
شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  تثر 
طظ طثطط خئغث لدرب الثطغض باجاشقل الثقشات 
بالشطاء  الاسار  وسئر  السخئغئ  والمحاسر  السائطغئ 
السحائري، واسائر السططئ طاعاذؤئ طع عثه المثططات 
سئر تعشغرعا الشطاء لطمساثغظ وطططصغ الظغران وسثم 
جاء  ععغاعط.  طسرشاعا  رغط  اساصالعط  أو  طقتصاعط 
ذلك شغ وصفئ جماعغرغئ ظزمعا التجب سخر السئئ 
الةعغئ  الزروف  رغط  الثطغض  شغ   ٢٠٢١/١١/٢٠
ضطمات  شغعا  وألصغئ  اآلقف،  شغعا  حارك  الخسئئ، 
الثطغض  بطثغئ  ولرئغج  لطسحائر  وأخرى  التجب  تمبض 
ضطماه  شغ  التجب  واسائر  الاةارغئ.  الشرشئ  ولرئغج 
المضاإ  سدع  الامغمغ،  إبراعغط  الثضاعر  ألصاعا  الاغ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، 
أن أسمال الصاض والترق والاثرغإ والاروغع عغ أسمال 
طترطئ وعغ طظ السخئغئ الةاعطغئ، وسطى السائقت أن 
طرتضئغعا.  سظ  الشطاء  ترشع  وأن  طظعا  وتائرأ  تظضرعا 
لمثططات  وتشثى  تعظش  افسمال  عثه  "أن  طآضثًا 
أضئر طظ السحائر وخقشاتعا، وظتظ ظصعل عثا الضقم 
وظسظغ ضض ترف شغه، لثلك ظتثر السائقت أحث الاتثغر 
طظ أولؤك الثغظ غساشطعن طحاسر السخئغئ بغظ أبظاء 
شغ  والعصعع  الترطات  اظاعاك  إلى  لثشسعط  السائقت 
الثم الترام، وجسطعط ططغئ لضعارث سطى المثغظئ ق 
خئبعا  وسزط  خطرعا  تةط  غثرضعن  وق  غاخعروظعا 
طظ  غاثثون  طظ  عظاك  إن  لطسائقت  وظصعل  وحرعا، 
وضسر  السائقت  لامجغص  لعط  وجغطئ  السائطغ  الشطاء 
وعآقء  سطغعط،  ُتمطى  طثططات  وتظفغث  حعضاعا 
الحرسغئ  المثالفات  وبحع  صثر  بحضض  غساشطعن 
السائقت  شغ  افشراد  بسخ  شغعا  غصع  الاغ  والةرائط 
ق  تغث  طظ  المثططات  تطك  شغ  غسغرون  لةسطعط 
بالاعاذآ،  لطسططئ  اتعاطه  التجب  ووجه  غحسرون". 
وأجعجتعا  الفطسطغظغئ  السططئ  عض  تساءل،  تغث 
أظعا  أم  عثه  الفطاان  تالئ  إظعاء  شغ  جادة  افطظغئ 
طعاصش  أن  الامغمغ  وأضث  لطمةرطغظ؟!  الشطاء  تعشر 
أعض الثطغض الصعغئ والخادسئ بالتص عغ الاغ أغاظئ 
افسثاء، شفعض الثطغض طعاصش طحععد لعا شغ صدغئ 
طظع  وبالاالغ  لطمسضعب  تمطغضعا  وطظع  تمغط  وصش 
تسرغئعا لطمساعذظغظ، وشغ الثشاع سظ أطعال السمال 
وطظع جرصاعا تتئ طسمى (الدمان اقجاماسغ)، وشغ 
العصعف شغ وجه المفسثغظ المروجغظ قتفاصغئ جغثاو 
وأخعاتعا. وخاط الامغمغ ضطماه باثضغر الظاس باصعى 
اهللا سج وجض وترك دسعى الةاعطغئ والامسك برابطئ 
إلصاطئ  لطمسارسئ  التدعر  ودسا  اإلجقطغئ،  افخعة 
تضط اهللا تاى غظععا طا أخابعط وغفرتعا بظخر اهللا. 
جظغظئ  أبع  تغسغر  الحغت  الثطغض  بطثغئ  رئغج  وألصى 
ضطمئ أضث شغعا أن أعض الثطغض غرغثون افطظ، وذالإ 
الةمغع بالصغام بعاجئعط طظ أجض تتصغص ذلك، ودسا 
إلى ضئط الظفج وتفر الثطاء والتفاظ سطى السطط 
ظغابئ  ضطمئ  غغث  الععاب  سئث  التاج  وألصى  افعطغ. 
سظ السحائر، وجه شغعا بقث رجائض: افولى إلى أعض 
الثطغض وسائقتعا وسحائرعا تغث دساعط إلى الارابط 
وتفر افخعة والعد واقتارام شغما بغظعط ضما ضاظعا 
سئر طؤات السظغظ، ودساعط أق غضعظعا ججءا طظ ترق 
أختاب  إلى  والباظغئ  أعطعا.  وتعةغر  وخرابعا  الئطث 
المظاخإ والماظفثغظ، إلى العاطات والصاطات الثغظ 
غصعلعن إظعط بتةط العذظ، تغث دساعط إلى الظجول 
غاترضعن؟!  طاى  وتساءل  الساجغئ،  بروجعط  طظ 
تغث  وتضعطاعا،  الفطسطغظغئ  السططئ  إلى  والبالبئ 
أطظ  سظ  المسؤعل  طظ  واضتا؛  جآاق  لعا  وجه 
الظاس وطماطضاتعط؟ وطا دورضط شغ عثا الئطث، عض 
المحارغع  وتظفغث  الدرائإ  أطعال  جئاغئ  شصط  عع 
المططعبئ طظضط؟ ولماذا عثه افطعال وأغظ تثعإ؟ 
رئغج  وألصى  واضتئ.  بأجعبئ  التضعطئ  وذالإ 
الشرشئ الاةارغئ سئثه إدرغج ضطمئ دسا شغعا لطعصعف 
ضث الفطاان ودسا الةمغع لطصغام بعاجئه لتماغئ الئطث 

وطظع تثععر افوضاع لما ق غتمث سصئاه.

شغ الماضغ، إق أن الاارغت غحعث أن البعرة الئطحفغئ 
اجاطاسئ أن تظاخر سطى تضط الصغخر الروجغ شغ بثاغئ 
طئثئغئ  جغاجغئ  صغادة  اتثاذعا  بفدض  الماضغ  الصرن 
وعغ التجب الئطحفغ بصغادة لغظغظ، تغث اجاطاع عثا 
التجب وبفارة وجغجة إصاطئ دولئ سزمى ضاظئ تظاشج 

الثولئ افولى سطى طضاظاعا.
الفرظسغئ،  البعرة  سطى  ضثلك  ظفسه  التال  وغظطئص 
الاغ تثئطئ ضبغرًا صئض اتثاذعا صغادة جغاجغئ طئثئغئ 
صادتعا لئظاء الظمعذج التالغ لطثول الشربغئ سطى أجاس 
الصغادة  بثور  شغعا  غصعم  والاغ  الرأجمالغ،  المئثأ 
السغاجغئ شغ العصئ التاضر افتجاب السغاجغئ الفاسطئ، 
والظاس تظاثئعط بظاًء سطى طا تتمطه عثه افتجاب طظ 

طحارغع وبراطب.
أطا افطئ اإلجقطغئ شصث ضان رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عع صغادتعا 
السغاجغئ. شصث صاد ملسو هيلع هللا ىلص سمطغئ الاشغغر الحاطض، وأصام خرح 

الثولئ اإلجقطغئ الاغ اطاثت فضبر طظ ١٣ صرظاً.
وبسث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص ضاظئ الصغادة السغاجغئ لفطئ تامبض شغ 
الثطفاء الثغظ صادوعا إلى السطغاء، تغث تربسئ الثولئ 
ططئصًئ  سثة،  لصرون  افطط  عرم  رأس  سطى  اإلجقطغئ 
بالةعاد  اإلجقم  وتاططًئ  داخطغاً،  تغاة  طظعب  اإلجقم 
إلى أرجاء المسمعرة. شصث تط الصداء سطى جئابرة افرض 
وعما  الفارة،  تطك  شغ  دولاغظ  أسزط  صاال  سئر  وصاؤٍث 

الفرس والروم شغ العصئ ظفسه والاشطإ سطغعما.
وعثا افطر لط غضظ طصاخرًا سطى عثه افطئ الضرغمئ بض 
عع حأن افطط السالفئ. شسظ أبغ عرغرة أن رجعل اهللا 
ائِيَل تَُسوُسُهْم اْألَنِْبَياُء، كُلَّاَم َهلََك نَِبيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص صال: «كَانَْت بَُنو إِْرسَ
، َوإِنَُّه َال نَِبيَّ بَْعِدي، َوَسَيكُوُن ُخلََفاُء َفَيكْرُثُوَن» َقالُوا: َفاَم  َخلََفُه نَِبيٌّ
ُهْم َفإِنَّ اللََّه  ِل، أَْعطُوُهْم َحقَّ ِل َفاْألَوَّ تَأُْمُرنَا؟ َقاَل: «ُفوا ِبَبْيَعِة اْألَوَّ

َسائِلُُهْم َعامَّ اْسَرتَْعاُهْم». طافص سطغه.
ولما تساون الشرب الضاشر طع أدواتعط طظ أبظاء افطئ سطى 

الغمظ بني ططرصئ الخراع الثولغ 
وجظثان السمقء
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ سئث اهللا الصاضغ – وقغئ الغمظ

القيادة السياسية ودورها المحوري 
في تحقيق أهداف األمة وإنجاح حركة التغيير

الثول  سطغظا  شرضاعا  الاغ  الدرار  أظزمئ  إن 
عغ  والمال  والمضر  بالئطح  اقجاسمارغئ 
المحاضض  وإن  افزطات،  تخظع  وظغفغئ  أظزمئ 
رجال  إق  غتطعا  لظ  أطاظا  تسغحعا  الاغ  الثاظصئ 
سطى  طئظغاً  راصغاً؛  شضرًا  غتمطعن  تصغصغعن  دولئ 
رب  بأتضام  الرسغئ  حآون  غرسعن  افطئ،  سصغثة 
المسطمغظ  بقد  بروات  شغسثِّرون  السالمغظ، 
دولئ  رجال  إظعط  لثثطاعا،  والئاذظئ  الزاعرة 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ شعغ 
الدماظئ العتغثة لتض المحضقت، وسقج افزطات، 

والظعدئ واقرتصاء.

اصرأ شغ عثا السثد:
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- السططئ الفطسطغظغئ تضبش السغاتئ السغاجغئ لطاشطغئ سطى 
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كلمة العدد

أسطظئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ أن المئسعث افطرغضغ 
زغارة  شغ  غاعجه  لغظثرضغظب،  تغط  الغمظ  إلى  الثاص 
لضض طظ السسعدغئ والئترغظ؛ لئتث افطظ اإلصطغمغ 
وجععد السقم شغ الغمظ، شطط تأت عثه الجغارة إق 
طظ  جغاجغئ  وأسمال  سثة  زغارات  جئصاعا  أن  بسث 
افطط الماتثة سظ ذرغص طئسعبعا، وضثلك تترضات 
لغظثرضغظب.  تغط  افطرغضغ  لطمئسعث  جابصئ  جغاجغئ 
وخض  ٢٠٢١م،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٨ شفغ 
التضعطئ  رئغج  الاصى  تغث  سثن،  إلى  لغظثرضغظب 
المعصش  اجاسراض  وتط  المطك،  سئث  طسغظ  الغمظغئ 
وعةماتعط  التعبغغظ  تخسغث  طع  لطاساطض  الثولغ 
المسامرة سطى المثظغغظ والظازتغظ شغ طأرب وغغرعا، 
المئسعث  الاصى  ضما  الغمظغئ.  افظئاء  وضالئ  بتسإ 
المةطج  رئغج  الجبغثي  بسغثروس  افطرغضغ 
الرغاض  السسعدغئ  الساخمئ  شغ  الةظعبغ  اقظاصالغ 
شغ ١٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١، والثي أضث سطى 
ضرورة اجاضمال تظفغث اتفاق الرغاض والثشع باتةاه 

سمطغئ جقم حاططئ.
والمقتر طظ زغارة المئسعث افطمغ لتضعطئ عادي 
والمةطج اقظاصالغ عع الدشط سطى التضعطئ الغمظغئ 
الماسبر،  الرغاض  اتفاق  لاظفغث  اقظاصالغ  والمةطج 
والثي تسمض برغطاظغا سئر سمقئعا سطى سثم تظفغثه، 

فظه ق غثثم طخالتعا.
قتفاق  بالظسئئ  أطا  الرغاض.  قتفاق  بالظسئئ  عثا 
زار  شصث  التثغثة،  طتاشزئ  غثص  الثي  السعغث 
صائث  غروظثبرغ،  عاظج  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث 
المصاوطئ شغ الساتض الشربغ السمغث رضظ ذارق طتمث 
سئث اهللا خالح. تط خقل الطصاء ظصاش طسارات الاسعغئ 
المفاوضات  بسغر  تاسطص  أخرى  وتفاخغض  السغاجغئ، 
عاظج  زغارة  طظ  والمقتر  الغمظغئ.  افذراف  بغظ 
بمضائه  ذارق  إلظعار  تعثف  أظعا  خالح  لطارق 
أن  بث  ق  الثي  الخراع  أذراف  طظ  ضطرف  السغاجغ 
المفاوضات  طائثة  سطى  الةطعس  تغظ  تاضرًا  غضعن 
لغضعن له ظخغئه الثاص سظث تصاجط السططئ والبروة 
شغ الغمظ سطى أجاس سصغثة المئثأ الرأجمالغ، الثي 
غسمض سطى تصسغط الغمظ ضشغرعا طظ بقد المسطمغظ، 
والاغ غثطط لعا الشرب الضاشر وغسمض سطى تظفغثعا 

تتئ طسمى الحرق افوجط الةثغث.
ضما الاصى السمغث الرضظ ذارق طتمث سئث اهللا خالح 
رئغج المضاإ السغاجغ لطمصاوطئ العذظغئ الثمغج 
أوبظعاغط  رغاحارد   ٢٠٢١ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٤
جفغر برغطاظغا شغ الغمظ. جرى خقل الطصاء بتث سثد 
طظ الصداغا والاطعرات المتطغئ وسطى رأجعا اجامرار 
تخسغث ططغحغات التعبغ شغ طأرب والساتض الشربغ 
ودسط  اعامام  جطغاً  غزعر  طا  الةئعات،  طظ  وغغرعا 
السفغر الئرغطاظغ لطارق خالح، طظ خقل بظائه سطى 
سطى  ضثلك  وطبظغاً  غرأجه،  الثي  السغاجغ  المةطج 
أدوار المصاوطئ المطمعجئ شغ تأطغظ وتماغئ الساتض 
الشربغ والمغاه الغمظغئ اقجاراتغةغئ شغ المثا وباب 
المظثب، وذلك ضعظه أتث رجال برغطاظغا الاغ تسامث 
سطغه شغ تظفغث طثططاتعا وتماغئ طخالتعا قجامرار 
ظفعذعا شغ الغمظ، ضما ضان غصعم بالثور ذاته سمه 
العالك سطغ خالح، طع طقتزئ أن الطصاء الثي سصثه 
السفغر الئرغطاظغ طع ذارق خالح صث أسصئه اقظستاب 
الباظغ/ تحرغظ   ١٢ شغ  المحارضئ  لطصعات  المفاجأ 

رغاحارد  السفغر  طظ  أواطر  وضأظعا   ٢٠٢١ ظعشمئر 
بثلك، لغاسظى لصعات ذارق الفضاك طظ اتفاق السعغث 
طثغظئ  ودخعل  التعبغغظ،  صاال  سظ  ضئطعا  الثي 
التثغثة وطغظائعا، وذلك بالازاعر أظعا تصعم باظفغث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إن الصغادة السغاجغئ عغ الةعئ المعجعئ لفطئ المرحثة 
والظاختئ لعا، شعغ الاغ تضحش الطرغص أطاطعا وتتثرعا 
طظ افخطار، وتثلض لعا السصئات تاى تخض إلى عثشعا. 
ضغش ق وعغ العاسغئ سطى الطرغص المائخرة به، وعغ 
تاططئ طحروع الاشغغر السارشئ به، وعغ السالمئ بمخالح 
افطئ والمائظغئ لعا والساسغئ لاتصغص عثه المخالح. وعغ 
الماائسئ لضض طظ غاربص بافطئ وغضغث لعا وغاآطر سطغعا. 
شعغ الاغ تسسى لضحش المآاطرات صئض وصعسعا وتفدح 

السمقء وتدرب الثطط الحرغرة الاغ تتاك ضث افطئ.
ق  لفطئ  جغاجغئ  صغادة  تضعن  فن  المآعطئ  والةعئ 
بث أن تضعن خاتئَئ رؤغٍئ واضتٍئ حاططٍئ لعاصع افطئ، 
واسغًئ سطى ذرغص الاشغغر الثي تظحثه وطاماسًئ بثئرة 
جغاجغٍئ وتظضٍئ ودراغٍئ به، ترغخًئ سطى افطئ، ططاجطًئ 
تغاة  طظعَب  السزغط  اإلجقم  طحروع  وتاططًئ  اهللا  أطر 
بضاشئ جعاظئعا، جاسغًئ لاتمغطه افطئ وطساسثتعا سطى 

تمطه ضغ غاط تطئغصه شغ العاصع.
والصغادة السغاجغئ في أطئ عغ تاجئ ططتئ وضرورة ق 
غمضظ اقجاشظاء سظعا بتال، فن افطط بحضض سام سظثطا 
الحسئغ  الطابع  سطغعا  غشطإ  شترضاعا  لطاشغغر،  تسسى 
الفعضعي، عثه ذئغساعا، شإن لط تاثث صغادة جغاجغئ 
تصعد ترضاعا وتظزمعا شإظعا ق حك جاشرق شغ الفعضى 
وتثسر أغما خسران. شضغش إذا ضاظئ ضما عغ تال افطئ 
اإلجقطغئ اآلن غاربص بعا ضض أراذل افرض وحغاذغظعا 

وطةرطغعا؟!
شصث تترضئ جمعع افطئ بسث أن ُصِدغ سطى خقشاعا، 
المقغغظ  صثطئ  ببعرات  اقجاسمار  صعى  ضث  تترضئ 
طظ الحعثاء، لضظ طا لئبئ أن وجثت ظفسعا تتئ تضط 
تتئ  شرزتئ  سطغعا  ظخئعط  الثغظ  اقجاسمار،  أدوات 

تضمعط وظطمعط سحرات السظغظ.
التال  لعجثظا  الحسعب  تارغت  خفتات  اجاسرضظا  ولع 
ظفسه طع طسزط البعرات وترضات الاشغغر الاغ اظثلسئ 

وصفئ لتجب الاترغر/ شطسطني
تتثر طظ طثطط خئغث

 لدرب الثطغض

بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*

غعاجه تعالغ 70 شطسطغظغًا، ظخفعط تصرغئًا طظ افذفال، خطر الاعةغر الصسري شغ تغ الطعر بالصثس شغ 
اظازار صرار طتضمئ ضغان غععد بحأن طخغر بظاغاعط السضظغئ الاغ غصطظعن شغعا، صئض عثم المئظى لسثم 
تخعلعط سطى تخرغح بظاء، وإزاء ذلك صال بغان ختفغ أخثره الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر: إن جططات اقتاقل تمارس ظزام تثطغط طصّغث غةسض طظ المساتغض شسطغًا سطى الفطسطغظغغظ 
التخعل سطى تخارغح الئظاء، وذلك شغ إذار تفرغس المثغظئ المئارضئ طظ أعطعا. وأضاف الئغان: غتخض عثا 
تتئ جمع وبخر ضض الماثاذلغظ المظاشصغظ المائاضغظ سطى الصثس وأعطعا، وأولعط جططئ السار الاغ تصش 
الاغ  وعغ  السراء،  شغ  برطغعط  المعثدغظ  وافذفال  الظسعة  ظثاءات  سظ  ذرحاء  سمغاء  خاظسئ  ذلغطئ،  ساججة 
أخئتئ ذراع اقتاقل الثئغث ضث شطسطغظ وأعطعا. وخاط الئغان طثاذئا أعض شطسطغظ: تسطمعن أظه لظ 
تتمغضط صرارات أطط طاتثة وق طتاضط دولغئ وق طظزمات تصعصغئ وق روغئدات ارتدعا الثغاظئ والاثاذل، 
وتسطمعن أظه لظ غتمغضط إق دولئ تتضط باإلجقم وتصطع دابر افسثاء والماآطرغظ جمغسًا. وعثا الغعم صادم 

صرغئا بإذن اهللا طعما خغط الزطط والزقم.

ي والصمود القدس ب التهج الق



 افربساء ١٩ طظ  ربغع اآلخر ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٦٦

السائطئ  (بغئ  إظحاء  سطى  جظعات  سحر  طرور  بمظاجئئ 
المخري) والثي غسظى بالاصارب بغظ افدغان وبالثات 
افزعر  حغت  تتثث  وافزعر،  الصئطغئ  الضظغسئ  بغظ 
الثضاعر أتمث الطغإ بضقم لط غساعف شغه التصغصئ 
ضقطه  جض  جاء  وصث  افضمض  العجه  سطى  غئغظعا  ولط 
(الثغظ  أو  (اإلبراعغمغئ)  غسمى  طا  سطى  لطاسطغص 
والئترغظ  اإلطارات  سصعل  اباثساه  الثي  اإلبراعغمغ) 
بالاساون طع غععد، وفن تخرغتات حغت افزعر جاءت 
لقطساك بالسخا طظ المظاخش والاقصغ طع الضظغسئ 
شغ طظاخش الطرغص لثلك ضان غاتثث بثبطعطاجغئ 
اهللا  غرضغ  أن  غرغث  به  وضأظغ  الثغظ  تساب  سطى 
جئتاظه والضظغسئ طسا وضان طما صاله: "إن طا تسمى 
اإلبراعغمغئ والثغظ اإلبراعغمغ عغ دسعة إلى طخادرة 
الظاس  خطص  "شاهللا  اإلغمان"،  وترغئ  اقساصاد  ترغئ 
لغضعظعا طثاطفغظ" سطى تث صعله، "وإن اجاماع الثطص 
سطى دغظ واتث أطر طساتغض" وغغر ذلك طظ السئارات 

الاغ تزعر أن الحغت أتمث الطغإ لط غاتثث لئغان 
دغظ اهللا والظزرة الحرسغئ تةاه الظخراظغئ والغععدغئ 
وأن اهللا بسث ظجول اإلجقم لط غرض دغظا غغر اإلجقم.

أخئح  وأظه  ضان  ضما  غسث  لط  افزعر  أن  ظثرك  إظظا 
طآجسئ جغاجغئ باطاغاز طع أن سمره زاد سطى سحره 
غخئح  أن  صئض  السطماء  ضئار  طظه  تثرج  وصث  صرون 
ضما  التاضط  طصاس  سطى  إق  تفاغ  ق  دغظغئ  طآجسئ 
عع حأن إخعاظه شغ طظزمئ السالط اإلجقطغ وعغؤه 
ضئار السطماء شغ السسعدغئ ولةان الفاعى وغغرعا وإظظا 
إزاء تخرغتات حغت افزعر الاغ خطط شغعا السط شغ 

الثجط ظصعل:
شغه  وبسث  الصرآن  أظجل  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إن  أوق: 
ضض  سطى  طعغمظا  لغضعن  والسقم  الخقة  سطغه  الظئغ 
افدغان والسصائث، وطسظى العغمظئ أن غضعن اإلجقم 
أضئر  ذلك  شغ  واآلغات  صئطه  الحرائع  ضض  سطى  صاضغا 
وأضبر طظ أن تثطؤعا سغظ أو تسارغعا حضعك، وصث 
جاءت اآلغات الثالئ سطى أن اهللا جئتاظه بسث طتمث ملسو هيلع هللا ىلص 
لط غرض لطئحرغئ أي دغظ آخر وإق غضعن رضا بمظضر 
غططإ  أن  غسصض  شق  ضئغرا،  سطعا  ذلك  سظ  اهللا  تسالى 
طظ الظاس اإلجقم وق غرضى لعط الضفر بط غصال "إن 
اهللا خطص الظاس لغضعظعا طثاطفغظ"، شضقم الطغإ ضان 
ضأظه غةسض الثقف شغ السصائث وافدغان بسث اإلجقم 
افطر  أن  طع  لطظاس  خطصه  طظ  الحارع  سطئ  صئطه  أو 
جاءت  أظعا  اآلغئ  طظ  غفعط  طا  غاغئ  بض  ضثلك  لغج 
وخفا لتالئ وجائصى عثه التالئ إلى صغام الساسئ شق 
غصال إذن بأن اآلغات المتضمئ الاغ جاءت تظسى سطى 
أعض الضفر سصائثعط وتسفه طا عط سطغه طظ السصائث 
الئاذطئ والحرائع الثاتدئ، بض تأطر المسطمغظ بتمض 
الظاس  خطص  اهللا  إن  غصال  بط  بالةعاد،  لعط  اإلجقم 
لعط  ظئغظ  أن  لظا  لغج  لثلك  حاى،  ودغاظات  سصائث 
وظططإ طظعط الثخعل شغ اإلجقم، ق غصال ذلك. وطع 
أن اإلجقم ق غتمض غغر المسطمغظ سطى اإلجقم تمق 
طظ  طططعب  إظه  إق  سصغثتعط  سظ  الظاس  غفاظ  وق 
لعط  وغئغظعا  لطظاس  اإلجقم  غتمطعا  أن  المسطمغظ 
زغش طا غساصثون وغسئثون، شطغج طسظى أظظا ق ظتمض 
الظاس سطى اإلجقم أن ق ظتمطه لعط، وعثا أطر تعاتر 
وق غتااج إلى ذلك والفاعتات والمسارك الاغ خاضعا 
الظئغ سطغه الخقة والسقم وختاباه طظ بسثه تحعث 

سطى ذلك، شصث ضاظئ لظحر اإلجقم وتطئغصه.
تظفغث  ذطإ  الحارع  ضعن  بغظ  شرق  عظالك  باظغا: 
الاغ  الئقد  شغ  باإلجقم  والتضط  الحرسغئ  افتضام 
صام المسطمعن بفاتعا وبغظ ضعظه غرغث تشغغر سصائث 
ترغئ  أظئ  جمغاه  وطا  دغظه  سظ  وشاظاعط  الظاس 
شاتعا  الاغ  الئقد  شغ  باإلجقم  شالتضط  السصغثة، 
المسطمعن واجإ وق ضقم، شق غةعز أن تتضط بقد 
المسطمغظ بشغر اإلجقم غا حغت افزعر، ولغج لثلك 
سقصئ بترغئ السصغثة ولغسئ داخطئ شغ الئتث أخق، 

سصإ  بغان  وشغ  وافطظغئ)،  السسضرغئ  المآجسئ 
المتاولئ اقظصقبغئ شغ ٢٠٢١/٩/٢١م صال تمثوك 
إخقح  ــرورة  ض "ضحفئ  اقظصقبغئ  المتاولئ  إن 
أطرغضا  عغ  وعا  وافطظغئ".  السسضرغئ  المآجسئ 
شغ  وطخالتعا  ظفعذعا  لاتمغ  اقظصقب  سطى  تحرف 

السعدان سئر سمقئعا.
 لصث أوخطئ أطرغضا سمغطعا طتمث بظ جطمان إلى ُجثة 
طتمث  سمه  بابظ  اإلذاتئ  بسث  السسعدغئ  شغ  التضط 
َرُجَطظا  وضسظا  "لصث  طفاثرًا:  تراطإ  شغصعل  ظاغش،  بظ 
شغ الصمئ". ذضر ذلك الضاتإ افطرغضغ طاغضض وولش 
افبغخ" تراطإ  بغئ  داخض  وغدإ:  "ظار  ضاابه  شغ 
الخادر الةمسئ ٢٠١٧/١/٥م. وبرغط طا تردد سظ دور 
ابظ جطمان شغ صاض الختفغ جمال خاحصةغ، إق أن 
تراطإ طا اظفك غصعل: "أداء افطغر طتمث بظ جطمان 
بغ  (بغ  له".  خثغصا  وأسائره  غحرِّشظغ  ولصاؤه  طثعض 

جغ ٢٠١٩/٦/٢٩م). إظه الظفاق افطرغضغ!
وإن طا شسطه السغسغ بمخر وأعطعا الضرام، وتدغغصه 
وطتارباه  جغظاء،  فعض  وصاطه  غجة،  صطاع  أعض  سطى 
لقجقم وظخعخه، وتماعغه طظ ضغان غععد، جرائط 
غظثى لعا الةئغظ. ولضظ طا ردة شسض افطرغضان دساة 

الترغئ وتصعق اإلظسان؟!
شفغ لغطئ طةجرة طغثان رابسئ السثوغئ أوشثت أطرغضا 
الحآون  لةظئ  رئغج  وعع   - طاضغظ  جعن  طئسعبغعا 
الثارجغئ شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ - والسغظاتعر 
السغسغ  طسرتغئ  شخعل  إلضمال  غراعام،  لغظثجغ 
المظاشصئ  الماضرة  الاخرغتات  طع  اظصقبه  وتبئغئ 
شغ  وخفا  تغث  اقظصقب،  وتحةإ  تثغظ  شصط  الاغ 
طآتمر ختفغ بالصاعرة طا جرى شغ طخر بسث البالث 
طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٣م، بأظه اظصقب سسضري، وردا 
تثث  طا  غخش  "لماذا  الختفغغظ:  أتث  جآال  سطى 
بأظه اظصقب ولغج بعرة؟"، صال بسثرغئ: "لسئ عظا 
حؤاط؛  طا  جمععا  الصاطعس،  طظ  تثث  طا  لاسرغش 
الئطئ  خعت  وتخثر  ضالئطئ  تمحغ  ضاظئ  إذا  لضظ 
جثول  وضع  إلى  دســعا  ضما  بطئ".  بئساذئ  شعغ 
رئاجغئ  اظاثابات  ــراء  وإج الثجاعر  لاسثغض  زطظغ 
الةمغع..  غساعسإ  وذظغ  تعار  وإذقق  وبرلماظغئ، 
(وعثا بالدئط الثي خرح به جغفري شطغامان طئسعث 
الثارجغئ  وزغــر  تخرغتات  أطا  لطسعدان)،  أطرغضا 
افطرغضغ تغظعا جعن ضغري وضاظئ طظ باضساان: "إن 
الةغح المخري "اجاساد الثغمصراذغئ". (الةجغرة ظئ 

٢٠١٣/٨/٧م). إظه الظفاق والثئث افطرغضغ!
والحةر  والتةر  الئحر  تستص  أن  غمضظعا  أطرغضا  إن 
تتصغصًا فعثاشعا وإلغخال سمقئعا إلى التضط ذالما 
أظعط غظفثون أجظثتعا، شصث ظحرت الةجغرة ظئ شغ 
تترضئ  "الثبابات  سظعان:  تتئ  ٢٠٢١/١٠/٢٥م 
السعدان"  "اظصقب  شغطامان..  وجاذئ  طع  بالاجاطظ 
غبغر طعجئ تساؤقت شغ واحظطظ غساصث المراصئعن 
طع  الاطئغع  بئطاصئ  غطسإ  صث  السعداظغ  الةغح  أن 
(إجرائغض)، طصابض سثم تخظغش العقغات الماتثة طا 

وصع شغ الثرذعم اظصقبا سسضرغا".
واْ  انُ ينَ كَ افِرِ لصث بغظ اهللا جئتاظه لطمسطمغظ: ﴿إِنَّ الْكَ
بِيناً﴾. شأطرغضا دولئ تاصثة سطى اإلجقم  اً مُّ وّ دُ مْ عَ لَكُ
أطاظًا،  وق  أطظًا  ق  السعدان  فعض  ترغث  وق  وأعطه 
المآاطرات  وتتعك  المضائث  تخظع  أطرغضا  وجازض 
تطئص  الاغ  الثولئ  غصغمعا  تاى  السعدان،  أعض  ضث 
سمقءعط  وتثجي  الضاشرغظ  دابــر  وتصطع  اإلجــقم 
الثقشئ  دولــئ  بإصاطئ  اإلجــقم  أطر  وصث  أجمسغظ، 
ترد  الاغ  وتثعا  شعغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
حرسغئ  بئغسئ  تاضمعا  طظعا  لاثاار  لفطئ  السططان 
جاطئص  طثظغئ  شق  غغره،  حغء  وق  الحرع  لغصغط 
اتسر  شعق  الرتمظ،  جارضغ  سسضرغئ  وق  اإلجقم 

 !أعض السعدان طظ طضائث الحغطان؟
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   شغ وقغئ السعدان

عع  الظاس  سطى  غطئص  أن  غةإ  الثي  الظزام  شضعن 
وصعاظغظه  ودجاعره  اإلجقم  وأظزمئ  تخرا  اإلجقم 
شصط شإن عثا أطر، وترغئ السصغثة لشغر المسطمغظ أطر 
آخر، شطماذا غةري الثطط بغظ المسألاغظ؟ ولماذا لط 
تئغظ شغ (بغئ السائطئ) أظه ق غةعز أن تتضط طخر وق 
غغرعا طظ بقد اإلجقم إق باإلجقم؟ وأن ضعن طخر 
غسضظعا غغر طسطمغظ شإن ذلك ق غشغر شغ المسادلئ 
دولئ  ظض  شغ  ساحعا  صث  افصئاط،  أي  وأظعط،  حغؤا 
اإلجقم  سثل  شغعا  حعثوا  صرظا  سحر  بقبئ  اإلجقم 
ذطئ  شغ  وضاظعا  اإلجقم  وتطئغص  اإلجقم  وأظزمئ 
طظ  أظةإ  والسقم  الخقة  سطغه  إظه  بض  المسطمغظ، 
طارغئ بظئ حمسعن الصئطغئ رضغ اهللا سظعا وأرضاعا 
وشاة  تاى  الظئعة  بغئ  شغ  ساحئ  وصث  إبراعغط  ابظه 
الثطئ  أعض  غسح  ولط  والسقم،  الخقة  سطغه  الظئغ 
التضط  غططئعن  غةسطعط  ظطما  المسطمغظ  ظض  شغ 
اإلجقم  سثل  ظض  شغ  ساحعا  بض  شغه  المحارضئ  أو 

وظزاطه ذعال شارة الثقشئ اإلجقطغئ شمظ حاء آطظ 
وطظ حاء بصغ سطى دغظه وسصغثته ق غفاظ سظعا وق 
غةئر سطى ترضعا، ولضظ الظزام المطئص سطى الةمغع 

عع اإلجقم شصط.
وسطى  سطغه  أخث  وصث  افزعر  لحغت  غظئشغ  ضان  بالبا: 
إخعته طظ السطماء أن غئغظ التصغصئ ضاططئ ق ظخفعا 
شالثغاظئ  ونَهُ﴾  تُمُ تَكْ الَ  وَ لِلنَّاسِ  ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ  ربسعا  أو 
شغ  أولغائه  إلى  الحغطان  أوتاعا  الاغ  اإلبراعغمغئ 
اإلطارات والئترغظ وغععد لسظا ظرشدعا فظعا تثالش 
ترغئ السصغثة والمساصث شصط، شعثه الثول وغغرعا ق 
حأن لعا بالثالص طظ صرغإ أو بسغث وق تسسى لةسض 
الظاس سطى ططئ ودغظ إبراعغط أو غغره طظ افظئغاء، وإق 
نِيَّ  ا بَ شإن إبراعغط سطغه السقم وخى بظغه وغسصعب ﴿يَ
 ،﴾ ونَ لِمُ سْ أَنتُم مُّ ُوتُنَّ إَالَّ وَ الَ متَ ينَ فَ مُ الدِّ طَفَى لَكُ إِنَّ اهللاَّ اصْ
إِذْ  وإق شإن إبراعغط جاء سطى لساظه شغ ضااب اهللا ﴿وَ
﴾، بض إن  ونَ بُدُ عْ َّا تَ اء ممِّ رَ نِي بَ هِ إِنَّ مِ وْ قَ َبِيهِ وَ يمُ ألِ اهِ رَ الَ إِبْ قَ
اهللا جسض الضطمئ الئاصغئ شغ سصإ إبراعغط عغ ق إله 
إق اهللا، شعض غسصض طظ غروجعن لطثغاظئ اإلبراعغمغئ 
والئترغظ  لقطارات  أطرغضا  بعا  أوتئ  الاغ  المثساة 
طظ  طعصسه  شغ  وعع  افزعر  لحغت  غظئشغ  ضان  ذلك؟ 
اإلبراعغمغئ  الثغاظئ  أن  غئغظ  أن  اإلجقطغئ  الئقد 
لعا  ولغسئ  لصئعله  ق  الثغظ  لافضغك  عغ  الةثغثة 
سقصئ بإبراعغط وق طتمث وق المسغح وق تاى بأبغ 
لئاس  غطئسععا  أن  أختابعا  طظعا  غرغث  وإظما  جعض 
الثغظ لغدتضعا بعا سطى السثج طظ الظاس والئسطاء 
طظ أبظاء المسطمغظ. ضان غظئشغ لحغت افزعر أن غئغظ 
أن اإلجقم غةإ أن غسطع بأتضاطه وظزاطه ضض بقد 
المسطمغظ وأن الئقد والسئاد لط تسح خغرا طظث أن 
تآطر الشرب والحرق سطى عثم الثقشئ. لغج شغ دغظظا 
طا ظثةض طظه غا حغت افزعر شصث تمطظا السثل والظعر شغ 
ضض طضان دخطظاه، شطماذا تئغظ سصغثتك سطى اجاتغاء 
وخةض؟! ولماذا تزظ أن (صئعل اآلخر) و(طتاورة اآلخر) 
سطى اخطقتاتضط عع بإطساك السخا طظ المظاخش؟!

شصث  افزعر،  حغت  غا  افزعر  واصع  ظثرك  إظظا  وأخغرا 
دغظغئ  طآجسئ  غضعن  أن  طخر  شغ  التضام  له  أراد 
سطى غرار الفاتغضان ق سقصئ له بالسغاجئ إق بالصثر 
الثي غسافغث طظه التاضط ولغج عثا تال افزعر شصط 
وإظما عع تال عغؤئ ضئار السطماء شغ السسعدغئ ولةان 
الفاعى وزراء افوصاف شغ الئقد اإلجقطغئ، وإظظا ظثرك 
دائما وظعجه الظخغتئ لضط شغ افزعر وغغره، وصث صال 
أتثعط "اتص زلئ السالط شإظه غجل بجلاه سالط"، شافطر 
سزغط والثطإ جطض وافطاظئ شغ رصابضط، وإن عآقء 
سطى  تسغظعظعط  شإظما  التص  سظعط  تضامعن  الثغظ 
باذض وجغاسطصعن برصابضط غعم الصغاطئ وغصعلعن غا 
أطر  لظا  بغظعا  وق  الظخغتئ  خثصعظا  طا  عآقء  إن  رب 

دغظعط بض إظعط رضعا طظا دغظظا وسصغثتظا.
 !شاتص اهللا غا حغت افزعر شافطاظئ سزغمئ

الظفاق والثئث أجالغإ صثرة 
تشطغ بعا أطرغضا جرائمعا

اقبظغظ  غــعم  الرجمغ  الاطفجغعن  ببه  بغان  شغ 
الفااح  سئث  أول  الفرغص  أسطظ  ٢٠٢١/١٠/٢٥م، 
وطةطج  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  تض  الئرعان 
العزراء، وإسفاء جمغع العقة، ووضقء العزارات، واساصال 
رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك، وأسداء شغ تضعطاه 
وطسآولغظ آخرغظ، طحغرا إلى الامسك باتفاق جعبا 
الصعات  بالاجام  وتسعث   .٢٠٢٠ سام  المعصع  لطسقم 
تاى  بــ"اقظاصال الثغمصراذغ"  جماه  بـما  المسطتئ 
ساطئ،  اظاثابات  خقل  طظ  لطمثظغغظ  التضط  تسطغط 
طساصطئ  وذظغئ  ضفاءات  تضعطئ  باحضغض  تسعث  ضما 

تاى طعسث إجراء اقظاثابات شغ ٢٠٢٣.
السسضري  اقظصقب  عثا  غضعن  أن  بمساشرب  لغج 
الثي  افطرغضغ  المئسعث  طشادرة  طظ  جاسات  صئض 
ضان تاضرًا غحرف سطى إتمام شخعل اجاقم الئرعان 
وطئارضئ  سمقئعا  تأغغث  شغ  أطرغضا  ضسادة  لطسططئ 
شغ  ترغئغعن  جــعدان  طعصع  ظحر  شصث  جرائمعط، 
٢٠٢١/١٠/٢٤م طا ظخه: "اجاصئض الئرعان المئسعث 
وأحار  جاسئ..   ٢٤ خقل  الباظغئ  لطمرة  افطرغضغ 
سسضري  اظصقب  تظفغث  أو  تثبغر  أن  إلى  المئسعث 
طظ  بضض  لصاءاته  وبسث  وخغمئ.  ظاائب  إلى  جغآدي 
الئرعان وظائئه تمغثتغ اجامع شطغامان إلى تمثوك 
لطمرة البالبئ خقل ٢٤ جاسئ وظصض إلغه تفاؤله بإطضان 
وجعد طثرج طظ افزطئ التالغئ"، ولط تمخ جاسات 

تاى تخض اقظصقب.
افطرغضغئ  الاخرغتات  تعاترت  تصرغئا  حعر  وصئض 
الضاذبئ سصإ المتاولئ اقظصقبغئ شغ ٢٠٢١/٩/٢١م 
الئرعان  قجاقم  جاخظًا  طراظًا  بافترى  ضاظئ  الاغ 
شغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  بغظئ  تغث  لطسططئ، 
الثاص  المئسعث  أن  ٢٠٢١/١٠/٢م  السئئ  تخرغح 
شغ  طتادبات  أجرى  شغطامان  جغفري  افشرغصغ  لطصرن 
١ إلى  أغطعل/جئامئر   ٢٨ طظ  الفارة  خقل  الثرذعم 

"الاجام  سطى  الدعء  لاسطغط  افول/أضاعبر  تحرغظ 
العقغات الماتثة البابئ باقظاصال السغاجغ المسامر 
٢٠٢١/١٠/٢م).  ترغئغعن  (جعدان  السعدان".  شغ 
وصال شطغامان: "إن طتاوقت اقظصقبات السسضرغئ صث 
تعصش دسط الضعظشرس لطسعدان". (جعدان ترغئغعن 

٢٠٢١/٩/٢٩م).
طظ  أطرغضغعن  طسآولعن  تثر  ٢٠٢١/٩/٢٤م  وشغ 
شغ  السططئ  سطى  لقجاغقء  الةغح  طظ  طتاولئ  أي 
السعدان، وأبثوا تأغغثعط لطتضعطئ المثظغئ بصغادة 
طساحار  طظعط  تمثوك،  اهللا  سئث  ــعزراء  ال رئغج 
افطظ الصعطغ جاك جعلغفان، ورئغج لةظئ السقصات 
بعب  السغظاتعر  افطرغضغ  بالضعظشرس  الثارجغئ 
السقصات  بطةظئ  الةمععري  والسغظاتعر  طغظغثغج، 
الثارجغئ بمةطج الحغعخ جغط رغح. وغعم الثمغج 
٢٠٢١/٩/٢٣م أدان طةطج افطظ الثولغ المتاولئ 
إظه  وصال  بصعة،  اقظاصال  وتسطغض  الفاحطئ  اقظصقبغئ 
غةثد دسمه الضاطض لرئغج العزراء سئث اهللا تمثوك. 
الماتثة  لفطط  الــســام  افطــغــظ  طمبض  أسطظ  ضما 
الماتثة  افطط  رشخ  سظ  بغرتج  شعلضر  بالسعدان 
التضط  تئثغض  سظ  تثغث  لـ"أي  الثولغ  والمةامع 

المثظغ بالسعدان إلى تضط سسضري".
والاعثغثات  الةعشاء  العخاغا  طظ  بالرغط  لضظ 
سطى  السصعبات  وشرض  افطرغضغئ،  المساسثات  بصطع 
السعدان الاغ ق غاأذى طظعا إق الحسإ شصط، بالرغط 
السغاجغغظ  تخرغتات  أطا  اقظصقب،  تخض  ذلك  طظ 
الحسإ،  إرادة  جمعه  طــا  بتماغئ  افطرغضغغظ، 
طةرد  شعغ  لطسططئ)  الثغمصراذغ  و(باقظاصال 
والئسطاء،  السثج  أطرغضا  بعا  تثثع  جعشاء  حسارات 
شأغظ إرادة الحسإ شغ اجاغاتعا لطسراق وجتص أعطه 
الضرام، ووصعشعا شغ خش طثطر الحام بحار افجث؟!

تمثوك  ضحش  تغظ  أحــثه  الخراع  عثا  بطس  لصث 
البقباء  غــعم  اإلطــام)  إلــى  (الطرغص  طئادرته  سظ 
(إخقح  بظعدعا:  أصعى  طظ  وضان  ٢٠٢١/٦/٢٢م 

طا عضثا عع السعث واملغباق 
غا حغت افزعر!
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إبساد اإلجقم سظ التضط وشخطه سظ تغاة المسطمغظ، 
لفطئ،  السغاجغئ  الصغادة  عط  والمحاغت  السطماء  ظض 
المحاغت  وتسغظ  المفاغظ  تصرب  الةعر  أظزمئ  شخارت 
الظاس  أن  افظزمئ  عثه  لسطط  لعا،  المصربغظ  وتئرز 
تصاد لطسطماء والمحاغت، شاتثثت لعا ذئصئ طظ سطماء 
المسطمغظ  صغادة  سطى  بعا  غساسغظعن  السقذغظ 
عثه  طتاربئ  طع  الةئري،  التضط  سخر  شغ  جغاجغاً 
افظزمئ المةرطئ لطسطماء افتصغاء ولقجقم بحضض سام.

تروغخ  شغ  ضئغر  دور  السقذغظ  لسطماء  ضان  وصث 
الظاس تتئ تضط عثه افظزمئ المةرطئ لسصعد ضبغرة، 
شغ السسعدغئ وطخر وغغرعا طظ  وصث ضان ذلك جطغاً 

بقد المسطمغظ.
وسظثطا حسرت افطئ بتصغصاعط وبارت سطغعط طظث سصث 
سثدًا  تثطع  أن  البائرة  الةمعع  اجاطاسئ  الجطان،  طظ 
طظ عآقء التضام المةرطغظ، ضما اجاطاسئ أن تثطثض 
تضط الئسخ، لضظعا بالرغط طظ الادتغات الةسام الاغ 
صثطاعا شغ أششاظساان والسراق والغمظ وغغرعا لط تساطع 
أن تخض لطاشغغر المظحعد، بض ضاظئ الظاائب شغ بسخ 
الئطثان ضاربغئ بضض المصاغغج، وغسعد ذلك ضطه إلى جئإ 
واتث وعع أن افطئ لط تاثث صغادًة جغاجغًئ واسغًئ طثطخًئ 

تصعدعا إلى الظخر وتتصغص الاشغغر المظحعد.
ولما اظثلسئ بعرة الحام وأتسئ دول الضفر بثطعرتعا 
وتخظغع  المآتمرات  لسصث  شسارسئ  تعجععا،  وخطعرة 
صغادات، لصغادة البعرة ظتع تافعا صئض أن تخض لمئاشاعا 

شغ الصداء سطى ظزام اإلجرام.
شاصاجمئ أطرغضا طع عثه الثول افدوار شغ عثه المعمئ 
بط  العذظغ،  المةطج  شحضض  دوره،  أخث  وضضٌّ  الصثرة، 
بسث شحطه سمثوا إَِلى تحضغض اقئاقف العذظغ واخااروا 

صغاداته سطى سغظ بخغرة.
بط حضطئ المثابرات افطرغضغئ وغغرعا غرشاغ المعك 
والمعم شغ افردن وترضغا، وضاظاا لطسغطرة سطى ذرق 
وتعجغه  الثطط  حراء  سطى  الصثرة  واطاقك  الثسط 

الفخائض المصاتطئ.
دشع  شغ  شساعمئ  الماآطرة  الثول  تثخطئ  عضثا 
ربطعط  وجرى  سظعط،  ترضى  صادة  لاسغغظ  الفخائض 
بعا، وتط تسغغظ "حرسغغظ" غئررون لطصادة تظازقتعط 

وتثاذلعط وتفرغطعط بتص افطئ.
وعضثا أخئتئ طثابرات الثول سئر غرشاغ المعك والمعم 
عغ بمبابئ الصغادة السغاجغئ لطفخائض، شُستإ الصادة إِلى 
طآتمرات جظغش وشغّظا وأجااظئ والرغاض والصاعرة، وبثت 
الفخائض وضأظعا تصعد البعرة جغاجغاً، ولضظ لغج ظتع 
الظخر، بض ظتع تطعغسعا وتضئغطعا والصداء سطغعا وإتغاء 
الظزام المةرم، طظ خقل تظفغث تطك اقتفاصغات الثئغبئ 
الاغ وّصع سطغعا صادة الفخائض بسث تطصغعط لطمال السغاجغ 
الصثر، شتثبئ اقظستابات الماضررة وتثث اقصااال بغظ 
الفخائض وتط تسطغط المظاذص العاتثة تطع افخرى، تاى 

أتث طظ أبظاء الضاطئ وتعخض لفعط غثالش رأى افطغر 
ضان سطغه طظاصحئ افطر طع خاتإ افطر، وإذا تسط 
خاتإ الخقتغئ طا غائظاه بسث المظاصحئ ضان واجئا 
سطى الحاب الطاسئ والصئعل وق تةعز طظازساه بتةب 
فظه  برأغغ  غأخث  أن  وسطغه  خطأ  رأغه  ضالصعل  واعغئ 
فن  عثا  شغ  أذغسه  شق  برأغغ  غأخث  لط  وإذا  خعاب 
غثالش  افطغر  رأي  إن  الصعل  أو  وترام،  طظضر  ذاساه 

الصطسغ أو لط غصض به السطماء المسائرون...إلت.
إن خاتإ أطر الائظغ جعاء أضان خطغفئ أم أطغر ضاطئ ق 
تةعز طظازساه أو الثروج سطغه أو السمض والسسغ إلجئاره 
سطى الاظازل سما غراه طظ خعاب وافخث برأي طظ عط 
تتئ طسآولغاه «َطْظ َخَطَع َغثًا ِطْظ َذاَسٍئ َلِصَغ اهللاََّ َغْعَم 
َئ َلُه». إن الطاسئ والصئعل واقظصغاد لفطغر  اْلِصَغاَطِئ َق ُتةَّ
وطا غائظى واجإ وغتفر وتثة الةماسئ، والاظازع طظضر 
سزغط غمجق الحمض وغةطإ الثراب، وحاان بغظ طظ 
شغ  جعط  له  غضعن  وطظ  السمار  شغ  جعط  له  غضعن 
الثراب، وحاان بغظ طظ غةسض الطاسئ واقظصغاد جةغئ 

طظ جةاغاه وبغظ طظ غتمض لعاء الامرد والسخغان!
إن طظ أجعأ افطعر شغ عثا المدمار أن طظ غرى شعمًا 
وأطرًا طظاصداً لما غراه خاتإ افطر والحأن والائظغ أن 
غسمض وشص جغاجئ خاذؤئ وُطظضرة وذطغمئ تامبض شغ 
إطا أن غأخث خاتإ الحأن برأغغ أو أترك ذاساه والسمض 
تتئ إطرته وطسآولغاه! شعثه جغاجئ اجاسقء وغرور 
تةطإ سطى خاتئعا العزر والئعار. شغا أخغ ضما ترى رأغك 
خعابا غرى خاتإ افطر والحأن رأغه خعابا، واإلجقم 
جسض الفخض شغ افطر لخاتإ الحأن. شمظ عظا وجإ 
الاظازل سظ رأغك واتئاع رأي خاتإ افطر تفزا لطعتثة 

وجغر السمض، عضثا أوجإ سطغظا اإلجقم.
إن جمع ورصغ الظفسغئ جسطئ سمر بظ الثطاب غاظازل سظ 
رأغه شغ صدغئ المرتثغظ اتئاسا لرأي أبغ بضر الخّثغص، 
وجمع ورصغ ظفسغئ بقل جسطاه غاظازل سظ رأغه وغظصاد 
لرأي الثطغفئ الفاروق شغ طسألئ أرض السعاد شغ السراق. 
إن الظفج الراصغئ والممغجة عغ الاغ تاظازل سظ شعمعا 
لطظخعص الحرسغئ ولطعاصع ذاسئ واظصغادًا لخاتإ افطر 
ولفعمه ولائظغه جعاء أضان خطغفئ أم أطغر جماسئ، شفغ 
ذلك الظةاة وشغ اإلخرار سطى الرأي المثالش لرأي خاتإ 

الحأن وافطر الدغاع والعقك.
ظسأل اهللا أن غتفزظا وغبئاظا جمغسا وأن غتفر وتثة 
الضاطئ وأن ق ظضعن طظ السخاة والظاضبغظ، وأن غسّةض لظا 
بالظخر والاشغغر شظئاغع خطغفئ راحثغاً غتضمظا بحرع اهللا 

 وجظئ رجعله وظضعن له ذائسغظ

الفاضض  افجااذ  اخاطاف  سطى  الماضغ  افربساء  ظعر  افطظغ)  (الاظسغص  لسططئ  العصائغ  افطظ  جعاز  أصثم 
تسغظ أبع التب طظ طضان سمطه شغ طثرجئ ذضعر الخثغص افجاجغئ بئطثة تعجان غربغ بغئ لتط طظ 
أطام ذقبه، باعمئ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر والثسعة إلى وتثة المسطمغظ تتئ راغئ رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص بثق طظ الفرصئ تتئ أسقم السخئغئ واقجاسمار، وعع الثي اسائرته السططئ جرغمئ فظه غعثد طحروسعا 
اقجابماري، المسمى بالعذظغ. والثمغج ُسرض افجااذ تسغظ سطى المتضمئ وصرر صاضغ الخطح تمثغث 
اساصاله لثمسئ أغام بثق طظ طضاشأته سطى تسطغط أوقدظا تإ اإلجقم وراغئ الاعتغث وظئث الفرصئ والسخئغئ 
بأحث  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أدان  وصث  عثا  اقجاسمار.  وراغات 
السئارات وصاتئ السططئ وجرأتعا سطى اساصال المربغ الفاضض لصغاطه بأداء واجئه تةاه أبظائظا وشطثات أضئادظا 

وتسطغمعط طساظغ العتثة واقظاماء لفطئ ولقجقم، وذالإ السططئ باإلشراج الفعري سظ افجااذ الفاضض.

سطى  لطسمض  العصئ  تان  صث  أظه  الغمظ  إلى  افطرغضغ 
إتراز تصثم بحأن تظفغث اتفاق الرغاض وطسالةئ افزطئ 

اقصاخادغئ شغ الغمظ.
وعضثا ظةث افذراف الثولغئ لطخراع شغ الغمظ تسمض 
وبصاء  طخالتعا  لاتصغص  العجائض  وحاى  الطرق  بضض 
عثه  شغ  المسؤعلغظ  ذرغص  سظ  الغمظ  شغ  ظفعذعا 
الثول أو سظ ذرغص طئسعبغعا أو جفرائعا أو سمقئعا 
شأخئح  افدظى،  المظاخإ  شغ  وزباظغاعط  تضام  طظ 
وجظثان  الثولغ  الخراع  ططرصئ  بغظ  طا  الغمظ  أعض 
السمقء غسعطعظعط جعء السثاب شغ ضض طظاتغ التغاة 
جعاء طظ عط تتئ جططئ التعبغغظ، الثغظ غسامثون 
صعتعط طظ أطرغضا، أو طظ عط تتئ جططئ طا تسمى 
بالحرسغئ وتفرغساتعا، الاغ تثسمعا وترساعا برغطاظغا.

لصث أخئح أعض الغمظ طبض غغرعط طظ المسطمغظ تتئ 
ظض التضط الرأجمالغ الثغمصراذغ الةئري طسائاتغ 
باتئاع  الضفار  سمقء  تضاطعط  طظ  وافطعال  الثطاء 
َجَظَظعِط، وذلك ظاغةئ جعطعط وتةعغطعط بسصغثتعط 
سج  ربعط  به  ضطفعط  سما  وترشعط  دغظعط،  وأتضام 
شغما  إلغه  واتاضاطعط  باإلجقم  تضمعط  طظ  وجض 
ولظ  والةعاد،  بالثسعة  أجمع  لطسالط  وتمطه  بغظعط، 
غضعن ذلك إق بالسمض إلصاطئ دولاعط، دولئ الثقشئ 
الاترغر.  تجب  طع  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 

 !شطثلك ظثسععط، شعض طظ طةغإ؟

اتفاق السعغث بثلك اقظستاب، رغط أظعا صاطئ بثلك 
اقظستاب ضفت لطتعبغغظ الثغظ صاطعا باقجاغقء سطى 
طظاذص اقظستاب الاغ تصثر طساشاعا بـ٧٠ ضغطعطارا 
طظ التثغثة تاى طثغرغئ الاتغاا، ضما غسائر اقظستاب 
إتراجاً لعادي وتضعطاه الاغ ترزح تتئ اإلصاطئ الةئرغئ 
شغ الرغاض، وتاطصى أواطرعا طظ جطمان وابظه سمقء 

أطرغضا، لسض تطك التضعطئ تترك جاضظاً.
لصث أتسئ أطرغضا بثطط برغطاظغا شغ الساتض الشربغ 
تضعطئ  بغظ  المعصع  السعغث  اتفاق  طظ  الامطص  طظ 
تظفغث  طظ  الامطص  طظ  وأغداً  والتعبغغظ،  عادي 
والمةطج  عادي  تضعطئ  بغظ  المعصع  الرغاض  اتفاق 
ضض  إلى  بالغمظ  الثاص  طئسعبعا  شأوشثت  اقظاصالغ، 
طظ السسعدغئ والئترغظ، وذلك لطدشط أضبر لاظفغث 
السعغث)،  واتفاق  الرغاض  (اتفاق  المعصسئ  اقتفاصغات 
وسثم السماح لفذراف افخرى الاغ تتاول إشحال تطك 
اقتفاصغات. شئصاء تطك اقتفاصغات ضما عغ والسمض سطى 
تتاول  الاغ  البقث  المرجسغات  طتض  جاتض  تظفغثعا، 
برغطاظغا الامسك بعا وجسطعا أجاجاً في جطعس صادم 
طخطتاعا.  شغ  تخإ  فظعا  المفاوضات،  ذاولئ  سطى 
وذلك طا سئر سظه المئسعث افطرغضغ الثاص بالغمظ 
والثي ضان أتث المحارضغظ شغ طآتمر تعار المظاطئ، 
والثي الاصى وزغر خارجغئ تضعطئ عادي أتمث سعض 
بظ طئارك المحارك شغ المآتمر، تغث سئر المئسعث 

تصطخئ طظاذص البعار إِلى طساتئ ضغصئ تسب بالمثغمات 
الاغ تتعي طقغغظ المعةرغظ، وتط الادغغص سطى الظاس 
شغ رزصعط وأجئاب طسغحاعط لاطعغسعط، شاظسضج ضض 

ذلك سطى البعرة وأعطعا ضعارث وتراجع وعجائط.
اساصال  شاط  السرغئ،  السةعن  أصغمئ  لثلك،  وإضاشئ 
السةعن،  شغ  بعط  وزج  الخادصغظ  والبعار  المثالفغظ 

وضبرت تعادث الصاض واقغاغال بغظعط.
الثطغر  الفخائطغئ  المظزعطئ  دور  افطئ  أدرضئ  ولما 
ظفدئ أغثغعا طظعا، وحرسئ تئتث سظ صغادة جغاجغئ 
طثطخئ واسغئ رحغثة، ترجط لعا الطرغص ظتع الظخر 

وتظغره لعا.
شغ  السغاجغئ  الصغادة  بأسمال  الاترغر  تجب  برع  ولصث 
بحضض  السربغ  الربغع  بعرات  وشغ  سام  بحضض  افطئ 
لبعرات  التبغبئ  طعاضئاه  خقل  طظ  ذلك  برز  خاص، 
طخر وتعظج ولغئغا والغمظ والسعدان، شضان تاضرًا 
طاابساً ورائثا ق غضثب أعطه، غتثر افطئ صئض ضض أزطئ، 

وغسطغ المسالةات لعا وغصثم اإلرحادات لاةظئعا.
وشغ بعرة الحام، خاخئ ضان طاابساً لعا خطعة بثطعة، 
شصث تثر طظ الئثاغئ طظ دور الةاطسئ السربغئ ودور دول 
الثطغب، وتثر طظ شت أخثصاء الحسإ السعري، وتثر طظ 
خطر دور الظزام الارضغ سطى البعرة، وتثر طظ أطعال 
صادة  لصاء  وطظ  بالثول  اقرتئاط  طظ  وتثر  الثاسمغظ، 

الفخائض بعا، وتثر طظ الائسغئ.
ضما صثم افوراق السغاجغئ البقث، شغ ٢٠١٢ و٢٠١٤

أعثاف  لاتصغص  ذرغص  خارذئ  بمبابئ  وعغ  و٢٠٢١م، 
البعرة، ضما صثم شغ ٢٠١٧ ضااباً طفاعتاً لضض الفسالغات 
البعرغئ والسسضرغئ والحسئغئ، طعضتاً خطر طا تصعم به 

المظزعطئ الفخائطغئ.
ضما صثم لفطئ طحروسا طظئبصا طظ سصغثتعا إلصاطئ الثولئ 
اإلجقطغئ سطى طظعاج الظئعة، ووضع طحروع دجاعرعا 

بغظ غثي افطئ.
المةرطئ  افظزمئ  سمض  بفسض  الممجق  افطئ  واصع  لضظ 
وبأدواتعا، وشسض الفخائض ضثلك، وباأبغر الثساغئ الضئغرة 
الاغ تصعم بعا دول الضفر وأدواتعا ضث تجب الاترغر، ضض 
ذلك تال دون أن تاثث افطئ التجب صغادًة جغاجغًئ لعا.

غمبطعا  طظ  تثاار  لضغ  أوراصعا  ترتإ  أن  افطئ  شسطى 
تمطئ  إق  غخطح  وق  الثغر،  أطئ  وعغ  وأطاظئ،  بخثق 
جغاجغئ،  صغادًة  والمئطعر  المفّخض  اإلجقم  طحروع 
سطى افطئ أن تسغر طسعط إلى الظخر والامضغظ بإذن 
الثي  الضغان  إصاطئ  شغ  افطئ  عثه  عثف  لغاتصص  اهللا، 
غصغط لعا دغظعا وغرجع لعا سجتعا وطضاظاعا الرائثة بغظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  عع  الضغان  وعثا  افطط، 
نْ  مَ  ُ نْرصُ يَ اهللاَِّ   ِ بِنَرصْ  * نُونَ  مِ املُْؤْ حُ  رَ فْ يَ ئِذٍ  مَ وْ يَ ﴿وَ الظئعة. 

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ يَشَ
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

تامئ: الصغادة السغاجغئ ودورعا المتعري شغ تتصغص أعثاف افطئ ...

تامئ ضطمئ السثد: الغمظ بغظ ططرصئ الخراع الثولغ  وجظثان السمقء

الائظغ طظ أرصى افشضار وأسزمعا إذ غحضض السعار الثي 
غتفر وغتمغ طظ اقظفراط والاحائ. واإلجقم جسض 
أضان  جعاء  والحأن  الخقتغئ  بخاتإ  خاخاً  الائظغ 
خطغفئ أم أطغر جماسئ، شعع غائظى وطظ عط تتئ إطرته 
وجإ سطغعط الطاسئ واقظصغاد. ولما ضاظئ جض أتضام 
وأشضار اإلجقم صابطغئ اقخاقف شغعا واردة طمضظئ ضان 
الفخض شغ عثا اقخاقف لخاتإ الحأن وافطر جعاء 
أضان أطغر ساطئ أو أطغر خاخئ شما غائظاه عع المرجح وعع 
المطجم لطةمغع. وشغ تالئ الائظغ ق غةعز طظازسئ خاتإ 
الخقتغئ شغ افطر، واإلجقم تخر المظازسئ شغ تالئ 
واتثة عغ رؤغئ الضفر الئعاح، طع إسطاء اإلجقم تص 

المظاصحئ وإبثاء الرأي.
وشاة  بسث  ارتثوا  الثغظ  طصاتطئ  وصدغئ  طسألئ  شفغ 
الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص اتثث خاتإ الحأن وافطر خطغفئ المسطمغظ 
وصث  المرتثغظ  عآقء  طصاتطئ  صرار  الخثغص  بضر  أبع 
اخاطش طسه شغ افطر الفاروق سمر قخاقف شعط ضض 
طظعما سظ اآلخر شغ شعط واصع المرتثغظ، وسمر رضغ 
أن  بسث  لضظ  المسألئ،  شغ  بضر  أبغ  ظاصح  سظه  اهللا 
افطر  شغ  طسه  وجار  سمر  أذاسه  افطر  بضر  أبع  تسط 
ولط غظازسه إلدراك الفاروق أن طظازسئ افطر أعطه ترام، 
وق غةعز سخغان أطره وواجإ السغر تتئ إطرته رغط 
طثالفاه شغ شعمه، شسمر لط غاحظب سطى رأغه رغط أظه 
ذلك  شغ  فن  أذغسك  لظ  غصض  ولط  خعابا  غراه  ضان 

طسخغئ، بض جمع وأذاع وتابع.
خطغفئ  رأى  السراق،  شغ  السعاد  أرض  صدغئ  وشغ 
المسطمغظ سمر بظ الثطاب أن ق ُغصّسط عثه افرض 
سطى المصاتطغظ بض غئصغعا شغ غث أعطعا غثشسعن خراجعا 
شاضعن طظفساعا لطةمغع ولفجغال الصادطئ، وصث سارضه 
أن  رأوا  الثغظ  الختابئ  طظ  السثغث  الفعط  عثا  شغ 
العاجإ تصسغمعا سطى المصاتطغظ، ولما تسط سمر افطر 
بسث طظاصحئ المسارضغظ أذاع عآقء الختابئ والاجطعا 
ولط غامردوا سطى الثطغفئ الفاروق بادساء أن رأغعط عع 
الخعاب ورأي وشعط سمر خطأ وأن عثا غثالش طا ضان 
سطى  المفاعتئ  افرض  تصسغط  طظ  الرجعل  به  غصعم 
المصاتطغظ، وذلك إدراضا طظعط لمفععم الائظغ ولمفاعغط 
الطاسئ واقظصغاد ووتثة افطئ، ولط ُغرَو سظ أتث طظ 
عآقء الختابئ أظه صال لطثطغفئ سطغك أن تأخث برأغغ 
فظه الخعاب وإق ق أذغسك وأظا ِتضٌّ طظ بغساك فظك 

تفسض تراطا وإذا أذساك وصسئ شغ اإلبط!
تسغر الضاطئ وُتتفر بعتثة الرأي المائظى طظ خاتإ 
افطر وبسثم طظازسئ افطر أعطه، شإذا تخض أن اجاعث 

ُطظضٌر طظازسئ افطِر َأعطُه
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغئ الةئارغظ - افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ 

أّضث تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا شغ ظحرة أخثرعا البقباء ٢٠٢١/١١/١٦م أّن أعط طضائث الشرب الضاشر وأدواته 
ضث بعرة الحام؛ ضاظئ اخطظاع صغادات جغاجغئ وسسضرغئ عغ افداة الثاخطغئ لاظفغث المثططات الثارجغئ. ششابئ 
البعابئ، وتقحئ افعثاف، ولط ظسث ظسمع بمظ غاتثث سظ إجصاط الظزام، وق سظ وجعب التضط باإلجقم، وبثأ 
تثغث الثول الماآطرة، سظ لةظئ دجاعرغئ، اخاارت لعا أطرغضا بظفسعا طجغةاً طاةاظساً طظ طمبطغ ظزام اإلجرام 
وطسارضاه السطماظغئ. شضاظئ لةظئ دجاعرغئ لاسثغض الثجاعر العضسغ الثي ضان غتضمظا به جفاح دطحص. وصالئ 
الظحرة: لط ظثرج شغ بعرتظا طظ أجض تسثغقت دجاعرغئ، بض ضث ظزام الضفر والطشغان، ولُظتضط بحرع ربظا. وأضاشئ 
طثاذئئ أعض الحام: ظدع بغظ أغثغضط طحروع دجاعر إجقطغ طظئبص طظ سصغثتظا اإلجقطغئ، وظثسع الخادصغظ 
لاتمض طسآولغاتعط أطام ربعط، وأطام أطاعط، شغسمطعا طسظا طظ أجض تتضغط حرع ربظا، ورشخ ضض الثجاتغر 
العضسغئ. والامغغج بغظ أختاب الحسارات الئراصئ الاغ طا غطئبعن أن غظصطئعا سطغعا، وبغظ أختاب المئثأ التص، 
الثغظ ق غاثّطعن سظه طعما صسئ الزروف. وسطى أجاس المحروع العاضح والمفخض ظساطغع تغظعا أن ظتاجإ 
سطى بخغرة ضض طظ ضّض شااعئ به الثروب، وإق لظ غضعن السغر إق خئط سحعاء، ضما عع تالظا طع صادة بعرتظا طظث 
سحر جظغظ. وسطغه: ظدع بغظ أغثغضط الغعم طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، تغث السغادة لطحرع، والسططان لفطئ، 
شغ دولئ السثل والرساغئ بأتضام اإلجقم، ق دولئ الئطح والزطط واقجائثاد، شغ ظض أتضام وضسغئ أو ظجوات 
اجائثادغئ تسططغئ. وخامئ الظحرة بالصعل: لظثضر أن خقخظا وسجظا لظ غضعن إق باطئغص حرع ربظا، وإصاطئ تضط 
دغظظا، شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة. وإظعا لصائمئ بعسث ربظا جئتاظه وبحرى ظئغظا خطعات اهللا وجقطه 

سطغه. شاجاةغئعا لربضط وضعظعا طسظا طظ الساططغظ لعا.

خالصنا وعزنا لن يكونا
ع ربنا وإقامة حكم ديننا إال بتطبيق 

صالئ ظحرة خادرة سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: ذالما ظض تضام المسطمغظ غربطعن السلطة تعتقل مربيا فاضال يعلم طالبه االنتماء لراية رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص
اصاخادظا باقصاخاد افطرغضغ، بتراجئ خظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ، شإظظا لظ ظرى أي ظعاغئ لطئآس والثل 
الثي تسغحعن شغه، ذالما بصغظا طبصطغظ طظ التضام الثغظ ق غتضمعن بما أظجل اهللا، وأضاشئ الظحرة: إن جئإ الئآس 
والثل عع سخغان اهللا جئتاظه وتسالى ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وجغاعصش عثا الئآس والثل بسعدتظا إلى التضط بما أظجل اهللا. 
وإن تجب الاترغر/ وقغئ باضساان غثسعضط لطسمض طظ أجض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شطئعا الظثاء. وخاذئئ 
الظحرة ضئاط الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: إن تضام المسطمغظ غشرصعظظا شغ الئآس اقصاخادي والثل أطام 
أسثائظا، وجغزطعن سطى عثا الظعب ذالما أظضط تسمتعن لعط بثلك، وأظاط الثغظ طّظ اهللا سطغعط بالصعة قجاثثاطعا 
شغما غرضغ اهللا، وصث ورد شغ السظئ المطّعرة أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صث ذطإ الظخرة طظ أعض الصعة والمظسئ أطبالضط، 
إلصاطئ تضط اإلجقم. شاثضروا افظخار رضعان اهللا سطغعط شغ بغسئ السصئئ الباظغئ، وتثضروا زسغط افظخار، جسث بظ 
طساذ، الثي اعاج سرش الرتمظ لعشاته. لثلك شإن تجب الاترغر/ وقغئ باضساان غطالئضط بإسطاء الظخرة إلصاطئ 

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعض أظاط طةغئعن؟!

إن سبب البؤس والذل اللذ نغرق بهما 
هو عصيان اهللا سبحانه وتعا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص



 افربساء ١٩ طظ  ربغع اآلخر ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٦٦

سابر بض عغ شغ تصغصاعا تزعر أظه غساسث لقذئاق سطى 
طسزط الدفئ والصثس والسغطرة سطى المسةث افصخى 
ضمظ  لاضعن  طساصئطغئ  جغاجغئ  تسعغئ  أي  وتخر 
ضظاعظات الدفئ وغجة، شصث خادق خقل حعر تحرغظ 
افول/أضاعبر شصط سطى آقف العتثات اقجاغطاظغئ طظعا 
بقبئ آقف وتثة دشسئ واتثة باارغت ٢٠٢١/١٠/٢٧

وطظ بط أسطظئ بطثغئ اقتاقل بالصثس سظ طثطط 
جثغث لطئظاء شغ طساعذظئ غغطع، غصدغ بإصاطئ ٨٠٠
وتثة اجاغطاظغئ، عثا باإلضاشئ إلى صرار ظصض ٧٦٦٧
خجغظئ  أطقك  طظ  أرغتا  حرق  افراضغ  طـظ  دوظـمـاً 
الممطضئ افردظغئ العاحمغئ إلى اإلدارة المثظغئ لاعجغع 
اقجاغطان شغ طظطصئ تسائر تطصئ العخض بغظ حمال 
وجظعب الشعر شغ صرار اسائر افخطر طظث سصعد، وضثلك 
السثغث طظ الصرارات الاغ ق غاسع المصام لثضرعا عظا. 
أطا بثخعص المسةث افصخى شاقصاتاطات باتئ حئه 
غعطغئ وبحضض غغر طسئعق تغث وخض سثد المساعذظغظ 
الثغظ اصاتمعا المسةث افصخى طظث السادس طظ أغطعل 

إلى الغعم أضبر طظ ٩٠٠٠ طساعذظ.
آقف  طؤات  تضطش  الاغ  السغاتغئ  الةعقت  عثه  إن 
الثوقرات طظ صعت الظاس ولصمئ سغحعط - الاغ باتئ 
الاغ  العصائع  ضمظ  ُصرأت  إن   - البمظ  وغالغئ  خسئئ 
والاسطغئ  السئث  طظ  ظعع  شعغ  غععد  ضغان  غفرضعا 
والسغاتئ وعغ إطسان شغ تدغغع صدغئ شطسطغظ وق 
دلغض أضئر سطى شحض تطك الةعقت شغ الاأبغر سطى ضغان 
غععد تاى ضمظ جصش صرارات افطط الماتثة والصاظعن 
غثغظ  صرار  بإخثار  افطظ  طةطج  شحض  طظ  الثولغ 
اظسصثت  الاغ  افخغرة  جطساه  شغ  وذلك  اقجاغطان 
خفسئ  شغ   ٢٠٢١ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٩ باارغت 

جثغثة لطسططئ واجاةثاءاتعا بسث جعقتعا افخغرة.
إن التال الثي وخطئ له طظزمئ الاترغر والسططئ طظ 
واقجاةمام  والاظجه  المال  وجمع  بالصدغئ  الاثترج 
سطى تساب الظاس ولصمئ سغحعط غزعر طثى الطسظئ 
وجسطعا  الصدغئ  باصجغط  صئض  طظ  ضض  تطصاعا  الاغ 
الاترغر  طظزمئ  تضعن  أن  َوَصئض  شطسطغظغئ  صدغئ 
بالاظازل  تطعا  غضعن  أن  ورضغ  لطصدغئ  الممبض  عغ 
والمفاوضات والطةعء إلى أطرغضا وطحروع الثولاغظ، 
وغزعر ضثلك أن المعصش السغاجغ العاسغ والحرسغ 
عع أن صدغئ شطسطغظ ضاظئ طظث الغعم افول وجائصى 
السمض  غةإ  طشاخئئ  أرض  وصدغئ  إجقطغئ  صدغئ 
سطى تترغك افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا لاترغرعا ضما 
تررتعا جابصاً طظ الخطغئغغظ والااار، وأن العاجإ سطى 
افظزمئ  وإجصاط  لاتطغط  العجع  بثل  السغاجغغظ 
السمغطئ الاغ تتعل بغظ افطئ وصدغاعا وأن غاط تتثغر 
تطك  أتدان  شغ  اقرتماء  طظ  طضعظاتعا  بضض  افطئ 
المظزمئ  تثوغر  إلسادة  تترضات  أي  ورشخ  افظزمئ 
إجقطغ  بطئاس  أو  وذظغئ  بحسارات  جعاء  وإتغائعا 
أو ظدالغ ضما خرح رئغج المضاإ السغاجغ لترضئ 
تماس إجماسغض عظغئ باارغت ٢٠٢١/١١/٤ تغث صال 
"إن الترضئ جاعجة شعرًا لطثخعل شغ طا وخفعا بسمطغئ 
الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ  ترتغإ  إلسادة  تصغصغئ 

 "...وبظاء صغادة طعتثة لطفطسطغظغغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

وزسئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطساغ الثطغض وبعلغاضظك ورصئ تعل تاجئ المرأة إلى 
سثل اإلجقم ولغج إلى شضرة (المساواة) المساعردة طظ الشرب. أضَّثت خقلعا ضاطئ العسغ لططقب بأن طظ غصش 
وراء عثه الفضرة عع الشرب، وأظعا جاءت ضردة شسض سطى الزطط الثي غمارجه الشرب سطى المرأة، وتسئغرًا سظ جثط 
وظصمئ تةاه الظزام الفاجث الثي غظزط سقصئ الرجض بالمرأة. ضما أضَّثت سطى وجعد سمض طصخعد لطادطغض، وذلك 
طظ خقل جسض (المساواة) والسثل طفععطاً واتثًا، وعع طا جاسث شغ إضسابعا تأغغثًا، فن الظاس بطئغساعط غتئعن 
رت ضاطئ العسغ الطقب بفحض الشرب شغ التفاظ سطى تصعق المرأة وإعمال رساغئ  السثل وغظفرون طظ الزطط. وذضَّ
حآوظعا بخفاعا إظساظئ، وترضغجه سطى دورعا شغ الاظاشج طع الرجض وتعلغ المظاخإ شغ السمض والمساواة 
بالراتإ. وتساءلئ طساظضرة، عض طظ اإلظخاف ططالئئ المرأة بالصغام بالمعام الاغ غصعم بعا الرجض بسئإ افوضاع 
اقصاخادغئ الدغصئ، باإلضاشئ إلى الصغام بأسئاء المظجل وتربغئ افبظاء؟ وبغَّظئ أن اإلجقم أصام ظزاطه اقجاماسغ 
سطى أجاس غدمظ تماجك الةماسئ والمةامع، وُغعشر لطمرأة والرجض السسادة التصغصغئ القئصئ بضراطئ اإلظسان. 
وسطَّصئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بعلغاضظك بعجارات ُضائئ سطغعا سئارات ُتئغِّظ سثل اإلجقم ورشسه لمضاظئ المرأة، 

وظطط الرأجمالغئ لطمرأة وعدمه لتصعصعا.

شالثطفغئ  افم  بصدغاعا  شَعْخُطعا  الغعم  افزطئ  أطا 
والةشراشغا عغ صدغئ الختراء، بسث الثي اجاةث سطغعا 
اقساراف  تراطإ  السابص  افطرغضغ  الرئغج  صرار  بسث 
بمشربغئ الختراء وطئارضئ برغطاظغئ تغث ُوخش الصرار 
جئص  وصث  لطشاغئ"،  و"طحةع  لطشاغئ"  بـ"جغث  افطرغضغ 
سئر  الختراء  شغ  برغطاظغ  تشطشض  افطرغضغ  اقساراف 
حرضاتعا وطحارغسعا واجابماراتعا، ضان أبرزعا طحروع 
"إضج قظضج" لططاصئ الحمسغئ والرغتغئ بصغمئ ١٨

ططغار جظغه إجارلغظغ وعع افضثط طظ ظعسه سالمغا لربط 
الختراء المشربغئ بالةجغرة الئرغطاظغئ سئر الضابض المار 

شغ أسماق الئتر.
وعضثا وجثت برغطاظغا شغ اقساراف افطرغضغ شرخاعا 
لطاتعل طظ جغاجئ اقتاعاء إلى الاخفغئ الااطئ لعرصئ 
الئعلغسارغع وذغ ططش الختراء ظعائغا. وبظاء سطغه بثأت 
افدوات شغ ظعب جغاجئ تخفغئ المطش باخفغئ ورصئ 

الئعلغسارغع أي اصاقع الحعضئ افطرغضغئ.
شضاظئ السغاجئ الاغ رجماعا برغطاظغا لطمشرب داخض 
ظجع  تفاخغطعا  طظ  والاغ  قجاسمارعا،  خثطئ  أشرغصغا 
الحرسغئ والخفئ الامبغطغئ لطئعلغسارغع طع تحث الثسط 
والاأغغث لمئادرة التضط الثاتغ شغ الختراء ضتض ظعائغ 
المشرب،  سطى  اقظفخال  دون  أي  المخغر  تصرغر  دون 
وطمبطغئ  صظخطغئ  اشاااح ٣٤  سئر  ظاائةعا  ظعرت  وصث 

دبطعطاجغئ بالختراء.
أطا بالظسئئ لطةجائر شاخفغئ المطش ضان طظ طصثطاتعا 
جئعئ  طظ  المئادرة  قظاجاع  المشرب  طع  الاعتر  تخسغث 
السقح  لتمض  السعدة  أسطظئ  ضاظئ  الاغ  الئعلغسارغع 
ضث المشرب وتظخطئ طظ اتفاق وصش إذقق الظار بسث 
حض  وبالاالغ  الختراء،  بمشربغئ  افطرغضغ  اقساراف 
ترضاعا وتتعغض المطش طظ ططش المشرب الئعلغسارغع 
إلى ططش المشرب والةجائر، أي غخئح المطش ورصئ جغاجغئ 
تمسك بثغعذعا ضطغئ برغطاظغا وتتثد المسار والعثف 

لصطع الطرغص سطى أطرغضا.
عثا سظ السغاق السام، أطا الافاخغض لفتثاث والعصائع 
اظثلسئ  شصث  وظرشعا.  جغاصعا  بتسإ  شافعط  الةارغئ 
افطرغضغ  اقساراف  ُبسغث  المخطظسئ  التالغئ  افزطئ 
واتثثت لعا ذرائع طظ برظاطب الاةسج لضغان غععد 
وتخرغح طمبض المشرب، أسطظ بسثعا وزغر خارجغئ الةجائر 
رططان لسماطرة صطع السقصات الثبطعطاجغئ طع المشرب 
طع اجامرار الئسباغظ الصظخطغاغظ شغ سمطعما بالعتغرة 
ظفسعا، أطا سظ الزرف والسغاق لاصثغط طمبض المشرب 
الثائط لثى افطط الماتثة سمر عقل ورصئ إلى ترضئ سثم 
اقظتغاز غثسععا لمسالةئ طا وخفه باخفغئ اقجاسمار شغ 
طظطصئ الصئائض، شفدق سظ ذئغسئ الةعئ الاغ ُجطمئ لعا 
تطك العرصئ الغاغمئ الاغ لط غضظ لعا أي جابصئ وعغ 
ترضئ سثم اقظتغاز الاغ لط غسث لعا أي أبر شغ السغاجئ 
الثولغئ، شالزرف ضان ظرف تراك أعض الةجائر واطاثاد 
الغث الفرظسغئ إلغه سئر ترضئ "طاك" المرتئطئ بفرظسا صطئا 
وصالئا وتسسى لفخض طظطصئ الصئائض سظ الةجائر، شضان 
تخرغح طمبض المشرب لثى افطط الماتثة بمبابئ إداظئ 
لترضئ "طاك" وإلئاجعا الاعمئ ضاططئ تغث خظفعا الظزام 
الةجائري ضترضئ إرعابغئ تاطصى الثسط طظ ضغان غععد 
سئر المشرب بط اتعمعا بالترائص الدثمئ لحرق الةجائر، 
خثطئ  الةجائري  لظزغره  أجثى  المشربغ  الظزام  أن  أي 

لصطع الغث الفرظسغئ الاغ اطاثت لتراك أعض الةجائر.
أطا إغقق المةال الةعي الةجائري شغ وجه الطغران المشربغ 
شعع شرع سظ الخفسئ الاغ وجعاعا برغطاظغا إلى شرظسا 
بسث طشاطرتعا شغ تعظج، شصث أوسجت برغطاظغا لطةجائر 
إغقق افجعاء أطام الطغران السسضري الفرظسغ الماةه 
إلى طالغ والساتض شغ إذار سمطغئ "برخان" السسضرغئ 
الفرظسغئ الاغ تساظغ أخق طظ طحاضض جمئ، طا جسض 
إغقق افجعاء ضربئ طعجسئ. وجاء بغان الرئاجئ الةجائرغئ 
أن "صرار اإلغقق جاء لاختغح خطأ اجاراتغةغ"، وضان 
إغقق افجعاء أطام الطغران المشربغ عع شغ تصغصاه صطع 
لطرغص اإلطثادات سظ الفرظسغغظ شغ طتاولئ اجاشقلعط 

لثطعط الطغران المشربغ لقطثاد والامعغظ.
أطا الصرار الثي أخثره الرئغج سئث المةغث تئعن بسثم 
تةثغث سصث اجاشقل خط أظئعب الشاز الثي غجود إجئاظغا 

طا وراء تعتري السقصات بني الةجائر واملشرب؟!
( (الجزء الثا واألخ

ـــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ  ــــــــــ

والثبطعطاجغغظ  لطسغاجغغظ  الثارجغئ  الجغارات  تسائر 
ججءًا طظ السمض السغاجغ والسغاجئ الثارجغئ لطثول، 
وسادة طا تضعن عثه الجغارات والطصاءات لطائاتث شغ 
صداغا جغاجغئ طحارضئ بغظ الثول أو سصث اتفاصغات 
جغاجغئ أو تض خقشات أو تسعغئ ظجاسات أو لسرض 
المساسثة أو الاعثغث واإلخداع لطثول افخرى، وعثا 
تال  وشغ  الطئغسغ  العضع  سظ  التثغث  سظث  غضعن 
ضاظئ الجغارات طظ وإلى دول تماطك صرارعا السغاجغ 
إذا  تال  شغ  أطا  الثارجغئ،  جغاجاعا  بظفسعا  وترجط 
تائع  الاغ  وعغ  السمغطئ،  الثول  إلى  الجغارات  ضاظئ 
غغرعا شغ جغاجاعا الثارجغئ، أو ضاظئ طظ تطك الثول 
الاابسئ إلى الثولئ المترضئ لعا، ضما عع تال تضعطات 
عثه  شإن  برغطاظغا،  وطع  أطرغضا  طع  المسطمغظ  بقد 
وغطفئ  زغظئ  وإن  لقطقءات  شصط  تضعن  الجغارات 
بالائاتث والظصاش والاحاور، شضض ذلك غضعن بشرض 
اإلطقء افشدض بما غتفر طخالح الثولئ المترضئ دون 
الظزر إلى طخطتئ تطك الثول، وتضعن عثه الجغارات 
التثغث  وسظث  وأدظاعا،  السغاجغئ  افسمال  أتط  طظ 
الثارج  إلى  الفطسطغظغئ  السططئ  رجاقت  زغارات  سظ 
طظث سصعد ظةث أظعا أجعأ طظ ذلك إذ عغ زغارات طظ 
جعاء  حغؤا  التضط  طظ  تماطك  ق  ذاتغ  تضط  جططئ 
سطى المساعى الثاخطغ أو الثارجغ، إن صغض تةاوزًا أظه 
طعجعد، وعغ زغارات قجاةثاء طحروع الثولاغظ الثي 
دولئ  طظ  السططئ  وغمضظ  الئقد  بطبغ  افسثاء  غمظح 

طظصعخئ السغادة سطى طا تئصى.
غععد  وضغان  تتخض  أخئتئ  والجغارات  التال  شضغش 
التطط  ذلك  طظ  تةسض  الاغ  الغعطغئ  العصائع  غفرض 
المحعه بحئه دولئ غخئح أصض طظ ذلك وأحئه بضابعس 
طجسب - طةمعسئ ضظاعظات طضازئ وطجدتمئ بالسضان 
غتغط بعا اقجاغطان إتاذئ الماء بةجر طاظابرة خشغرة 
ُطَصطسئ الارابط وافوخال -! سظثعا ق غصال سظ تطك 
الجغارات إظعا تترضات جغاجغئ بض تخئح أصرب لظجعات 
واإلشقس  الفحض  طظ  عرباً  جغاجغ  بشطاء  جغاتغئ 
وططاسط  بفظادق  بعا  الصائمعن  غظسط  تغث  السغاجغ 
وطظاجعات وبسخ الطصاءات الختفغئ والخعر واإلسقم 
والئروتعضعقت الرجمغئ الاغ تحسرعط أظعط طحروع 
تضام دولئ شغفرتعن بعا وغةثون شغعا الساار الثي 
غشطغ شحطعط وظصخعط وسةجعط وذلعط أطام ضغان أو 
أطام جفراء وصظاخض وطئسعبغ افجغاد إن عط صخروا أو 

أخطأوا شغ تظفغث بسخ اإلطقءات والسغاجات.
شغ  طظاحغاً  السططئ  تضعطئ  رئغج  ضان  بغظما  شمبقً 
صمئ المظاخ شغ غقجضع شغ لظثن وعع غسامع لطتثغث 
سظ الاطعث الئغؤغ واقتائاس التراري وضغفغئ العخعل 
لمرتطئ التغاد الضربعظغ وصدغئ طظاجط الفتط التةري 
شغ الخغظ والطاصئ الماةثدة شغ أوروبا والطاصئ الظعوغئ 
السطمغئ، ربما لغظاصح ذلك شغ جطساه التضعطغئ بسث 
سعدته! ضان ضغان غععد طع طحارضاه شغ الصمئ غفرض 
العتثات  آقف  سطى  وغخادق  افرض  سطى  العصائع 
تدرة  شغ  السططئ  رئغج  ضان  وبغظما  اقجاغطاظغئ، 
بابا الفاتغضان غاتثث سظ السقم ضان المساعذظعن 
اقتاقل  وبطثغئ  افصخى  المسةث  غصاتمعن  بالمؤات 

تعثم طظازل المصثجغغظ وتسمض سطى تعةغرعط.
إن العصائع الاغ غفرضعا ضغان غععد لغسئ طةرد ضقم 

السططئ الفطسطغظغئ تضبش السغاتئ السغاجغئ 
لطاشطغئ سطى شحطعا وإشقجعا السغاجغ
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فظئعب  الئتري  الثط  سطى  واقصاخار  بالمشرب  طرورا 
الشاز طغثغاز الثي وضع شغ الثثطئ سام ٢٠١١، سطما 
أن سصث السمض المئرم بغظ الةجائر والمشرب لظصض الشاز 
افول/ تحرغظ  لغض ٢١  طظاخش  شغ  طثته  اظاعئ  صث 

أضاعبر ٢٠٢١. شماى ُسطط أن خغارات الاخثغر افخرى 
لثى الةجائر طضطفئ جعاء أظئعب الثط الئتري أو تصظغئ 
الشاز الطئغسغ المسال والحتظ سئر السفظ، شالثي غفسر 
عثا اإلجراء عغ السغاجئ اقجاسمارغئ الئرغطاظغئ، شُغصرأ 
وغفعط شغ جغاق طا غتثث سطى الساتئ المشربغئ طظ 
تساظط َضَطِإ المساسمر الئرغطاظغ وتشعله شغ السغطرة 
سطى بروات الئطث، شصث تسارسئ وتغرة اقتفاصغات والسصعد 
واقجابمارات والاظصغإ واقجاشقل شغ صطاسغ الطاصئ 
والمسادن بالمشرب، وصث بثأ الاسعغص لشاز تصض تظثرارة 
حرق المشرب والثي تساشطه الحرضئ الئرغطاظغئ جاوظث 
إظغرجغ وصث أسطظئ أظعا وصسئ سصث بغع لشاز التصض شغ 
حرضئ  طع  جظعات   ١٠ طثته   ٢٠٢١ تمعز/غعلغع   ٢٩
أشرغصغا غاز (طثغرعا السام العزغر افول المشربغ أخظعش 
طظ دائرة الصخر الدغصئ)، بط عظاك تصض الشاز المعجعد 
غفعق  والثي  السرائح  جاتض  لضسعس  طظطصئ  شغ 
والثي  الشاز  طظ  طضسإ  صثم  ترغطغعن   ٢,٢ اتاغاذه 
تساشطه حرضئ حارغعت الئرغطاظغئ، ضما أسطظئ حرضئ 
أوروبا أوغض أظث غاز الئرغطاظغئ سظ اضاحاف اتاغاذات 
ضثمئ طظ الشاز بسعاتض أضادغر جظعب المشرب. طا غسظغ 
أن سثم تةثغث سصث خط أظئعب الشاز الثي اظاعئ طثته 
عع خثطئ لطمساسمر الئرغطاظغ لاسعغص ظعئه طظ غاز 
عغ  بط  وخارجه،  المشربغ  الثاخض  شغ  وبغسه  المشرب 
خثطئ طسثاة طظ الظزام الةجائري لظزغره المشربغ شغ 
الاسمغئ سظ ظعإ المساسمر الئرغطاظغ لبروات المشرب، 
وإخراج شست السصث وسثم تةثغثه سطى حضض أزطئ تاى 
ق ُتسطط طئرراته وخفاغاه والاغ طا ضاظئ إق َضَطئا وتعتحا 
اجاسمارغا، شغ العصئ الثي غؤظ شغه أعض المشرب طظ 
صعر الفاصئ وغقء افجسار وسطالئ الحئاب وسظعجئ الظساء 

وضظك السغح.
والثطفغئ والظسص  عثا سظ الزاعر والثفغ طظ افزطئ 
غاط  الاغ  الثفغئ  اإلجراءات  تطك  سظ  شدق  والزرف 
لئثء  ضاقجاسثاد  افطرغضغئ  الحعضئ  قصاقع  اتثاذعا 
اجاشقل طظةط غار جئغقت لطتثغث العاصع صرب طثغط 
"الثاخطئ" شغ تظثوف، تغث أطر الرئغج تئعن بالحروع 
شغ اجاشقل المظةط حعر تمعز/غعلغع ٢٠٢٠، طا غدغص 
الثظاق سطى جئعئ الئعلغسارغع وطثغماتعا سطما أن الظزام 
الةجائري غصغث ترضئ جضان المثغمات وغصغث سمطعط شغ 
الثاخض الةجائري. بط ضان بغان الةغح لارجغط التثود 
طع جئعئ الئعلغسارغع بمبابئ إسقن أن طثغمات تظثوف 
لط تسث لضط طصرا وطساصرا طا زاد طظ ضغص الثظاق، تاى 
تصئض الةئعئ بالمطروح الغعم سطى الطاولئ طئادرة التضط 
الظزام  خرح  بسثعا  بط  المشرب،  جغادة  تتئ  الثاتغ 

الةجائري أظه غصئض بما غصئض به الحسإ الختراوي.
عغ السغاجئ اقجاسمارغئ طا ضاظئ إق أتابغض حغطان 
وضغاظات العظغفئ اقجاسمارغئ وتضاطعا خثطه وأسعاظه، 
وشغ حآم خظغسعط وتصارة وظغفاعط اقجاسمارغئ وصئح 
خغاظاعط ُغثشع البمظ طظ طخالح عثه افطئ وصداغاعا 
المخغرغئ وطظ صعت وضث وجعث أبظائعا وبروات بقدعط.

غا أعطظا شغ الةجائر والمشرب: أطا آن لضط الاثطص طظ 
غسعطعظضط  الثغظ  الثعظئ  وتضاطعا  الدرار  دوغقت 
شغ  وغسسعن  أرتاطضط  وغصطسعن  السثاب  جعء 
غعم  سجضط  لتغاة  احاصاط  أطا  وسثاوتضط؟!  بشدائضط 
لثك  طراضح  طظ  تظططص  أجقشضط  خغعل  ضاظئ 
تخعن أوروبا اظاخارا لثغظضط وأطاضط؟! أطا احاصاط 
الئتر  ُسئاب  غمثر  الةجائر  بإغالئ  السزغط  فجطعلضط 
جعلئ وخعلئ باجط اهللا طةراه وطرجاه؟! أطا آن لضط 
وطةثضط  سجضط  جغرة  افولى  جغرتضط  تسغثوا  أن 
وتغاة رشساضط وتساأظفعا طا اظصطع باجاؤظاف تغاتضط 
تطط  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقطغئ، 
حسبضط وتعتث خفعشضط وتتمغ بغداضط وغسج بعا 
نتُمْ  ﴿كُ سظضط؟!  شغرضى  ربضط  بعا  وترضعن  جاظئضط 
نِ  نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ خَ

 ﴾ِّنُونَ بِاهللا مِ تُؤْ رِ وَ املُْنكَ

كتلة الو  جامعتي الخليل وبوليتكنك
توضح للطالب حقيقة فكرة المساواة


