 
طا غائظاه طظ باب طخطتئ اإلجقم والمسطمغظ وطظ باب 

رساغئ حؤعن الرسغئ طسطمغظ وأعض ذطئ.
٣- ولثلك شما شسطه طتمث الفاتح، رتمه اهللا ورضغ 
سظه، باتعغض آغا خعشغا طسةثًا عع طظ خقتغاته، فن 

الئطث شاتئ سظعة.
٤- عظاك رواغات تفغث أن طتمثًا الفاتح دشع إلى بابا 
الروم افربعذوضج بمظ حراء آغا خعشغا، طظ باب تسظ 
إجطظئعل،  شغ  الظخارى  أي  الثطئ،  أعض  طع  المساططئ 
وبسخ العبائص الاارغثغئ تسإ تطك الرواغات تآضث أن 
السططان (طتمث الباظغ) المسروف بـ (طتمث الفاتح) دشع 
بمظ الحراء المثضعر [طظ أطعاله ولغج أطعال الثولئ، 
وجةطه بخك ططضغئ خاص باجمه، وتط تعبغص افطر طظ 
خقل سصث بغع وتظازل سظ المطضغئ، وإبئات تسثغث المئطس 
الصسطظطغظغئ  طثغظئ  شاح  بسث  وذلك  دشع،  بسظثات 
السبماظغئ. بط صام باطعغإ  لطثولئ  تضمه  خقل شارة 
السصار لمخطتئ جمسغئ ضعصش باجط (أبع الفاح السططان 
طتمث)...]، وجعاء أختئ عثه الرواغات أم ضان شغعا 
طصال طظ تغث الحراء، شإن التاضط الثي غتضط باإلجقم 
إذا شاح بقد الضفار سظعة، شغةعز له أن ُغئصغ طسابثعط 

وغةعز أن ق غئصغعا ضما بغظاه أسقه...
٥- أطا سظ ختئ الخقة طع وجعد تطك الرجعم سطى 
داطئ  شما  الخقة،  وصئ  باشطغاعا  واقضافاء  الةثران 
طشطاة شالخقة ختغتئ... ولضظ ق غةعز ضحفعا بسث 
الخقة والثولئ تأبط بثلك إبماً ضئغرًا، شالتضط الحرسغ 
عع تترغط الخعر سطى جثران المسةث أو أي طضان شغه، 
وإن وجثت شغةإ إزالاعا وإن تسثر ذلك لسئإ طا شغةإ 
أن تطمج بحضض ظعائغ بعجغطئ طظاجئئ ق أن تسعد 

شاضحش. وطظ افدلئ:
- أخرج الئثاري َسْظ ِسْضِرَطَئ َسْظ اْبِظ َسئَّاٍس َرِضَغ اهللاَُّ 
َوَر ِيف الَْبْيِت "يعني الكعبة"  َسْظُعَما «أَنَّ النَِّبيَّ  لاَمَّ َرأَى الصُّ
لَْم يَْدُخْل َحتَّى أََمَر ِبَها َفُمِحَيْت...» وأخرجه ضثلك ابظ تئان 

شغ ختغته.
- أخرج أتمث شغ طسظثه سظ َجاِبِر ْبَظ َسْئِث اهللاَِّ «أَنَّ النَِّبىَّ 
ُجَل أَْن يَْصَنَع َذلَِك َوأَنَّ  َوِر يف الَْبْيِت َونََهى الرَّ  نََهى َعِن الصُّ
النَِّبىَّ  أََمَر ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب َزَمَن الَْفْتحِ َوُهَو ِبالَْبطَْحاِء أَْن يَأيِْت 
الْكَْعَبَة َفَيْمُحَو كُلَّ ُصوَرٍة ِفيَها َولَْم يَْدُخِل الَْبْيَت َحتَّى ُمِحَيْت كُلُّ 

ُصوَرٍة ِفيِه» وأخرجه ضثلك الئغعصغ شغ السظظ الضئرى.
وسطغه شغترم وضع الخعر شغ المسةث أو المخطى شغ 
جمغع افوصات، ق أن ُتشّطى شصط وصئ الخقة بط ُتضحش 

بسثعا، وتأبط السططئ بثقف ذلك.
وشغ الثاام شإظغ أجأل اهللا جئتاظه أن غسةض بإصاطئ 
الثقشئ سطى أغثي الساططغظ لعا طظ المسطمغظ شغاتصص 
تترغر   : اهللا  رجعل  به  بحرظا  طا  ضض  أغثغعا  سطى 
روطا  تفاح  وأن  غععد،  رجج  طظ  المئارضئ  افرض 
بسث أن شاتئ جابصاعا الصسطظطغظغئ، وطظ بط تحرق 
افرض بسج اإلجقم طظ جثغث، وتثفص راغئ اإلجقم 
ْمرِهِ َولَِكنَّ 

َ
َُّ ذَللٌِب بَلَ أ شعق طا جعاعا طظ راغات ﴿وَاهللا

 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس ال َفْعلَُموَن
َ
أ

غعم سرشئ ١٤٤١عـ
٢٠٢٠/٠٧/٣٠م

تامئ: سعدة الخقة آلغا خعشغا وارتفاع افخعات المطالئئ بسعدة الثقشئ!

ظحر طعصع (بطثي ظغعز، الثمغج، ٩ ذو التةئ ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م) خئرا جاء شغه: "عثدت وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ بفرض المجغث طظ السصعبات سطى الظزام السعري بمعجإ صاظعن "صغخر" خقل افجابغع المصئطئ، وذلك 
بسث شرض تجطئ جثغثة طظعا أطج افربساء بتص سثة حثخغات وضغاظات طرتئطئ بالظزام. وصالئ الظاذصئ اإلصطغمغئ 
باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ "جغرالثغظ غرغفغث" شغ تثغث لمعصع "سظإ بطثي" السعري المتطغ، إن العقغات 
الماتثة جافرض شغ افجابغع وافحعر المصئطئ طةمعسئ إضاشغئ طظ السصعبات سطى افشراد والحرضات الاغ تثسط 
ظزام بحار افجث، وتسرصض الاعخض إلى تّض جطمغ لطخراع. وأحارت "غرغفغث" إلى أن الضبغر طظ سمطغات اإلدراج 
اإلضاشغئ سطى لعائح السصعبات خارت جاعجة. وأضاشئ، أن العصئ صث تان لغظعغ رئغج الظزام السعري بحار افجث، 
تربه المروسئ الاغ ق طسظى لعا سطى اإلذقق. وأضثت أن "ظزام افجث غعاجه خغارًا بسغطاً طامبقً باتثاذ خطعات 
ق رجسئ شغعا، باتةاه تّض جغاجغ إلظعاء الخراع السعري بحضض غتارم تصعق الحسإ السعري وإرادته، أو طعاجعئ 

طةمعسات جثغثة طظ السصعبات الثاظصئ"."
: طا زالئ أطرغضا طسامرة شغ جغاجئ المضر واقجاشفال الاغ تائسعا شغ جعرغا، تغث إن أطرغضا عغ 
الاغ تثسط ظزام ذاغغئ الحام وطثته بأجئاب التغاة سطى طثار تسع جظعات. وعغ الاغ جّثرت له تطفاءعا 
وسمقءعا لطئطح والاظضغض بأعض الحام، لغصئطعا بتطعلعا السغاجغئ، الاغ تسسى طظ خقلعا إلى تبئغئ ظزام 
اإلجرام، وطساصئئ ضض الثغظ باروا سطغه. وأطرغضا عغ الاغ خرتئ طآخرًا، أظعا ق ترغث إخراج روجغا طظ جعرغا 
وق ترغث إجصاط ظزام بحار، إظما شصط ترغث تسثغض جطعضه. شغا أعض الحام ق ترضظعا إلى أطرغضا والشرب الضاشر 
المساسمر وجغاجاتعط وطحارغسعط شافحطعا شغ بعرتضط، واسطمعا أن خقخضط بأغثغضط ق بأغثي أسثائضط؛ 

وذلك باساخاطضط بتئض اهللا عازم الطشاة والماةئرغظ.

أمریکا مستمرة فی سیاسۀ المکر واالستغفال 
التی تتبعها فی سوریا
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أسطظ افطغظ السام لفطط الماتثة، أظطعظغع غعتغرغح، أن ٢٦ حثخا غماطضعن أضبر طظ ظخش بروة ضعضإ افرض! 
وذالإ غعتغرغح باثفغش سإء الثغعن سظ دول السالط الظاطغئ، الاغ تعاجه دوله جائتئ ضعروظا شغ وضع اصاخادي 
أضبر ضسفا طظ ذي صئض، والسمض سطى وضع حروط خاخئ إلصراضعا. طظ جاظئه اسائر تسطغص ختفغ ظحرته خفتئ 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ: أن طظئع طا ذرته غعتغرغح طظ ضرورة تثفغش دغعن السالط البالث 
لغج إظساظغا ضما عع ظاعر ضقطه، شحسعب السالط البالث طظ وجعئ الظزر الرأجمالغئ، لغسعا جعى طةمعسئ طظ 
الصطسان غةإ أن ُتمظح التث افدظى طظ أصعاتعا ضغ تئصى صادرة سطى السمض شغ طجارسه الثاخئ! ولفئ الاسطغص إلى 
أن ضض الثراجات والمراجسات وافذروتات الاغ جرت شغ افسعام افخغرة لاةظغإ السالط خطر اقظفةار ظاغةئ عغمظئ 
وتضثس رأس المال السالمغ شغ غث تفظئ طظ ضئار الرأجمالغغظ، باءت بالفحض الثرغع، وأّظى لعثه افذروتات أن 
تآتغ أضطعا شغ ظض طظزعطئ رأجمالغئ تظضر وجعد المطضغئ الساطئ وتصثس المطضغئ الفردغئ، وتصثم ضض الاسعغقت 
أطام أرباب رأس المال وتجغض ضض المسعصات الاغ تصش شغ وجه جحسعط ووتحغاعط القطاظاعغه؟! وخاط الاسطغص 
طآضثا: إن اقظفةار السالمغ صادم ق طتاله، لغج شصط شغ دول السالط البالث بض شغ حسعب تعاضر الرأجمالغئ 
الساغثة. ولظ غتمغ حسعب السالط البالث طظ جغاط الرأجمالغئ، وغظصث الحسعب الشربغئ طظ ضعاربعا اقصاخادغئ 
وأزطاتعا الظفسغئ جعى دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة برجالاعا السماوغئ الثالثة وتسظ رساغاعا 

وخعرعا لةمغع الحسعب شغ بعتصئ اإلجقم، وتارغت اإلجقم خغر حاعث سطى ذلك..

أضثت جرغثة الاترغر الاغ غخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج أظه ضطما أذطئ أزطئ طا برأجعا وخغط حئتعا 
سطى افجعاء شغ تعظج. ردد الضعظئ أن التصعق غضفطعا الثجاعر. تغث تسمع خعار سةض وق تةث طا غطسط 
سثدعا  شغ  اشاااتغاعا  وأضاشئ  ضراطئ.  غتفر  أو  طرض  وذأة  طظ  غثفش  أو  سطح  طظ  غروي  أو  جعع  طظ 
الخادر افتث: أن ضض التصعق المضفعلئ بثجاعرعط العضسغ جراب غتسئه العاعمعن والساضفعن سطى - سةض 
الثغمصراذغئ - رساغئ حآون تصغ طظ ضظك السغح وتثود سظ جغادة الئقد. وشغ الدفئ المصابطئ غصش رئغج 
الثولئ صغج جسغث غظثر بالعغض والبئعر ضض طظ غتغث صغث أظمطئ سما تعته خفتات دجاعرعط خاظع الشعغاء 
وتاطغ الرساع. ولفائ الاترغر إلى أن طعمئ جتاشض الةراد المظاحر الغعم سطى ذعل وسرض الساتئ السغاجغئ 
صث اظاعئ ولط غئص لعط غغر الاخارع والاطاتظ سطى طا غظبره المسآول الضئغر طظ شاات. وخطخئ إلى الصعل: 
لصث أدوا طعماعط سطى العجه افضمض بإصخائعط فتضام اإلجقم وعط الغعم طافرغعن تماطا لطخغاح والطشط 
وإبارة الدعضاء وخعض المسارك الععمغئ.. إظعط جمغسا ضالئرق الثطئغ ق غأتغ طظعط خغر. جمغسعط طظ طظئئ 
واتث وسطى حاضطئ واتثة شق شرق بغظ أزقم المثطعع بظ سطغ وبغظ طظاعدغه وق اخاقف بغظ طظ غسادي البعرة 

طظعط وبغظ طظ غظاخرعا إق بما غتثبه طظ ضةغب وجطئئ. 

الظزام  عثا  شغضفغ  افطئ؛  سصغثة  سطى  أخًق  ق غصعم 
بطقظاً العبغصئ الثجاعرغئ؛ الاغ عغ أجاس افظزمئ 
بض  اإلجقم  غغر  أجاس  سطى  تصعم  شإظعا  والصعاظغظ؛ 
سطى أجاس الحرسغئ الثولغئ، الاغ عغ حرسئ ضفر بق 
الاسثغقت  بعثه  صاطعا  سظثطا  التضام  وعآقء  جثال، 
ضان الشرض افجاجغ عع إرضاء الضاشرغظ وضان عثا 
شغ تشرغثة السفارة الئرغطاظغئ شغ الثرذعم  واضتاً 
تغث صالئ: "طئروك ظساء السعدان، المساواة والسثالئ 
غعم  أظه  وأضاشئ  سطغئ.  ولغسئ  أجاجغئ  تصعق 
الثاان  أخئح  لصث  السعدان،  وشاغات  لظساء  طحععد 

جرغمئ". (السعدان ظغعز، ٢٠٢٠/٧/١٢م).
شإظظا بعخفظا طسطمغظ، غةإ أن ظساسطط لتضط اهللا 
الثي غسطع وق غسطى سطغه، وعع أن طظ ارتث سظ اإلجقم 
بالشاً ساصًق دسغ إلى اإلجقم بقث طرات وُضغص سطغه 
شإن رجع وإق صاض؛ عثا عع تضط اهللا ق طسصإ لتضمه 
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ  َّ فَُّها ا

َ
وق راد له، غصعل جئتاظه: ﴿يَا ك

ذِلٍَّة 
َ
َُّ بَِقوٍْم حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّونَُه أ ِ اهللا

ْ
ِمْنُكْم َقْن دِينِِه َفَسْوَف يَأ

 َِّ ةٍ بَلَ الْاَكفِرِيَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللا ِعزَّ
َ
بَلَ الُْمْؤِمننَِي أ

 َُّ َِّ يُْؤيِيِه َمْن يََشاُء وَاهللا َوَال خَيَافُوَن لَْوَمَة َالئٍِم َذلَِك َفْضُل اهللا
وَاِسٌع َعلِيٌم﴾، وغصعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الختغح 
َل ِديَنُه َفاْقُتلُوُه» وروى  الثي أخرجه اإلطام الئثاري: «َمْن بَدَّ
الئغعصغ والثارصطظغ: (أن أبا بضر اجاااب اطرأة غصال 
شصاطعا).  تاإ  شطط  إجقطعا  بسث  ضفرت  صرشئ  أم  لعا 
وعظا ظتثر أولؤك الثغظ غئتبعن سظ طئررات لعآقء 
التضام السمقء أن اهللا جئتاظه غصعل لضط: ﴿َوَال جُتَادِْل 
ََّ َال حُيِبُّ َمْن اَكَن َخوَّاناً  ْغُفَسُهْم إِنَّ اهللا

َ
ِيَن خَيَْتانُوَن أ َّ َعِن ا

َِّ وَُهَو  عِيماً  يَْسَتْخُفوَن ِمَن اجَّاِس َوَال يَْسَتْخُفوَن ِمَن اهللا
َ
أ

َُّ بَِما َفْعَملُوَن  َ ِمَن الَْقْوِل َواَكَن اهللا َمَعُهْم إِْذ يُبَيُِّتوَن َما َال يَْر
ْغَيا َفَمْن  ُّ ََياةِ ا

ْ
ْغُتْم َهُؤَالءِ َجاَدحْكُْم َقْنُهْم يِف احل

َ
حُمِيطاً  َها أ

ْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم َوكِيالً﴾.
َ
ََّ َقْنُهْم يَوَْم الِْقَياَمِة أ جُيَادُِل اهللا

ولسظا  وجض  سج  هللا  سئغث  طسطمعن  إظظا  ظصعل:  خااطاً 
سئغثًا فتث غحرع لظا طظ دون اهللا، وسطى المسطمغظ 
بسخ  إلشاء  أجض  طظ  لغج  غبعروا  أن  الئطث  عثا  شغ 
أظزمئ  إجصاط  أجض  طظ  وإظما  شصط،  اإلجقم  أتضام 
الزطط والةعر الاغ تأخث تص اهللا شغ الاحرغع، وتسئث 
الظاس لشغر رب الظاس؛ شما تصعم به عثه التضعطئ أطر 
ذئغسغ شغ ظض جضعتظا سطى تأجغج التغاة ضطعا سطى 
أطعرظا  جطمظا  وسظثطا  باذطئ،  وضسغئ  دجاتغر  أجاس 

إلى سمقء الشرب الضاشر غصعدوظظا بتدارته اآلجظئ.
غغعر  طسطط  ضض  له  غسمض  أن  غةإ  الثي  التص  إن 
إلتثاث  وغسسى  ربه،  طرضاة  إلى  غاططع  دغظه  سطى 
إلى  ظسغحعا  الاغ  الدظك  تغاة  غتغض  تصغصغ  تشغغر 
تغاة آطظئ ططمؤظئ؛ عع أن غسمض طع الساططغظ إلصاطئ 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  دولئ 
التغاة  تسغث  أن  سطى  الصادرة  وتثعا  شعغ  الظئعة؛ 
تغاة إجقطغئ؛ شاجغض الاحععات الصاظعظغئ طظ تغاتظا، 
وتدع الثجاعر الثي طخثره العتغ طعضع الاطئغص 
سطى  والصعاظغظ  الاحرغسات  جمغع  وتسظ  والاظفغث، 
أجاس العتغ السزغط، وتصطع غث الضاشرغظ الساببغظ 
بئقدظا وبقد المسطمغظ الطاطسغظ شغ ضفرظا بائثغض 
حرع اهللا الصعغط بحرسئ الطاغعت، غصعل اهللا سج وجض: 

﴿وَدُّوا لَْو تَْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكونُوَن َسوَاًء﴾.
إن حرف السخر غظازر الرجال الرجال لغسغثوعا خقشئ 
الصائض:  اهللا  وسث  طتصصغظ  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة 
احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿َوَعَد 
ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم 

َجَُّهْم  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ َقْبلِِهْم َو
َشيْئاً   ِ يرُْشُِكوَن  َال  َفْعُبُدونيَِن  ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  ِمْن 

وَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ وبحرى 
ُ
َوَمْن َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ

رجعله سطغه الخقة والسقم الصائض: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة 
 «ِة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

أشاد افجااذ أتمث سئث الععاب، رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا: بأن طسطتغ عغؤئ تترغر الحام 
صاطعا باخاطاف الحاب سئث الصادر عقل طظ حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ إدلإ بسث تعزغسه عمسئ بسظعان: الاسطص 
بعسعد الثاسمغظ؛ عقك وخسران طئغظ. وأوضح سئث الععاب شغ تثوغظئ سطى صظاته شغ تطشرام: بأن الحاب سئث الصادر 
عقل اساصطه ذاغغئ الحام صئض اظطقق بعرة الحام؛ واجامر اساصاله طا غصرب طظ جئع جظعات؛ وذلك بسئإ اظامائه 
لتجب الاترغر؛ ودسعته إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ بط بسث خروجه طظ المساصض اجاأظش ظحاذه طع تجب 
الاترغر. وعثه لغسئ المرة افولى الاغ تصعم شغعا أطظغئ عغؤئ تترغر الحام باساصال حئاب تجب الاترغر؛ واقجاغقء 
سطى افطقك الثاخئ بالتجب وحئابه؛ شصث جئص عثا اقساصال اساصاقت لسحرات الحئاب اجامرت حععرا ذعغطئ. 
 .mوالةثغر بالثضر أن اقساصال جاء شغ وصئ غاةعج شغه ذاغغئ الحام قجاقم جئض الجاوغئ الثي غصع جظعب ذرغص ٤
وخاط سئث الععاب طاسائق: لمخطتئ طظ تصعم أطظغئ عغؤئ تترغر الحام باساصال حئاب تجب الاترغر؟ ولمخطتئ 
طظ تصدغ سطى ضض طظ خالفعا طظ الفخائض المسطتئ؟ ولمخطتئ طظ ضض عثه المداغصات لطظاس تاى شغ لصمئ 
سغحعط؟ وإلى أغظ تسعق عغؤئ تترغر الحام المظاذص المتررة؟ ألط تسطط عغؤئ تترغر الحام أن الزطط ظطمات غعم 

الصغاطئ، وأن غعم التساب صرغإ؛ وسظث اهللا تةامع الثخعم؟!

الخراع  سظ  خئرًا  افطرغضغئ،  بعلغسغ"  ختغفئ "شعرغظ  سظ  ظصقً  افتث،  السعداظغئ  الخغتئ"  أوردت "ختغفئ 
المتمعم؛ بغظ "المضعِّن السسضري"، وبغظ "المضعِّن المثظغ" التاضط شغ السعدان، بحأن ععغئ المرحح لمظخإ 
صغادة الئسبئ افطمغئ والثي غمبض "المظثوب الساطغ لطسعدان"، تغث ضحفئ ختغفئ "شعرغظ بعلغسغ" سظ رغئئ 
رئغج العزراء شغ تسغغظ المرحح الفرظسغ؛ جان بطغارد، إق أظه واجه رشداً سظغفاً طظ المضعن السسضري، تغث 
صاطئ بضغظ وروجغا بإشحال الثطعة (وذلك بإغساز طظ أطرغضا). وبظاء سطغه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ تتثغره طظ الاثخض المفدعح لطصعى الشربغئ الطاطسئ شغ السعدان؛ والثي 
بثا واضتاً طظث اإلذاتئ بالمثطعع الئحغر سمغض أطرغضا، واجاقم الطةظئ افطظغئ لطظزام الئائث لمصالغث افطعر، 
وضشط أوروبا سئر المضعن المثظغ سطى رجال أطرغضا طظ (السسضر)، تاى تط تصاجط السططئ بغظ المضعظغظ، 
إق أن السططئ التصغصغئ ضاظئ وطا زالئ شغ غث رجال أطرغضا، طما جسض رئغج العزراء غساظةث بافطط الماتثة 
ذالئاً اجاسمار السعدان سئر بسبئ أطمغئ؛ لاتمغه طظ السسضر، ولضظ أطرغضا لظ تةسض افطر ضما تحاعغ أوروبا 
أدى  الثي  التاد،  اقجاصطاب  طظ  طجغث  ظاغةاه  الثي  الخراع؛  عثا  جغتثث  ولثلك  السعدان،  شغ  وسمقؤعا 
وجغآدي إلى تمجغص الظسغب المةامسغ! ووجه الئغان رجالئ إلى ضض المثطخغظ طظ أبظاء السعدان: بأن المثرج 
العتغث عع شغ الرجعع إلى اإلجقم؛ وذلك باطئغص أتضام اإلجقم شغ التضط والسغاجئ، بض وشغ ضض حآون 
التغاة، سئر دولئ اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شعغ وتثعا الصادرة سطى تفر أطظ الئقد 

وظسغةه المةامسغ، وعغ وتثعا الصادرة سطى صطع اقجاسمار طظ جثوره، والتفاظ سطى وتثة الئقد والسئاد.

تصعم سطى طئثأ الفخض بغظ السططات!
شطع أدرك عآقء بأن شخض السططات حغء غغر طاتصص 
شغ العاصع وعع طثالش لطعاصع وأظه ق غعجث إق جططئ 
واتثة غثغرعا حثص واتث تاى شغ أضئر الثول الاغ 
تثسغ شخق بغظ السططات بغظما عغ شغ العاصع لغسئ 
وتضط  الثغمصراذغئ  ضثبئ  تصغصئ  أدرضعا  ولع  ضثلك، 
الحسإ الاغ غثجطعن بعا سطى الحسعب، بغظما طظ غتضط 
السططئ  أختاب  افطعال،  رؤوس  أختاب  عط  تصغصئ 
أو  بالثغمصراذغئ  صئطعا  لما  ذلك  أدرضعا  لع  التصغصغئ، 

بفخض السططات وق ظادوا بالثولئ المثظغئ.
وشضرة الفخض بغظ السططات لط تضظ جعى ردة شسض 
سطى واصع اقجائثاد والثولئ الثغظغئ الاغ لط تضظ غعطا 
طعجعدة شغ بقد المسطمغظ، شما تخض شغ الشرب لط 
غتخض سظثظا بض ضان تارغثظا طحرصاً طثاطفا سظ تارغثعط 
أن  غتثث  شطط  والطشغان.  واقجائثاد  بالزطط  المطغء 
ذالإ المسطمعن سطى طثى ١٣ صرظا بإجصاط الثطغفئ 
فظه شرد واتث غتضط وأظه طسائث، فن عثا الثطغفئ لط 
غضظ طسائثا، شطط غتضط تسإ ععاه وتسإ طخالته 
بض تضط بما أظجل اهللا. وضض طا اسارضعا سطغه عع إجاءة 
تطئغص اإلجقم أو ظطط الرسغئ أتغاظا، شالثطغفئ شغ شارة 
أصاربه  أتث  أو  أخاه  أو  ابظه  غرحح  ضان  الساّض  التضط 
تاى غئاغع سطى الثقشئ طظ بسثه بتةئ المتاشزئ سطى 
وتثة الثولئ وطظسا قخاقف الظاس طظ بسثه والتغطعلئ 
لفطئ  التص  غسطغ  اإلجقم  أن  السطط  طع  الفاظ.  دون 
لاثاار وتئاغع طظ ترغث جعاء ابظ الثطغفئ أو أتث أصاربه 
أو أي حثص آخر طظ بغظعا غتعز سطى افعطغئ. وطظ 
عظا ضان اقساراض والمتاجئئ، شافطئ ضاظئ تثرك أن 
الحرع صث أسطاعا السططان وشرض أن تضعن الئغسئ سظ 
رضا واخاغار، ولط غضظ اقساراض سطى دطب السططات 
البقث وأن عثا الثطب غةسض طظ الثطغفئ طسائثا؛ ذلك 
فن اإلجقم حرع افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
وجسطه واجئا سطى افطئ وافتجاب والةماسات، وأطر افطئ 
بالطةعء لمتضمئ المزالط إن صخر التاضط شغ رساغاعا 
أو ظطمعا، بض وأطرعا بالثروج سطى التاضط إن عع أظعر 

طظث أن بسث اهللا ظئغه طتمثًا ، وتاى عثم الثقشئ 
طظ الجطان ضان  السبماظغئ؛ أضبر طظ بقبئ سحر صرظاً 
عع  والصعاظغظ  افتضام  تحرغع  أن  افطئ  سظث  واضتاً 
شغ  تحرغع  ضض  أجاس  ضان  ولثلك  وتثه،  اهللا  تص 
التضط أو السغاجئ الثاخطغئ أو الثارجغئ أو اقصاخاد 
أو اقجاماع أو غغرعا؛ أجاجه السصغثة اإلجقطغئ شق 
أتث غحرع ولع صاظعظاً واتثًا تسإ ععاه، وإظما غرجع 
شغ ضض أطر طظ افطعر إلى ضااب اهللا جئتاظه وجظئ 
أو  الختابئ  إجماع  طظ  إلغه  أرحثا  وطا   ، رجعله 
الصغاس الحرسغ، وذرغصئ إظجال افتضام سطى العصائع 
الةارغئ والتعادث المساةثة ذرغصئ واتثة لط تاشغر، 
سطى  غصعم  الثي  الحرسغ  اقجاعاد  وعغ؛  تاشغر  ولظ 
شعط العاصع المراد إسطاء تضط اهللا شغه دراجئ واشغئ 
لطثروج  الظخعص  شغ  لطئتث  اقظاصال  بط  سمغصئ، 
الحرسغئ  الطرغصئ  عغ  عثه  المسألئ؛  شغ  اهللا  بتضط 
العتغثة الاغ ضان سطغعا المسطمعن ذعال سخعرعط 
سظثطا ضاظئ لعط دولئ تصعم سطى أجاس سصغثتعط، 
وتسعجعط وترسى حآوظعط بظاًء سطى أتضام العتغ 

ولغج العضع والععى.
وعثا الثي صطظاه؛ عع شرض سطى المسطمغظ، ق خغار 
شغه، غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة 
ْمرِِهْم 

َ
رَِيَةُ ِمْن أ

ْ
ْن يَُكوَن لَُهُم اخل

َ
ْمراً أ

َ
ُ أ ُ َُّ َورَُسو َ اهللا إَِذا َق

ُ َفَقْد َضلَّ َضَالالً ُمبِيناً﴾. َ ََّ َورَُسو َوَمْن َفْعِص اهللا
طظ  الصرن  غصارب  طا  طظث  الثقشئ،  عثطئ  وسظثطا 
المسطمغظ،  بقد  سطى  الضاشر  الشرب  تسطط  الجطان، 
وأصام  سطغعا،  وصعاظغظه  دجاتغره  شفرض  واتاطعا 
وجعئ  أجاس  سطى  والةاطسات  والمساعث  المثارس 
سظ  الثغظ  شخض  سطى  تصعم  الاغ  التغاة؛  شغ  ظزره 
وإصاطئ  السغاجئ،  سظ  الثغظ  شخض  وبالاالغ  التغاة، 
بض  الرجال  أععاء  أجاس  سطى  وأظزماعا  ضطعا  التغاة 
أععاء الضاشرغظ؛ شضاظئ دجاتغر بقدظا السعدان وغغره 
طظ بقد المسطمغظ خعرة طحععئ سظ دجاتغر الشرب 
الضاشر، وضاظئ الصعاظغظ الاغ تظزط التغاة السغاجغئ 
صائمئ  وغغرعا؛  والةظائغئ  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ 
سج  طظه المعلى  تثر  الثي  الئاذض  افجاس  عثا  سطى 
ْن َفْفتُِنوَك 

َ
﴿وَاْحَذْرُهْم أ بصعله:  وافطئ    رجعله  وجض 

َْك﴾ شافطر إطا أن غضعن تضمًا  َ ِ َُّ إ نَْزَل اهللا
َ
َقْن َنْعِض َما أ

بما أظجل اهللا ضاطًق؛ دجاعرًا وصعاظغظ وتحرغسات، وإطا 
أن غضعن اتئاساً لطععى وشاظئ غتثر اهللا طظعا، وعضثا 
طظ  وصعاظغظا  أتضاطظا  ظأخث  الجطان  طظ  سصعدًا  سحظا 
تغث ُظعغظا؛ طظ الضاشرغظ تارضغظ أتضام رب السالمغظ 
خطش ظععرظا، ولما ضان الظاس شغ عثا الئطث غاعصعن 
الظزام  رشع  إلغه؛  وغحااصعن  باإلجقم،  التضط  إلى 
إق  طحاسرعط،  بعا  شثغثغ  اإلجقم؛  حسارات  الئائث 
أظه ظض طبطه طبض باصغ افظزمئ السابصئ غصعم سطى 
افجاس الثغمصراذغ الةمععري شغ التضط، وغثدع 
لروحاات خظثوق الظصث الثولغ الصائط سطى افجاس 
الرأجمالغ الةحع شغ اقصاخاد، إق أظه أدخض بسخ 
الصعاظغظ التثغئ شغ السصعبات؛ طبض تث الردة رغط أظه 
لط غطئصه شغ أرض العاصع، بض تظخض طظه شغ أواخر 
إللشاء  الئحغر  المثطعع  الرئغج  تثخض  سظثطا  أغاطه 
تضط الردة الثي أوصسه أتث الصداة سطى اطرأة ارتثت 
سظ اإلجقم، وبسث جصعط الظزام الئائث تسطص بسخ 
طراجسئ  وبثأوا  السططئ،  إلى  اإلجقم  سطى  التاصثغظ 
الصعاظغظ طرضجغظ سطى افتضام الحرسغئ طظعا تتثغثًا 
ضان آخرعا عثه الاسثغقت الاغ أبرزعا إلشاء تث الردة؛ 
طةاراة  وإظما  لقجقم،  طثالفاه  غرون  فظعط  لغج 
لطشرب الضاشر باجط التثابئ؛ تغث صال وزغر السثل شغ 
الطصاء الثي أجراه طسه تطفجغعن السعدان طساء السئئ 
أن  غرغث  حثص  عظالك  ضان  "شإذا  ٢٠٢٠/٧/١١م: 
غشغر دغظه شأظئ ق تمطك التص شغ صاطه، عثا أطر غغر 
طصئعل شغ السخر التثغث"، وعثا ذئغسغ طظ ظزام 
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*ـ 

تامئ ضطمئ السثد: تصثغج زائش لفضرة الفخض بغظ السططات
الضفر الئعاح.

ولط غضظ عظاك أبثا شخض بغظ السططات شغ الثولئ 
اإلجقطغئ، شئالظسئئ لـ"جططئ الاحرغع" شصث ضاظئ هللا 
ولرجعله؛ وبسث اظاصاله ملسو هيلع هللا ىلص لطرشغص افسطى، تض طضاظه 
تص  لعط  غضعن  أن  دون  ولضظ  الراحثون،  الثطفاء 
وُغْسمطعن  غةاعثون  والفصعاء  السطماء  وراح  الاحرغع. 
شضرعط وغساظئطعن افتضام طظ الظخعص الحرسغئ، 
والثطغفئ غائظى تضما طظ عثه افتضام، وصث غساظئطعا 

عع إن ضان طةاعثا.
طساصطئ  ضاظئ  شصث  الصداء"  لـ"جططئ  بالظسئئ  أطا 
وطامغجة؛ واجاصقلعا لغج بالمسظى المصخعد شغ الفضر 
الشربغ، شالصداء شغ الثولئ اإلجقطغئ طتضعم بالسمض 
سطى  بالتضط  طثئر  طةرد  وعع  الحرسغئ،  بالظخعص 
جئغض اإللجام، والثطغفئ سظثطا ضان غسغظ العقة وغسغظ 
بض  لطعقة  تابسغظ  غضعظعا  لط  الصداة،  جاظئعط  إلى 
لطثطغفئ طئاحرة، طع طراساة أن تئسغاعط لطثطغفئ ق تسظغ 
تتئ  والصداة  شعع  الصداة،  سطى  جططاظاً  لطثطغفئ  أن 
جططان الحرع. والثطغفئ أو أي تاضط شغ الثولئ أو أي 
ظائإ غتاضط أطام طتضمئ المزالط شعرا، ولغج لصراراته 

أغئ تخاظئ إق أن تضعن طساظثة لطثلغض الحرسغ.
لعا  غسسى  أن  غةإ  الاغ  الظمعذجغئ  الثولئ  إن 
المثطخعن طظ أبظاء افطئ عغ الاغ تضعن سطى طظعاج 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  ضما  راحثة،  خقشئ  أي  الظئعة 
اِحِثغَظ ِطْظ َبْسِثي»؛  «َسَطْغُضْط ِبُسظَِّاغ َوُجظَِّئ اْلُثَطَفاِء الرَّ
فظعا الظزام الثي ارتداه اهللا لعثه افطئ، ولصث بان 
لطةمغع سعار أظزمئ التضط الثغمصراذغ واظضحش غطاء 
السطماظغئ، شطط تةِظ افطئ طظ وراء تطك افظزمئ جعى 
غسغث  ولظ  افطط،  ذغض  شغ  خرظا  تاى  والثل  الاثطش 
لفطئ طضاظاعا وغرشع سظعا الثل والمعاظئ جعى ظزام 
اإلجقم. شطمبض عثه الثولئ غةإ أن غسمض المثطخعن 
غتحث  أن  غةإ  الثولئ  عثه  ولمبض  افطئ،  أبظاء  طظ 
"الحسإ  صطعبعا  طضء  لاعاش  المقغغظ،  اإلجقطغعن 
غرغث خقشئ طظ جثغث"، ولمبض عثه الثولئ غةإ أن 

 ظاتثى الثظغا بأجرعا

بکفالۀ الدستور: الغوغاء تنکل بالبالد والعباد فی تونس 

حزب التحریر/ والیۀ السودان
یحذر من التدخل المفضوح للقوى الغربیۀ الطامعۀ فی السودان

لمصلحۀ من تعتقل هیئۀ تحریر الشام شباب حزب التحریر؟
وإلى أین تسوق المناطق المحررة؟

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
26 شخصا یمتلکون أکثر من نصف ثروة کوکب األرض!


