
برظاطب  رئغسئ  طاضشرارتغ  إغطغظ  طاري  تثرت 
طع  طصابطئ  خقل  أششاظساان،  شغ  السالمغ  افغثغئ 
وضالئ أجعحغاثبرس طظ أن "أضبر طظ ظخش جضان 
طاططئاتعط  تعشغر  شغ  خسعبئ  غعاجععن  أششاظساان 
المةامع  طاضشرارتغ  وتبئ  الحااء".  عثا  الشثاء  طظ 
الثولغ سطى "تةظإ وصعع ضاربئ بالترص سطى اجامرار 
تتضمعا  الاغ  الثولئ  إلى  المساسثات  طظ  المطغارات 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  وضان  ذالئان". 
شغه:  صال  ختفغا،  بغاظا  أخثر  صث  أششاظساان  وقغئ 
لصث أذطصئ افطط الماتثة والمآجسات الشربغئ، ظعسًا 
طظ الطسئئ الظفسغئ والسغاجغئ طع حسإ أششاظساان. 
بعا  الاسعث  تّط  الاغ  الععمغئ  المساسثة  خقل  طظ 
والاغ تتمض حروذا جغاجغئ. وأضث الئغان: أن الصعى 
تتاول  اإلظساظغئ،  المساسثات  وباجط  اقجاسمارغئ، 
شرض أجظثتعا السغاجغئ واقجاثئاراتغئ سطى التضام 
التالغغظ فششاظساان ضأداة ضشط جغاجغ لمظع إظحاء 
أراضغ  اإلجقم  دسعة  تاةاوز  ق  تاى  إجقطغ  ظزام 
أششاظساان. وأحار الئغان إلى أن تارغت المساسثات غبئئ 
تصغصئ أظعا لط تآّد طططصاً إلى اقزدعار، بض إلى الاثطش 
وزغادة تةط اقساماد سطى الثول. وخطص الئغان إلى 
الصعل: ق غسمح لظا إجقطظا باطصغ طساسثات طالغئ أو 
صروض طظ الثول الضاشرة والمآجسات اقجاسمارغئ. 
المحاضض  طظ  لطثروج  العتغث  السئغض  شإن  لثلك، 
اقصاخادغئ التالغئ عع تعتغث آجغا العجطى وجظعب 
آجغا تتئ راغئ اإلجقم وجسض أششاظساان ظصطئ ارتضاز 
لطثولئ اإلجقطغئ. شعما طظطصاان تاماسان بإطضاظغات 
سطى  وبالصثرة  ضئغرة  وسسضرغئ  وجغاجغئ  اصاخادغئ 
لضسر  العصئ  تان  شصث  لثا  سزمى.  صعة  تخئتا  أن 
التثود والاثطغ سظ جغاجئ الاسعل طظ خقل الاترك 
طسا ظتع تغاة ضرغمئ شغ ظض التضط اإلجقطغ. وظصعل 
تضط  لسعدة  غاعصعن  أجمع  السالط  شغ  المسطمغظ  إن 
اإلجقم شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
وطةثعط  المفصعد  سجعط  لعط  جاسغث  الاغ  الظئعة، 
الاطغث الثي آن له أن غسعد. وذلك بسث أن ذشى التضط 
الةئري سطى الئقد اإلجقطغئ وأظاخ بزطمه واجائثاده 
شغعا، سطى أغثي عثه افظزمئ السمغطئ الاغ تتارب اهللا 
ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وجاطئ وطا زالئ تسعم المسطمغظ جعء 
عغ  الاغ  الرأجمالغئ  الضفر  بأظزمئ  وتتضط  السثاب، 
أس الثاء وجئإ الئقء وجالئئ الدظك والحصاء. لثلك 
شإن العاجإ سطى افطئ اإلجقطغئ جمساء أن تثرك جغثا 
أظه صث آن افوان لعا أن تسمض طع الساططغظ الخادصغظ 
المثطخغظ، حئاب تجب الاترغر طظ أجض إصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شتري بظا 
ظتظ المسطمغظ، شغ تغظ إن أسثاءظا شغ الشرب الضاشر 
والمساسمر وسمقءه وأذظابه غخطعن لغطعط بظعارعط 
لطتغطعلئ دون إصاطاعا؛ أن ظضعن سطى صثر المسآولغئ 
لاتصغص  بخغرة؛  وسطى  بةث  والسمض  افطاظئ،  وتمض 
مْ  نكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اهللاَُّ الَّذِ عَ وسث اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿وَ
لَفَ  تَخْ امَ اسْ ضِ كَ م يفِ األَرْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ وَ
مْ  هلَُ تَىضَ  ارْ ي  الَّذِ مُ  دِينَهُ مْ  هلَُ نَنَّ  كِّ لَيُمَ وَ مْ  بْلِهِ قَ مِن  ينَ  الَّذِ
ونَ يبِ  كُ ِ نِي ال يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ م مِّ لَنَّهُ لَيُبَدِّ وَ
يَا  نْ الدُّ يَاةِ  احلَْ يفِ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ وَ نَا  لَ سُ رُ  ُ لَنَنرصُ ا  ﴿إِنَّ يْئاً﴾،  شَ
ادُ﴾، وتتصغص بحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ  هَ ومُ األَشْ قُ مَ يَ وْ يَ وَ
ِة»، شفغعا واهللا الظخر والسجة  تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
سطغعط  وظظاخر  أسثاءظا  ظصعر  وبعا  والسظاء،  والرشسئ 
وظصطع دابرعط طظ بقدظا، وظقتصعط بثورظا إلى سصر 

دارعط عثا إن بصغ لعط سصر دار.

٢ ترغطغعن م٣ طظ الشاز الطئغسغ. وعضثا شإن ضازاخساان 
طعمئ بالظسئئ لروجغا شعغ تصع شغ المرضج الباظغ بسث 
أوضراظغا شغما تسائره روجغا طظطصئ ظفعذعا التغعي شغ 
الفداء السعشغغاغ السابص، ولعثا شعغ تئثل العجع شغ 
اجامرار اقجاتعاذ سطغعا تاى ق غاضرر طا تثث فوضراظغا 

الاغ اجاصطئ سظعا شسقً ولغج اجماً طبض ضازاخساان!
٢- إن أطرغضا تثرك ضثلك أعمغئ ضازاخساان، شإن طعصسعا 
طعط تغث تصع سطى تثود روجغا الةظعبغئ، وسطى تثود 
الخغظ الشربغئ، وطظ عظا تطمع أطرغضا شغ أن تئسط 
ظفعذعا شغ الئطث لاطعق روجغا طظ عثه الةعئ وتترطعا 
تطعغصعا  بةاظإ  المظطصئ،  شغ  اإلصطغمغ  الظفعذ  طظ 
لطخغظ طظ جعئ أخرى. بط إن ذعاب عثا الئطث طظ غث 
روجغا ربما غآدي إلى ذعاب باصغ دول آجغا العجطى 
طظ تتضط روجغا والثروج طظ تتئ ظفعذعا. وصث ظعر 
عثا اقعامام افطرغضغ طظث إسقن اجاصقل ضازاخساان 
شضاظئ أول دولئ تسارف باجاصقل ضازاخساان، وطظ بط 
بثأت الحرضات افطرغضغئ تثخض إلى عظاك شاجاتعذت 
خظاسئ الظفط والشاز شغ الئقد، شمبق  سطى الضبغر طظ 
تساتعذ حرضئ حغفرون افطرغضغئ سطى ٥٠٪ طظ تصض 
لطئقد،  السظعي  الظاتب  بطث  غحضض  الثي  "تظشغج"  ظفط 
وضثلك الحرضات افوروبغئ بثأت تساتعذ سطى ججء طظ 
طعارد الطاصئ شغ ضازاخساان. شغثضر أن ("ظتع ٩٠٪ طظ 

تصغصئ افزطئ 
يف لئظان

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ سئث الططغش داسعق*

التداعيات السياسية 
 كازاخستان

أغعا السغاجغعن، أغعا السسضر: 
افطئ،  عثه  حئاب  دطاء  شغ  اهللا  اتصعا 
الضاشرغظ  طئادرات  طظ  أغثغضط  واظفدعا 
المساسمرغظ أسثاء الثغظ، وأسطعا الظخرة 
سطى  راحثة  خقشئ  لغسغثعا  الاترغر  لتجب 
طظعاج الظئعة غسج شغعا اإلجقم والمسطمعن، 

وغثل بعا الضفر والضاشرون.

اصرأ شغ عثا السثد:
- صادة التضعطئ اقظاصالغئ السعداظغئ وجغاجئ 

  ابظ السطصمغ!   ...٢

- إلى طاى تعظغش وزارة الثاخطغئ الاعظسغئ لابئغئ 

   الظزام اقجاسماري؟! ...٢

- حئعات تعل تةجئئ التضط باإلجقم ...٤

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ المسطمغظ؟!

   (التطصئ السادجئ)  ...٤
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كلمة العدد

افجئعع  بثاغئ  خسعده  الثوقر  خرف  جسر  واخض 
ولاسةض  لغرة  ألش   ٣٤ دون  طا  إلى  لغخض  الماضغ 
بالاالغ الطغرة الطئظاظغئ خسارة تاسثى ٩٥٪ طظ صغماعا 

طظث بثاغئ افزطئ أواخر جظئ ٢٠١٩.
الثولئ  تصثطعا  الاغ  الثثطات  تراجع  ظض  وشغ  عثا 
والاسطغط  واقتخاقت  والمغاه  الطاصئ  صطاسات  شغ 
واقجاحفاء وشغ ظض حطض شغ سمض التضعطئ بسئإ 
طصاذسئ وزراء البظائغ الحغسغ (ترضئ أطض، وتجب إغران) 
طرشأ  اظفةار  تتصغصات  طةرى  سطى  اساراضا  المةطج 
بغروت. وطع وخعل جسر خفغتئ الئظجغظ إلى أضبر طظ 
٣٧٥ ألش لغرة وخسعد أجسار المعاد اقجاعقضغئ، تط 
اإلسقن سظ إضراب سام غعم الثمغج الماضغ وحمض 

ضاشئ افراضغ الطئظاظغئ والصطاسات الساطئ والثاخئ.
وسصإ إسقن اإلضراب تخطئ تترضات جغاجغئ سثة 
بثأت بجغارة السفغرة افطرغضغئ لرئغج طةطج الظعاب 
ورئغج ترضئ أطض ظئغه بري، بط ضان اقجاماع المالغ 
المالغئ  ووزغر  طغصاتغ  ظةغإ  التضعطئ  رئغج  بغظ 
المتسعب سطى بري غعجش الثطغض وتاضط طخرف لئظان 
رغاض جقطئ، أسطظ سصئه جقطئ تسثغض تسمغط ١٦١

سئر رشع جصش الستعبات.
لطمعِدسغظ   ١٦١ رصط  لئظان  طخرف  تسمغط  وغسمح 
بستإ  الطئظاظغئ  بالطغرة  تسابات  غمطضعن  الثغظ 
ودائسعط ورواتئعط بالثوقر افطرغضغ وشص جسر طظّخئ 
"خغرشئ" الاابسئ لمخرف لئظان. ورشع جصش الستعبات 
غآدي بحضض تطصائغ بأن تخئح الئظعك قسئاً طئاحرًا شغ 
سمطغئ بغع وحراء الثوقر تسإ جسر المظخئ الرجمغئ 
والاغ ضاظئ صئض اقجاماع المالغ أصض طظ جسر السعق 
السعق  جسر  ضان  تغث  لطثوقر  لغرة  آقف   ٩ بتعالغ 

٣٣٧٠٠ وجسر المظخئ ٢٤٥٠٠.
وسصإ إسقن تسثغض تسمغط ١٦١ عئط الثوقر عئعذا 
تادا وخض ظعار افتث إلى طا دون ٢٣ ألش لغرة. شاط 
اإلضراب  اطاثاد  طظ  والتث  الظاس  غدإ  اجاغساب 
شغ  الثوقرات  ضت  سئر  وذلك  الثمغج  ظعار  السام 
السعق بحضض تخاسثي وتصطغص تةط افوراق الظصثغئ 
الاثاول  تةط  وخض  إذ  المتطغئ،  بالسمطئ  الماثاولئ 
الغعطغ سئر طظخئ "خغرشئ" إلى ٤٠ ططغعن دوقر بسث 

أن ضان ١٧ ططغعن دوقر بثاغئ افجئعع ذاته.
البظائغ  أسطظ  الثوقر  وعئعط  السام  اإلضراب  وبسغث 
سظ  طحارك  بغان  شغ  طفاجأ  وبحضض  الحغسغ 
طعاشصاعما سطى السعدة إلى المحارضئ شغ أسمال طةطج 
العزراء طظ أجض إصرار المعازظئ الساطئ لطثولئ وطظاصحئ 

خطئ الاساشغ اقصاخادي.
ضض  طظ  أربسئ  لغخئح  لئظان  شغ  الفصر  ظسئئ  وخطئ 
افطط  بتسإ  الفصر  خط  تتئ  الئطث  أعض  طظ  خمسئ 
بالمؤئ.  المؤئ  غفعق  الثي  الادثط  بسئإ  الماتثة 
وبتسإ الئظك الثولغ: "غسغح تعالغ ٨٠٪ طظ أعض 
لئظان شغ شصر بسث أن شصثت الطغرة الطئظاظغئ أضبر طظ 
بالمائئ طظ صغماعا. واظضمح اقصاخاد الطئظاظغ   ٩٠
بظسئئ ٢٠,٣ بالمائئ سام ٢٠٢٠ وظتع ٧ بالمائئ السام 

الماضغ".
إنَّ أجاس المحضطئ اقصاخادغئ شغ لئظان عع اقساماد 
الثارجغئ،  واقجابمارات  الاتعغقت،  سطى  الاام  حئه 
وسثم تحةغع الثولئ لطخظاسئ والجراسئ المتطغئ، وسثم 
اجابمار البروة الطئغسغئ طظ ظفط وغاز، إذ ضان السةج 
١٧ تعالغ   ٢٠١٩ جظئ  بثاغئ  الاةاري  المغجان  شغ 
السغاجغ  الصرار  طخادرة  بسئإ  وذلك  دوقر؛  ططغار 
الثاخطغ وجسطه ضطغا بغث أطرغضا آخرعا عع ططش الاظصغإ 
سظ الظفط إذ بات افطر بغث أطرغضا الاغ ربطاه بمطش 
ترجغط التثود الئترغئ طع غععد المشاخئغظ فرض 
شطسطغظ. إذ صال وزغر الطاصئ الطئظاظغ ولغث شغاض: إنًّ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسقه  الاساؤقت  سطى  الةعاب  غادح  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- إن ضازاخساان ضةجء طظ ترضساان الشربغئ شغ آجغا 
٢,٧ سظ  تجغث  المساتئ  واجع  إجقطغ  بطث  العجطى 

ططغعن ضطط٢، ولضظ جضاظه صطغطعن بالظسئئ لمساتاه 
تغث غئطس سثدعط ظتع ١٩ ططغعظا أضبرعط طظ المسطمغظ 
أصطغئ  ضازاخساان  شغ  وغسغح   .٪٧٥ ظسئاعط  تاةاوز 
روجغئ ضئغرة، غصال إظعط غحضطعن ٢٠٪ طظ السضان 
أي ظتع ٣,٥ ططغعن. وغسث الئطث طعماً لروجغا اصاخادغا 
وجغعجغاجغا، تغث ضان تتئ السغطرة الروجغئ المئاحرة 
اجاصقله  أسطظ  أن  إلى  السعشغاتغ،  اقتتاد  سعث  سطى 
سام ١٩٩١، ولضظه بصغ طرتئطا بروجغا ضمظ طا غسرف 
افطظ  بمساعثة  وضثلك  المساصطئ  الثول  بمةمعسئ 
الفدائغ  المطار  وشغه  حظشعاي.  وبمساعثة  الةماسغ 
الروجغ شغ طعصع باغضمعر الثي تظططص طظه الخعارغت 
تاططئ المرضئات الفدائغئ. وضاظئ روجغا تساتعذ سطى 
برواته العائطئ. شعع غظغ بالظفط تغث غحضض طا ظسئاه 
غعطغا  وغظاب  لطئقد  المتطغ  الظاتب  إجمالغ  طظ   ٪٢١
أضبر طظ ١,٥ ططغعن برطغض طظ الظفط.. وغسث طظ أضئر 
الئطث  عثا  لثى  شإن  السالط،  شغ  لطغعراظغعم  المظاةغظ 
اإلجقطغ اتاغاذغاً طظ الغعراظغعم غئطس ١,٥ ططغعن ذظ. 
وتاعشر شغه ضمغات ضئغرة طظ المظشظغج والتثغث والضروم 
والفتط وضثلك الشاز الطئغسغ شالمضاحش تاى اآلن ظتع 

سجتظا وضراطاظا
بالاجاطظا حرع ربظا

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

آال
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غثاة سصث لةان المصاوطئ والسفارة افطرغضغئ شغ الثرذعم اجاماسا ظاصح العضع السغاجغ المدطرب شغ 
السعدان، صال الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) شغ بغان 
ختفغ: ق غتااج المراصإ أن غضعن سئصرغًا لغثرك غصغظًا أن أطرغضا عغ جئإ الفاظ والئقء الثي تض وغتض 
بالسعدان سئر خراسعا سطى الظفعذ طع برغطاظغا، وتعجه أبع خطغض إلى لةان المصاوطئ طعضتا تصائص أجاجغئ 
ق بث طظعا لطاساذغ طع العضع الضاربغ الثي تمر به الئقد: أوقً: أن سثم العسغ السغاجغ جسطضط تسادون 
جغفري  طئسعبعا  سئر  ورساه  سطغه،  وأحرشئ  بض  اقظصقب،  بارضئ  الاغ  أطرغضا  شغ  وتبصعن  الةغح  صغادات 
شغطامان. باظغًا: السقصئ طع السفارات افجظئغئ، صدغئ بالشئ الثطعرة، بالبًا: إن أطرغضا عثه عغ القسإ افجاس 
شغ المسرح السعداظغ، وعغ تسسى اآلن، وسئر السمطغئ السغاجغئ الاغ أذطصعا المئسعث افطمغ شعلضر إلى 
إضفاء الحرسغئ سطى اظصقب الئرعان، وعغ لظ تساصإ صغادات السسضر، واجاةثاؤضط لعا لظ غشغر شغ العاصع 
حغؤًا. رابسًا: إن شضرة طثظغئ الثولئ عغ العجه اآلخر لفخض الثغظ سظ التغاة الثي وجعه افول عع سسضرغئ 
التضط، وق حك أن اقجاساظئ بالسفارات الشربغئ فجض المثظغئ غآضث ذلك. وخاط الئغان طآضثا: إن الاشغغر 
التصغصغ، والظعدئ التصغصغئ تضعن بصطع تثخض السفارات، وإصاطئ دولئ طئثئغئ تساظث إلى سصغثة أعض الئقد، 

شاطئص اإلجقم وتصغط تضمه وحرسه؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وغضعن بثلك الثقص بإذن اهللا.

إ لجان المقاومة  السودان 
حذار من السفارات األجنبية فهي أوكار 

السآال: تثخطئ روجغا باجط طساعثة افطظ الةماسغ شغ ضازاخساان بسثطا ذطإ رئغسعا صاجط جعطرت 
تعضاغغش طساسثتعا سطى إخماد اقتاةاجات شغ بقده الاغ اظثلسئ سطى إبر رشع أجسار الشاز المسال إلى 
الدسش بط تعجسئ شةأة... واتعمئ روجغا صعى خارجغئ وخاخئ أطرغضا شغ الاثخض شغ حآون الئقد وإبارة 
اقتاةاجات. وضثلك ُأسطظ اتعام طثغر لةظئ افطظ الصعطغ باثبغر طتاولئ اظصقب، شما خطفغئ عثه اقتاةاجات؟ 
ولماذا تثخطئ روجغا بعثه السرسئ باجط طساعثة افطظ الةماسغ؟ وطا عع المعصش افطرغضغ تةاه ذلك؟
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حعرغظ،  طظ  أصض  وشغ  الاعالغ  سطى  الباظغئ  (لطمرة 
أتال وزغر الثاخطغئ الاعظسغ سحرات الصغادات افطظغئ 
دواشع  تعل  تساؤقت  وجط  اإلجئاري،  لطاصاسث  السطغا 
طما  جغاجغئ  صغادات  شغه  تثرت  بعصئ  اإلجراء،  عثا 
جماه "تعظغش العزارة جغاجغا شغ طسرضئ الرئغج ضث 

خخعطه"... الةجغرة ظئ).
بغظ طظ غراعا تمطئ اظاصاطغئ غصعم بعا وزغر الثاخطغئ 
تعشغص حرف الثغظ اظاخارا لثاته بسث طا حعثه طظ 
وزارة  طظ  واإلصالئ  اإلعاظئ  تث  إلى  وخطئ  طداغصات 
الثاخطغئ شارة تضعطئ عحام المحغحغ، وبغظ طظ غراعا 
ترضغسا لعثا الةعاز الاظفغثي خثطئ وتعظغفا لمحروع 
الرئغج طا بسث ٢٥ تمعز/غعلغع، وجعئ أخرى ترى أن 
بافجاس  طعجعئ  افطر  تصغصئ  شغ  عغ  الترضئ  عثه 
إلى الضعادر افطظغئ الاغ ُسرشئ بالعقء واقظاماء لترضئ 
الظعدئ وعغ طظ صادت شارة السحر جظعات الماضغئ...

دولئ  وسعدة  المعازي  وافطظ  لطثات  اقظاخار  بغظ 

الئعلغج تظفغثا فواطر الرئغج، تشغإ شغ بظاغا عثه 
التصائص  الساذجئ،  السطتغئ  والاثمغظات  الاتالغض 
الئّغظئ وافدلئ البابائ والاغ غاشاشض سظعا أغطإ العجط 
السغاجغ وغاةظإ التثغث شغ بظاغاعا وغاةاعض ذرتعا 

وضحفعا لطرأي السام.
الثغاظغئ  اقتفاصغئ  تطك  وظاثضر  العراء  إلى  صطغق  لظسث 
تضعطئ  شارة  شغ  الاعظسغئ  التضعطئ  وصساعا  الاغ 
غعجش الحاعث والاغ جطمئ بمعجئعا وزارة الثاخطغئ 
إلى طضاإ حرضئ إضج اجاراتغةغ الئرغطاظغ إلسادة 
خغاغئ سصغثتعا افطظغئ وإسادة عغضطئ دواوغظعا وضئط 
اجاراتغةغاتعا وأعثاشعا، عثه اقتفاصغات وإن تسططئ 
طظ باب الاساون الطعجساغ والفظغ شإظعا شغ التصغصئ 
تفاح افبعاب سطى طخارغسعا قجاصطاب الضعادر السطغا 
خثطئ لمخالتعا اقجاسمارغئ ولاعظغش عثه المآجسئ 

السغادغئ طظ أجض تماغئ ظفعذعا شغ الئقد.
وزارة  شغ  خراسات  طظ  الغعم  ظراه  طا  شإن  ذلك  طظ 
الثاخطغئ عع شغ التصغصئ غظدعي تتئ الخراع الثولغ 
ولضظ بخعرة غغر طئاحرة لطسغطرة سطى سخإ الئقد 
ووضع الغث سطى ضض خشغرة وضئغرة غمضظ طسرشاعا، 
وشغ عثا اإلذار ظاثضر طا ضحفه افطغظ السام لتجب 
شغ  بث  تعار  شغ  الحعاحغ  غازي  الثغمصراذغ  الاغار 
أو  جائ  طع  غتصص  الصداء  أن  الثاخئ،  حمج  إذاسئ 
أطظغئ  خطغئ  وجعد  بحأن  أطظغغظ  طسآولغظ  جئسئ 
شغ  تعرذئ  الثطغئ  عثه  أن  إلى  وأحار  لطاةسج. 
الاةسج سطى حثخغات عاطئ شغ الئقد وختفغغظ 
وزارة  شغ  تسمض  وعغ  وجغاجغغظ،  أسمال  ورجال 
أن  ضحفئ  افولغئ  "الاتصغصات  أن  وأوضح  الثاخطغئ، 

الثطغئ تظحط لخالح أذراف داخض الئقد وخارجعا".

بسبئ  الماتثة  افطــط  طظ  ٢٠٢٠/٢/٨م  السئئ 
وخاغئ  تتئ  ــســعدان  ال غدع  ضاطض  بافعغخ 
لفطط  افجــعد  الاارغت  طظ  بالرغط  المساسمرغظ، 
الماتثة وطظزماتعا وجرائط جظعدعا شغ تص الظساء 
وافذفال. وتسإ الثطاب: "غظئشغ أن تحمض وقغئ 
وتصثغط  السعدان..  أراضغ  ضاطض  المرتصئئ  الئسبئ 
الثسط الاصظغ شغ وضع الثجاعر واإلخقح الصاظعظغ 
افطظ  وصطاع  المثظغئ،  الثثطئ  وإخقح  والصدائغ، 
وبظاء صثرات صعة الحرذئ العذظغئ" (الصثس السربغ 
ذلك  سطى  افطظ  طةطج  واشص  وصث  ٢٠٢٠/٢/٩م). 
وتثد بسبئ جماعا (غعظغااطج)، ضما جمئ تضعطئ 
(جعدان  الئسبئ.  عثه  طع  لطاساطض  طظسصاً  تمثوك 

ترغئغعن ٢٠٢٠/٧/٥م)
لطمساسمرغظ،  ودشسعا  الئقد  أطــعال  تئثغث  وشغ 
لفطرغضان  دوقر  ططغعن   ٣٣٥ طئطس  التضعطئ  دشسئ 
سام  وتظجاظغا  ضغظغا  شغ  واحظطظ  جفارتغ  بثخعص 
١٩٩٨م. ضما دشسئ طئطس ٧٠ ططغعن دوقر بثخعص 

صدغئ المثطرة ضعل.
خغاظاعا  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  جرأة  ازدادت  بط 
رئغج  ابعا  سرَّ غععد،  ضغان  طع  الاطئغع  السزمى؛ 
المةطج السغادي الئرعان شغ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠م، 
بط إلشاء صاظعن طصاذسئ ضغان غععد ١٩٥٨م، وتعالئ 
اتفاصغات  وسصث  لطثرذعم،  غععد  ضغان  صادة  زغارات 

طثلئ طع صادة التضعطئ (السسضر والمثظغغظ).
خظثوق  إطقءات  ضض  اقظاصالغئ  التضعطئ  ظفثت  بط 
الظصث الثولغ الضاربغئ، شرشسئ أجسار العصعد، والثئج، 
والضعرباء، وغاز الطئت، باجط رشع الثسط، شدغصئ 

سطى الظاس، بضض جرأة وجفعر!
الصاظعن  طظ  الحرسغئ  افتضام  طظ  سثدًا  أزالئ  بط 
الةظائغ لاسمح بالثسارة، والردة واإللتاد والضفر باهللا 
جئتاظه، والطعاط، والثمر، والمخادصئ سطى اتفاصغئ 
السعر والفساد (جغثاو)...إلت. وشغ ٢٠٢٠/٧/١١م، 
ظغاعط  إلى  الئاري  سئث  الثغظ  ظخر  السثل  وزغر  لفئ 

إلشاء صاظعن افتعال الحثخغئ! أي وصاتئ عثه؟!
صاتطعط  السطصمغ،  ابظ  أطبال  الضاشرغظ،  سمقء  إظعط 

اهللا أظى غآشضعن!
لطمسطمغظ،  الضاشرغظ  سثاء  جئتاظه  اهللا  ضحش  لصث 
إق  بِيناً﴾.  مُّ اً  وّ ــدُ عَ مْ  لَكُ واْ  انُ كَ ينَ  افِرِ الْكَ ﴿إِنَّ  شصال: 
وطثظغغظ)  (سسضر  اقظاصالغئ  التضعطئ  صــادة  أن 
الظاس  وغععمعن  الحرسغئ،  التصغصئ  عثه  بعن  غضثِّ
بقدظا  غسمروا  أن  غمضظ  الضاشرغظ  أن  السعدان  شغ 
وغتطعا طحاضطظا، وغعجثوا لظا افطظ واقجاصرار، برغط 
بث  سظ  غضفعن  وق  لفرض،  طتاطعن  الضاشرغظ  أن 

الفاظ وخظاسئ افزطات.
التضعطئ  وصــادة  السطصمغ  ابــظ  بغظ  السقصئ  إن 
وتظفغث  الضاشرغظ  طعاقة  عغ  وأتئاسعط،  اقظاصالغئ 
أحثاص  شغ  شصط  تضمظ  ق  والثطعرة  أجظثتعط. 
السطصمغ،  ابظ  حثص  أو  اقظاصالغئ،  التضعطئ  صادة 
وإظما شغ ظصطاغظ طعماغظ: افولى شغ الظزام الثي 
شغ  المساسمرغظ  الضاشرغظ  باثخض  وغرضى  غسمح 
غضعن  أن  جئتاظه  اهللا  م  ترَّ شصث  المسطمغظ؛  حآون 
لَن  لطضاشرغظ جططان سطى المسطمغظ. صال تسالى: ﴿وَ
والباظغئ  بِيالً﴾،  سَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ لَى  عَ ينَ  افِرِ لِلْكَ هُ  اللَّ لَ  عَ يَجْ
شغ تساطض الظاس بسطتغئ بق شضر وق وسغ اظخغاسًا 
فععاء وأطججئ التضام والسغاجغغظ أسعان الضاشرغظ.

أن  وجإ  أخرى  طرة  السطصمغ  ابظ  طأجاة  تصع  لضغق 
غاساطض الظاس طع افتثاث بعسغ، وأن غصغمعا الظزام 
الثي غطئص شغعط أتضام رب السالمغظ، وغصطع تئائض 
ولرجعله  هللا  السجة  وغةسض  المساسمرغظ،  الضاشرغظ 
اإلجقم؛  دولئ  شغ  إق  ذلك  غعجث  وق  ولطمآطظغظ، 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

إن طا غصعم به جسّغث ووزغر الثاخطغئ وتضعطئ بعدن 
قجاباث  سمض  التصغصئ  شغ  عع  الغعم،  ساطئ  بخفئ 
والععى  الاعجه  ذات  الصثغمئ  السغاجغئ  الطئصئ 
جغاجغئ  ذئصئ  وخظاسئ  تحضغض  وطتاولئ  الئرغطاظغ، 
جثغثة تثغظ لفرظسا الخطغئغئ اقجاسمارغئ، وشغ عثا 
اإلذار شإن ضض افسمال طئاتئ طظ اإلتالئ سطى الاصاسث 
إخثار  إلى  وخعق  الصداء  سطى  اإلتالئ  إلى  العجعبغ 
إذا  بالك  شما  المصاس.  وسطى  جاعجة  صدائغئ  صرارات 
لطتضط  التغاة،  حرغان  الثاخطغئ،  بعزارة  افطر  ارتئط 
شغ طفاخض الئقد والاةسج سطى ضض حاردة وواردة 
وجمع المسطعطات سظ ضض الثخعم السغاجغغظ، وعثا 
ق غتااج إلى الضبغر طظ اقجاعاد، شصط ارجع إلى أغطإ 
لثغعط  التضط  شطسفئ  أن  وجااغصظ  الرئغج  ضطمات 
الاعثغث  بط  المسطعطئ،  سطى  السغطرة  سطى  تصعم 
والمالغ  السغاجغ  واقباجاز  اقظئطاح  أو  والعسغث 

والصدائغ سطى غرار طا صاطئ به ترضئ الظعدئ.

به  غصعم  طا  أن  وتسعغص  السام  الرأي  جر  طتاولئ  أطا 
وزغر الثاخطغئ طظ خقل إتالئ بسخ الصغادات افطظغئ 
التصغصغئ  الاشغغر  بثاغئ  أظعا  العجعبغ،  الاصاسث  سطى 
لمرتطئ جثغثة تصعم سطى السثل وسثم المتاباة وسطى 
تتغغث إذارات العزارة طظ ضض طا عع تةاذبات اظاماءات 
ووقءات جغاجغئ، شعثا طظ باب بث الععط وطشالطئ 

الرأي السام وتجغغش التصائص.
العقءات  سظ  غاتثث  دائما  الرئغج  ظسمع  شطماذا 
لطةعات افجظئغئ وسظ لصاءات خخعطه السغاجغغظ طع 
الشربغئ،  السعاخط  شغ  أو  تعظج  شغ  افجظئغئ  الثول 
تاى وخض به افطر إلى الصعل بمآاطرة داخطغئ خارجغئ 
قغاغاله، ورغط ضض عثا شطط ظسمسه ولط ظره غمظع أو 
غدع تثا لسفراء ترتع شغ الئقد دون تسغإ أو رصغإ 
بض بالسضج رأغظاه غعرول لغق لطمصغط السام الفرظسغ 

بمةرد وجعد ظفص بمتاذاة إصاطاه!
 لصث آن لضض طثطص طظ أبظاء عثه افطئ أن غثرك أن 
المحعار البعري لظ غضامض باشغغر بسخ أو جض العزراء، 
افطظغئ  الصغادات  بإتالئ  وق  التضعطات،  باشغغر  وق 
السابصئ سطى الاصاسث العجعبغ، بض لظ غضامض إق بسث 
إجصاط الظزام برطاه، وبصعاظغظه السفظئ الاغ ق تصغط 

سثقً وق تظخش طزطعطاً وق تفرج سظ طضروب.
تشغغر  طتاولئ  شغه  غضفغ  ق  غتثث  تاى  شالاشغغر  إذًا 
أحثاص ضما تخض بسث البعرة، وق غضعن تشغغرًا إذا 
زال بظ سطغ طظ جثة التضط وبصغ الظزام ضما عع، بض 
ق بث طظ تشغغر جثري غصعم سطى تشغغر عثه افظزمئ 
تشغغرًا جثرغاً وحاطقً وذلك سطى أجاس اإلجقم بإصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة ووضع الثجاعر اإلجقطغ 

 لطاطئغص طضان عثه الثجاتغر الفاجثة الئائثة

صادة التضعطئ اقظاصالغئ السعداظغئ 
وجغاجئ ابظ السطصمغ!

صال وزغر المالغئ جئرغض إبراعغط: "إن السعدان تثطى 
سظ أعثاشه لطظمع اقصاخادي لطسام المصئض وغساسث 
لفارة طاعاخطئ طظ طتثودغئ الثسط الثارجغ". وصال 
جئرغض لئطعطئغرغ "ظتظ ظئظغ جغظارغع أجعأ اقتاماقت 
وظثطط لقساماد سطى طعاردظا الثاخطغئ". "لظ ظتصص 
بغظ  طظ  "إن  وصــال:  لــه"...  ظثطط  ضظا  الثي  الظمع 
خفخ  التضعطئ  تثرجعا  الاغ  المغجاظغئ  تثفغدات 
تةثد  إلى  ذلك  غآدي  وصث  والضعرباء،  الصمح  دسط 
سثم اقجاصرار". (جعدان ترغئغعن ٢٠٢١/١٢/١٧م).

عا عع وزغر المالغئ بسث ٣ جظعات طظ البعرة غسارف 
شغ  المساسمر  الضاشر  سطى  الثاجر  رعاظعط  بفحض 
دسط الئقد أو تض طحضقتعا، شإن الثي غسامث سطى 
شاقساماد  وخاجر،  خائإ  وطظزماتعط  الضاشرغظ 
غصدغ  ولظ  غفاصمعا،  بض  المحاضض  غتض  لظ  سطغعط 

سطى افزطات وإظما غجغث طظ تثتعا بض وغخظسعا!
لصث تاول صادة التضعطئ اقظاصالغئ إصظاع أعض السعدان 
سطغعط  جغظجل  اقجاسمارغئ،  الثول  سطى  اقظفااح  أن 
المظ والسطعى، وأن اقظثطاج شغما غسمى بالمةامع 
بالرغط  المحاضض،  لضض  التض  طفااح  عع  الثولغ 
اقجاسمارغئ  الــثول  تصث  سطى  الثقئض  وضعح  طظ 
بغظ  السططئ  سطى  الخراع  وتأجغب  المسطمغظ،  سطى 
غتثث  ضما  والسسضرغئ)  (المثظغئ  بشطاء  سمقئعط 
السعدان،  شغ  وأطرغضا  برغطاظغا  سمقء  بغظ  الغعم 
بقدعط،  وتمجغص  السعدان،  أعض  ضث  طضرعط  طع 
بروحاات  وإشصارعط  والسظخرغئ،  الصئطغئ  الفاظ  وبث 
اإلجقم  حسائر  وطتاربئ  الثولغ،  الظصث  خظثوق 

بمعاجمئ وإلشاء ضبغر طظ افتضام الحرسغئ...إلت
أطبال  المسطمغظ  بقد  شغ  التضط  طصالغث  غاعلى  ق 
إلى  الظزر  المسطمعن  غفصث  سظثطا  إق  السطصمغ  ابظ 
تدسش  تغث  وسصغثتعط،  دغظعط  وشص  صداغاعط 
سظ  الظاس  وغئسث  تضاطعا  وغفسث  المسطمغظ،  دولئ 

طئثئعط وطظعةعط الثي غظزط لعط تغاتعط.
السئاجغ  لطثطغفئ  وزغـــرًا  السطصمغ  ابــظ  ضــان  لصث 
ببصئ،  السطصمغ  ابظ  غساطض  ضان  الثي  المساسخط، 
السئاد،  حآون  وإدارة  الئقد  ططفات  ضض  جطمه  تاى 
تامبض  ضاظئ  الاغ  طآاطراته  لاظفغث  طظخئه،  شاجاشض 

شغ بقث طراتض:
المرتطئ افولى: إضساف جغح الثولئ: صال ابظ ضبغر 
السطصمغ  ابظ  العزغر  "وضان  والظعاغئ:  الئثاغئ  شغ 
طظ  اجمعط  وإجصاط  الةغعش،  خرف  شغ  غةاعث 
المساظخر  أغام  آخر  شغ  السساضر  شضاظئ  الثغعان، 
شطط  طصاتض،  ألش  طائئ  طظ  صرغئًا  المساسخط)  (صئض 
غجل ابظ السطصمغ غةاعث شغ تصطغطعط، إلى أن لط غئص 

جعى سحرة آقف".
والمرتطئ الباظغئ: طضاتئئ الااار، وضاظعا أسثاء الثولئ: 
الااار،  السطصمغ  ابظ  ضاتإ  "بط  ضبغر: ابظ  غصعل 
ذلك،  سطغعط  وجعض  الئقد،  أخث  شغ  وأذمسعط 
وتضى لعط تصغصئ التال وَضَحَش لعط ضسش الرجال".

أطا المرتطئ البالبئ: شعغ الظعغ سظ صاال الااار وتبئغط 
الثطغفئ والظاس. شصث أحاع ابظ السطصمغ وأتئاسه بغظ 
الظاس أظه ق بث طظ طخالتئ السثو واقجافادة طظه، 
وأوعط الثطغفئ وتاحغاه أن َططك الااار غرغث طخالتاعط، 
الصداة  طظ  راضإ  جئسمائئ  شغ  إلغه  الثطغفئ  شثرج 
بط  جمغسا،  الااار  شصاطعط  وافسغان  وافطراء  والفصعاء 
طالعا سطى الئطث شصاطعا جمغع طظ صثروا سطغه طظ الرجال 
والظساء والعلثان والمحاغت والضععل والحئان؛ صاطعا 
المساجث  وتسططئ  الصرآن،  وتمطئ  وافئمئ،  الثطئاء 

والةماسات والةمسات طثة حععر بئشثاد.
الاغ  السزمى  والثغاظئ  الضئرى  التادبئ  عثه  شاأطض 
عع  الثي  العسغ  سثم  طع  بقدظا  شغ  غعم  ضض  تاضرر 

ر طظ حأظعط! آشئ ُتععُظ سجَم الرجال وُتتصِّ
تمضغظ  سطى  اقظاصالغئ  التضعطئ  سمطئ  لصث 
غعم  تمثوك  ذطإ  شصث  السعدان،  طظ  الضاشرغظ 

إىل طاى تعظغش وزارة الثاخطغئ الاعظسغئ 
لابئغئ الظزام اقجاسماري؟!
ـــــــــ بصطط: افجااذ طمثوح بعسجغجـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ـ 

تدر رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس وولغ السعث افردظغ افطغر التسغظ، إلى حرم الحغت تطئغًئ 
لثسعة رئغج الظزام المخري سئث الفااح السغسغ، لطمحارضئ شغ اظطقق طظاثى حئاب السالط شغ ظسثاه 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  ظحره  ختفغ  تسطغص  تظاولعا  المسألئ  عثه  الرابسئ. 
وطخر  شطسطغظ  شغ  الحئاب  غصاجغ  الحغت،  حرم  شغ  والسغسغ  سئاس  غطعع  بغظما  صال:  تغث  شطسطغظ، 
الطاصات  ظصض  شغ  تظةح  تارة  الاغ  المعت  صعارب  سطى  العةرة  بعط  وتفاك  الرساغئ،  وجعء  والفصر  الئطالئ 
والصثرات إلى أوروبا، وتارة تشرصعط شغ ظطمات الئتار شغ طحاعث طأجاوغئ أبطالعا افظزمئ التاضمئ الاغ 
ظعئئ الئقد وضغسئ ذاصات الحئاب! وغصعم ضغان غععد بالئطح بأعض شطسطغظ، وغسطظ سظ بظاء المجغث 
الحئاب  أن  الاسطغص:  وأضث  دولئ،  حئه  وق  دولئ  سطغعا  تصام  أرضًا  تئِص  لط  الاغ  اقجاغطاظغئ  العتثات  طظ 
ضظج بمغظ ق غثرك صغماه شرسعن طخر الثي ضغسعط وأشصرعط وأغرصعط شغ الئترغظ افبغخ وافتمر، وق 
جمسار شطسطغظ الثي غعاط برتقته السغاتغئ، بض إن عثا المظاثى عع ججء طظ برظاطب سالمغ لدرب حئاب 
المسطمغظ تتئ طسمغات شغ تصغصاعا غجو شضري وذمج لمفاعغط اإلجقم وتمغغع لصداغا افطئ، باعجغه طظ 
الشرب وطآجساته الثولغئ، وحثد الاسطغص سطى: أن عآقء الحئاب إن وجثوا دولئ ترساعط وتثسمعط بتص 
وتأخث بأغثغعط وتفةر ذاصاتعط شإن خارذئ السالط السغاجغئ جعف تاشغر وغخئح رأجعا دولئ إجقطغئ صعغئ 
تتمض رجالئ اإلجقم لطسالط أجمع، دولئ صغادة وتخظغع وتسطغح تساظث إلى حئابعا شغ تتطغط الرأجمالغئ، 

وإظعاء ظفعذعا وأتقم طاجسمغعا وتصثم ظمعذجا طدغؤا لطسالط شغ جمغع المةاقت.

م الشيخ  عباس والسي يجتمعان  
للتأكيد ع تضييع شباب األمة وبيع قضاياهم
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 السثد ٣٧٤  ٣      افربساء ١٦ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٩ ضاظعن الباظغ/غظابر ٢٠٢٢ طــ 

المساحفغات  طظ  ضض  شغ  لطسقج  العذظغئ  الختغئ  الئطاصئ  برظاطب  خان  سمران  باضساان  وزراء  رئغج  اشااح 
التضعطغئ والثاخئ. وبظاء سطغه صال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: إّن بطاصئ 
الاأطغظ الختغ عغ خطعة أخرى ظتع خخثخئ الصطاع الختغ، لاتصغص المساحفغات الثاخئ وحرضات الاأطغظ 
أرباتاً ضثمئ، شغ تغظ غصع السإء بأضمطه سطى ساتص الظاس الثغظ غاسغظ سطغعط دشع الدرائإ، ضما عع حائع 
شغ الثول الرأجمالغئ الشربغئ، وأضث الئغان: لصث أجطمئ الرأجمالغئ الصطاع الختغ لطصطاع الثاص باجط "ترغئ 
المطضغئ"، وبالاالغ، شصث أخئح تعشغر المساحفغات أو افدوغئ أو غغرعا طظ طراشص الرساغئ الختغئ سمقً تةارغاً، 
تغث أخئح العثف افجاجغ عع زغادة افرباح، بثقً طظ تتسغظ الرساغئ الختغئ. وأضاف الئغان: لصث جسض اإلجقم 
تعشغر الثثطات الختغئ تاجئ جماسغئ أجاجغئ لطمةامع، وتضعن الثولئ طسآولئ سظعا، ولغج الصطاع الثاص. 
وبثقً طظ اإلظفاق سطى حرضات الاأطغظ والمساحفغات الثاخئ، غظئشغ أن تظفص افطعال سطى زغادة المساحفغات 
شغ  اقصاخادي  الظزام  إّن  طآضثا:  الئغان  وخاط  طةاظاً،  الثولئ  رساغا  سقج  غمضظ  بتغث  وصثراتعا،  التضعطغئ 
اإلجقم، وعع الثي أظجله اهللا جئتاظه وتسالى، عع وتثه الثي غمّضظ الثولئ طظ تعشغر الرساغئ الختغئ المةاظغئ 
بإذن اهللا والاغ  َوَطْسُؤعٌل َسْظ َرِسغَِّاِه». وجاعّشر الثقشئ الصائمئ صرغئاً  لطظاس. صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اْإلَِطاُم َراعٍ 

جاتضط بالصرآن والسظئ، جاعشر لةمغع رساغاعا الرساغئ الختغئ الةغثة طةاظاً.

خادرات ضازاخساان عغ طعارد الطاصئ ضالظفط والشاز، 
الشربغ،  المال  لرأس  وطمطعضئ  طصغثة  تصرغئا  وضطعا 
وضالئ  وافوروبغئ"...  افطرغضغئ  الظفط  حرضات  وأضئر 
جئعتظغك الروجغئ ٢٠٢٢/١/٨). ولط تصاخر طتاوقت 
أطرغضا سطى حرضات الظفط والشاز وإظما تةاوزت ذلك إلى 
تعصغع بسخ اقتفاصات السسضرغئ خقل إدارة ظجارباغغش 
الثي تضمعا طظث سام ١٩٨٩ تاى أسطظ اجاصالاه شغ 
خطفه بسث ذلك، لضظ  خقل شارة  بط  سام ٢٠١٩،  آذار 
سصث  طظ  أطرغضا  طظسئ  روجغا  طع  العذغثة  سقصاعما 
اتفاصات سسضرغئ شاسطئ... وطع ذلك شطط تغأس أطرغضا 
الحغعخ  طةطج  أطام  حعادته  شثقل  طتاوقتعا،  طظ 
شغ حئاط ٢٠١٩ صال صائث الصغادة المرضجغئ افطرغضغئ 
افطرغضغئ  السقصات  سظ  شعتغض  جعزغش  الةظرال  آظثاك 
آجغا  شغ  ظدةا  السقصات  ("أضبر  بأظعا  ضازاخساان  طع 
وتحضض   (٢٠٢٢/١/٦ الةجغرة  سظ  ظصق  العجطى"... 
اقتخاقت بغظ الةغحغظ افطرغضغ والضازاخغ جاظئاً طعمًا 
طظ جعاظإ السقصات البظائغئ بغظ الثولاغظ. وطظث سام 
٢٠٠٣ تسادغش ضازاخساان طظاورات سسضرغئ طاسثدة 
افذراف وطظعا الاغ أجرغئ شغ جظعب حرق ضازاخساان 
أطرغضغئ  صعات  شغعا  حارضئ  تغث   ٢٠١٩ تجغران  شغ 
تاى وإن ضاظئ أصرب إلى المظاورات السادغئ لضظعا تثل 
حك  ق  وروجغا  بضازاخساان،  افطرغضغ  اقعامام  سطى 

تثحى طظ عثا اقعامام...
تطك  تثبئ  سظثطا  روجغا  خحغئ  ازدادت  ولصث   -٣
عثه  بثأت  شصث  طفاجأ!  بحضض  واتسسئ  اقتاةاجات 
اقرتفاع  سطى  باتاةاجات  غئثو  ضما  سفعغاً  افتثاث 
المداسش فجسار الشاز المسال، وذلك طظ جضان طثغظاغ 
لضظعا   ،٢٠٢٢/١/٥ غعم  الئقد  غربغ  وأضااو  زاظاوزغظ 
تعجسئ واطاثت إلى طثن أخرى ألما أتا وعغ الساخمئ 
المثن  أعط  وطظ  طثظعا،  أضئر  وتسث  لطئقد  الصثغمئ 
الاةارغئ واقصاخادغئ والمالغئ، وذضرت افظئاء أن الظغران 
الاعمئ طصر اإلصاطئ الرئاجغئ شغ المثغظئ، وضثلك طئظى 
"صعات  أن  الروجغئ  جئعتظغك  وضالئ  وذضرت  الئطثغئ. 
افطظ شرضئ ذعصا أطظغا تعل طئظى إدارة الساخمئ ظعر 
جططان (أجااظئ جابصا)، وأن جضان الساخمئ تسارسعا 
وجط  واجع  ظطاق  سطى  الئظعك  طظ  أطعالعط  لستإ 
تعصش المثشعسات غغر الظصثغئ بسئإ اظصطاع اإلظارظئ". 
شغ  الاسثغظ  "سمال  أن  طتطغئ  إسقم  وجائض  وذضرت 
اقتاةاجات  إلى  اظدمعا  الئقد  حرق  بطثاش  طظطصئ 
اقتاةاجات تاتعل  وتعصفعا سظ السمض". وعضثا بثأت 
إلى أسمال سظش... وصث سطص جفغر ضازاخساان شغ أظصرة 
اقتاةاجات ضاظئ  سطى أتثاث بقده صائق: ("إن بثاغئ 
بعثف المطالئئ باتسغظ الزروف المسغحغئ وطسارضئ 
رشع أجسار الشاز المسال. وسصإ اظاصالعا إلى طثغظئ ألما أتا 
اتثثت طسارا طثاطفا وباتئ تاثططعا طمارجات تترغدغئ 
وغغر صاظعظغئ"... افظاضعل ٢٠٢٢/١/٦) وضان صث أسطظ 
سظ اجاصالئ التضعطئ الضازاخسااظغئ غعم ٢٠٢٢/١/٥ شغ 
طتاولئ لاعثئئ افوضاع وخفدئ أجسار الشاز المسال. 

ولضظ اقتاةاجات لط تاعصش، بض تعجسئ وتطعرت!
إلى  ضازاخساان  صئض  روجغا  الاعجع  عثا  دشع  لصث   -٤

تعجغه اقتعام إلى جعاغظ:
أطا الةعئ افولى شمتطغئ أطظغئ:

بسخ  بأن  تظاصطعا  تط  أخئارًا  أن  لعا  الثاشع  وضان  أ- 
اقتاةاجات  سظ  الطرف  غشدعن  ضاظعا  افطظ  رجال 
تحغر  اقتعام  أخابع  أخئتئ  بط  وطظ  واقضطرابات، 
إلى طثغر لةظئ افطظ الصعطغ (جعاز المثابرات) ضرغط 
طاجغمعف المسآول سظ تفر افطظ شغ الئقد. وضأّن 
عثا الرجض اجاشض افوضاع لطسغطرة سطى التضط. ولثلك 
تمئ إصالاه شغ ٢٠٢٢/١/٨ واتعط بالثغاظئ، (أسطظئ لةظئ 
افطظ الصعطغ بضازاخساان اساصال رئغسعا السابص، ضرغط 
طاجغمعف، بحئعئ "الثغاظئ". وبتسإ بغان لةظئ افطظ 
الصعطغ: "شغ ٦ غظاغر طظ عثا السام، أذطصئ لةظئ افطظ 
الثغاظئ  تصغصئ  شغ  المتاضمئ  لشرض  تتصغصا  الصعطغ 
السزمى، وشصا لطمادة ١٧٥ طظ الةجء افول طظ الصاظعن 
 ،(٢٠٢٢/١/٨ تغ،  آر  ضازاخساان".  لةمععرغئ  الةظائغ 
السابص  المساحار  غرتغسئاغغش،  غرطعخاطغئ  وضان 
لرئغج ضازاخساان السابص، ظعر جططان ظجارباغغش، صث 
خرح طآخرا (أن أتث أجئاب افزطئ شغ الئقد عع خغاظئ 
الئقد  شغ  تثث  طا  ووخش  المسآولغظ.  ضئار  بسخ 
طآخرا بأظه "طتاولئ اظصقب وتمرد طسطح"، وصال: "إن 
تةط طتاولئ اقظصقب عثه والامرد المسطح خادم، وعغ 
طتاولئ طظزمئ وصعغئ، ضان طظ المساتغض تظفغثعا دون 
خعظئ طظ أسطى طساعغات السططئ، وخاخئ السططات 

الاظفغثغئ". آر تغ، ٢٠٢٢/١/٨).
تعضاغغش  صاجط  الضازاخسااظغ  الرئغج  أسطظ  بط  ب- 
قتصاً طئررًا ذطئه تثخض طظزمئ طساعثة افطظ الةماسغ 
تسرضئ  بقده  ("إن  صائقً:  أسطظ  روجغا،  تصعدعا  الاغ 
لعةعم إرعابغ وسمض سثوان طظزط وطثبر بمحارضئ 
طسطتغظ أجاظإ..." وأضاف أن "أسمال السظش طظ صئض 
بغظ  ضبغرغظ  ضتاغا  جصعط  سظ  أجفرت  اإلرعابغغظ 
أضرار  إلتاق  وتط  والمثظغغظ  افطظ  أجعجة  سظاخر 
لظتع ١٣٠٠ طظحأة سمض وحظ عةمات سطى أضبر طظ 
١٠٠ طرضج تةارة وطخرف وإتراق ٥٠٠ جغارة حرذئ 
وأضاف  دوقر"  ططغار  و٣   ٢ بغظ  تاراوح  الثسائر  وأن 
"سظ  وأسطظ  حثص"،  آقف   ١٠ ظتع  "اساصال  طسطظاً 

تتغغث  وتط  السغطرة  تتئ  بات  وأظه  العضع  اجاصرار 
المظحآت  ضمان  وتط  اإلرعابغئ  الاعثغثات  طراضج 
تثجغظ  وأطاضظ  خاص  بحضض  العاطئ  اقجاراتغةغئ 

افجطتئ والثخغرة"... روجغا الغعم ٢٠٢٢/١/١٠).
ج- وعضثا ذطإ رئغج ضازاخساان تعضاغغش طظ روجغا 
صرروا  وضأظعط  بسرسئ،  الروس  له  واجاةاب  الاثخض، 
الاثخض صئض أن غططئه عع! شئاحروا الاثخض السسضري شغ 
ضازاخساان سئر طظزمئ افطظ الةماسغ الاغ أجساعا جظئ 
١٩٩٢، وصاطئ بإرجال أول ضاغئئ سسضرغئ ٢٠٢٢/١/٦... 
الةجغرة ظئ، ٢٠٢٢/١/٦) بط تقعا شغ الغعطغظ الاالغغظ 
حتظ ٢٥٠٠ جظثي طع تةعغجاتعط وآلغاتعط السسضرغئ 
حتظ  ذائرة   ٧٠ سظ  تجغث  طا  حارضئ  وصث  الةع،  سئر 
سسضرغئ روجغئ شغ عثه المعمئ الطارئئ بما شغ ذلك 
ظصض صعات طظ أرطغظغا وصرغغجغا إلى داخض ضازاخساان، 
ولعثا صال تعضاغغش (أتعجه بسئارات اطاظان خاخئ إلى 
لططئغ  بسرسئ  اجاةاب  شصث  بعتغظ  الروجغ  الرئغج 
المساسثة... روجغا الغعم ٢٠٢٢/١/٧) وبسث ذلك خرح 
لمظزمئ  الةماسغ  افطظ  لمةطج  طآتمر  شغ  بعتغظ 
طساعثة افطظ الةماسغ سئر الفغثغع غعم ٢٠٢٢/١/١٠
اجاشطئ  والثاخطغئ  الثارجغئ  الصعى  بسخ  ("إن  صائق: 
أغراضعا.  لاتصغص  ضازاخساان  شغ  اقصاخادي  العضع 
وإن طظزمئ طساعثة افطظ الةماسغ تمضظئ طظ اتثاذ 
ضازاخساان.  شغ  افوضاع  تثععر  لمظع  طعمئ  إجراءات 
اتثثت الصرار الدروري وشغ العصئ المتثد. وإن عثه 
الصعات جائصى شغ ضازاخساان لفارة تتثدعا رئاجئ عثا 
الئطث. وإن أتثاث ضازاخساان لغسئ افولى ولظ تضعن 
افخغرة لطاثخض الثارجغ وإن دول طظزمئ طساعثة افطظ 
وإن  ططعظئ.  ببعرات  تسمح  لظ  أظعا  أظعرت  الةماسغ 
افتثاث افخغرة شغ ضازاخساان تآضث أن بسخ الصعى 
والحئضات  اإللضاروظغ  الفداء  اجاثثام  شغ  تاردد  ق 
اقجاماسغئ شغ تةظغث الماطرشغظ واإلرعابغغظ وتحضغض 
خقغا ظائمئ طظ المسطتغظ"... روجغا الغعم ٢٠٢٢/١/١٠)

وأطا الةعئ الباظغئ شثارجغئ:
طآتمر  خقل  تخرغته  شغ  غثضر  لط  بعتغظ  أن  وطع 
افطظ الةماسغ لطمظزمئ، لط غثضر بأن فطرغضا سقصئ 
شغ  واضح  طفععطه  أن  إق  ضقطه  بمظطعق  بافتثاث 
دقلاه، وطا تظاصطاه وجائض اإلسقم الروجغئ صئض ذلك 
دور  سظ  تتثبئ  صث  شضاظئ  المفععم،  عثا  غآضث 
أغدًا  وغآضثه  اقتاةاجات...  شغ  فطرغضا  طفارض 
تغظ  جاضغ  جغظ  افبغخ  الئغئ  باجط  الماتثبئ  رد 
بأظعا  الروجغئ  اإلسقم  وجائض  تظاصطاه  طا  وخفئ 
("اّدساءات طةظعظئ طظ جاظإ روجغا" بحأن المسآولغئ 
الاغ  الحشإ  أسمال  شغ  الماتثة  لطعقغات  المفارضئ 
تعج ضازاخساان، طآضثة أن عثه المجاسط "غغر ختغتئ 
سطى اإلذقق"، وتفدح "اجاراتغةغئ الادطغض الروجغئ". 
الاثخض  ولائرغر   ،(٢٠٢٢/١/٧ سربغئ،  إظثبظثظئ 
الروجغ سئر طظزمئ افطظ الةماسغ شصث أضث الرئغج 
التالغ لطمظزمئ، وعع رئغج العزراء افرطغظغ ظغضعل 
إبر  سطى  جاء  لططإ  اجاةاب  الاتالش  (بأن  باحغظغان، 
أي   .(٢٠٢٢/١/٧ سربغئ،  إظثبظثظئ  خارجغ".  "تثخض 
أن ضض عثه الاخرغتات تثل سطى أن ضازاخساان وطظ 
ورائعا روجغا، بض طظ أطاطعا، ترى أن عثه افتثاث 
شغعا...  ضطع  فطرغضا  بض  داخطغئ  فجئاب  شصط  لغسئ 
طظ  غائغظ  افتثاث  عثه  شغ  افطرغضغ  الدطع  وعثا 

اجاسراض الاخرغتات افطرغضغئ الاالغئ:
أ- دسا بطغظضظ خقل اتخال عاتفغ طع ظزغره الضازاخسااظغ 
إلى ("إغةاد تض جطمغ لطعضع المدطرب شغ ضازاخساان 
الثارجغئ  باجط  الظاذص  وصال  اإلسقم"،  ترغئ  واتارام 
دسط  سطى  حثد  بطغظضظ  "إن  براغج  ظغث  افطرغضغئ 
شغ  الثجاعرغئ  لطمآجسات  الضاطض  الماتثة  العقغات 
ضازاخساان وداشع سظ تض جطمغ لفزطئ غتارم تصعق 

اإلظسان" وصال: "إن أطرغضا صطصئ بحأن افتثاث شغ  
ضازاخساان، لضظعا تساصث أن الةمععرغئ غمضظعا الاساطض 
بمفردعا دون طساسثة طظزمئ طساعثة افطظ الةماسغ... 

شراظج برس ٢٠٢٢/١/٦).
الرئغج  تخرغتات  سطى  طسطصا  بطغظضظ  وصال  ب- 
الضازاخسااظغ صاجط تعضاغغش بإذقق الظار سطى المتاةغظ 
("إظظغ أدغظ عثا الاخرغح إذا ضاظئ عثه عغ السغاجئ 
العذظغئ، شإظظغ أدغظعا... جغ إن إن ٢٠٢٢/١/٩) وضان 
الرئغج الضازاخغ صث أسطظ صائق "أخثرت افواطر بإذقق 
الظار سطى اإلرعابغغظ دون جابص إظثار" وأضاف "أن ٢٠

ألش إرعابغ حارضعا شغ العةعم سطى طثغظئ ألما أتا".
ج- وذالئئ أطرغضا بثروج الصعات الروجغئ طظ ضازاخساان، 
شصال الظاذص باجط الثارجغئ افطرغضغئ ("إن صعات طظزمئ 
ضازاخساان...  تشادر  أن  غةإ  الةماسغ  افطظ  طساعثة 
وإن وجعدعا غبغر تساؤقت. ق غعجث أجاس لعجعدعا"... 

ظعشساغ ٢٠٢٢/١/١١).
شمظ ضض ذلك تزعر طسارضئ أطرغضا اجاثساء الصعات 
طحاضطعا  بتض  وذالئئ  ضازاخساان،  إلى  الروجغئ 
ضث  السظش  تساسمض  ق  وأن  روجغا،  تثخض  دون  طظ 
المتاةغظ. شعغ تثرك أن ذلك غسجز العجعد الروجغ 
ظفئ  وصث  بروجغا...  الظزام  وارتئاط  ضازاخساان  شغ 
اقتعاطات باثخطعا شغ افتثاث، ولضظ لعةئ خطابعا 
تصعق  وطراساة  اقتاةاجات  صمع  بسثم  غطالإ  ضان 

اإلظسان...

والثقخئ:
أ- غادح طما جئص طثى افعمغئ الاغ تعلغعا روجغا 
بظعد  تفسغض  خطش  روجغا  وصفئ  شصث  لضازاخساان، 
اتاةاجات  إلخماد  وذلك  الةماسغ  افطظ  طساعثة 
افولى  المرة  عغ  وعثه  والظار  بالتثغث  ضازاخساان 
ظفسه  اقجط  تتمض  الاغ  المظزمئ  تأجغج  طظث 
تطك  بطثان  بئسخ  غسخش  ضان  طا  رغط   ١٩٩٢ جظئ 
لطمظزمئ،  تثخض  بروز  دون  أتثاث  طظ  المساعثة 

وعثا غثل سطى طثى تطك افعمغئ.
ب- ولضظ طظ وجه آخر شإن خطثطئ افوضاع افطظغئ 
جثغثة  ضسش  طعاذظ  أبرزت  صث  ضازاخساان  شغ 
صث  وعثا  السعشغغاغ  المتغط  شغ  الروجغ  لطظفعذ 
غشري الشرب بإتاذئ روجغا بطعق طظ افزطات تماث 

طظ آجغا العجطى تاى بغقروجغا!
ج- وطع ذلك شطط تساطع أطرغضا تتصغص ضض طا ترغث 
طظ طتاوقتعا لئسط ظفعذعا شغ ضازاخساان، وغزعر 
أن  وأرادت  اقتاةاجات  جغر  سظ  راضغئ  ضاظئ  أظعا 

شغ  رجاقت  لعا  لغضعن  اجاشطاعا  وأظعا  تعظفعا، 
الثاخض وطظ بط تدشط طظ الثاخض وطظ الثارج...

بطث  سطى  افسثاء  غاخارع  أن  المتجن  طظ  إظه  د- 
إجقطغ طبض ضازاخساان، وغظعئعا برواته، وغساشطعا 
غعط  ق  الثي  العصئ  شغ  لمخالتعط  وصثراته  طعصسه 
الضراجغ  سطى  الخراع  إق  الئطث  أعض  طظ  السمقء 
والتخعل سطى أسطى المظاخإ، وغارضعن أعض الئقد 
أرضعا  شغ  غظغئ  وبقدعط  افطّرغظ  غساظعن  شصراء 
واإلجقم  طسطمعن  أعطعا  جض  أن  طع  وخغراتعا 
وطظ  جئغق...  سطغعط  لطضاشر  غةسطعا  ق  أن  غأطرعط 
الثقشئ  إلصاطئ  السمض  ضرورة  أخرى  طرة  غاأضث  عظا 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة تاى تظصث الئقد والسئاد. 
وطظ بط تسعد عثه افطئ ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ 
إِنَّ  هُ  ُ نْرصُ يَ نْ  مَ اهللاَُّ  نَّ  َ لَيَنْرصُ ﴿وَ طظخعرة  سجغجة  لطظاس 

 ﴾ يزٌ زِ يٌّ عَ وِ اهللاََّ لَقَ
الباظغ سحر طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/١/١٥م

وشرططئ  جسره  تثفغخ  بعثف  المخارف  أو  السعق 
باخرغتات  لئظان  شغ  السغاجغعن  وغثرج  خسعده. 
تسائر تعخغات خظثوق الظصث بمبابئ صعاظغظ ق غةعز 
الظصث  خظثوق  دسط  سطى  غسامثون  وأظعط  طثالفاعا 
وعط تصغصئ غرعظعن الئطث وأعطه له. سطما أن حطإ 
تسادل  المالغئ"  "العظثجات  لثغعن  الربعغئ  السعائث 

أضساف طا جغسطغه خظثوق الظصث لطئظان.
والشاز  الظفط  طعضعع  طبض  الضئرى  الصرارات  وأطا 
وطعضعع الضعرباء شأطرغضا عغ طظ تمسك بعا ولصث 
خرتئ السفغرة افطرغضغئ بسغث اجاماسعا طع رئغج 
وزارة  طظ  رجمغاً  ضااباً  له  تسطغمعا  سظ  التضعطئ 
الثجاظئ افطرغضغئ اتفاصغات الطاصئ اإلصطغمغئ بغظ لئظان 

وافردن وطخر.
سطى  جثرغئ  تطعل  طظ  وطا  لئظان  طحضطئ  عغ  عثه 
المساعى الثاخطغ، وق تطعل ترصغسغئ بغثه، بض عغ رعظ 
لطثارج، وطا جاجئ لئظان إق دطى طاترضئ بغث الثارج 

غأتغ بعط وغسطغعط دورا ضما تصادغ طخطتاه.
وظسعد وظصعل: إنَّ الصرار الثاخطغ شغ لئظان لغج شغ غث 
أعطه وإنَّ الاشغغر شغ لئظان ق غضعن سظ ذرغص خظثوق 
اظاثابغ غمسك به الفاجثون. شمحضطئ لئظان عغ شغ 
أجاجعا شساد الظزام الرأجمالغ الربعي، وشساد الظزام 
الطائفغ، وشساد جاجئ الئطث وأتجابه، وخظثوق الظصث 
والئظك الثولغغظ لغسا أصض شسادا وإشسادا طظ المآجسات 

الرجمغئ شغ لئظان بض عما أس الفساد وأربابه.
إنَّ أي تض جثري غةإ أن غضعن طرتئطا بمتغط لئظان، 
خخعخاً،  الحام  بقد  أي  الحاطغ،  المتغط  جغما  ق 
لغج  لئظان  غظسط  تغظعا  سمعطاً،  اإلجقطغ  والمتغط 
طتغطه  طظ  تأتغه  بثغرات  بض  شصط  لئظان  بثغرات 
وتاضظاه بعخفعط أطئ واتثة غتضمعا إطام واتث شغ 

ظض دولئ واتثة، وسسى أن غضعن صرغئا.
* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان

حرضئ تعتال الفرظسغئ تربط الاظصغإ سظ الشاز والظفط 
شغ الرصسئ الئترغئ رصط ٩ شغ المغاه اإلصطغمغئ بةظعب 

لئظان بارجغط التثود الئترغئ.
الاتعغقت  بثأت  أن  شئسث  المالغ  الحص  شغ  وأطا 
السةج  وخض   ٢٠١١ جظئ  بثاغئ  الاراجع  شغ  الثارجغئ 
شغ التساب الةاري الثارجغ لثى لئظان إلى ٤,٧ ططغار 
دوقر جظئ ٢٠١٥ وتط إخفاؤه طظ المخرف المرضجي 
والئظك الثولغ سظ الظاس (تسإ وضالئ روغارز). وبثل 
اقتاغاذات  سطى  لطمتاشزئ  ختغتئ  خطعات  اتثاذ 
المائصغئ طظ السمطئ افجظئغئ أسطظ تاضط طخرف لئظان 
سظ خطعات تتفج إلغثاع تسابات شغ السمطئ افجظئغئ 
طصابض سعائث ربعغئ طرتفسئ وخطئ شغ بسخ افتغان 
إلى ظسئئ ٢٠٪ وطظعط طظ صال إظعا وخطئ إلى ٢٥٪ 
وعضثا تّعل الضبغر طظ أطعالعط شغ الثارج إلى الئظعك 

الطئظاظغئ المحارضئ لما جمغ بـ"العظثجات المالغئ".
وشغ جظئ ٢٠١٧ وفعثاف اظاثابغئ أصر طةطج الظعاب 
طظ  زاد  طا  والرواتإ  الرتإ  جطسطئ  صاظعن  لئظان  شغ 
وطع  سةجعا.  طظ  وزاد  الثولئ  خجغظئ  اجاظجاف  سمطغئ 
تةط  وتصطغص  الثطغب  طظطصئ  شغ  طالغ  حح  تخعل 
تثشص افطعال طظ الثارج إلى لئظان تاول أزقم الظزام 
تمرغر صعاظغظ زغادة شغ الدرائإ وضاظئ تطك المتاولئ 
الاغ أدت قتاةاجات جظئ ٢٠١٩، وظعر السةج المالغ 
الثي وخض إلغه لئظان تغث تثطش سظ جثاد دغعظه شغ 

حعر آذار/طارس جظئ ٢٠٢٠.
إن التطعل المئظغئ سطى أجاس المئثأ الرأجمالغ ق تسث 
لط  ذلك  ورغط  طآصائ  بارصغسات  أحئه  عغ  بض  تطعق 
غصط الظزام الرجمغ شغ لئظان وأزقطه باطك الارصغسات، 
تعخغات  تطئغص  عع  اآلن  تاى  به  غصعطعن  طا  وجض 
خظثوق الظصث الثولغ طظ تسعغط لطغرة الطئظاظغئ ووصش 

دسط اجاغراد الئدائع طظ الثارج.
وطظث جظئ تصرغئا ولستإ أي شاغض قظفةار داخطغ شغ 
الئطث غصعم المخرف المرضجي بسمطغئ ضت لطثوقر شغ 

تامئ: الاثاسغات السغاجغئ شغ ضازاخساان

تامئ ضطمئ السثد: تصغصئ افزطئ شغ لئظان

بسث أن تمئ تطئغئ ذطإ التعبغغظ بإتدار الدماظئ المططعبئ، وصئعلعط لعا، لقشراج سظ افخ طتسظ طتمث 
الةسثبغ أتث أسداء تجب الاترغر شإذا بعط غططئعن طظه تسعثًا بارك السمض طع تجب الاترغر، شرشخ ذطئعط 
شأسادوا جةظه! وشغ عثا الخثد، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: إن ذطإ 
ترك السمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة عع ذطٌإ غغر حرسغ وغغر صاظعظغ، بض عع طظ 
صئغض الترب سطى اهللا ورجعله، طاسائق: أق غضفغ المسطمغظ طا غساظعظه طظ الشرب الضاشر لادغش افظزمئ الصائمئ 
شغ بقد المسطمغظ طجغثًا طظ الزطط؟! طآضثا: إن تجب الاترغر، لظ غظخاع لطمتاوقت الغائسئ، شعع طسروف لثى 
افطئ تجب جغاجغ غسمض شغ أضبر طظ ٤٠ بطثًا تعل السالط، شاإلجقم طئثؤه، والسغاجئ سمطه، شطغسطط التعبغعن 
وغغرعط، أن السمض إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تطئص اإلجقم عع شرض سطغعط صئض أن غأتعا إلى التضط 
وبسث أن وخطعا إلغه، وعط طظ غّثسعن المسغرة الصرآظغئ، وجغئصى تجب الاترغر غسمض طا دام اإلجقم طشغئاً سظ 

التضط، تاى غمظ اهللا جئتاظه بظخره وتمضغظه لسئاده الخالتغظ، باتصغص وسثه، وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص.

الحوثيون يساومون المعتقل ع ترك أفكارهم
احهم! مقابل إطالق 

برنامج البطاقة الصحية الوطنية  باكستان 
خطوة نحو الخصخصة الكاملة للقطاع الصحي
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 افربساء ١٦ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٩ ضاظعن الباظغ/غظابر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٣٧٤

بمعازاة ذطإ رئغج جرغقظضا تثفغش جثاد الثغعن الربعغئ لطخغظ، بسث أن أخئتئ طئادرة التجام والطرغص 
الخغظغئ، طةرد ضابعس طبصض بالثغعن، صال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: 
إن العضع شغ باضساان الغعم ق غثاطش ضبغرًا سظ العضع شغ جرغقظضا، وغاط اآلن إظفاق الةجء افضئر طظ سائثات 
الدرائإ شغ باضساان سطى المثشعسات الربعغئ. وغبئئ العضع شغ جرغقظضا وباضساان أن الخغظ ججء طظ 
الظزام الرأجمالغ السالمغ التالغ، الثي تصعده أطرغضا. لثلك، جعاء تط اصاراض افطعال طظ الخغظ أو أطرغضا 
أو أي دولئ أو طآجسئ أخرى، شإظعا جاشرق الئقد المصارضئ بالثغعن الربعغئ، وأضث الئغان: غتااج السالط إلى 
ظزام اصاخادي سالمغ جثغث ق غعجث إق شغ اإلجقم، وق غمضظ أن تتصصه إق دولئ المسطمغظ، الثقشئ الاغ 
جاظعغ عغمظئ الثوقر وترشخ الاساطض طع المآجسات اقجاسمارغئ، وتدع الظفط والشاز وطتطات الطاصئ شغ 
دائرة المطضغئ الساطئ. وغمضظ لطثقشئ وتثعا شرض عثا الظزام اقصاخادي البعري شغ السالط. وخاذإ الئغان 
المسطمغظ شغ باضساان: اصاطسعا الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الصمسغ، تاى غاط ضمان تطئغص الثغظ التص؛ 

اإلجقم، الثي ارتداه اهللا جئتاظه وتسالى لطئحرغئ جمساء، وذلك طظ خقل إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

وخطظا إلى افسمال اإلجراطغئ الاغ صاطئ بعا سخابات 
غععد العاشثة إلى بغئ المصثس؛ تتئ غطاء وطساسثة 
الخطغئغغظ الةثد اإلظةطغج، وذلك خقل شارة طا جمغ 
باقظاثاب، والسظعات الاغ أسصئاعا بسث الاعةغر الصسري 
به  صام  طا  التطصئ  عثه  شغ  وجظضمض   .١٩٤٨ جظئ 
أرض  ضث  المشاخئعن  والخعاغظئ  الةثد،  الخطغئغعن 

وأعض المسةث افصخى وأضظاشه المئارضئ.
لصث بطشئ المةازر الاغ صام بعا غععد شغ بغئ المصثس 
المظزمات  ذرغص  سظ  اإلظةطغج  طزطئ  تتئ  وأضظاشه 
الترضئ  أجساعا  والاغ  والسطظغئ  السرغئ  اإلرعابغئ 
الخعغعظغئ شغ شطسطغظ، طا غجغث سطى السئسغظ طةجرة 
صئض جظئ ٤٨، واجامرت بسث ذلك شغ طططع الثمسغظات؛ 
اجاحعث شغعا المؤات طظ أعض شطسطغظ، وجرح اآلقف؛ 
طا أحاع الثعف والعطع بغظ السضان السجل، الثغظ جطئعط 
المسطمغظ  تضام  سطغعط  وتآطر  أجطتاعط،  اإلظةطغج 
بعط  غفسطعن  ترب  بق  لغععد  وأجطمععط  وخثلععط، 
افشاسغض؛ بق رتمئ وق ععادة. وتسئإ ذلك وغغره طظ 
أسمال إجراطغئ، شغ تحّرد اآلقف طظ أعض شطسطغظ طظ 
أرضعط ودغارعط، إلى الئقد المةاورة والحاات. وطظ 
عثه المثابح الةماسغئ سطى جئغض المبال ق التخر: باارغت 
١٩٣٨/٧/٢٦م، ألصى أتث سظاخر سخابئ "إتسض" صظئطئ 
غثوغئ شغ أتث أجعاق تغفا؛ شاجاحعث جراء ذلك ٤٧

طمظ وجثوا شغ السعق. وشغ ١٩٤٧/١٢/٣١م، صاطئ 
صعة طظ "الئالماخ" صعاطعا ١٧٠ طسطتاً بعةعم سطى صرغئ 
بطث الحغت، تغث ذعصعا الصرغئ، ودطروا سحرات الئغعت 
والمماطضات؛ طا أجفر سظ ارتصاء ٦٠ حعغثًا؛ طظ بغظعط 
السثغث طظ افذفال والظساء. وشغ ١٩٤٨/٣/٣١ لشَّمئ 
سخابئ "حاغرن" اإلرعابغئ صطار الصاعرة تغفا السرغع؛ 
٢٢ شغ  آخرون.   ٦٠ وجرح  حثخاً،   ٤٠ شاجاحعث 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٤٩وجَّه ضابط سمطغات طظزمئ 
"العاجاظاة" غغةال غادغظ أطرًا لصائث "الئالماخ" غغةال آلعن 
بالصغام بسمطغئ سسضرغئ ضث صرغئ الغازور. وأجفر عثا 
اقساثاء سظ طصاض ١٥ شطسطغظغاً، لصغ طسزمعط تافه 
وعط شغ شراش الظعم. وشغ سام ١٩٣٧، ألصى أتث سظاخر 
الثدار  جعق  سطى  صظئطئ  الخعغعظغئ  "إتسض"  طظزمئ 
المةاور لئعابئ ظابطج شغ طثغظئ الصثس؛ طا أدى إلى 
اجاحعاد سحرات طظ الظاس، وإخابئ الضبغرغظ بةروح. 
وباارغت ١٩٤٧/١٢/٢٩م، اجاحعث ١٤ طسطما، وجرح 
٢٧، شغ باب الساطعد شغ الصثس باظفةار برطغض طتحع 
الغعم  وشغ  "أرغعن".  سخابات  وضساه  بالمافةرات؛ 
الاالغ، وسطى غث السخابات ظفسعا وبالطرغصئ ظفسعا 

وشغ المضان ذاته اجاحعث ١١ سربغا.
عثا غغخ طظ شغخ المةازر الاغ تخطئ، وعظا ذضرظا 
شغ  غطعل  سظعا  التثغث  فن  الظماذج؛  بسخ  شصط 
تفخغقتعا؛ فظعا تجغث سظ السئسغظ صئض سام ٤٨؛ وعغ 

تتااج إلى بتث ضاطض بتغبغاتعا وتفخغقتعا.
وباإلضاشئ لاطك المةازر وافسمال اإلرعابغئ صام الغععد 
بعثم صرى بأضمطعا، وإزالاعا طظ العجعد وبظعا طضاظعا 
صرى وطثظاً غععدغئ؛ وغّغروا أجماءعا ضطغئ وبطس سثد الصرى 
المثطرة شغ شطسطغظ تثطغرا ضاطق جظئ ٤٨ تعالغ ٥٣١

صرغئ ضان غصطظعا ظتع ٨٠٧ آقف ظسمئ، وتاعزع سطى 
١٤ صداء شغ ٦ ألعغئ. وطظ المثن الغععدغئ الاغ أصغمئ 
سطى أظصاض صرى سربغئ (بغئ تاضفا) طضان صرغئ ططئج، 
(وعرتسغطغا) طضان صرغئ أبع ضحك، (وتض أبغإ) طضان 
صرغئ تض الربغع، (وإغقت) طضان صرغئ أم الرحراش شغ 
الةظعب. (وأحضطعن) طضان طثغظئ سسصقن، (وبغر حغئع) 
طضان طثغظئ بؤر السئع، و(أحثود) طضان طثغظئ أجثود. 
إلى غغر ذلك طظ سحرات بض طؤات الصرى المثطرة؛ والاغ 
أصغط طضاظعا طثن وصرى غععدغئ وضغئعتسات. ضما أظعط 
إلى  طظعا  صسما  وتعلعا  المساجث؛  طظ  الضبغر  عثطعا 
تزائر لطثظازغر، أو طقٍه لغطغئ وخمارات!! وبطشئ المساجث 
المثطرة شغ شطسطغظ جظئ ٤٨ تعالغ ١٢٠٠ طسةث 
وطصام، وطبطعا طظ المصابر. وطبال ذلك: تّعل طسةث 

المغسر بسصعط الةجء طع السةج، وعضثا.
وعثه الصاسثة غآخث سطغعا اآلتغ:

افتضام،  ضض  سطى  تظطئص  شق  ططردة  لغسئ  أظعا   -
غطجطك  غصال  ق  ضاطق  الغعم  خغام  سظ  سةج  شمظ 
غاتعل  بض  سطغه،  تصثر  الثي  الغعم  طظ  ججء  خغام 
إلى الئثغض الحرسغ اآلخر، وطظ ططك ججءًا طظ الرصئئ 
طظ  ججءًا  أساص  له  غصال  ق  شغعا  حرغك  له  وضان 

الرصئئ، بض تتعل إلى بثغض.
- لصث أخثت الصاسثة طظ صعله تسالى: ﴿َشاتَُّصعا اهللاََّ َطا 
َوَما  َفاْجَتِنُبوُه،  َعْنُه  نََهْيُتكُْم  «َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصعله  اْجَاَطْسُاْط﴾ 
اقجاطاسئ  شةسض  اْسَتطَْعُتْم»  َما  ِمْنُه  َفاْفَعلُوا  ِبِه  أََمْرتُكُْم 
شغ طا ذطإ الصغام به ولط غصرظعا شغما ظعى سظه، شق 
تظطئص الصاسثة سطى الفسض المظعغ سظه والترام، فن 
الصغام  بسضج  بفسض  صغاطا  ولغج  لطفسض  ترك  الظعغ 

بالفسض غطجطه صثرة سطى الصغام به.
- إن تمض الصاسثة سطى شسض الترام وترك العاجإ عع 
ضثب سطى الفصعاء باتمغطعا طسظى غغر الثي أرادوه، 
بالسرف  شأراد  طالك  شأطا  أخرى،  بصعاسث  شسطعا  ضما 
والاابسغظ  الختابئ  زطظ  زطاظه  شغ  المثغظئ  سرف 
وعع ظعع طظ اإلجماع، ولغج سرف الحسعب شغ ضض 

زطان، والحاذئغ صسط المخالح إلى بقث:
١- طخالح طسائرة، وعغ ضض طخطتئ اسائرعا الحرع 

وأطر بعا.
الحرع  ألشاعا  طخطتئ  ضض  وعغ  ططشاة،  طخالح   -٢

وترطعا.
٣- طخالح طرجطئ، وعغ ضض طخطتئ لط غسائرعا الحرع 
ولط غطشعا، شطط غأطر بعا ولط غظه سظعا، وضرب طبق 
لعا جمع الصرآن، شطط غأطر بالةمع ولط غظه سظه، ولط 

غصض إظعا تسصط طا أوجإ اهللا وتسائغح طا ترم اهللا.
شاجثة  شعغ  المتزعرات  تئغح  الدرورات  صاسثة   -
المئظى والمسظى، شطفر الدرورات طظ ألفاظ السمعم 
شإذا  السمعم،  ألفاظ  طظ  ضثلك  المترطات  ولفر 
ضاظئ ضض الدرورات تئغح ضض المترطات، شماذا غئصى 

طظ دغظ؟!
* إن تتمغض أصعال الفصعاء طساظغ لط غصخثوعا عع 

ضثب سطغعط وتثلغج، ق غفسطه إق طظ ق خقق له.
وضغش تظست أصعال الرجال صعل اهللا؟ وضغش غسطع صعل 

الفصغه سطى صعل اهللا؟
اظصطاع  بسث  جاءوا  لفصعاء  اجاعاد  الصعاسث  إن   -

العتغ وق غظست صعل العتغ إق بعتغ.
- إذا وصع الظست لتضط طا شق غةعز السمض بالمظسعخ 
صعق واتثا، شإذا جاء الحرع وترم الثمر شظست تضط 
اإلباتئ شضغش غسمض بالمظسعخ شغسائاح طا ترم اهللا؟

* إن صاسثة (طا ق غثرك ضطه ق غارك جطه) ق تظطئص 
سطى تةجئئ التضط باإلجقم ق طظ صرغإ وق طظ بسغث.
 - بط إن الصاسثة جاءت شغ تص سةج الفرد ولغسئ 
شغ تص التاضط الثي ق غعجث طا غمظسه طظ تطئغص 
الحرع، وإن ضان ساججا شالتضط غعجإ سجله وق غصال 
باسطغض الحرع فجطه، شق غصاس التاضط سطى الفرد.
- والصاسثة عغ لتضط طسغظ ولغسئ لطحرغسئ ضطعا.

وإذا أخثظاعا شغ جاظإ افسثار تضعن صث دخطئ شغ 
المتثد،  السثر  سطى  بثلغض  الحرع  جاء  الاغ  الرخص 
والسثر ق غسطض وق غصاس سطغه، وعع تالئ خاخئ شق 

تعضع صاسثة ساطئ.
بعا  لطسمض  أتضام  اظاصاء  تسظغ  افتضام  تةجئئ  إن   -
غتثد  لط  طسمى  غغر  أجض  إلى  أخرى  أتضام  وترك 
غاط  أجاجه  سطى  الثي  المسغار  غتثد  ولط  زطاظه، 
اخاغار عثه افتضام وطا أجئاب ترك افخرى، شغضعن 
مْ  هُ اءَ وَ قُّ أَهْ بَعَ الْحَ لَوِ اتَّ الععى الثي صال شغه اهللا: ﴿وَ

.﴾ نَّ ن فِيهِ مَ ضُ وَ َرْ األْ اتُ وَ اوَ مَ تِ السَّ دَ سَ لَفَ
وعثا  تحرغسغا،  شراغا  تسرف  ق  المةامسات  إن  بط   -
لط  الاغ  الةعاظإ  شغ  اهللا  حرع  غغر  تتضغط  غتاط 
اهللا،  أظجل  طا  بشغر  تضط  وعثا  الحرع،  طظ  ظأخثعا 
شاسثدت  بالضفر والزطط والفسعق،  اهللا  وخفه  الثي 
افوخاف والمعخعف واتث، وصث تةامع ضض افوخاف 

شغه، وعثا طظضر سزغط وإبط ضئغر.
الَ  بِّكَ  رَ وَ الَ  ﴿فَ تسالى:  اهللا  بصعل  الاثضغر  وغضفغ 
وا  دُ يَجِ الَ  مَّ  ثُ مْ  يْنَهُ بَ رَ  جَ شَ ا  فِيمَ وكَ  مُ كِّ يُحَ تَّى  حَ نُونَ  مِ ؤْ يُ
لِيماً﴾.  تَسْ وا  لِّمُ يُسَ وَ يْتَ  قَضَ ا  مَّ مِّ جاً  رَ حَ مْ  هِ سِ أَنفُ فِي 
مُ  لَهُ بَيَّنَ  تَ ا  مَ دِ  عْ بَ ن  مِّ م  هِ ارِ بَ أَدْ لَى  عَ وا  تَدُّ ارْ ينَ  الَّذِ ﴿إِنَّ 
الُواْ  مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ مْ ذَ لَى لَهُ أَمْ مْ وَ لَ لَهُ وَّ يْطَانُ سَ  الشَّ دَ الْهُ
رِ  َمْ األْ بَعْضِ  فِي  مْ  كُ نُطِيعُ سَ هُ  اللَّ لَ  زَّ نَ ا  مَ واْ  هُ رِ كَ ينَ  لِلَّذِ

 ﴾ مْ هُ ارَ رَ مُ إِسْ لَ عْ هُ يَ اللَّ وَ

املسةث افصخى وطحروع الاععغث. 
طا عع واجإ املسطمني؟!

(التطصئ السادجئ)
ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

إلى  الظاس  واظصسط  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمثا  اهللا  بسث  أن  طظث 
اإلجقم  خاض  وضاشر،  طآطظ  إلى  وطضثب،  طخثق 
خراسا سصائثغا وجعدغا طع ضض السصائث والمئادئ لط 

غظصطع إلى غعطظا عثا.
إجصاط  طظ  الضاشر  الشرب  تمضظ  الفائئ  الصرن  وشغ 
دولئ الثقشئ ششاب اإلجقم طظ المعصش الثولغ وطظ 
التغاة، وأخئح طةرد جطعك شردي ودغظا ضعظعتغا ق 

أبر له شغ التغاة.
إق أن الضاشر غثرك تمام اإلدراك بأن غغاب اإلجقم 
عع أطر آظغ طآصئ، لخثق سصغثته وطعاشصاعا لطفطرة 
ولرصغ تحرغسه، وأن اهللا تضفض بتفزه، ووسث سئاده 

باقجاثقف والامضغظ.
السمض  تسطظ  إجقطغئ  ترضات  صاطئ  وسظثطا 
طظ  ظفعجعط  شغ  الرسإ  تترك  اإلجقم  لاطئغص 
سقصاتعا  شغ  اإلجقم  جاتضط  الاغ  الثقشئ  سعدة 
الثاخطغئ والثارجغئ، وتعتث المسطمغظ، وتصطع دابر 

المساسمرغظ وتقتصعط شغ سصر دارعط.
سطى  طثطرة  وتحغئ  حسعاء  ترب  طظ  ظحعثه  وطا 

بقد المسطمغظ لعع خغر دلغض.
جئعئ  عغ  اإلجقم  سطى  الترب  جئعات  أخطر  وإن 
اإلجقم،  خعرة  لاحعغه  اإلسقطغئ  الفضرغئ  الترب 
وإلتئاط المسطمغظ وجسطعط غاصئطعن تطئغص أتضام 
دولئ  إلصاطئ  السمض  سظ  وإلصسادعط  سطغعط،  الضفر 

اإلجقم، بض لغتضمعا عط أظفسعط بالضفر.
شاط تةظغث رجال تاجروا بثغظعط لغضعظعا صادة ترب 
طا  وتّمطععا  الظخعص  شأولعا  اإلجقم،  سطى  الضطمئ 
لط تتامض، وضثبعا سطى السطماء وتّمطعا أصعالعط طا 
الاطئغج  بصخث  شصعغئ  بصعاسث  وجاءوا  غصعلعه،  لط 
سطى المسطمغظ، طظعا: (الدرورات تئغح المتزعرات)، 
المفاجث)  و(درء  الدررغظ)،  وأصض  الحرغظ  و(أععن 
بخثدعا  ظتظ  الاغ  والصاسثة  المخالح)  و(صاسثة 
لطمطالئغظ  لغصعلعا  جطه"  غارك  ق  ضطه  غثرك  ق  "طا 
شغ  الاثرج  طظ  بث  ق  روغثضط!  اهللا  حرع  باتضغط 

الاطئغص شق غمضظ تطئغص اإلجقم دشسئ واتثة!
ولاةطغئ المسألئ وبغان سزط وزرعا وخطعرتعا ظثضر 

بالمسائض الاالغئ:
* إن اهللا أضمض لظا الثغظ وأتط سطغظا ظسمه شأظجل الصرآن 
مْ  لَكُ لْتُ  مَ أَكْ مَ  ﴿الْيَوْ تسالى:  صال  حغء،  لضض  تئغاظا 
مَ  الَ ِسْ اإلْ مُ  لَكُ يتُ  ضِ رَ وَ تِي  مَ نِعْ مْ  يْكُ لَ عَ تُ  مْ أَتْمَ وَ مْ  دِينَكُ
الْكِتَابَ  يْكَ  لَ عَ لْنَا  زَّ نَ ﴿وَ صائض:  طظ  جض  وصال  دِيناً﴾. 
 ﴾ ينَ لِمِ سْ لِلْمُ   رَ بُشْ وَ ةً  مَ حْ رَ وَ   دً هُ وَ ءٍ  يْ شَ لِّ  لِّكُ تِبْيَاناً 
شما طظ شسض غضعن إلى صغام الساسئ إق شغه شغ ضااب 
الصاسثة  أخثت  وطظه  تضمه،  بغان  لظئغه  ووتغه  اهللا 

(افخض شغ افشسال الاصغث بالتضط الحرسغ).
* لصث سرف الفصه بإجماع بأظه "سطط بالمسائض الحرسغئ 
شافدلئ  الافخغطغئ"،  افدلئ  طظ  المساظئطئ  السمطغئ 
ولغسئ  الافخغطغئ  افدلئ  عغ  الفرسغئ  افتضام  سطى 
اإلجمالغئ، شق غصال المسألئ دلغطعا الصرآن أو السظئ 
لظصش  التثغث،  أو  اآلغئ  إغراد  غةإ  بض  الصاسثة،  أو 

سطى صعة الثلغض ووجه اقجاثقل به سطى المسألئ.
غساظئطعن  والاابسعن  الضرام  الختابئ  ضان  لصث   *
غاماسعن  ضاظعا  بما  طئاحرة  الظخعص  طظ  افتضام 
به طظ شخاتئ الطسان وطسرشئ بالاظجغض وبمظاجئات 
لاصسغث  التاجئ  دون  بالتثغث  وطسرشئ  العتغ  ظجول 
الصعاسث، وعثا عع افخض، ولضظ سظثطا شسث الطسان 
افشعام  اخاطفئ  الاظجغض،  زطظ  سظ  الظاس  وَبُسث 
وظعرت التاجئ لعضع صعاسث تدئط الطسان والفعط 
واقجاعاد، شضاظئ الصعاسث اجاعادا لعاضسعا ولغسئ 
عغ التةئ، وإظما التةئ شغ لسان افصتاح وشغ العتغ 

طمبق شغ الظخعص الاغ اجاظئطئ طظه الصعاسث.
* سظث تسارض الظص طع الصاسثة ُتَرّد الصاسثة وُغسمض 

بالظص، شق غصش اجاعاد أطام صعل اهللا ورجعله.
* لصث وضسئ الصعاسث لدئط جغر الفصغه شغ اقجاعاد، 
طظعا طا عع صطسغ وطظعا طا عع ظظغ، وطظعا طا عع 

طثجعس لغج له أخض طظ العتغ والحرع.
التضط  تةجئئ  حئعئ  شغ  ظظزر  جئص  طا  ضعء  وسطى 
غارك  ق  ضطه  غآخث  ق  (طا  صاسثة  وشغ  باإلجقم، 
المغسر  غسصط  (ق  طظعا  أخرى  خغس  لعا  الاغ  جطه) 
بالمسسعر)، (طا ق غثرك ضطه ق غارك طا تغسر طظه).

السعرة  جار  طظ  ظامضظ  لط  إذا  سطغعا  افطبطئ  وطظ 
ضطعا لسئإ طا، شطظسار طا تغسر لظا طظ جارعا، وطبال 
آخر لصث ُأطرظا بالخقة تاطئ طظ الاضئغر إلى الاسطغط، 
شإذا سةجظا سظ الصغام خطغظا جطعجا، شق غسصط الضض 

حئعات تعل تةجئئ التضط باإلجقم
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث رضعان أبع سعاد (أبع سماد)ـ 

افبصار  لاربغئ  تزغرة  إلى  سضا  صداء  الئخئ  صرغئ 
صداء  شغ  الجغاعن  سغظ  وطسةث  لطظفاغات.  وطضإ 
خفث إلى تزغرة لفبصار، والمسةث افتمر إلى ططعى 
طسرض  إلى  الغعظسغ  والمسةث  أسراس،  وصاسئ  لغطغ 
طصرا  جسض  خفث  شغ  الصطسئ  وطسةث  وخعر،  تمابغض 
لمضاتإ الئطثغئ، وطسةث سغظ تعض صداء تغفا إلى 
غععد  تعلعا  ضبغرة  طساجث  وعظاك  وخمارة.  ططسط 
إلى ضظج، طظعا المسةث الغسصعبغ شغ خفث، وطسةث 
غاصعق صداء ذئرغا، وطسةث السفعلئ صداء الظاخرة، 
تغفا،  صداء  الضرطض  ذغرة  وطسةث  ضفرغاا،  وطسةث 
وطسةث السئاجغئ، وطسةث غازور صداء غاشا، باإلضاشئ 
وبالمةمض  والمصاطات.  المساجث  طظ  السحرات  إلى 
شطسطغظ  شغ  وإشسادا  شسادا  سابعا  صث  غععد  شإن 
وق  إظسان  طظعط  غسطط  ولط  وحسئعا،  وطساجثعا 
جض  لصعله  طخثاصا  وعثا  تغعان.  وق  تةر  وق  حةر 
نَ  وْ عَ يَسْ ا اهللاَُّ وَ أَهَ فَ بِ أَطْ رْ اراً لِّلْحَ واْ نَ دُ قَ امَ أَوْ لَّ جقله: ﴿كُ

.﴾ ينَ دِ سِ ِبُّ املُْفْ اهللاَُّ الَ حيُ اداً وَ ضِ فَسَ يفِ األَرْ
البعرات  أحضال  ضض  سطى  بالصداء  اإلظةطغج  صام   -٤
والمصاوطئ بالمحارضئ طع الغععد؛ وخاخئ بعرة طعجط 
الئراق  وبعرة   ١٩٢٠ جظئ  السقم  سطغه  طعجى  الظئغ 
جظئ  الصسام  الثغظ  سج  الحغت  وبعرة   ،١٩٢٩ جظئ 
الضئرى.  البعرة  المسماة   ١٩٣٦ جظئ  وبعرة   ،١٩٣٥
وعثه البعرات صاطئ ضث اإلظةطغج والغععد طسا، وضث 
ظفسه  العصئ  وشغ  شطسطغظ،  تععغث  شغ  جغاجاتعط 
طظسعا تسطح أعض الئقد، وضاظئ سصعبئ اإلسثام لضض طظ 
غعجث سظثه جقح، وشغ المصابض جمتعا لطغععد بإظحاء 
الاظزغمات السسضرغئ؛ طبض سخابات (الئالماخ والعاجاظا 
وحاغرن وافرجعن وإتسض..)، وحراء افجطتئ بأظعاسعا. 
وصاطعا ضثلك باجوغثعط بالسقح وتثرغئعط شغ طراضج 

الةغح الئرغطاظغ.
اقجاسمارغئ  الثول  طع  بالاساون  اإلظةطغج  صام   -٥
وأخرى  دولغئ  صرارات  سثة  باجاخثار  الظخراظغئ، 
برغطاظغئ شغ سعث اقظاثاب ُتمضظ الغععد طظ شطسطغظ؛ 
غآضث  والثي  جظئ ١٩٣٠؛  افبغخ  الضااب  طظعا:  ضان 
سطى وسث بطفعر، وإصاطئ العذظ الصعطغ لطغععد، وتظزغط 
جظئ  الاصسغط  وصرار  شطسطغظ،  إلى  الغععدغئ  العةرة 
١٩٤٧؛ والثي صسط شطسطغظ إلى بقبئ ضغاظات واتث 
لطغععد، والباظغ لطسرب والبالث غاسطص باثوغض افطاضظ 

الثغظغئ وطظعا طثغظئ الصثس.
٦- اخطظع اإلظةطغج العجائط المااالغئ لطةغعش السربغئ؛ 
 ،١٩٤٨ جظئ  اقظاثاب  إظعاء  طسرتغئ  بسث  وذلك 
شتثبئ بسث ذلك ترب ١٩٤٨ وصث احارك شغ عثه 
أحاساعا  الاغ  افضاذغإ  تسإ  جغعش  جئسئ  الترب 
الثول السربغئ. وضان سطى رأجعا جغح اإلظصاذ الثي 
تحضض بصرار طظ الةاطسئ السربغئ جظئ ١٩٤٧، وضاظئ 
الظاغةئ العجغمئ المئرطةئ تسإ خطئ اإلظةطغج والثول 
غععد  ضغان  صغام  سظ  أسطظ  ذلك  إبر  وسطى  افوروبغئ 
افطط  رأجه  وسطى  الشرب  به  واسارف  رجمغ،  بحضض 
الماتثة بأغطئغئ ١٦٣ دولئ طظ أخض ١٩٣، بط ُصئض 
١٩٤٩ جظئ  الماتثة  افطط  شغ  سدعا  الضغان  عثا 

بالصرار رصط ٢٧٣.
عثا طا تخض طظ طآاطرات تةاه شطسطغظ بسث عثم 
الثقشئ السبماظغئ، وجغطرة اإلظةطغج سطى شطسطغظ تاى 
إسقن صغام ضغان غععد، وجطإ إخعان الصردة والثظازغر 
وصش  شعض  إصطغمغئ.  وخغاظات  دولغئ،  بمآاطرات  إلغعا 
وأضظاشعا  الصثس  سطى  الاآطر  شغ  التث  عثا  سظث  افطر 
وطسةثعا؟! وظخض إلى الجاوغئ السادجئ والسابسئ وعغ: 
وتسطغط  الئرغطاظغ،  اقظاثاب  بسث  المآاطرة  (اجامرار 
شطسطغظ ضاططئ لغععد، وطعصش تضام المسطمغظ طظ 
عثه المآاطرات). وشغ عثه الجاوغئ ظضمض التثغث سظ 
الثول  واساراف  غععد  دولئ  صغام  تطئ  الاغ  المرتطئ 

 الظخراظغئ بعا؛ شغ عغؤئ افطط الماتثة
غائع ...

الخالفة وحدها ستنهي هيمنة الدوالر 
والتعامل مع المؤسسات االستعمارية
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