
رأجه  وسطى  المساسمر  الضاشر  الشرب  طارس  أن  بسث 
بثاغئ  طظث  الحام  أعض  سطى  وتدطغطه  خثاسه  أطرغضا 
بعرتعط المئارضئ، وبسث أن اظضحفئ تئاله وأقسغئه، 
تاى خار طئسعث أطرغضا لثى افطط الماتثة جغمج 
جغفري غصعل جعارا ظعارا "ظتظ ق ظرغث تشغغر الظزام 
جطعضه".  غشغر  أن  شصط  طظه  ظرغث  إظما  جعرغا  شغ 
بمظ  افذراف  ضض  جغر  السغظ  رأي  رأغظا  أن  وبسث 
افطرغضغ  السغاجغ  التض  خطش  الفخائض  صادة  شغعط 
خار ق بث لضض بائر طثطص الظغئ خادق السجغمئ أن 
غصش أطام ظفسه وطسعا وصفئ تص وخثق، وأن غسغث 
ترتغإ أوراصه طظ جثغث، وق بث له أبظاء سمطغئ ترتغإ 
افوراق عثه أن غةغإ ظفسه أوق وصئض ضض حغء سطى 

طةمعسئ طظ افجؤطئ، أعمعا:
سظ  الخادرة  والصرارات  اقتفاصات  تظفغث  بات  عض 
المآتمرات الاغ سصثعا الشرب الضاشر المساسمر وغغره 

طظ أسثاء البعرة المئارضئ غسائر جعادا؟
وعض الاجام أعض الحام بما خثر سظ عثه المآتمرات 

غسائر إسقًء لضطمئ اهللا تئارك وتسالى؟
ألط تتمطعا السقح لطصاال دشاسا سظ المزطعطغظ تصظا 
لثطائعط ودشاسا سظ أسراضعط وأطعالعط وإلجصاط 
الظزام المةرم بضض أرضاظه ورطعزه، وطظ َبطَّ تتضغط 

حرع اهللا؟
الثسط  ضئض  الثغظ  صادتضط  سظ  جضعتضط  ألغج 
طا  عع  صرارعط  وخاَدر  جقتعط  وأخرس  أغثغعط 

أوخض الحام وأعطعا إلى عثه التال؟
وعض َجَغتعل جضعتضط سظ عآقء الصادة الماثاذلغظ 
بغظضط أظاط أعض الحام سمعطا وبغظ السعدة إلى تدظ 
ظزام الئسث المةرم السمغض، أم أظه جغضعن جئئاً شغ 

السعدة فتداظه لغظاصط طظضط وطظعط حر اظاصام؟
عض بصغ أتث طظضط غزظ بأسثاء اهللا وأسثاء اإلجقم 
والمتطغغظ)  واإلصطغمغغظ،  (الثولغغظ،  والمسطمغظ 

خغرا وغظازر طظعط تًق لمحاضطظا؟
السغر  ترشخ  البائر  أغعا  ضظئ  إن  افعط:  والسآال 
الثي  السغاجغ،  أطرغضا  طحروع  شغ  واقظثراط 
جغفدغ إلى إسادة إظااج الظزام وإسادتضط فتداظه 

خاغرغظ أذقء شما عع الئثغض؟
رضا  وتئاشغ  طعصفك،  وتتثد  ظفسك  تخارح  لط  إن 
ربك سج وجض؛ شق حك أن السفغظئ جاشرق بضط. إن 
طسطعبغ  أخئتعا  الثغظ  الصادة  عآقء  سظ  السضعت 
ترف  إلى  أدى  فظه  ظطط،  بسثه  طا  ظطط  عع  الصرار 
بعخطئ البعرة وبغع الادتغات شغ جعق المآتمرات، 
عثه الادتغات الاغ صثطعا أعض الحام طظ أرواتعط 
إجصاط  أجض  طظ  وأطعالعط  أضئادعط  شطثات  وطظ 

ظزام اإلجرام وتتضغط اإلجقم.
أغعا البائرون الخادصعن:

لعما؛  بالث  ق  طحروسغظ  غغر  الساتئ  شغ  غعجث  ق 
المةرم،  الظزام  إظااج  جغسغث  الثي  أطرغضا  طحروع 
وغسغثضط إلى تزغرته لغسعطضط وأعطضط جعء السثاب 
السزغط  اإلجقم  وطحروع  اظاصام.  حر  طظضط  وغظاصط 
المةرم  السمغض  السعري  الظزام  بإجصاط  المامبض 
بضاشئ أرضاظه ورطعزه، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعع 
تجب  حئاب  إخعاظضط  له  غثسعضط  الثي  المحروع 
الاترغر، وعع الرائث الثي ق غضثب أعطه، شضعظعا طمظ 
غفعز بظخرة عثا الثغظ وطحروسه السزغط ضما شاز به 
وبثلك تفعزوا بإذن اهللا بالثغرغظ؛  افوائض،  افظخار 
وخغر  وافطظ)،  والامضغظ،  (اقجاثقف،  الثظغا  خغر 
اآلخرة (جظئ سرضعا السماوات وافرض)، ورضعان طظ 
المعاصش  وأظخاف  صاتطئ،  البعرات  شأظخاف  أضئر،  اهللا 
طعطضئ، واقتضال سطى غغر اهللا سخغان وطثلئ، شأروا 
اهللا طظ أظفسضط خغرا، وق غخثصظ شغضط صعله تسالى: 
ةُ بِاِإلثِْم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم  َخَذتُْه الِْعزَّ

َ
ََّ أ ُ اتَِّق اهللا َ ﴿َوإَِذا قِيَل 

َوَكِئَْس الِْمَهاُد﴾.

وطساظثة  دسط  تحث  بعثف  ضثمئ  جععدا   ٢٠١٠
شغ  والاةارغئ  اقصاخادغئ  السغاجات  طعظثجغ 
أطرغضا لمخالتعا، أي ترجمئ طضاجئعط إلى جغاجات 
بما  اقصاخادغئ  المظزعطئ  سطى  تسثغقت  وإتثاث 
غثثم طخالتعط. وعثشعط الثشاع سظ الاثشص التر 
أي  الرصمغئ  تةارتعط  أرباح  ظماء  أجض  طظ  لطئغاظات 
الاثشص  عثا  وتساشض  السعق،  قصاخاد  الاام  الاترر 
وتظزغمغ،  صاظعظغ  شراغ  وجعد  طع  لطئغاظات  السالمغ 
أي ق تسغإ وق رصغإ سطى عثه الحرضات شغ تعظغش 

عضثا بغاظات ضغفما حاءت طظ أجض ظماء أرباتعا.
المساعثات  شضض  أوباطا،  إدارة  شغ  ذلك  لعا  وضان 
واقتفاصغات الاةارغئ الثولغئ طظ ٢٠١٠ إلى ٢٠١٦

ضاظئ خثطئ لمخالح عثه الحرضات وتةارتعا الرصمغئ، 
شاسطئ  ضشط)  (طةمعسات  لعبغات  لعا  خظسئ  بسثطا 
وخظاسئ  التاجعب  و"جمسغئ  اإلظارظئ"  ضـ"جمسغئ 
اقتخال" الطاغظ تدمان شغ سدعغاعما ضئرى حرضات 
الصطاع، تاى إن طثغر طضاإ الممبض افطرغضغ لطاةارة 
طا ضان إق أتث المسآولغظ السابصغظ شغ لعبغ رصمغ 
آخر عع "تتالش حرضات الئرطةغات"، والثي تط اتفاق 
الحراضئ بغظ دول المتغط العادي ووصع شغ حئاط/

شئراغر ٢٠١٦ تتئ جمسه وبخره، وضان أول اظاخار 
تاجط تتصصه حرضات الاضظعلعجغا الرصمغئ.

شمخالح حرضات الاضظعلعجغا الرصمغئ عغ شغ الاترر 
طظ أي صغث، شعغ تئشغ السالط ضطه جعصا لعا، وترغث 
عثه الحرضات الاترر طظ أغئ طسآولغئ صاظعظغئ شغ 
سظ  والئغاظات  المسطغات  ططغارات  وتةمغع  الاصاط 
باإلظارظئ  ارتئاذعط  شغ  الئحرغئ  الضائظات  ططغارات 
لاةارتعا  وزبائظ  ضمساعطضغظ  واجاعثاشعط  غعطغا، 
الرصمغئ. وعثه الاةارة طسظغئ بفاح أبعاب السالط سطى 
طخارغسعا، وغغر طسظغئ الئائ بمخثر وطظحأ الئداسئ، 

سغظ افطغظ السام لفطط المّاتثة، أظطعظغع غعتغرغح، افلماظغ شعلضر بغرتج، والثي سمض طساسثًا لطمئسعث 
لئسبئ افطط المّاتثة الماضاططئ  لفطغظ السام، ورئغساً  خاخاً  الثولغ إلى جعرغا جاغفان دي طغساعرا، طمبقً 
لثسط اقظاصال شغ السعدان. طظ جاظئه صال بغان ختفغ أخثره افتث، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض): غةغء عثا الاسغغظ لفلماظغ شعلضر، بسث أن تط رشخ طرحتغظ 
جابصغظ؛ طما غآضث أن ضض ذرف طظ أذراف التضعطئ غرغث أن غضعن رئغج الئسبئ شغ خش السغث الثي غثثطه، 
ورغط أن الثي اخاغر طآخرًا ظاعرغاً عع طظ أوروبا، إق أن رضا أطرغضا سظه، غرجح أظه لظ غعثد طخالتعا، وق حك 
أن المخطتئ المحارضئ فطرغضا وبرغطاظغا، عغ سثاء الرجض لقجقم، ورشده لمخططح الربغع السربغ، وزسمه بأن 
اإلجقم لظ غخض إلى جثة التضط شغ بطثان الربغع السربغ، بض جغظخر الظمعذج الشربغ الرأجمالغ!! وأضاف أبع 
خطغض: طظ المثجي أن تضعن بقدظا طسرتاً لطمآاطرات الثولغئ، وأن غضعن تضاطظا طةرد ُدطى، غاقسإ بعا الشرب 
الضاشر لمخطتاه. طآضثا: ظرشخ عثا الاثخض الساشر شغ حآون بقدظا، ووضسعا تتئ العخاغئ الثولغئ، وظساظفر 
ذاصات أعض السعدان المسطمغظ إلسادة ظزام الثقشئ، لفخث سطى أغثي عآقء التضام السمقء، والاشغغر سطغعط، 

وإغخال اإلجقم إلى جثة التضط. و﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن﴾.

صرغغججاان إىل أغظ؟
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ تعرون سئث التص

الرأجمالغئ وجاسئ التصغصئ 
تضط الحرضات ق الحسإ

سطى سضج السطماظغئ، شإن الصغادة شغ اإلجقم صائمئ 
سطى المسآولغئ ولغج لثغعا جغاجات تدر بمخالح 
رساغاعا. إظه ظزام غتض طحاضض اإلظساظغئ وغعجععا 
به  أطر  الثي  التضط  ظزام  خقل  طظ  اقزدعار.  ظتع 
صخغرة  شارة  وشغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
طا  تعله  طظ  الصادة  طظ  السثغث  بظى  صغادته،  طظ 
جسطه ملسو هيلع هللا ىلص طباق شرغثًا لقصاثاء به. إظظا ظساصث اساصادا 
راجثا أظه طظ خقل إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
طتعر  غضعن  لظ  طثطخعن  تضام  الظاس  غتضط  جعف 
اقرتصاء  أجض  طظ  جغسمطعن  بض  أظفسعط  اظائاععط 

برساغاعط وطظ بط غثطفعن وراءعط أشدض إرث.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طاذا تسظغ سعدة أزقم شرظسا بسث طقتصاعط 

    باعمئ الاآطر؟ ...٢
-  اتاةاجات السراق بغظ السفعغئ والسمالئ ...٢

- ظزرة افطئ لطثقشئ ضظزام لطتضط بغظ الغعم وافطج ...٣
- تمضغظ اإلجقم شغ افرض ق غاتّصص إق بإصاطئ الثقشئ 

   سطى طظعاج الظئعة ...٤
- عض بات الظزام الرأجمالغ شغ وتثة السظاغئ المرضجة؟ ...٤
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ضطمئ السثد

جرت شغ صرغغججاان اظاثابات رئاجغئ طئضرة شغ ١٠
ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢١م، تخض شغعا خثر جئاروف 
سطى أضبر طظ ٧٩٪ طظ افخعات. وبسث اقظاثابات صثم 
الرئغج المظاثإ السثغث طظ العسعد لاتسغظ الزروف 
المسغحغئ لطحسإ وتطعغر اقصاخاد. شما طثى ختئ 

عثه العسعد؟
العضع  سظ  صطغقً  ظاتثث  أن  بّث  ق  بثء،  ذي  بادئ 
اقصاخادي التالغ شغ صرغغججاان؛ تغث بطس الثغظ السام 
لصرغغججاان تعالغ ٥ ططغارات دوقر، طا حّضض طا ظسئاه 
٦٨٪ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ، وتمئ المعاشصئ سطى 
سةج المعازظئ بمئطس ١٢٠ ططغعن دوقر، وشغ سام ٢٠٢٠

بطس طسثل الادثط ١٠٪.
خثر  تثغباً  المظاثإ  الرئغج  غصثم  لط  العاصع،  شغ 
جئاروف تطئغصا طسّغظا. شسظثطا اصارح جئاروف شغ الئثاغئ 
حضقً رئاجغاً لطتضعطئ وطحروع دجاعر جثغث، تسرض 
قظاصادات تادة طظ المسارضئ المعالغئ لطشرب وُأجئر سطى 
اقظستاب. وطع ذلك، غمضظ اقجاحعاد بما غطغ سطى 
أظعا الاثابغر الرئغسغئ الاغ غظعي جئاروف اجاثثاطعا شغ 

إخقح الثولئ:
١. طتاربئ الفساد

لصث ضاظئ طضاشتئ الفساد ساطقً رئغسغاً شغ إخقح الئقد 
طظث سعث أتاطئاغغش. شغ ذلك العصئ، جمتئ طضاشتئ 
عع  عثا  وضان  خخعطه.  بعجغمئ  فتاطئاغغش  الفساد 
التال شغ سعث جغظئغضعف، تغث اجاثثم جغظئغضعف 
عثا  احاث  جئاروف  صثوم  وطع  أتاطئاغغش.  لضسر  عثا 
اإلجراء. وطظ المسروف أن ضاطاحغئغك تاحغغش الحرغك 
السغاجغ لخثر جئاروف، عع رئغج لةظئ الثولئ لفطظ 
جمغع  سطى  سام  بحضض  اإلحراف  وغاط  تالغاً.  الصعطغ 
الحآون شغ الئقد طظ لةظئ الثولئ لفطظ الصعطغ، الاغ 
بثأت اآلن باساصال بسخ ضئار المسآولغظ الفاجثغظ، 
أظخار  بسخ  إن  تاى  الخشار.  المسآولغظ  وضثلك 
جئاروف تط اساصالعط، وشغ غدعن ذلك خثر صاظعن 
السفع اقصاخادي، ووشصا لعثا الصاظعن شإن الفاجث إذا 

سعض افضرار الاغ لتصئ بالثولئ، شطظ غسةظ.
وطع ذلك، ق غاعصع أن تضعن طضاشتئ الفساد ضما وسث 

المسآولعن، وعظاك سثة أجئاب لثلك:
أوقً: ق غعجث شغ المةامع طفععم "الفساد ترام"، بض 

عظاك أشضار رأجمالغئ تصعم سطى المظفسئ.
باظغاً: إن طضاشتئ الفساد لغسئ طاساوغئ لطةمغع ضما 
ضان طظ صئض، شسطى جئغض المبال، طسزط الفاجثغظ 
الثغظ غثسمعن التضعطئ الةثغثة لط تاط طصاضاتعط. 
وطظ  اقظصقب  طظزمغ  أن  عع  ذلك  شغ  والسئإ 
اتاطعا الئغئ افبغخ ضاظعا طعالغظ لطشرب. وطع ذلك 
تعلى جئاروف (المعالغ لروجغا) التضط، ولثلك سارضه 
المعالعن لطشرب بحثة. عثا عع السئإ شغ أن جئاروف 
طةئر سطى اقساماد سطى بسخ المرتحغظ وافولغشارحغ. 
جغضعن عظاك اجافااء سطى دجاعر جثغث، تطغه اظاثابات 
برلماظغئ، وشغ ضض عثا جئاروف طدطر سطى اقساماد 

سطى عآقء.
بالباً: ذضرظا أسقه العضع اقصاخادي لطثولئ؛ لثلك ق 
وطع  قئصاً.  راتئاً  المثظغئ  الثثطئ  طعظفغ  طظح  غمضظ 
ذلك، عظاك ظصطئ غةإ الاأضغث سطغعا: شصث صال جئاروف 
شغ طصابطاه "إن باضاغغش أبطى بقء تسظا شغ أول ساطغظ، 
وشغ وصئ قتص أتدر أصاربه إلى اإلدارة الساطئ. أظا لظ 

أشسض عثا افطر".
شغ العاصع، إن باضاغغش شغ السظعات افولى تّعل طئالس 
ضئغرة طظ افطعال الاغ ذعئئ إلى جغعب المرتحغظ، 
تعلعا إلى الثولئ لضسإ بصئ الظاس. وإذا شسض جئاروف 
افطر ظفسه شصث تضعن عظاك بسخ الفعائث لطحسإ، طبض 
الصداء سطى المثططات الفاجثة الماسطصئ بالضعرباء 
اقساماد  وغمضظ  لقجابمارات.  الختغح  واقجاثثام 
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طظ  افطرغضغ  الثغمصراذغ  الظزام  غحعثه  طا 
وطا  الرئاجئ  اظاثابات  طظ  ضان  طا  جعاء  ارتضاجات، 
خاتئعا طظ تعترات حثغثة، أو العةعم افخغر سطى 
طئظى الضابغاعل وطصر الضعظشرس بالساخمئ واحظطظ، 
عع  بض  ذارئا،  تاى  أو  سابرا  تثبا  لغضعن  ضان  طا 
ضعن  المصاغغج،  بضض  الثولغئ  السغاجئ  شغ  زلجال 
دغمصراذغاه،  وطسصض  الشربغ  السالط  صطإ  شغ  التثث 
افولى  ودولاه  الةغعجغاجغ،  وبصطه  صعته  وطرضج 
والاخثسات  الثولغ.  المعصش  شغ  والفاسطئ  المآبرة 
أظزماه،  أسطى  طساعى  سطى  تخطئ  والاحصصات 
ظزاطه الثغمصراذغ، ودغمصراذغاه الاغ تسائر اإلذار 
السغاجغ لطفضر الرأجمالغ وأشسض حساراته شغ سعلماه 

ورؤاه وأظزماه.
طرضجه  أن  وصعته  الجلجال  خطر  تثة  طظ  زاد  والثي 
ذرأ  وطا  لطرأجمالغئ،  الخطئئ  الظعاة  عغ  وبآرته 
أختاب  ذئصات  بغظ  وتخادم  تخثع  طظ  سطغعا 
عغ  طا  افخغرة  السغاجغئ  وافتثاث  افطعال،  رؤوس 
والاخادم  الاخثع  لثلك  وتةطغات  اظسضاجات  إق 

الرأجمالغ.
الصرن  طظ  افول  السصث  طظث  افطرغضغئ  شالرأجمالغئ 
الرأجمالغغظ،  طظ  ذئصاان  تاظازسعا  باتئ  التالغ 
والئغاروضغماوغات  الطاصئ  حرضات  رأجمالغغ  ذئصئ 
الاضظعلعجغا  وذئصئ  والاشثغئ،  والخظاسئ  والسقح 
الفطضغئ  وبرواتعط  السمقصئ  وحرضاتعط  الرصمغئ 
طاجك  إغطعن  وطةمعسئ  وغعغض  أطازون  غرار  سطى 
أختابعا  بروات  تساظط  وطع  وشغسئعك...،  وآبض 
وتةط  السالمغ  اقصاخاد  شغ  تصظغاعط  طةال  وتأبغر 
أوجع  أخئتئ  الاغ  الرصمغئ  أو  اإللضاروظغئ  الاةارة 
رعان رأجمالغ طساصئطغ. وضغ تضرس عثه الطئصئ 
عثه  اجاثاطئ  أجض  وطظ  لطبروة،  الصطئ  اتاضار  واصع 
طظث  الاضظعلعجغا  حرضات  اجابمرت  العضسغئ، 

أیها الثائر فی الشام
قف وفکر!

بصطط: افجااذ طظاجغ طتمث

من المخزي أن تکون بالدنا مسرحًا للمؤامرات الدولیۀ
وحکامنا ُدمى یتالعب بها الغرب الکافر
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طظث اتاقلعا السراق سام ٢٠٠٣ جسئ أطرغضا لاتعغض 
السراق طظ ظزام الثولئ إلى القدولئ، وإدخاله شغ دائرة 
شصث  بعا،  صاطئ  الاغ  افسمال  طظ  واضح  وعثا  الاغه، 
تطمئ طآجسات الثولئ، وأولعا المآجسئ السسضرغئ، 
وأتئ بتفظئ طظ الحراذم الطخعص إلى ضرجغ التضط 
لطتفاظ سطى طخالتعا، وأذطصئ غث إغران سظ ذرغص 
افتجاب المرتئطئ بعا، والمطغحغات المسطتئ المامبطئ 
وسظثطا  السغاجغئ،  بالسمطغئ  وأدخطاعط  بثر،  بمظزمئ 
طثغظئ  حرارتعا  أحسطئ  الاغ  السراصغئ  المصاوطئ  صاطئ 
اجاساظئ  افذى،  افطرغضغئ  بالصعات  وألتصئ  الفطعجئ، 
المسطتئ  لطمطغحغات  السظان  إلذقق  بإغران  أطرغضا 
المرتئطئ بعا، جعاء الحغسغئ أو السظغئ، وأدخطعا الئطث 
وتخثت  ذعغق  شاجامرت  الطائفغئ،  الترب  بثواطئ 
اآلقف طظ أرواح افبرغاء، وتتعل الصاال بغظ أبظاء الئطث 
أظفسعط بثل صاالعط المتاض، وبعثا أخئح الصرار بغث 

السقح المظفطئ والمرتئط خارجغا.

وطع طرور السظغظ، والسططئ السراصغئ الماحضطئ أجاجا 
الئطث  باجاظجاف  صاطئ  الطائفغئ  المتاخخئ  سطى 
تالعط  غجداد  السراق  وأعض  وبرواته،  أطعاله  وجرصئ 
سظ  ساججة  طظعط  السزمى  الشالئغئ  باتئ  تاى  جعءًا، 

تأطغظ لصمئ السغح.
وبسئإ طا تصثم، اظثلسئ طعجئ طظ المزاعرات خرج 
شغعا اآلقف شغ الساخمئ بشثاد وسثد طظ طثن الةظعب 
اتاةاجا سطى اجاحراء الفساد والئطالئ وجعء الثثطات 
الساطئ والمسغحئ الدظضى، والسراق غاصطإ بغظ ظغران 
طظزمئ  خظفاه  تاى  واقصاخادي،  اإلداري  الفساد 
أن  وطع  شسادا،  السالط  دول  أبرز  أتث  أظه  الحفاشغئ 
طسزط المحارضغظ عط طظ الحغسئ لضظ لغج بمئ طا 
غحغر إلى أي خفئ ذائفغئ لطمزاعرات، شضاظئ طتاشزئ 
ظغظعى والمتاشزات الشربغئ طآغثة وطظاخرة لمتاشزات 
الةظعب، شسعء التال حمض الحسإ السراصغ بضض أذغاشه، 
إبان  المتاشزات  تطك  بعا  طرت  الاغ  الزروف  ولعق 
ضبرة  طع  خخعخا  الثولئ،  باظزغط  غسرف  طا  جغطرة 
الاخعرات الظمطغئ واقتعاطات الةاعجة باإلرعاب وبصاغا 
تظزغط الثولئ أو طعاقة الظزام السابص لضان لعا حأن 

آخر ولاتعلئ إلى بعرة تسط السراق بأضمطه.
رصساعا  واتسسئ  اقتاةاجات  عثه  اظثلسئ  شعضثا 
وتجاغثت أسثادعا شاظدط لعا ذقب المثارس والةاطسات 
وأغطصئ أغطإ المآجسات الاسطغمغئ وشصثت التضعطئ 
إلى  المطالإ  جصش  رشع  بسث  خاخئ  سطغعا  السغطرة 
إجصاط الظزام وإخراج الظفعذ اإلغراظغ طظ الئطث، وأظعط 
لظ غصفعا طضاعشغ افغثي بغظما تصعم إغران باجاظجاِف 
والتطفاء  المسطتئ  الةماسات  واجاثثام  طعاردعط 
بسطمغئ،  آرائعط  سظ  الاسئغر  طظ  لمظسعط  السغاجغغظ 
وضاظئ الظاغةئ أن صابطئ السططئ عثه اقتاةاجات برد 
شسض سظغش بإذقق الرخاص التغ، واجاثثام الصظابض 
الخعتغئ وإذقق رحاحات المغاه والشاز المسّغض لطثطعع 

ضث المازاعرغظ.
ق  جطمغئ  سفعغئ  اقتاةاجات  عثه  أن  ظرى  وعضثا 
سقصئ لعا بالسمالئ، وغالئا طا غضعن اقرتئاط سظ ذرغص 
السقح، شئالرغط طظ سثد الدتاغا الثغظ جصطعا ظطئ 
شردي  تخرف  وق  غبئئ  ولط  جطمغئ  اقتاةاجات  عثه 
باجاثثام السظش أو السقح، إذن طظ أغظ أتى اتعام عثه 

المزاعرات بالسمالئ؟
لفتجاب  تابسئ  سثة  طصرات  المازاعرغظ  ترق  بسث 
الثسعة  تجب  طضاتإ  المازاعرغظ  واصاتام  السغاجغئ 
اإلجقطغئ وتجب الفدغطئ اإلجقطغ السراصغ وطظزمئ 
بثر وتغار التضمئ العذظغ وتثطغر طماطضاتعا وترصعا، 
ضما ُترق طئظى طصر السخائإ شغ طتاشزئ المبظى وطصر 
ترضئ الئحائر وطصر ائاقف الظخر وطصر جراغا الُثراجاظغ 
وطصر المفعضغئ السطغا المساصطئ لقظاثابات وطصر تجب 
الفدغطئ اإلجقطغ، وأسطظ ظاحطعن سظ طتاشزئ المبظى 
أن المتاشزئ صث خطئ طظ طصرات افتجاب، وتضرر افطر 

ظفسه شغ طتاشزئ الظاخرغئ.
وعثا طا أزسب إغران وعغ تسمع تسالغ افخعات (إغران 
ه.. بشثاد تئصى ترة) وترق السثغث طظعط السطط  ه برَّ برَّ

الصئدئ افطظغئ داخطغًا خخعخًا شغ المرتطئ المصئطئ 
الاغ ُغاعصع أن تضعن جث ترجئ جغاجغًا واصاخادغًا 
وربما أطظغًا أغدًا. وعع طا اجاثسى طث الغث لطثغظ 
المسظغئ  بافجعجة  طمسضغظ  الصرغإ  بافطج  ضاظعا 
أو ضاظعا أججاء طظعا ذعال سصعد، شغ لسئئ تعاشصغئ 
افوروبغ  المساسِمر  تسطغمات  وشص  العرم  أسطى  شغ 
واقجامرار  الئصاء  طظ  الصائمَئ  المظزعطئ  تمضِّظ 
جثغث،  وَظَفٍج  جثغثٍة  وأجالغإ  جثغثٍة  بعجعه 

ولضظ بظفج العقء لظفج الةعات.
ــراَج  اإلش ــح  افرج سطى  صرغئًا  ظحعث  جــعف  ولعثا   
طظ  خخعخًا  أدوارعــط  إلى  التاجُئ  تساثسغ  سمظ 
افطظغغظ والسسضرغغظ بتسإ طا تمطغه افوضاع بسث 
إجصاط تعط الاآطر والفساد أو غغر ذلك سظعط سصإ 
طتاضماٍت حضطغئ طرتئئ جطفًا، وذغ خفتئ طا شسطه 
أوج  شغ  خالح  صاغث  أتمث  السابص  افرضــان  رئغج 
التراك الحسئغ وشص طصادغات تطك المرتطئ طدطّرًا. 
أي  شغ  الاتضط  افصــض  سطى  أو  طظع  بشرض  وذلــك 
وعع  طساصئًق،  الحارع  غحعثعا  صث  حسئغٍئ  تترضات 
طا غآرق الظزام شغ عثه اآلوظئ، ولضظ أغدًا طظ أجض 
الاتضط شغ العضع سطى الخسغث السسضري خارجغًا أي 
شغ الةعار اإلصطغمغ حرصًا وغربًا وجظعبًا وشص طا تمطغه 
اآلن  غاةسث  ظراه  طا  وعع  تخرًا.  افوروبغغظ  طخالح 
سطى افرض طظ خقل سعدة بسخ الرؤوس. والئصغئ 

طظ الفرغص المظاوئ لطجطرة الظاشثة سطى الطرغص.
أطا طعاخطئ تترغك صداغا طتاضماٍت عظا وعظاك ضث 
السابصئ  المرتطئ  رطعز  طظ  المسؤعلغظ  طظ  الضبغر 
طسطسًق  غمبض  ذلك  شإن  العاجعئ،  شغ  ضاظعا  الثغظ 
ذعغقً طظ تخفغئ تساباٍت تصادغ إبساَد الثخعم أو 
تظتغَئ الممصعتغظ حسئغاً ولع طآصااً، ضما تظثرج ضمظه 
لسئُئ "اقجامرار شغ طتاجئئ الفاجثغظ طظ السخابئ 
السابصئ"، وذلك بشرض طعاخطئ إسطاء اقظطئاع بأن 
"الةجائر الةثغثة" غةري اآلن بضض سجم وتجٍم تحغغثعا.

ســعدة  بسث  ــعاء  افجـ تعغؤُئ  صرغئًا  تاط  ولــســعف 
داطئ  ألماظغا  شغ  سقجغئ  رتطئ  طظ  تئعن  الرئغج 
"ذرز"  بسث  برلماظغٍئ  اظاثابات  إلجراء  حعرغظ؛  زعاء 
أجاجه  سطى  غةري  جعف  جثغٍث  اظاثابات  صاظعن 
ذلك  جغاق  شغ  غاط  وصث  بشرشاغه.  الئرلمان  تةثغُث 
ططئِّطئ  أخرى  إبــراز  أو  جثغثة  تابسٍئ  أتــجاب  خظع 
الاغار  سطى  المتسعبغظ  طظ  خخعخًا  وطأجعرة، 
ضراجغ  لمضء  دوطــًا  الةاعجغظ  اإلجقطغ  العذظغ 
حرسظئ  شغ  لطاعظغش  والةاعجة  الحسعب  خثاع  غرف 
دراعط  طصابض  بافجظئغ  المرتئطئ  الظزط  وتئغغخ 
الثجاعر  سطى  المخادصئ  صئض  لغج  ولضظ  طسثودة. 
الفاتح  غعم  اجافااء  سئر  تمرغره  جرى  الثي  الةثغث 
سطى  والاعصغع  ٢٠٢٠م  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ 
صاظعن المالغئ لسام ٢٠٢١، الطثغظ ضاظا سطى طضاإ 

الرئغج شغ اظازار سعدته طظ ألماظغا.
أطا طسألئ غطص التثود طع المشرب، شإن الثطعة عغ 
تةاه  الطرشان  طظعا  غسافغث  بتائ  جغاجغئ  بالاأضغث 
طاربص  سثو  إلى  افظزار  بخرف  وذلك  حسئغعما، 
الصرار  أختاب  إطقءات  طظ  بالاأضغث  وعغ  خارجغ، 
طظ وراء الماعجط. سطمًا أظعا شغ العصئ ظفسه ذاُت 
بحأن  المخطظع  الثقف  جاظإ  إلى  أخرى  اسائاراٍت 
طسألئ الختراء الشربغئ، طظعا أن المساسِمر الشربغ 
اإلجقطغئ  الحسعب  بغظ  تصارب  أيَّ  تجم  بضض  غمظع 
طططصًا بض غضرس السثاء بغظعا سطى أجاس العذظغئ 
طظ  أضبر  غسطط  وعع  الرغاضغئ،  المئارغات  شغ  تاى 
طع  الةجائر  تقتُط  غمبطه  طا  (لفجش)  الئقد  أعض 
ضطه  أشرغصغا  حمال  حمض  جمع  سظ  شدًق  المشرب 
ضاشئ  سطى  خطعرٍة  وطظ  صعة  طظ  وحسئغًا  رجمغًا 

افخسثة سطى ظفعذه.
غةمع  وأن  بالفَرج  غسةض  أن  الصثغر  السطغ  اهللا  ظسأل 
اإلجقم  راغئ  تتئ  طةثدًا  الضرغمئ  افطئ  عثه  حمض 

 شغ ظض خقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة

والثي  الظةش  شغ  اإلغراظغئ  الصظخطغئ  وترق  اإلغراظغ، 
سرف  شغما  والةرتى  الصاطى  سحرات  جصعط  أسصئه 

بمةجرة الظاخرغئ.
صاطئ الختاشئ اإلغراظغئ بتمطئ إسقطغئ حرجئ لاحعغه 
خعرة المزاعرات واسائرت أن طا غتثث شغ السراق عع 
شصالئ  إغران،  تساعثف  "جسعدغئ-أطرغضغئ"  طآاطرة 
خاطظؤغ  سطغ  افسطى  لطمرحث  الاابسئ  جغعان  ختغفئ 
"إن الحسإ السراصغ جغصعم بإجعاض الفاظئ السسعدغئ 
الخعغعظغئ"، طثسغئ أظعا تخطئ سطى وبائص تبئئ تعرط 
السسعدغئ وأطرغضا وضغان غععد شغ طزاعرات السراق، 
ووخفئ ختغفئ "جام جط" الرجمغئ والاابسئ لطتضعطئ 
ضث  السسعدغئ"  بـ"الفاظئ  السراق  طزاعرات  اإلغراظغئ 
طراجط افربسغظ التسغظغئ الاغ جاصام بتدعر طقغغظ 

اإلغراظغغظ شغ السراق.
ضما ادسئ ختغفئ "صثس" الاابسئ لاغار المتاشزغظ شغ 
السئإ  عع  "تعغار"  سئر  السسعدي  الاترغخ  أن  إغران 

الرئغسغ وراء طزاعرات السراق.
بسخ  طظ  بردود  الاخرغتات  عثه  صعبطئ  وصث 
عثا  أن  وأسطظعا  طثاطفئ  ضاض  طظ  السراصغغظ  الساجئ 
شغ حآون  الضقم اإلغراظغ غسائر شغ تث ذاته تثخقً 
تحغر  طسطعطات  أو  طآحرات  أي  وجعد  وظفعا  السراق. 
شصث  اقتاةاجات  عثه  شغ  لطسسعدغئ  طسغظ  دور  إلى 
أسطظ تاطث المططك سدع جئعئ "اإلظصاذ والاظمغئ" أن 
إغران تسسى إلى إبصاء السراق جاتئ لاخفغئ تساباتعا 
طع دول المظطصئ، واجائسث أن تآبر طتاوقت تحعغه 
طبض  الةاعجة  بالاعط  والمتاةغظ  الازاعرات  جمسئ 
شغ  الظائإ  الساظغ  ظاشر  وصال  واإلرعاب.  السمالئ 
سربغئ"  "إظثبظثظئ  إلى  تخرغح  شغ  السراصغ  الئرلمان 
أن "الاخرغتات اإلغراظغئ عغ بمبابئ إذٍن بصاض الحئاب 
خقل  وطظ  والثثطات  باإلخقح  المطالإ  السراصغ 
طسآولغئ  تاتمض  اآلن  إغران  وأن  السطمغ،  الازاعر 
طئاحرة شغ السظش المفرط الثي صمسئ به الازاعرات". 
وتساءل الساظغ "ضغش تآبر السسعدغئ شغ طثن حغسغئ 

طبض ذي صار والثغعاظغئ وطغسان وغغرعا؟".
وضثلك دسا ضرغط الظعري السغاجغ السراصغ إلى "السمض 
سطى إزالئ أجئاب اقتاةاجات بثقً طظ تثعغظ الحئاب 
المتاب، سظ ذرغص تعشغر الثثطات واإلخقتات والصداء 

سطى الفساد والمتاخخئ السغاجغئ والطائفغئ".
وإذا ضان عظاك تخرغح غمضظ أن ُغطافئ إلغه شعع طا 
خرح به الصغادي شغ تجب "الثسعة اإلجقطغئ" جاجط 
تالئ  وراء  أطرغضا  تضعن  أن  تعصع  شإظه  جسفر،  طتمث 
الفعضى الاغ راشصئ اقتاةاجات بسئإ الجغارة افخغرة 
الاغ صام بعا رئغج العزراء السراصغ السابص سادل سئث 
المعثي إلى الخغظ، وتعصغع اتفاصات ضئغرة طع الحرضات 
عع  واحظطظ  عثف  غضعن  أن  اجائسث  لضظه  الخغظغئ، 
إجصاط الظزام الثي أوجثته بسث سام ٢٠٠٣، عغ بمبابئ 
رجالئ واضتئ إلى السططات السراصغئ، طفادعا أن تعثغث 
المخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ لظ غمر طظ دون سصاب، 
اتاةاجات  الثول  بسخ  تساشض  أن  غمضظ  ظسط  أصعل 
الحسعب شاشثغعا إسقطغا لطتفاظ سطى طخالتعا لثلك 
دسئ أطرغضا التضعطئ السراصغئ إلجراء إخقتات، لضظ عثا 

ق غسظغ ارتئاذعا أو سمالاعا.
وأخغرا بسث ضض عثا الدةغب وعثه الادتغات شصث أبمرت 
عثه اقتاةاجات سظ اجاصالئ سادل سئث المعثي وطةغء 
الضاظمغ واإلسقن سظ اظاثابات طئضرة وبصغ الفساد عع 

الفساد والتال طظ جغٍأ إلى أجعأ.
غسئصعا  لط  إذا  افطئ  بعرات  أن  بالغصغظ  ظرى  وعضثا 
وسغ وطا لط تعجث الصغادات المثطخئ العاسغئ شغعا شإن 
تدتغاتعا تثعإ أدراج الرغاح. وافطئ العاسغئ ق غضعن 
طططئعا أصض طظ صطع الظزام وظفعذ أجغاده طظ جثوره 
فظه أس الثاء وأجاس الئقء. وسظثعا ق غضعن عظاك أبٌر 
لطمحاضض افخرى ضالئطالئ وغغرعا، وعثا ق غمضظ أن 
غتخض إق شغ ظض دولئ تسطظ أن السغادة لطحرع وأن 

السططان لفطئ تسطغه التاضط وتتاجئه سطى ذلك.
الطعط عغِّأ فطئ اإلجقم خقشًئ راحثًة سطى طظعاج الظئّعة، 

 رُك وأعُطه ُغسّج شغعا اإلجقُم وأعُطه وُغثلُّ شغعا الحِّ

طاذا تسظغ سعدة أزقم شرظسا 
بسث طقتصاعط باعمئ الاآطر؟

طظ  اآلوظــئ  عثه  شغ  الةجائر  تحعثه  طا  خدط  شغ 
طظ  الرؤوس  بسخ  سعدة  أبر  سطى  وتفاسقت  خراع 
وطقتصاعط  إصخائعط  بسث  الئارزغظ  شرظسا  أزقم 
باعمئ الاآطر سطى جططئ الثولئ، وطا ظةط سظ تطئغع 
المشرب السطظغ طع ضغان غععد وردود أشسال ذلك شغ 
بالسططئ  الممسضئ  الةعئ  أن  إلى  وبالظزر  الةجائر، 
شغ الئطث ق تجال عغ ظفسعا طمبطًئ شغ صغادة أرضان 

الةغح، بط بالظزر إلى سثة أطعر طظعا:
سثم  تالئ  طظ  سظه  تمثخ  وطا  الحسئغ  التراك   -١
اجاصراٍر داخطغًا، والثي ضان لطفرغص المصابض أي جماسئ 
بخرف  وتأجغةه،  إحساله  شغ  افبــرز  الــثور  شرظسا 
الظزر سظ تةط الازاعر وزخط اقتاةاجات والتحعد 
ذلك  بسث  خرجئ  الاغ  افذغاف  ضاشئ  طظ  والةماعغر 
شغ  اظططص  الثي  التراك  شغ  وخثتئ  الحارع  إلى 
طاسثدٍة  بحسارات  ٢٠١٩م  حئاط/شئراغر  حعر 
ُتطالإ شغ طةمطعا بالترغئ والثغمصراذغئ شغ "دولئ 
وق  المساظغ  طئطعرِة  غغِر  ولضظ  سسضرغئ"  غغر  طثظغئ 
الحسارات  راشسغ  اشاصار  سظ  شدًق  افعثاف،  طتثدة 
طظ المتاةغظ شغ الحعارع إلى صغاداٍت واسغئ ظاعرة.
الاغار  وتعظغش  تترغك  بعا  تط  الاغ  الضغفغئ   -٢
التراك  إلخماد  "السروبغ-الئادغسغ-الظعشمئري" 
برضعبه وتئظغ ططالئه بطرغصئ ذضغئ بط تعجغعه شغ 
الزاعر ضث اجاسمار افطج، وعع طا أشدى جرغسًا إلى 
الةغح  أرضان  صائث  أغام  الحسئغ  الشدإ  اطاخاص 
السابص الثي تخثر المحعث تغظعا، بط المرور سطى 
الاغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  طسرتغئ  تظزغط  إلى  سةٍض 
ظفسعا  الماظفثة  الجطرة  طظ  التالغ  بالرئغج  جاءت 

سئر اظاثابات غعم ٢٠١٩/١٢/١٢م.
بمسألئ  غاسطص  شغما  بالئطث  المتغطئ  الزروف   -٣
خاتَإ  وطا  اآلن)  افعط  عع  (وعثا  الشربغئ  الختراء 
الةجائري  الظزام  سطى  أطرغضغئ  ضشعط  طظ  ذلك 
بعاجطئ أدواتعا وطا تمثخ سظه طظ تعتغر لفجعاء 
بسئإ  خــاص  بحضض  المشرب  وطــع  المظطصئ  شغ 
دخعل  غسظغ  طا  غععد،  ضغان  طع  المسطظ  تطئغسعا 
الثط،  سطى  أطرغضا  أي  وراءه،  وَطظ  المست  الضغان 
غمبطه ذلك طظ تتثغاٍت ضئغرة لطسططئ الصائمئ  وطا 
الةعئ  طظ  الةجائري  الظزام  سطى  جسغمئ  وأخطاٍر 
شغ  أوروبغًا  سطغعا  المسعَّل  عغ  الةجائر  ضعن  الشربغئ، 
خث ظفعذ أي طظاشسغظ دولغغظ سطى طظطصئ ظفعذعا. 
أي  غرشدعن  الةجائر  أعض  جض  ضعن  ذلك  إلى  ُغداف 

خطعة شغ اتةاه الاصارب طع ضغان غععد.
٤- ضعن ظفعذ الفرغص الاابع لفرظسا شغ الةجائر لط 
غائثر خقل شارة الرئغج السابص بعتفطغصئ الاغ داطئ 
اخاقف  رغط  جئصعا  سما  شدًق  الجطظ  طظ  سصثغظ 
وسمقء  ظفعذًا  الغعم  إلى  تماطك  شرظسا  وأن  السمالئ، 
شغ جمغع افوجاط السغاجغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ 
وشغ اإلدارة وبافخص شغ افجعجة افطظغئ طظ أغام 
الةعاز  اجاطط  الثي  (تعشغص)  طثغظ  طتمث  الةظرال 
طظ  باثبغر  صرن  ربع  رأجه  سطى  وظض  ١٩٩٠م  شغ 
والةظرال  شعع  الةجائري،  الةغح  شغ  شرظسا  جظراقت 
طظ  بالضبغر  الغعم  إلى  غمسضعن  وغغرعما  ظجار  خالث 
شرظسا  أن  سظ  شدًق  إبسادعط.  بسث  تاى  الثغعط 
بض  المظطصئ  شغ  لئرغطاظغا  طعمًا  دورًا  تآدي  ظفسعا 
أن  خفغًا  شطغج  الخثد،  عثا  شغ  افوروبغغظ  ولضض 
عآقء غظسصعن شغما بغظعط شغ طظاذص طساسمراتعط 

بتسإ طا تصادغه طخالتعط.
ضض عثه افطعر طةامسًئ جسطئ افوروبغغظ (برغطاظغا 
وشرظسا) غسابصعن الجطظ شغ سمطغئ إغةاد وتةسغث 
تفاعمات تعاشصغئ طئظغئ سطى المخالح واسائاراٍت ذات 
أوجٍه طاسثدة شغ أسطى عرم طظزعطئ التضط الصائمئ 
شغ الةجائر ُتفدغ جرغسًا إلى تسجغج تالِئ اقجاصرار 
سسضرغًا  الةجائري  الظزام  دوِر  تفسغض  بط  طتطغًا 
وأطظغًا سطى الساتئ اإلصطغمغئ لمةابعئ المساةثات 
سطى الخسغث الثارجغ. وعع طا غساعجإ أوقً إتضام 

اتاةاجات السراق 
بني السفعغئ والسمالئ
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والبصاشئ  الفضر  طثسغ  طظ  جغحا  افطئ  شغ  الشرب  جغح 
جظعا أصقطعط شغ العةعم سطى ظزام الثقشئ لاحعغععا 
شغ أذعان افطئ، ولصث ظةتعا شغ طعماعط تطك ظةاتا ضئغرا 
شغ شارة طظ الفارات طما ضان له أضئر افبر شغ ظفعس أبظاء 
إضئار  ظزرة  وأطبالعط  لعآقء  غظزرون  ضاظعا  الثغظ  افطئ 
واتارام، ولصث طدى وصئ ذعغض وبثلئ طةععدات جئارة 
أطام  وتسرغاعط  وشدتعط  افدسغاء  عآقء  ضحش  تط  تاى 

أبظاء افطئ.
تحعغه  شغ  السابصئ  طةععداته  ضض  أن  الشرب  رأى  ولما 
الثقشئ وشغ إبساد افطئ سظ المطالئئ بعا والسسغ إلصاطاعا 
طرة باظغئ صث ذعئئ أدراج الرغاح، وأن افطئ صث اجافاصئ 
حمروا  صث  شغعا  المثطخغظ  وأن  باظغئ،  طرة  غفعتعا  طظ 
تجب  بثل  أن  وبسث  جثغث،  طظ  إلصاطاعا  الةث  جاسث  سظ 
إلسادة  جئارة  جععدا  افطئ  شغ  المثطخعن  وطسه  الاترغر 
طظ  ضان  طا  ضان  ضاظئ،  ضما  خاشغئ  ظصغئ  الثقشئ  خعرة 
اجاشقل طا أسطظه تظزغط الثولئ اإلجقطغئ طظ صغام دولئ 
ُر افطئ وتئسثعا سظ المطالئئ بسعدتعا  خقشئ طحععئ ُتظفِّ
طرة باظغئ، ولصث جاسثعط شغ ظةاح ذلك افطر طا صام به 
الاظزغط طظ جرائط ظّفرت بسخ أبظاء افطئ طظ الثقشئ ظظا 

طظعط أن عثه عغ الثقشئ.
التصغصغئ  الثقشئ  خعرة  تئغان  طظ  بث  ق  ضان  عظا  وطظ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  اهللا  حاء  إن  جاضعن  وأظعا  المظحعدة 
وأظعا الثولئ الاغ جاضعن ظمعذجا شثا جغظئعر السالط به 
وجاحرئإ لعا افسظاق وجغظضحش به زغش الشرب وأظزماه 
لطمدئعسغظ  الاخثي  طظ  بث  ق  ضما  بقدظا.  شغ  وسمقئه 
بالشرب شغ بقدظا الثغظ اظئروا شغ عثه افغام لطعةعم سطى 

شضرة الثقشئ وتمطئ لعائعا.
البطئ  تطك  جععد  غضطض  أن  الصثغر  السطغ  اهللا  لظسأل  وإظا 
المآطظئ بالظةاح شااضتض أسغظظا برؤغئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة طظ جثغث طابطئ شغ أرض العاصع، لاظسط افطئ بتغاة 
إجقطغئ تصغصغئ، غسج شغعا اإلجقم وأعطه وغثل شغعا أعض 

الضفر والظفاق.
وجث  غعم  أول  طظث  له  غسمض  الثي  الاترغر  تجب  عّط  إن   
سطى  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  عع  شغه، 
سظه،  غاتعل  لظ  الثي  التصغصغ  عمه  وعع  الظئعة،  طظعاج 
فظه الفرض السزغط، الثي اتثثه ذرغصا له، جطضه رجعل 
ٌئ  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، واهللا تسالى أطرظا به تغظ صال: ﴿َوْلَاُضظ طِّظُضْط ُأطَّ
َغْثُسعَن ِإَلى اْلَثْغِر َوَغْأُطُروَن ِباْلَمْسُروِف َوَغْظَعْعَن َسِظ اْلُمظَضِر 
َوُأوَلِؤَك ُعُط اْلُمْفِطُتعَن﴾، شتجب الاترغر والتمث هللا أدرك 
ذرغصه، وعع ذرغص طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، الثي ق غظطص سظ الععى، 
اجاتعذ  الثغظ  غثسغ  ضما  الثغال  إلى  غسسى  ق  والتجب 
إلى  غسسى  عع  بض  أظفسعط،  شأظساعط  الحغطان  سطغعط 
إصاطئ  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  وبحرى  جئتاظه  اهللا  وسث  تتصغص 
الثقشئ الاغ أخئتئ الغعم طططئا لثى افطئ وأطق تسسى 

 إلى تتصغصه طع تجب الاترغر

بض طا غسظغعا عع طسثل أرباتعا.
الطاصئ  حرضات  بمخالح  رأجا  غخطثم  طا  وعع 
تتئ  الحرضات  شعثه  والاشثغئ،  والخظاسئ  والسقح 
ضربات المظاشسئ الخغظغئ وافوروبغئ، وافزطئ المالغئ 
وزادتعا  آبارعا،  تساظغ  زالئ  طا  والاغ   ٢٠٠٨ لسظئ 
لعضسعا  طعاجعاعا  وشغ  ضعروظا،  جائتئ  تفاصما 
افطرغضغئ  السعق  إغقق  شغ  ظزرتعا  ضاظئ  الماأزم 
سطى طظاشسغعا وظعب جغاجئ تمائغئ وسعلمئ طصغثة.
وضان رعاظعا لاتصغص أعثاشعا عع الرئغج الةمععري 
ظادى   ٢٠١٧ الرئاجئ  تعلغه  طظث  وشسق  تراطإ، 
سمطغا،  وباحرعا  التمائغئ  اقصاخادغئ  بالسغاجئ 
لمخالح  خثطئ  لطمظاخ  بارغج  اتفاصغئ  طظ  شاظستإ 
حرضات الطاصئ، ورشخ ضض الثساوى لاصظغظ السقح، 
دول  بغظ  الحراضئ  اتفاق  طساعثة  طظ  واظستإ 
المتغط العادي لسظئ ٢٠١٦ صئض دخعلعا تغج الاظفغث 
لغعج ضغان حرضات الاضظعلعجغا عجا، ضما أشدئ سمطغئ 
أطرغضا  لحمال  التر  الائادل  اتفاق  تعل  الافاوض 
(ألغظا) بغظ أطرغضا والمضسغك وضظثا إلى وبغصئ تسمص 
تثة الاعجه التمائغ والسثائغ لحرضات الاضظعلعجغا 
الحغفرات  طخادر  تماغئ  طةال  شغ  جغما  ق  الرصمغئ 

والثعارزطغات.
ضما أن عثه السغاجئ التمائغئ دشسئ بالخغظ لئظاء 
وتسجغج جثارعا الرصمغ الضئغر، الثي طظع طعاصع طبض 
٧٠٠ إلى  الظفاذ  طظ  وغعغض  وشغسئعك  غعتغعب 

ووراء  الخغظغغظ،  اإلظارظئ  طساسمطغ  طظ  ططغعن 
سطغ  طبض  خغظغئ  حرضات  ازدعرت  التعاجج  عثه 
تضظعلعجغئ  خثطات  لاطعر  وتاظساظئ  وباغثو  بابا 
طظاشساتعا  طساعى  طظ  أضبر  سطى  تةاوزت  طاصثطئ 
السغاجات  عثه  وحضطئ  افطرغضغئ.  الحرضات  طظ 
التمائغئ ضربئ طعجسئ لحرضات الاضظعلعجغا الرصمغئ 
افطرغضغئ، وضان أختاب عثه الحرضات طظ أحرس 

أسثاء إدارة تراطإ وجغاجاتعا التمائغئ.
الرأجمالغغظ  طخالح  وتظاشرت  اخطثطئ  وعضثا 
طخالح  طع  الرصمغئ  الاضظعلعجغا  حرضات  أختاب 
وبات  وافغثغئ،  والخظاسئ  والسقح  الطاصئ  حرضات 
وترجط  اظسضج  تاد،  خراع  جاتئ  افطرغضغ  الثاخض 
طرحح  بغظ  الرئاجئ  اظاثابات  شغ  جغاجغا  اظصساطا 
الثغمصراذغ  الرصمغئ  الاضظعلعجغا  حرضات  رأجمالغغ 
والسقح  الطاصئ  حرضات  رأجمالغغ  وطرحح  باغثن، 
ذئصئ  وضض  تراطإ،  الةمععري  وافغثغئ  والخظاسئ 

تساشض وتعظش أدواتعا الثاخئ لتسط الخراع.
شرأجمالغع الاضظعلعجغا الرصمغئ، وظفعا تضظعلعجغاعط 
ذرغص  سظ  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  طاضر  بثعاء 
الاخعغئ سئر الئرغث اإللضاروظغ، بط وظفعا بروتعط 
شغ إسادة عغضطئ الئظغئ والصاسثة الحسئغئ اقظاثابغئ، 
طشادرة  الاضظعلعجغا  صطاع  رأجمالغغ  ضئار  صرر  شصث 
وسطى  تضساس،  إلى  بضالغفعرظغا  السغطغضعن  وادي 
أوراضض  والسمقصان  طاجك  إغطعن  طةمعسئ  رأجعط 

أداظئ  ٢٠٢١/٠١/١٥م)  ١٤٤٢عـ،  اآلخرة  جمادى   ٢ الةمسئ  السربغئ،  (أوضراظغا  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
جفارة العقغات الماتثة افطرغضغئ لثى أوضراظغا اساصال السططات الروجغئ شغ حئه ججغرة الصرم المتاطئ ١٢٠

حثخاً أتغطعا لطمتاضمئ شغ صدغئ تجب الاترغر. وأحارت السفارة افطرغضغئ شغ بغان ظحرته سطى تعغار إلى أظعا 
صطصئ طظ سمطغات اقضطعاد واقساصاقت الاغ تمارجعا جططات اقتاقل الروجغ شغ الصرم. وأضثت السفارة 
افطرغضغئ: "ظتظ صطصعن لطشاغئ طظ أن السططات الروجغئ تدطعث وتتاةج ١٢٠ طظ تاار الصرم لمةرد أظعط 
أسربعا سظ سثم رضاعط بحأن اقتاةاز غغر الصاظعظغ لمعاذظغعط. ظآغث الاتصغص الثي تةرغه الحرذئ افوضراظغئ 
بحأن عثه اقساصاقت غغر الصاظعظغئ". وضاظئ السططات الروجغئ صث اساصطئ شغ غعم اقبظغظ ١١ ضاظعن الباظغ/
غظاغر الةاري ١٢٠ حثخاً طظ تاار الصرم ضاظعا طاةعغظ إلى روجاعف سطى ظعر دون لطمحارضئ شغ جطسئ اجاماع 
شغ المتضمئ بحأن "صدغئ طةمعسئ بغطعغعرجك الاابسئ لتجب الاترغر". وتةثر اإلحارة إلى أن جفراء أوروبغغظ 

لثى أوضراظغا ذالئعا روجغا باإلشراج سظ المثاظغظ شغ صدغئ تجب الاترغر.
: بشخ الظزر سظ أعثاف أطرغضا وأوروبا طظ اجاظضار عثه الةرغمئ الاغ ارتضئاعا روجغا - والاغ عغ 
صطسا وصعق واتثا لغسئ ترخا سطى اإلجقم وتمطئ دسعته طظ حئاب تجب الاترغر – إق أن عثا الثئر غآضث 
طثى تصث روجغا الخطغئغئ سطى اإلجقم والمسطمغظ، وجسغعا إلى طظع سعدة اإلجقم إلى جثة التضط، شغ ظض 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ ولعثا شعغ تتزر تجب الاترغر، وتسائره طظزمئ إرعابغئ، وتساصض 
حئابه وتسثبعط وتتضط سطغعط بالسةظ لسظعات ذعغطئ. شعض بصغ فتث أن غامسح بأسااب روجغا المةرطئ 

ذالئا اإلظخاف طظعا خاخئ الترضات اإلجقطغئ، وظثص الفطسطغظغئ طظعا؟!

شغ عثا السمض سطى دسط الحسإ، سطى جئغض المبال شإن 
أتاطئاغغش اتافر بسططاه تتئ حسار طتاربئ الفساد، 
بقث  لمثة  راتئ  شارًة  لةغظئغضعف  به  الحسُإ  وأسطى 
جظعات، وعع اآلن سطى اجاسثاد إلسطاء شارة راتئ لخثر 
أراضغ  إسادة  سمطغئ  الغعم  بثأت  لصث  أغداً.  جئاروف 
ضئار طقك افراضغ إلى الثولئ سطى أجاس أظعا تمئ 
خخثخاعا بحضض غغر صاظعظغ، شإذا اجاعلئ الثولئ سطى 
عثه افراضغ ووزساعا سطى الظاس شإظعا جاسطغ افطض 

لطحسإ.
٢. تحشغض السضان

إن تحشغض السضان غاضرر ضما ضان طظ صئض. أي غاضرر 
إلى  المسادن  تتعغض  خقل  طظ  سمض  شرص  إغةاد 
الروس  المسابمرغظ  إلى  خاخئ  افجظئغ،  المسابمر 
والخغظغغظ. لصث احاث عثا اقتةاه خقل رئاجئ أتاطئاغغش، 
ولضظ شغ سعث جغظئغضعف اجاشض المعالعن لطشرب حسعر 
السضان المتطغغظ لابئغط الحرضات الروجغئ سظ تسثغظ 
الغعراظغعم والحرضات الخغظغئ سظ تسثغظ الثعإ. واآلن 
إذا أدخطئ التضعطئ الةثغثة رجالعا إلى الئرلمان شسعف 
تفاح الطرغص لعثه الحرضات طرة أخرى، وتضعن أجماء 
وق  ظفسه،  عع  الةععر  لضظ  شصط،  طثاطفئ  اقتفاصات 
غسمح لفخرغظ بمسرشئ ضغفغئ سمطعط. وعثا غثطص سثدًا 
خشغرًا طظ شرص السمض إق أظه ق غضفغ أن غسعد سمالظا 
المعاجرون. ضما غآدي إلى اجاشقل حسئظا وظعإ برواتظا 
وإلتاق أضرار جسغمئ بالئغؤئ. وصث ضان خثر جئاروف 
ذعإ  طظةط  شغ  أجظئغ  لمسابمر  بمسارضاه  طسروشاً 
ضعطاعر وصث أبار صدغئ تأطغط طظةط ذعإ ضعطاعر، لضظه 
اآلن تثطى سظ عثه الثطعة بتةئ أظه "لط غائص شغ 

ضعطاعر إق صطغض طظ الثعإ"!
٣. صدغئ الضعادر

إن التضعطئ الةثغثة جاعاجه تتثغات طظ تغث الضعادر؛ 
شإذا اجاثثطئ ضعادر صثغمئ، شعط شاجثون طظ بصغئ 
سعث أضاغغش، وإذا ضاظئ ترغإ شغ اجاصثام ضعادر حابئ، 

خطعة  شغ  طصراتعط،  لظصض  آخرون  وغسسى  وباضارد، 
صعاسثعط  والخظاسئ  الطاصئ  حرضات  لمظازسئ  جرغؤئ 
اإلغقق  أن  ضما  تضساس،  دارعط  سصر  شغ  اقظاثابغئ 
افخغر لمظخات الاعاخض لتسابات تراطإ طا ضان إق 

حغؤا طظ عثا الخراع.
أطا أوراق رأجمالغغ حرضات الطاصئ والسقح والخظاسئ 
وافغثغئ، شمطغحغاتعط المسطتئ الضابعس افطرغضغ 
٢٠٠ ألش  ر سثدعط شغ الماضغ طا بغظ  المفجع، ُصثِّ
شغ  ضئغر  بحضض  تجاغث  سثدعط  أن  سطما  ألش،  و٦٠٠ 
السظعات افخغرة، ربع أسدائعط طظ السساضر الصثاطى 
تاغمج.  ظغعغعرك  ختغفئ  تصرغر  تسإ  وافطظغغظ، 
ضسقح  افعطغئ  الترب  ضابعس  اجاتدار  بط  وطظ 
عغ  افخرى  وورصاعط  الثخعم.  وتتطغط  لاثعغش 
تشطشطعط شغ أجعجة وإدارات الثولئ، طا غفسر تثاذل 
بض غضاد غضعن تعاذآ الحرذئ وافجعجة افطظغئ شغ 
الاساطض طع العةعم سطى طئظى الضابغاعل واصاتام طصر 

الضعظشرس.
الطئصاغظ  طخالح  شغ  والاخادم  الاظاشر  عثا 
افضبر  المحضطئ  أن  إق  ظصغخ،  ذرشغ  سطى  غةسطعما 
ظفسعا  الرأجمالغئ  شطسفئ  شغ  عغ  وخطرا  سمصا 
الئصاء  وأن  الخراع،  تسط  شغ  الثاروغظغئ  وذرغصاعا 
شالرأجمالغئ  لطخراع،  الظعائغئ  المتخطئ  عغ  لفصعى 
طا  عع  الثاروغظغ  المظطص  وعثا  الصسمئ.  تصئض  ق 
سمعدغا  وتمثده  اقظصسام  وتثة  الثطر  تةط  غفسر 
وأشصغا ظثئئ وحسئا. وذاك طا اجاحسرت خطعرته ضض 
رئغج  طظ  الاخرغتات  تعالئ  شصث  الثولغئ،  الصعى 
والخغظغغظ  افلماظغئ  والمساحارة  الئرغطاظغ  العزراء 

والروس...
لطثغمصراذغئ  تسرغاه  سظ  شدق  التثث  شثطعرة 
الشربغئ شغ ظمعذجعا افطرغضغ المعغمظ، عع الثعف 
غربغئ  سعاخط  شغ  افطرغضغ  التثث  اجاظساخ  طظ 
لعضثا  طآعطئ  الشرب  شغ  الحسئعغئ  شالاغارات  أخرى، 
ساطض  افظزمئ  وشساد  التداري  واإلشقس  شسض، 

تاجط.
اإلجقم  دسعة  تمطئ  المئثئغغظ،  الساجئ  طسحر  غا 
سطى  الحعادة  أختاب  المسطمغظ  طسحر  السزغط، 

الظاس أجمسغظ:
إن المسألئ الشربغئ اجافتطئ وذشى تتططعا وتسفظعا، 
الثطاء  ططآعا  وتمادت،  ذالئ  الشرب  صدغئ  وإن 
وآن  والسثابات،  وافلط  والحصاء  والئآس  وافحقء 
غأخث  أن  الرباظغ  اقجاراتغةغ  وتفضغرضط  لسصطضط 
زطام المئادرة، لغثطص الئحرغئ طظ جتغط الرأجمالغئ 
الضاشرة، ولظ غضعن إق بإصاطئ شرغداضط اقجاراتغةغئ 
بعا  تسالب  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  الضئرى 
ضض الصداغا وتتض بعا ضض السصث، وبعا تظسط الئحرغئ 
بالسثل وافطان والرشاه، تاى ق تئصغ افرض شغ ظطعا 
خغرا إق أخرجاه، وق تئصغ السماء طظ صطرعا حغؤا إق 
 أظجلاه، وُغطصغ اإلجقم بةراظه شغ افرض بإذن اهللا

تامئ: الرأجمالغئ وجاسئ التصغصئ تضط الحرضات ق الحسإ

تامئ ضطمئ السثد: صرغغججاان إلى أغظ؟

شضطعط تصرغئاً طاأبرون بالبصاشئ الشربغئ ولغسئ لثغعط 
خئرة شغ عثا السمض.
٤. الرخغث السطئغ

الثارجغئ  لطاةارة  الماعجط  السطئغ  الرخغث  غئطس 
افتثغئ  اجاغراد  غاط  دوقر.  ططغارات   ٣ لصرغغججاان 
والععاتش وافصمحئ اقخطظاسغئ طظ الخغظ، وعثا لظ 
غاشغر. وتساعرد العصعد والمظاةات المسثظغئ طظ روجغا 
وعثا لظ غاشغر أغدا. أذطص إظااج المظاةات المتطغئ شغ 
الاغ  الطرغصئ  عغ  وعثه  الثفغفئ،  الشثائغئ  الخظاسات 

غمضظ بعا لطحسإ التخعل سطى بسخ اقطاغازات.
ضما أجطفظا، ضان خثر جئاروف طسروشاً لطةمععر طظ خقل 
"ضعطاعر"، لضظعا ضاظئ شغ ذلك العصئ ترضئ حسئعغئ. 
وواجه شغ وصئ قتص خسعبات بسئإ عثا السمض، ولضظه 
غظحأ  صث  المخاسإ  عثه  ضض  بسث  حثغث.  بتجم  وصش 
شغه حسعر بثثطئ لطظاس، شصث ضان والثه رجق إجقطغا، 
ضما أن طحاسر جئاروف ظفسه إجقطغئ؛ ولثلك أغثه شغ 
الئثاغئ ذوو المحاسر اإلجقطغئ. شصث خرجعا بالاضئغرات 
شغ الاةمسات وأدوا خقة الةمسئ شغ المغادغظ. وشغ 
التصغصئ إظعط ضاظعا غاططسعن إلى اإلجقم، ولضظعط ق 
غفعمعن ضغش جغأتغ. ضما أن خثغص خثر ضاطةغئغك 
لثغه طحاسر إجقطغئ، وصث ضان وزغرا وظائئا لضظ اجمه 
لط غثضر شغ أي صدغئ شساد. ضما أظه غاماع بسمسئ 
شغه  ضان  الثي  العصئ  وشغ  رأجه.  طسصط  شغ  ذغئئ 
الظاس غساظعن المحصئ، صثطعا صروضاً غغر ربعغئ. إظه أتث 
السغاجغغظ الصقئض الثغظ صاطعا بأسمال تسظئ وتاشزعا 
غمغض  شعع  ذلك،  وطع  الظاخئغظ،  بغظ  جمساعط  سطى 

لطعغمظئ الثغضااتعرغئ شغ التضط.
صطغق،  ولع  صادتعط  رساغئ  شغ  صرغغججاان  أعض  غرغإ 
الخفات  بسئإ  الصادة  عآقء  شغ  غأططعن  عط  ولثلك 
الثي  والةثري  التصغصغ  التض  أن  إق  أسقه.  المثضعرة 
غةإ أن غثرضه أعض صرغغججاان، عع تتضغط حرع اهللا 

 دون جعاه

لط غعِ الةغض التاضر سطى الثولئ اإلجقطغئ "الثقشئ"، ولط 
غسح شغ ضظش ظقلعا العارشئ ولط غحسر بالسزمئ الاغ ضاظئ 
تطش جعاظئعا، ضما أظه لط  غر السثل الثي ضان جائثا شغعا، وإظما 
تفاتئ سغظاه سطى أحئاه تضام وطحغثات وضغاظات عجغطئ ق 
تمبض افطئ وق تظامغ إلى سصغثتعا، خظسعا اقجاسمار سطى 
سغظه لاتفر طخالته وتفرق افطئ حثر طثر، تضرس سصغثة 
شخض الثغظ سظ الثولئ، بض أضبر طظ ذلك شعع لط غر شغعا 
شطط  أسثائعا،  لضغث  ردا  وق  لمزطعم  إظخاشا  وق  سثق  غعطا 
غر جعى عجائط تاطععا عجائط، ورأى دجق وأقسغإ خعرت 
العجائط واقظضسارات والظضئات اظاخارات غتافض بعا ضض سام، 
ضما ساش شصرا وسعزا وشاصئ لط غمر سطى افطئ طبطعا أبثا تاى 
شغ أحث تاقت الصتط الاغ طرت بعا ذعال تارغثعا الطعغض. 
وبرغط ضض عثا الععان ترى الئسخ طظ أبظاء عثا الةغض غظزر 
لطثقشئ ظزرة جغؤئ وغفدض افظزمئ المساخرة الاغ صاطئ 
سطى أظصاضعا! وصث جاعط شغ تطك الظزرة السطئغئ لطثولئ 

اإلجقطغئ سظث بسخ أبظاء افطئ سعاطض سثة طظ أبرزعا:
١- تالئ اقظتطاط الاغ أخابئ افطئ والاغ بطشئ ذروتعا 
شصثان  إلى  أدت  والاغ  الثقشئ،  لثولئ  افخغر  الصرن  شغ 
افطئ لطمصاغغج الختغتئ الاغ تمضظعا طظ إخثار أتضام 
ختغتئ سطى العاصع؛ ذلك أن افطئ لط تاثث اإلجقم أجاجا 
وتأبرت  الشئح  دخطعا  أن  بسث  التغاة  شغ  ظزرعا  لعجعئ 

بالشجو البصاشغ والائحغري أغما تأبر.
٢- الاحعغه الماسمث لاارغت الثولئ اإلجقطغئ والثي صام 
به المساحرصعن وتقطثتعط طظ أبظاء افطئ الثغظ خعروا 
تارغت افطئ بحضض طحعه، والسةغإ أن بسخ أبظاء افطئ صث 
جاعمعا شغ عثا الاحعغه بسث أن باسعا أظفسعط لحغاذغظ 
سظ  شدق  إجقطعا  سظ  افطئ  لغخرشعا  والشرب  الحرق 

المطالئئ بسعدة دولئ الثقشئ الاغ عثطعا الشرب الضاشر.
٣- ظعدئ أوروبا الاغ تخطئ شغ العصئ الثي تثطش شغه 
المسطمعن سظ رضإ التدارة بسث أن أخابعط اقظتطاط 
وشصثان ذرغصئ الافضغر المظاةئ، ولما ضاظئ ظعدئ أوروبا 
صث تمئ بسث أن شخطئ الثغظ سظ التغاة بسث ذلك الخراع 
الثاطغ بغظ رجال الفضر طظ جعئ وبغظ الضظغسئ والمطعك 
طظ جعئ باظغئ، لما ضان ذلك تععط الئسخ أن ق جئغض 
لطظعدئ إق بتثو أوروبا تثو الصثة بالصثة وشخض اإلجقم 
سظ الثولئ والتغاة والسغاجئ، وطظ عظا تخعر الئسخ طظ 
أبظاء افطئ أن الثولئ اإلجقطغئ طا عغ إق دولئ دغظغئ ضالاغ 
ضاظئ صائمئ شغ أوروبا شغ السخعر العجطى، والاغ ق بث 

طظ الترص سطى سثم سعدتعا طرة باظغئ.
٤- ترص الشرب سطى سثم سعدة الثقشئ طرة باظغئ، شعع 
لفطئ  تخغظا  تخظا  الثقشئ  ضاظئ  ضغش  غظسى  ولظ  لط 
وضادت  شغّظا  أجعار  سطى  جغعحعا  ووصفئ  بض  اإلجقطغئ، 
طظ  ضان  ولثلك  لسططاظعا،  تثدع  أن  بأضمطعا  أوروبا 
حروط الخطح طع ترضغا بسث الترب السالمغئ افولى الاثطغ 
ولصث  الثارجغئ.  السقصات  شغ  اإلجقم  وسظ  الثقشئ  سظ 

ظزرة افطئ لطثقشئ ضظزام لطتضط 
بني الغعم وافطج

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج ـ 

روسیا الصلیبیۀ 
تعتقل ١٢٠ شخصا من أهالی وأنصار شباب حزب التحریر



 افربساء ٧ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٠ ضاظعن الباظغ/ غظاغر  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٢٢

التضعطئ  رئغج  أسرب  "افلغضا"،  اتفاصغئ  تعل  افوروبغ  اقتتاد  طع  المفاوضات  شاح  إلى  المرور  ظغئ  بسث 
الاعظسغئ عحام المحغحغ، لئسبئ خظثوق الظصث الثولغ، سظ اقجاسثاد الفسطغ لقظطقق شغ طسار اإلخقتات 
العغضطغئ، تغث تط اقتفاق خقل اقجاماع الثي تدره وزغر اقصاخاد والمالغئ والمساحار اقصاخادي لرئغج 
التضعطئ سطى وضع برظاطب لقخقتات اقصاخادغئ. طظ جاظئه تساءل المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ 
تعظج شغ بغان ختفغ: عض عثه اإلخقتات المجسعطئ جاحمض اجارداد البروات المظععبئ وبسث المحارغع 
الطمعتئ ضالاخظغع والجراسات اقجاراتغةغئ الاغ تتصص افطظ الشثائغ لطحسإ الاعظسغ؟! أم عغ اجاضمال طا 
تئصى طظ برظاطب اإلخقح العغضطغ الثي عظثجه خظثوق الظصث الثولغ، وأدى إلى اظعغار جسر السمطئ وغقء 
المسغحئ وتفاصط المثغعظغئ واظاحار الئطالئ واظسثام الاظمغئ؟ وأضاف: عض غمضظ أن ظظازر حغؤا طظ رئغج 
تضعطئ غاةه ظتع الافاوض طظ أجض تسمغص اتفاصغئ الحراضئ طع اقتتاد افوروبغ الاغ أبرطعا ظزام بظ سطغ 
جظئ ١٩٩٥ وأدت إلى تثطغر الظسغب الخظاسغ الاعظسغ؟ واخااط الئغان بالصعل: إن افزطات اقصاخادغئ الاغ 
تسغحعا تعظج ق غمضظ تطعا طظ خقل إخقتات تحرف سطغعا الثوائر الشربغئ، وق غمضظ تطعا بارصغسات 
افطئ  طئثأ  خمغط  طظ  غضعن  أن  غةإ  التض  بض  افزطات.  جئَّإ  الثي  الرأجمالغ  الظزام  سطى  طئظغئ  شرسغئ 
وطحروسعا التداري؛ شفغ اإلجقم ظزام اصاخادي صادر سطى تعشغر التغاة اقصاخادغئ السادلئ الثالغئ طظ 

افزطات شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.

افجئعع  ظعاغئ  غععد،  ضغان  طع  لطاطئغع  الثغاظغ  أبراعام)  (اتفاق  سطى  رجمغًا،  السعدان  تعصغع  سطى  تسصغئا 
طبض  طبطعا  التضعطئ  عثه  أن  السعدان:  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  أضث  الماضغ، 
إرضاًء  اقتفاق  وصسئ  وإظما  المسطمغظ،  السعدان  أعض  تمبض  ق  المسطمغظ،  بقد  شغ  السمغطئ  افظزمئ  بصغئ 
لسغث الئغئ افبغخ، ضما أضث الئغان ضثب عثه التضعطئ الاغ ادسئ أظعا لظ تطئع إق سئر اجافااء المةطج 
الاحرغسغ. وحثد الئغان: إن شطسطغظ أرض إجقطغئ اغاخئعا غععد، شق غتض لمسطط أن غاظازل سظعا ولع 
أسطغ ضظعز الثظغا. وإن أعض السعدان المسطمغظ ق غصئطعن عثه الثغاظئ الاغ دبرت بطغض، ولظ غرضعا أن 
جعع.  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  طسثودات  دوقرات  وترطاتعط  المسطمغظ  طصثجات  سظ  الاظازل  بمظ  غضعن 
وأضاف الئغان: طعما ذئع المطئسعن، وجار التضام السمقء خاظسغظ خطش أطرغضا وضغان غععد، شإن افطئ لظ 
تطئع، وإظما جاسمض طظ أجض صطع عآقء التضام الروغئدات، وإصاطئ خرح اإلجقم السزغط سطى أظصاضعط؛ 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، تسغث السجة لفطئ وتسغث افراضغ الاغ غتاطعا غععد وغغرعا إلى تدظ افطئ. 
وخاط الئغان طثاذئا أعض السعدان بصعله: عغا عئعا، والفزعا عآقء الروغئدات، واسمطعا طع تجب الاترغر طظ 

أجض سجتضط وطرضاة ربضط الثي غظخر طظ غظخره.

أخث الئغسئ طظ افظخار والعةرة إلى المثغظئ وإصاطئ 
الثولئ شغعا.

عثه عغ ُطرتضجات السمض البقبئ لطامضغظ شغ افرض، 
وعغ ظفسعا حروط العخعل إلى عثف الامضغظ عثا، 
وعغ سغظعا الطرغصئ الاغ جار بعا الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص إلصاطئ 

الثولئ شغ المثغظئ وتتعغطعا إلى دار إجقم.
شإذا طا بطشئ الضاطئ عثا العثف، وظةتئ شغ إغخال 
بقبئ  شعظاك  الثولئ،  وأصغمئ  التضط،  إلى  اإلجقم 

ُطرتضجات أخرى غاسّغظ تتصغصعا وعغ:
شعرغًا  تطئغصاً  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  تطئغص   -١
واظصقبغاً حاطقً طظ غغر تثرج وق تراخٍ، وعثا طا شسطه 

الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وطا شسطه الختابئ طظ بسثه.
ذرغص  سظ  السالط  إلى  اإلجقم  دسعة  تمض   -٢
بقد  شفاتئ  بالفسض،  تّط  طا  وعثا  والةعاد،  الثسعة 
إجقم  وتتّعلئ إلى دار  جاورعا،  وطا  والروم  شارس 

شغ شارة صخغرة.
المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  بافطر  اقجامرار   -٣
تشظغ  ضبرة  ضبغرة  والسظئ  الضااب  شغ  ذلك  وأدلئ 
َلَاْأُطُرنَّ  «َواهللاَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرجعل  صعل  طظعا  الططإ،  سظ 
َغَثْي  َسَطى  َوَلَاْأُخُثنَّ  اْلُمْظَضِر،  َسْظ  َوَلَاْظَعُعنَّ  ِباْلَمْسُروِف 
الزَّاِلِط، َوَلَاْأُذُرظَُّه َسَطى اْلَتصِّ َأْذرًا، َوَلَاْصُخُرظَُّه َسَطى اْلَتصِّ 
َصْخرًا، َأْو َلَغْدِرَبظَّ اهللاَُّ ِبُصُطعِب َبْسِدُضْط َسَطى َبْسٍخ، ُبطَّ 

َلَغْطَسَظظَُّضْط َضَما َلَسَظُعْط». 
دولئ  تاثاسى  الحروط  عثه  طظ  حرط  اخاض  وإذا 
العجعد،  طظ  تاقحى  بّط  لطسصعط،  وتاعغأ  اإلجقم، 
وعع طا تخض طع الثولئ السبماظغئ الاغ زالئ واظثبرت 

بسث شصثاظعا لعثه الُمرتضجات.
طظ  المأخعذ  الامضغظ  طفععم  عع  باخاخار  عثا 
الظخعص الحرسغئ، وطظ جغرة المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وعثه 
بحضٍض  غثل  وعع  وُطرتضجاته،  وحروذه  أدلاه  عغ 
دولئ  وق  دولئ،  دون  طظ  تمضغظ  ق  أّظه  سطى  صاذع 
اجامرار  وق  وظخرة،  وتفاسض  وضاطئ  شضرة  دون  طظ 
لعجعد الثولئ طظ دون تطئغص ضاطض لقجقم وتمطه 
بالمسروف  بافطر  واجامرار  والةعاد  بالثسعة  لطسالط 

والظعغ سظ المظضر.
ملسو هيلع هللا ىلص  شالرجعل  الثقشئ،  عغ  اإلجقطغئ  والثولئ 
وخفعا بثلك سظثطا صال: «َسَتكُوُن ُخلََفاُء َفَتكْرُثُ»، وأجمع 
خطغفئ  تظخغإ  سطى  سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ 
ق  والثقشئ  اإلجماع،  زطظ  شغ  وطئاغساه  لطمسطمغظ 
الثقشئ  تطئغص  فّن  اإلجقم،  دار  بعجعد  إق  تعجث 
ُغتغطعا  ُطسّغظئ  أرٍض  شغ  وأظزماه  اإلجقم  فتضام 

إلى دار إجقم.
وطظ عظا ضان الامضغظ ُطفدغًا لعجعد الثقشئ وإغةاد 
وق  بتال،  بغظعما  الفخض  ُغمضظ  وق  اإلجقم،  دار 
طسظى لطسمض لقجقم طظ دون السمض إلصاطئ الثقشئ، 
تاطرق  وق  لقجقم  تثسع  جماسئ  أو  ترضئ  وضض 
ظاصص  شسمطعا  اإلجقم  دار  إغةاد  أو  الثقشئ  إلصاطئ 

وغغر ُطئرئ لطثطئ.
شمفععم الثولئ لثى المسطط الغعم غظئشغ أن غضعن 
الغعم  المسطمغظ  وتاجئ  شغه،  لئج  ق  جطّغاً  واضتاً 
لطثقشئ ضتاجاعط لطماء والععاء، شعغ شرغدئ حرسغئ 
وضرورة سصطغئ، والسمض الاضاطغ شغ افطئ عع ظصطئ 

 الئثء وجسر اقظطقق لطعخعل إلى غاغاعا

لطمئثأ الرأجمالغ،  إن طا تخض شغ أطرغضا عع تثاعٍ 
وإن ضان عثا المئثأ برطاه صث دخض شغ طرتطئ أشعل 
ترب  بثاغئ  طع  الفائئ  الصرن  تسسغظات  بثاغئ  طظث 
الثطغب افولى، الاغ ضحفاه طمبق بجسغماه أطرغضا الاغ 
جسطاه إلعا طظ تمر لما جاسئ الاعماه؛ شمظ جةظ 
شغ  الممظعب  الاسثغإ  إلى  غعاظاظاطع  إلى  غرغإ  أبع 
السةعن السرغئ شغ أطرغضا الةظعبغئ، ضض عثا ضحش 
العجه التصغصغ لتدارة الترغئ ودساة اإلظساظغئ شئات 
ضحرت  أن  بسث  وغحاعثه  غراه  طما  طخثوطا  السالط 
السراق  طظ  السالط،  تشجو  وبثأت  أظغابعا  سظ  أطرغضا 
إلى الخعطال إلى أششاظساان، وبالطئع لغسئ وتثعا 
وشرظسا  برغطاظغا  الترغات  دول  طسعا  تحرك  وإظما 

وغغرعما.
المحعث  رأس  تراطإ  حاضطئ  سطى  رجال  تخثر  إن 
الظزام  شغ  سصط  عع  السالط  شغ  افولى  الثولئ  شغ 
ورجاقته، أحئه طا غضعن بالتالئ الاغ ساحعا اقتتاد 
السعشغاغ لما اظصطإ سطى ظفسه، طع بسخ الفروصات، 
تغث إن الظزام الرأجمالغ لغج ظزاطا شردغا بالمسظى 
الاغ  عغ  طآجسات  سطغه  تصعم  وإظما  الحغعسغ، 
طع  رجمعا  أطرغضا  ترغث  الاغ  السقصات  حضض  تتثد 
سطى  تصاات  الاغ  والطاصئ  افجطتئ  شحرضات  الثول، 
تراطإ  شغ  ترى  ضاظئ  ربما  التروب،  وإحسال  الثطاء 
الاعتر  أجعاء  شغ  جاجغث  أرباتعا  وأن  ترب،  طسّسر 
شإن  الاضظعلعجغئ  الحرضات  أطا  التروب،  وإحسال 
سمطعا جغضعن أشدض شغ وضع السطط وصطئ التروب 
والمتاشزه سطى السقم السالمغ، وربما عثا طا دساعا 

لقتغان بئاغثن.
سطى ضض تال شإن دولئ المآجسات عثه بثأ السعس 
الثي  الازاعر  حضض  وطا  جاظإ،  ضض  طظ  شغعا  غظثر 
آدطغئ  أحضال  وظععر  الضعظشرس  واصاتام  تخض 
فوراق  وجصعط  طئثأ  تثاسغ  سظ  تسئغر  إق  بصرون، 
إق  لاراطإ  غضظ  لط  ولع  سعرته،  تشطغ  الاغ  الاعت 
أظه ضحش أن الخراع شغ أطرغضا عع خراع سطى حضض 
طجغش  شاإلسقم  لضفى،  الرأجمالغ  والظزام  الثولئ 
وذاك  عثا  شعق  بض  ادسائه،  بتسإ  طجور  والصداء 
شإن الرجض غاخرف طبض السغسغ دضااتعره المفدض 

أو طبض بحار سمغطه شغ الحام.
لصث تثر ابظ خطثون شغ طصثطاه صئض طؤات السظغظ 
سطى  بض  طظعا  سعاطض  تضاظفه  الثول  اظثبار  أن  طظ 
أطرغضا  وإن  واإلطارة،  الاةارة  بغظ  الةمع  رأجعا، 
أدرضعا  ربما  لعائه  وتاططئ  الرأجمالغ  المئثأ  رائثة 
وإظعا  الثول،  سطى  غةري  طا  سطغعا  وجغةري  العرم، 
أتثا  تاةاوز  ق  اهللا  جظئ  وإن  طتالئ،  ق  ذلك  طثرضئ 

أتضاطه  إصاطئ  غسظغ  افرض  شغ  اإلجقم  تمضغظ 
شغ  رجالاه  وظحر  حرغساه  واتئاع  أظزماه  وتطئغص 
اآلشاق، وق غاأتى ذلك ضطه إق طظ خقل الثولئ والتضط 
والسططان، والامضغظ له جاظئان: جاظإ غاسطص بالتضط 
الثي  بالمضان  غاسطص  وجاظإ  الثولئ،  وعع  والصداء 
الحرسغئ  والظخعص  الثار،  وعع  افتضام،  شغه  ُتطّئص 

تاداشر شغ بغان ذلك؛
 
ُ
يَتََبوَّأ ْرِض 

َ ْ
األ يِف  ُوُسَف  ِ نَّا  َمكَّ ﴿َوَكَذلَِك  تسالى:  صال 

ْجَر 
َ
ََّشاُء َوَال نُِضيُع أ ِمْنَها َحْيُث يََشاُء نُِصيُب بِرمَْحَتَِنا َمن ن

ْرِض﴾، 
َ ْ
األ يِف  نَّاُهْم  كَّ مَّ إِن  ِيَن  َّ ﴿ا وصال:  الُْمْحِسننَِي﴾، 

الظخعص  عثه  شفغ  ْرِض﴾، 
َ ْ
األ يِف   ُ َ نَّا  َمكَّ ﴿إِنَّا  وقال: 

ضاطقً،  اصاراظاً  افرض  طع  طصارن  الامضغظ  أّن  واضح 
وسدعغئ،  تامغئ  وافرض  الامضغظ  بغظ  شالسقصئ 

واقصاران بغظعما دائط.
لطمآطظغظ،  اهللا  طظ  وسث  عع  افرض  شغ  والامضغظ 
َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿َوَعَد  تسالى:  صال 
اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ

َ لَُهْم  ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ا
يرُْشُِكوَن  َال  َفْعُبُدونيَِن  ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  مِّن  َجَُّهم  َُبدِّ َ َو

وَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾، 
ُ
ِ َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ

لطمعسعدغظ  تمضغظ  عع  افرض  شغ  شاقجاثقف 
بإصاطئ الثغظ إذا أخثوا بافجئاب.

غأطظ  بــ"أن  تفسغره  شغ  الامضغظ  الصرذئغ  وُغسّرف   
وغئثل  وافطعال  والثغار  افرض  وغربعا  المسطمعن 
تالعط شغخئتعا صاعرغظ بسث أن ضاظعا طصععرغظ، 
غآطظعط  وأن  طططعبغظ،  ضاظعا  أن  بسث  وذالئغظ 

وغمطضعط وغمضظعط شغ افرض".
وأّطا ابظ ضبغر شُغسّرف الامضغظ بــ"وسث طظ اهللا لرجعله 
بأّظه جغةسض أّطاه خطفاء افرض، أي أئمئ الظاس والعقة 

سطغعط، وبعط تفطح الئقد وتثدع لعط السئاد".
الامضغظ  غعجث  شق  حروذه،  عغ  الامضغظ  وأجئاب 
السمض،  ُطرتضجات  عغ  والحروط  حروذه،  بثون 
والُمرتضجات تآخث طظ ذرغصئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ 
صغام  صئض  طظعا  بقبئ  ُطرتضجات؛  جائ  وعغ  الثولئ، 

الثولئ وبقبئ بسثعا.
أّطا البقبئ الاغ صئض الثولئ شعغ:

شسض  ضما  (التجب)  الضاطئ  خقل  طظ  الثسعة  تمض   -١
طظ  ضاطئ  ضّعن  تغث  المضرطئ  طضئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل 

الختابئ تمض بعط وطسعط الثسعة.
٢- الافاسض طع الظاس شضرغاً وطضاشتئ التضام جغاجغاً، 
أي تتمغض الظاس الثسعة وخعرعط بأشضارعا، وإغةاد 
الرجعل  شسض  ضما  بغظعط،  الثسعة  سظ  السام  الرأي 
ملسو هيلع هللا ىلص شغ طضئ والمثغظئ وججغرة السرب تغث تمض طع 
ختاباه الثسعة لطظاس وأتثث تفاسقً شضرغاً وسصائثغًا 
وأوجث  جغاجغاً،  وأحراشعط  جادتعط  وضاشح  طسعط، 
الرأي السام سطى اإلجقم بغظعط، طّما أّبر شغعط، وطظ 
بسخ  شغ  الخعرغئ  بالسمطغئ  الصغام  طظ  تمّضظ  بّط 
تةمساتعط، ضما تخض طع طخسإ بظ سمغر رضغ اهللا 

سظه شغ المثغظئ.
٣- اقتخال بأعض الصعة والمظسئ لثسعتعط لقجقم 
وذطإ الظخرة طظعط طظ أجض تماغئ الثسعة وإصاطئ 
الصئائض،  طع  سطغه الخقة والسقم  ضما شسض  الثولئ، 
إلى  ُطاعاخض  وجعٍث  دؤوب  سمض  بسث  أبمر  طا  وعع 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، افتث، ٢٦ جمادى افولى 
١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/١٠م) خئرا صال شغه: "صالئ 
الراتض،  اإلغراظغ  الرئغج  ظةطئ  رشسظةاظغ،  شائجة 
جعرغا  شغ  إغران  "تثخض  إن  رشسظةاظغ،  عاحمغ 
خطش ٥٠٠ ألش صاغض" طحغرة إلى أن والثعا سارض 
وأضاشئ  جعرغا.  شغ  الترب  شغ  إغران  طحارضئ 
غحشض  ضان  الثي  والثعا،  أن  رشسظةاظغ  ظةطئ 
الظزام  طخطتئ  تحثغص  طةمع  رئغج  طظخإ 
طحارضئ  سارض  الرئاجغئ)،  وقغاه  اظاعاء  (بسث 
إغران شغ الترب شغ جعرغا، وأبطس ذلك لصائث شغطص 
الصثس السابص بالترس البعري، صاجط جطغماظغ، 
طظث بثاغئ افزطئ شغ جعرغا. وصالئ رشسظةاظغ شغ 
"لصث  اإلخقتغ:  ظغعز"  "إظخاف  طعصع  طع  طصابطئ 
جعرغا،  إلى  ذعابه  صئض  والثي  جطغماظغ  اجاحار 
وأبطشه العالث بأق غثعإ" إلى عظاك. وتابسئ: "شغ 

ظزر،  وبسث  بثضاء  غاماع  ضان  والثي  لضظ  شسطه،  طا  تعل  غاتثث  أتثا  ظسمع  ق  جطغماظغ،  اغاغال  ذضرى 
تخرشات  أظاةئ  الئرلمان: "طاذا  شغ  السابصئ  الظائئئ  وتساءلئ  تص".  سطى  وضان  الثعاب،  بسثم  ظخته  وصث 
جطغماظغ وجغاجاظا المصاوطئ؟ طاذا تصصئ لظا شغ طةاقت اقصاخاد والترغات والسغاجئ الثارجغئ؟"، وأضاشئ 
المظطصئ  شغ  إغران  جغاجئ  رشسظةاظغ  شائجة  واظاصثت  به!".  لظفثر  حغؤا  لظا  تارك  لط  المصاوطئ  "جغاجئ  أن 
تتعل  تغث  الثاخطغئ،  السغاجئ  تحئه  الثارجغئ  جغاجاظا  وأخئتئ  أخثصاءظا،  شصثاظظا  إلى  إظعا "أدت  وصالئ 

المآغثون إلى طظاصثغظ، بط تئثل المظاصثون إلى طسارضغظ".".

تمضني اإلجقم يف افرض
ق غاتّصص إق بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

تدخل إیران فی سوریا لجانب طاغیۀ الشام 
خّلف مئات آالف الشهداء

یا أهل السودان! الفظوا حکامکم الرویبضات
واعملوا مع حزب التحریر من أجل عزتکم ومرضاة ربکم

﴿َوَلْظ َتِةَث ِلُسظَِّئ اِهللا َتْتِعغًق﴾، شجوال المئثأ غاظاجإ 
ذردغا طع الصائمغظ سطغه، وإن أطرغضا الغعم طا سادت 
تساطغع إظةاب وجط جغاجغ ورجال تضط ضما ضاظئ 
وروزشطئ  أغجظعاور  أطبال  وطةثعا،  سجعا  جابص  شغ 
أجق  لعا  شإن  العرم  أدرضعا  إذا  والثولئ  وضغسظةر، 
وإظما  الشغئغئ،  بالصثرغئ  عثا  ظصعل  ق  وإظظا  جائطشه، 
ق  ُطثرضعا  وعع  ضطعا،  الثول  سطى  غةري  اجاصراء  عع 
شالمئادئ  غظةئر؛  ق  السزغمئ  الثول  ضسر  وإن  طتالئ، 
عغ أس الثول وأجاجعا، والظزام الرأجمالغ صث ترك 
بالمخالح  إق  غساظغ  غسث  ولط  السصغثة،  ولفر  المئثأ 
وتتصغص المضاجإ، شعع أصرب طا غضعن لسعق افجعط 
والئعرخئ، وعثا ربما غطغض طظ سمره صطغق وغجغث شغ 

بصائئ برعئ طظ الاارغت، ولضظه بالاأضغث ق غثوم.
بغظ التجبغظ  الغعم  أطرغضا  تحعثه  الثي  إن الخراع 
السزط  ضسر  إلى  أصرب  عع  والةمععري  الثغمصراذغ 
طظه إلى الاظاشج الرغاضغ، وإن وضع السراصغض أخئح 
غطال السصغثة والظزام برطاه، وإن اقظصسام الصثغط 
جاظإ  ضض  طظ  افطرغضغ  الحسإ  غطش  الثي  الةثغث 
أتث  الخعاب  غةاظإ  ولط  سصثي؛  شضري  اظصسام  عع 
الضااب الثي غظزر لطصعى الاغ تاتضط بحضض الثولئ 
افطرغضغئ بالمطغحغات، وصث ظعر عثا جطغا بالثطاب 
اتاقل  شغ  والخعرة  بالخعت  اإلسقم  ظصطه  الثي 
الضعظشرس، شمطغحغات طاطرشئ تتمض خطابا سظخرغا 
سطى  افبغخ  والسرق  الطعن  بافعق  وتآطظ  طاحثدا 
العظعد  جغرة  تسغث  أن  طساسثة  ربما  عغ  بض  غغره، 
التمر الاغ صاطئ الثولئ ضطعا سطغعا، شاصاض سطى لعن 

الئحرة وتةمع الةماجط.
إن الثول إذا دبئ شغعا الطعاسغظ واسارتعا افطراض 
تسغح  ربما  ولضظعا  بتال،  طظعا  تاساشى  ق  المجطظئ 
زطظا طع طرضعا، وإن أطرغضا الغعم أضتئ وصث ُضربئ 
طظ  دابئ  تظازر  جطغمان  ضمظسأة  وأخئتئ  خقغاعا 
الرأجمالغئ  الثول  وفن  وتربعا،  سطغعا  تةعج  افرض 
سطى  تاةمع  ضعظعا  شعق  المئثأ  سصغثة  تتمض  وعغ 
تصع  أن  طخطتاعا  طظ  أن  غزظ  شق  اإلجقم  طتاربئ 
أطرغضا أو تظاعغ، ولثلك شإن طما ظصطع به أن الثولئ 
العتغثة الاغ طظ طخطتاعا أن ترشع أجعجة اإلظساش 
عغ  المرضجة  السظاغئ  غرشئ  طظ  وتثرجعا  أطرغضا  سظ 
شصط  وتغظعا  اهللا  بإذن  صرغئًا  الصائمئ  الثقشئ  دولئ 
غثرك السالط ضط ضان طثثوسا بعثه افظزمئ اإلجراطغئ 
وغثرك ضثلك بأن الفضرة الرأجمالغئ ق تخطح إلدارة 
وصعاظغظعا  شالثقشئ  وتعش،  غابئ  أو  تغعاظات  زرغئئ 
السثل  وتتصغص  الثغر  ظحر  سطى  الصادرة  وتثعا  عغ 

 بغظ الظاس

عض بات الظزام الرأجمالغ يف وتثة السظاغئ املرضجة؟
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