
تظاول طآتمر الثقشئ السظعي ٢٠٢٣، الثي ظزمه تجب 
والمرضجغئ  المخغرغئ  الصدغئ  تعظج،  وقغئ  الاترغر/ 
دارت  الثي  المتعر  شضاظئ  والثقشئ،  اإلجقم  افولى؛ 
سطغه ضطمات الماتثبغظ باسائارعا العاجإ الثي أوجئه 
اهللا سطى جمغع المسطمغظ، وباسائارعا الئثغض التداري 
العتغث الصادر سطى إخراج افطئ بض الئحرّغئ ضّطعا طظ 
طآزصعا. وشغما غطغ الظصاط الاغ تدمظعا الئغان الثااطغ 
لطمآتمر: ١- دولئ التثابئ الاغ تصّطئئ بغظ ظزاطغظ 
جطغطئ  التالغظ  شغ  ضاظئ  ودغمصراذّغ،  دضااتعرّي 
زالئ  وق  الثقشئ  عثم  بسث  أظحأعا  الثي  اقجاسمار 
تتضمظا إلى اآلن. ٢- دولئ التثابئ شغ بقد المسطمغظ 
شغعا  السام  الحأن  إدارة  ارتئطئ  تابسئ،  دولئ  عغ 
بمخالح اقجاسمار وحرضاته الظاعئئ، شداسئ طخالح 
أعض الئطث واجاحرت افزطات تاى غثا التال سطى طا 
غسطط الةمغع. ٣- التثابئ شغ بقد المسطمغظ لط تضظ إّق 
وجغطئ إلبساد اإلجقم وشخطه سظ تغاة المسطمغظ تّاى 
غئصى أعض الئقد خثطا وسئغثا لطحرضات الرأجمالّغئ. ٤- 
التثابئ لط تضظ إق خطغطا عةغظا طظ شضر غربغ سطغض 
أظاب ذئصئ جغاجغئ سطماظغئ ق ُتتسظ إق خثطئ الشرب 
وق تاصظ إق اظاعاز الفرص تصاظخعا طظ دطاء حئاب 
عثا  الادتغات،  تطك  بمار  السطماظغعن  لغصطش  افطئ 
ضان دأبعط طظث عثم الثقشئ إلى أن ضحفاعط افطئ، 
شضاظئ بعرتعا الاغ اظططصئ طظ تعظج. ٥- العجط 
السغاجغ (تضاطا وطسارضئ) الثي خظساه دولئ التثابئ 
والثغمصراذغئ، ساجج ضسغح ق غسرف طظ تض لضض عثه 
افزطات إق طا تمطغه سطغه الثوائر اقجاسمارغئ وطراضج 
دراجاتعا، ووظغفاه افجاجغئ طتاربئ طحروع الثقشئ 
الثقص.  إلى  العخعل  طسه  اجاتال  طا  صغاطعا  وطظع 
٦- شحض دولئ التثابئ وشدغتئ الثغمصراذغئ وتخّثع 
الرأجمالغئ، ق غسالةعا تشغغر العجعه، وق طتاجئئ بسخ 
الفاجثغظ، وق إجراء تعار غجسمعظه وذظغا بغظ أحئاه 
السغاجغغظ. ٧- طع اظفداح الثغمصراذغئ طتطغا وسالمغا 
إق  أطض،  طظ  لطئحرغئ  غئص  لط  الرأجمالغئ،  وتخثع 
بالسعدة إلى اإلجقم... لط غئص لعا أطض إق أن تساأظش 
الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اإلجقطغئ  افطئ 
سطى  الثقشئ  إصاطئ   -٨ الظئعة...  طظعاج  سطى  الراحثة 
طظعاج الظئعة، تسظغ اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وتعتغث 
المسطمغظ،  خطغفئ  عع  واتث  تاضط  راغئ  تتئ  افطئ 
والاثطص طظ أي ظفعذ لطثول الشربغئ وأدواتعا المتطغئ، 
المظععبئ،  وبرواتعا  طصثراتعا  سطى  جططاظعا  وسعدة 
وصغادة  العثى  ظحر  شغ  ودورعا  ظعداعا  واجارجاع 
طحروع  الثقشئ  إن   -٩ السزغط.  اإلجقم  بظعر  السالط 
ضغان  شغ  افطئ  غعتث  طاضاطض،  سزغط  رباظغ  جغاجغ 
جغاجغ واتث تاضاطض شغه الطاصات الئحرغئ والمعارد 
والبروات، وصث اظفرد تجب الاترغر، بتمض طحروع رباظغ 
ضاطض طاضاطض، اجاظئطه طظ العتغ، وجطره شغ ضائه 
وعع  دجاعر،  طحروع  شغ  تحرغسغاً  ولثخه  السثغثة، 
طحروع غساسث لاشغغر وجه افرض شغ ضاشئ طةاقت 
التغاة، شغ السغاجئ، والتضط، واقصاخاد والاسطغط وشغ 
وقغئ  الاترغر/  تجب  إن   -١٠ الثولغئ...الت.  السقصات 
تعظج، غساظفر ذاصات المسطمغظ، لغسمطعا طسه إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لاطئغص الحرغسئ 
اإلجقطغئ، وغةمع افطئ خطش طحروسه فخث صغادتعط، 
طظ  لغةسض  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  الظخرة  وغططإ 
تعظج ظصطئ ارتضاز لثولئ الثقشئ تأجغا برجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ المظعرة. 
وأططه باهللا ضئغر أن غعغأ له طظ أعض الصعة والمظسئ طظ 
غظخروظه لاتصغص وسث اهللا بالظخر والامضغظ، وتتصغص 
بحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الثي رواه اإلطام أتمث: 

ِة». «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

السآال: ظحرت خثى الئطث سطى طعصسعا الثمغج ٠٩ آذار/طارس ٢٠٢٣ (أسطظئ وزارة الثشاع افطرغضغئ 
اإلجرائغطغ  العزراء  رئغج  طع  اتفص  أوجاظ،  لعغث  افطرغضغ،  الثشاع  وزغر  أن  الثمغج،  الغعم  "الئظااجعن"، 
بظغاطغظ ظاظغاعع سطى زغادة الاساون لمعاجعئ السثوان اإلغراظغ...) وضان طضان اقجاماع صث ظصض طظ وزارة 
الثشاع إلى ططار تض أبغإ بسئإ طعجئ اقتاةاجات: (وصالئ وزارة الثشاع افطرغضغئ "الئظااجعن" إن اجاماسات 
أوجاظ ُظصطئ طظ وزارة الثشاع اإلجرائغطغئ إلى صرب ططار تض أبغإ. وظزط سحرات اآلقف اتاةاجات شغ 
حعارع المثن اإلجرائغطغئ لفجئعع الااجع سطى الاعالغ غعم السئئ ضث خطئ تضعطئ رئغج العزراء بظغاطغظ 
ظاظغاعع الغمغظغئ الماحثدة لاسثغض الظزام الصدائغ... روغارز ٢٠٢٣/٣/٨) وتأتغ زغارة أوجاظ بسث زغارة 
طفاجؤئ (أجراعا رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ الةظرال طارك طغطغ الةمسئ إلى "إجرائغض". وضالئ افظاضعل 
لضغان  الرتئئ  طرتفسغ  افطرغضغغظ  السسضرغغظ  المسآولغظ  عآقء  زغارة  طظ  العثف  عع  شما   .(٢٠٢٣/٣/٤
غععد؟ شعض لعا سقصئ ذات حأن بالترب الروجغئ سطى أوضراظغا؟ أو عض عغ لائرغث الساتئ الفطسطغظغئ؟ أو 

أن عثه الجغارات طثاطفئ ولعا أعثاف أخرى؟ وججاضط اهللا خغرا.

أطرغضا ذاصات طسآولغعا السسضرغغظ الضئار.
أخرى..  لثواشع  عغ  الجغارة  أن  غئثو  ولضظ  باظغاً: 

وغمضظ شعمعا طظ السعاطض الاالغئ:
الةمععري  لطتجب  طصرباً  خثغصاً  ظاظغاعع  ضان   -١
افطرغضغ، ووصش ضث الرئغج الثغمصراذغ أوباطا تغظ 
وصع اتفاصاً ظعوغاً طع إغران جظئ ٢٠١٥ وأزسب أوباطا ضبغرًا 
اقتفاق  ضث  افطرغضغ  الضعظشرس  شغ  خطابه  خاخئ 
الظعوي، وضاظئ سقصاه طع أطرغضا تمغمغئ لطشاغئ إبان 
إدارة تراطإ الاغ ضاشأت ظاظغاعع بظصض جفارتعا لطصثس 
واسارشئ بدمه لطةعقن وأسطاه خفصئ الصرن شغ الدفئ 

الشربغئ، والاغ لط تضامض.
٢- وبسث أن جاء الرئغج افطرغضغ الثغمصراذغ الةثغث 
باغثن شصث سمض سطى دسط تتالش أتجاب "قبغث" و"بغظئ" 
وظةح شغ ذلك وطظ بط اظعجم ظاظغاعع شغ اظاثابات آذار/
طارس ٢٠٢١ واجاطط بسثعا تتالش جثغث طظ أتجاب 
"قبغث" و"بغظئ" التضط شغ ضغان غععد.. ولضظ عثا الظةاح 
لط غطض، بض تساون ظاظغاعع طع افتجاب الغمغظغئ الماحثدة 

وشاز شغ اظاثابات تحرغظ الباظغ/ظعشمئر٢٠٢٢.

أهداف زيارات المسؤولين العسكريين األمريكان 
رفيعي المستوى لكيان يهود ملاذا غثاف الضفار املساسمرون 

طظ تجب الاترغر؟
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ طتمث الظاخر حعغثئ
-وقغئ تعظج-

إن أختاب شضرة الاثرج شغ تطئغص الحرغسئ باتعا عط 
المقذ افخغر لطثول اقجاسمارغئ لاصثغمعط لفطئ بسث 
السطماظغغظ  طظ  ضاظئ  الاغ  العجعه  سظ  افصظسئ  جصعط 
بسث أن أخئح أعط طططإ لفطئ عع تطئغص اإلجقم، شسظ 
ذرغص عثه الفضرة الثئغبئ غطمؤظ المسطمعن أن التضط 
صث أخئح بأغٍث أطغظئ ترغث اإلجقم فن طزعرعا إجقطغ! 
لثلك شفضرة الاثرج باذطئ، والاشغغر الاثرغةغ لظ غآدي 
لظ  التصغصغ  الاشغغر  وإن  المظحعد،  الاشغغر  إلى  أبثًا 

غضعن إق بالاشغغر الةثري الحاطض الضاطض.

اصرأ شغ عثا السثد:
- تسطغص بعتغظ لمساعثة ظغع جاارت ٣ افجئاب والمآقت ...٢

-  بسث الثجاعر وتض الئرلمان تض المةالج الئطثغئ شغ تعظج 

   بالبئ افباشغ ...٢

- أذماع ضغان غععد شغ أشرغصغا لظ تعصفعا إق دولئ الثقشئ

   (التطصئ افولى) ...٤

- السططئ تترم أبظاءظا طظ الاسطغط وتعدط تصعق المسطمغظ!   ...٤
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كلمة العدد

سصثه  الثي  سحر  الّباظغ  الّسظعي  الثقشئ  طآتمر  أبار 
غغر  ساخفئ  غجال،  وق  تعظج،  وقغئ  الاترغر/  تجب 
طسئعصئ طظ اقجاظضار والاظثغث، شغ تمطئ دظغؤئ طظ 
الاترغخ سطى التجب باقشاراء سطغه، ووجمه بما لغج 
شغه، وتحعغه جمساه سمثا، تمطئ أبارعا السطماظّغعن 
غساظضرون الثسعة إلى الثقشئ وغائاضعن سطى المثظغئ 
غطالئعن  خاروا  أن  السفه  بعط  بطس  وصث  والتثابئ، 
بتطه، (عضثا) طترضغظ السططئ سطى حئابه وطظاخرغه 
وطآغثغه. وصث تعلئ جعات إسقطغئ، وبسخ طظزمات 
غثفى  ق  الثغظ  طظ  المثظغ  بالمةامع  غسمى  طا 
صغادة  بالمساسمرغظ،  والسدعي  الفضري  ارتئاذعط 
التمطئ اإلسقطغئ، بخعرة طمظعةئ ُجّثرت لعا المظابر 
وسظاوغظعا  ختش  أسمثة  أطاطعا  وشاتئ  التعارغئ 

الرئغسغئ.
عط  السطماظغعن  ألغج  التجب؟  سطى  الّاترغخ  لماذا 
دساة ترغئ الفضر والرأي؟! ألط غصعلعا طظ صئض إن أي 
شضر طصئعل طا دام أختابه ق غساسمطعن السظش وق 
غثسعن له، وعط غحعثون أن التجب ق غساسمض السظش 
والثقشئ  التجب  سطى  غترضعن  شطماذا  له؟  غثسع  وق 
الاغ غثسع لعا؟ لماذا غشرون الئعلغج بحئاب التجب؟ 
ولماذا جسعا إلى طظع سصث طآتمر الثقشئ السظعي؟

 غصعلعن إن الثقشئ شضرة ضث المثظغئ والةمععرغئ 
وصغمعا، خطر سطى الثولئ المثظغئ التثابغئ، شأسطظعا 

خعشعط خراتئ طظ الثقشئ.
شعض الثقشئ طثغفئ؟ وطظ غثاف الثقشئ؟

التغاة  اجاؤظاف  وعغ  باإلجقم  التضط  عغ  الثقشئ 
الثولئ  وعغ  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  أرجاعا  ضما  اإلجقطغئ 
سطى  افطئ  سطماء  ضض  اتفص  وصث  الئحرغئ،  تظصث  الاغ 
وجعبعا، ولط غثالش طظعط طظ غساث برأغه. وإذا ضاظئ 
الثقشئ عغ الاةسغث السمطغ لقجقم شغ التغاة، وإذا 
ضان الاعظسغعن طظ المسطمغظ، شعض ُتثغش الثقشئ 

المسطمغظ؟
التضط  بصعة  غآغث  تعظج  شغ  السام  شالرأي  ق،  صطسا 
بما أظجل اهللا، شتغبما ذعئئ شغ تعظج وجألئ سظ 
تةث  لظ  بض  طسارضا  تةث  شطظ  اهللا  أظجل  بما  التضط 
الثي  الغعم  ذلك  غأتغ  أن  اهللا  غثسعن  المآغثغظ  إق 
غتضط شغه اإلجقم بحرغساه السادلئ. وطا غثلك سطى 
صعة عثا الرأي وأظه لغج طةرد أطاظغ، أن السغاجغغظ 
السطماظغغظ والحغعسغغظ (وخاخئ شغ أول البعرة) طا 
سادوا غصثرون سطى المةاعرة بمساداة اإلجقم، وضض 
أتضاطه  طظ  تضط  ولع  لطثغظ  طةاشاة  طظه  بان  طظ 

جصط طظ اقسائار جصعذا طثوغا.
إذن شمظ الثي غثاف طظ الثقشئ واإلجقم؟ العجط 
سطى  المساسمر  خظسه  سطماظغ  تعظج  شغ  السغاجغ 
سغظه، عثا العجط عع الثي تتضط شغ التغاة السغاجغئ، 
ولضظه شصث بصئ الظاس بسث أن جربعا تضمه فضبر طظ 
وألعاظعا،  أحضالعا  بضض  سطماظغاه  جربعا  ساطا،  جاغظ 
طظعا  التطغصئ  والثغمصراذغئ،  طظعا  الثضااتعرّغئ 
والسثابات.  اآلقم  جعى  طظعا  ظالعط  شما  والمطاتغئ. 
وطا  الظزام  رأس  وأجصطعا  سطغعا  وباروا  شرشدععا 
تشغغرا  طساصرعا  تئطس  أن  ترغث  طسامرة  البعرة  زالئ 
تصغصغا غدمظ الاترر الاام طظ جطعة المساسمر وطظ 
السغادة  لفطئ  وغدمظ  والمثلئ،  المعغظئ  الائسغئ 
وعثا  لطظاس.  أخرجئ  أطئ  خغر  تسعد  لضغ  والرغادة 
طا غفاصثه السطماظغعن الثغظ ق غتسظعن إق الائسغئ 
الفضرغئ والسغاجغئ وق غسرشعن طظ طمارجئ التضط 
طظ  سطغعط  غمطى  لما  الثلغض  اقتئاع  إق  والسغاجئ 

جادة طا وراء الئتار.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ تادح اإلجابئ ظساسرض طا غطغ:
لمظع  الجغارات  عثه  تضعن  أن  المسائسث  طظ  أوقً: 
سطى  تربعا  شغ  روجغا  (طعادظئ)  طظ  غععد  دولئ 
وذلك  أطرغضا  طبض  سثائغ  طعصش  اتثاذ  وسثم  أوضراظغا 
تفادغاً إلغداب روجغا الاغ تسمح لثولئ غععد بصخش 
أعثاف داخض جعرغا دون إساصئ طظ أظزمئ الثشاع الةعي 
الثاخئ بعا شغ جعرغا، خاخئ وأن تضعطئ الضغان غارصئ 
شغ طسرضئ داخطغئ طع المسارضئ، وطظ بط شق تسائر الطتاق 
بالثول الشربغئ شغ دسمعا لطةغح افوضراظغ أولعغئ لعا، 
جئئًا  افوضراظغ  المعضعع  غضعن  أن  شغسائسث  وسطغه 

لجغارات المسآولغظ افطرغضان...
وضثلك شمظ المسائسث أن تضعن تطك الجغارات لاعثئئ 
جثعظاعا  ورغط  الفطسطغظغئ،  الساتئ  شغ  افوضاع 
لجغارات  الرئغج  المعضعع  وضعظعا  وتساجغاعا 
المسآولغظ افطرغضان السابصغظ (وزغر الثارجغئ وطثغر 
أظعا  إق  الصعطغ)  افطظ  وطساحار  المرضجغئ  المثابرات 
لجغارات طسآولغظ سسضرغغظ  ق غمضظ أن تضعن جئئاً 
الرغط  سطى  الثشاع  ووزغر  افرضان  عغؤئ  رئغج  بتةط 
طظ تساجغاعا ولضظ ذئغساعا لغسئ تربغئ لاتحث لعا 

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

آال
اب ج

جع

شغ إذار تخثغه لطمحارغع الشربغئ الراطغئ إلشساد المةامع وتثرغإ الظحء الةثغث وترشه سظ دغظه وسصغثته، 
وجسغ  داعط  خطر  الطفض"  "تصعق  (اتفاصغئ  بسظعان  ضاغئا  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  أخثر 
السططئ لاطئغصعا ترب سطى اإلجقم). تظاول التجب شغ عثا الضاغإ اقتفاصغات الثولغئ طئغظا طثاذرعا، بط رضج 
سطى القئتئ الاظفغثغئ الاغ أصرتعا السططئ الفطسطغظغئ وجسطئ اتفاصغئ تصعق الطفض طرجسا لعا، وأجعإ الضاغإ 
شغ ذضر المثاذر الةمئ سطى افجرة والمةامع شغ تال تطئغص عثه الصعاظغظ، وطزعرا طثى خدعع السططئ 
لفطط الماتثة واظخغاسعا قتفاصغاتعا اإلشسادغئ، وطئغظا التضط الحرسغ شغ ضض ذلك. ورضج الضاغإ شغ أبعابه 
الرئغسغئ سطى المسالةات الاغ وضسعا وحرسعا اإلجقم لرساغئ افذفال وتماغاعط، ووجه شغ الثاام ظثاء تارًا 

فعض شطسطغظ لطامسك بثغظعط والاخثي لما غتاك ضثعط وضث إجقطعط.
لاتمغض الضااب بخغشئ pdf طظ الرابط الاالغ:

https://drive.google.com/file/d/1Q0R67eLpD-WlXeQZL8I40E4dn1oppSqu/view

اتفاقية "حقوق الطفل" خطٌر داهم 
وسعي السلطة لتطبيقها حرب ع اإلسالم

انهيار دولة الحداثة 
وال خالص إال 
بدولة الخالفة



  افربساء ٢٣ طظ حسئان ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٥ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ  ٢     السثد ٤٣٤

الئططغص وجطعشغظغا صعَّض حروط اقتفاصغئ.
المثى،  طاعجطئ  الظعوغئ  الصعات  طساعثة  أن  ضما 
وعغ اتفاصغئ تارغثغئ تط تعصغسعا خقل إدارة رغشان، 
صث اظاعئ أغداً سام ٢٠١٩، سظثطا اظستإ تراطإ طظ 
باسائاره  الروجغ  اقطابال  سثم  إلى  طحغرًا  اقتفاصغئ، 

السئإ الرئغسغ إلظعاء ٣٠ ساطاً طظ اقلاجام.
واآلن لظصش سطى طظاصحئ صرار بعتغظ عثا. شغ التصغصئ 
الصرار  عثا  شإن  اإلسقطغئ  روجغا  بعرجئ  سظ  وبسغثا 
بسمص  تفضر  روجغا  ضاظئ  ولع  جثا.  طاأخرة  خطعة 
شغ  المساعثات  تطك  تعصغع  سطى  أخق  أصثطئ  لما 
ولضظ  أطرغضا  وبغظ  بغظعا  الضئغر  الاعازن  اخاقل  ظض 
غئثو أن صرار الاعصغع ضان لزروف خسئئ - طع ضسش 
الرؤغئ السغاجغئ لثى الروس - طظعا أن جئاق الاسطح 
الاتمض  صعة  وأشصثعا  روجغا  إرعاق  إلى  أدى  السابص 
صعة  إلى  غتااج  شالسقح  اقصاخاد،  ضسش  ظاغةئ 
والاةارب  والافضغر  الئتث  سمطغات  تمعل  اصاخادغئ 
وحروط  لطسقح  آطظئ  بغؤئ  تعشغر  وغاططإ  واإلظااج 
طضطفئ وضطفئ ضثمئ بغظ الخغاظئ والتماغئ والمضان.

لاتصغص  خطغر  اظجقق  عع  بعتغظ  صرار  أن  والتصغصئ 
اقجاراتغةغئ افطرغضغئ، شأطرغضا أرادت إظعار روجغا 
بالثولئ المامردة الاغ ق تطاجم بالصعاظغظ واقتفاصغات 
ظزرا  ضئغر  بحضض  أوروبا  إخاشئ  عثا  حأن  وطظ 
لطاارغت المسصث والتروب والظزرة بغظ الطرشغظ. وصث 
اجاطاسئ أطرغضا طظ خقل صرار بعتغظ إخاشئ أوروبا 
تطط  سظ  والاثطغ  الظاتع  تدظ  شغ  ترتمغ  وجسطعا 
طحروع جغح أوروبغ طعتث سطى افصض شغ المظزعر 
السسضرغئ  بالتماغئ  أوروبا  الاجطئ  شصث  الصرغإ 
الجواج  سصث  إلى  وسادت  افطرغضغئ  بالحروط  وصئطئ 

الضابعلغضغ طرغمئ.
بط اجاطاسئ أطرغضا جر بعتغظ إلى جئاق تسطح خطغر 
الصاجغئ  السصعبات  طع  روجغا  اصاخاد  ضسش  ظض  شغ 
جئاق  خسرت  أن  لعا  جئص  وصث  سطغعا  والمآلمئ 
الاسطح شغ ظض صعتعا إبان اقتتاد السعشغاغ شضغش 
طسئعصئ  غغر  سصعبات  وذأة  تتئ  تؤظ  الغعم  وعغ 

شالظاغةئ جاضعن اظتثارًا جرغساً جثا ظتع العاوغئ.
سعدة  طظ  الةعار  دول  تثعغش  وعع  آخر  أطر  وبمئ 
روجغا وطظ حأن ذلك أن تتامغ تطك الثول بأطرغضا، 
جعارعا  شغ  روجغا  ظفعذ  تساب  سطى  عثا  وجغضعن 

وتثغصاعا الثطفغئ.
إن سصطغئ روجغا السغاجغئ ضتطئ جثا وعغ طظ حثة 
غئائعا السغاجغ تسغر باتةاه تتصغص اجاراتغةغئ الثخط، 

ولع ضاظئ تسصض طا أصثطئ سطى طا أصثطئ سطغه.
ضئغر  داخطغ  اظصسام  ظض  شغ  تسغح  الغعم  شروجغا 
ضاطظ شغ الحسإ تعل جغاجاتعا شغ ظض دضااتعرغئ 
جعارعا  شغ  جغاجغئ  سجلئ  وتسغح  جثا  صاتطئ  دطعغئ 

طظطصئ ظفعذعا الاارغثغ.
سطغه  جغسعد  طاععر  صرار  عع  عثا  الاسطغص  وصرار 
بالثثقن والاراجع بحروط طثلئ واظسضاجات خطغرة 
وق  جثغث  جئاق  ظتع  لطسغر  اقصاخاد  غمطك  ق  شعع 
تتثي  غمطك  وق  صراراته  خطش  الحسإ  وتثة  غمطك 
أن  سظ  شدق  الصرار،  طصعطات  طظ  غمطك  وق  الظاتع 
روجغا لغسئ بتاجئ إلى ترجاظئ ظعوغئ بض بتاجئ إلى 
ترجاظئ سسضرغئ صاالغئ شغ ظض اظضحاف ضسش الصثرة 
السسضرغئ الروجغئ. شأي طعاظئ لروجغا وعغ تحاري 
وخعف  ذل  وأي  أخرى؟  دول  طظ  المسغرة  الطائرة 
أخابعا شغ تال تصثغط الشرب أجطتئ ظعسغئ دشاسغئ 
تال  بعا شغ  غتغط  وأي طساصئض طةععل  فوضراظغا؟ 
روجغا  ضاظئ  شطع  فوضراظغا؟  عةعطغئ  أجطتئ  تصثغط 
الاعثغث  بثل  الترب  طةرى  غشغر  طا  فظاةئ  تفضر 
بسقح ظعوي، وعغ تسطط سثم صثرتعا سطى اجاثثاطه 
افرض  تال تسرض  تسإ صعلعط شغ  إق  شغ الترب 

 الروجغئ لطعةعم

لط غضظ صرار صغج جسغث الخادر شغ الااجع طظ حعر 
الئطثغئ  المةالج  بتض  والصاضغ  الةاري،  آذار/طارس 
وعغ   ،٢٠١٨ أغار/طاغع   ٦ غعم  والمظاثئئ  الـ٣٥٠، 
المةالج الاغ لط غئص طظ سعثتعا إق أغاطا أو بسخ 
أحعر، بالمفاجأ لمظ تابع "خارذئ ذرغص" صغج جسغث 
سظ  خخعطه  وإصخاء  بالسططئ  لقظفراد  أسثعا  الاغ 
دائرة الفسض. تطك اقظاثابات الاغ اسائرت غعم اإلسقن 
الثغمصراذغئ"  تةثر  شغ  جثغثة  "طرتطئ  ظاائةعا،  سظ 
الرجمغئ  الماتثبئ  لسان  سطى  ورد  ضما  تعظج،  شغ 
باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ عغثر ظاوغرت باسائارعا، 

سظثعط، أول اظاثابات بطثغئ ترة شغ الئقد.
ولؤظ ُغفعط تةاوز صرار صغج جسغث وإلشاؤه لئغان الةاطسئ 
العذظغئ لطئطثغات الاعظسغئ، والخادر غعم البقباء ٢١

باظزغط  تمسضعا  سظ  والمسئر   ،٢٠٢٣ حئاط/شئراغر 
غأتغ  شإظه  طعسثعا،  شغ  الصادطئ  الئطثغئ  اقظاثابات 
طآضثا لظعب صغج جسغث شغ تفرده بالرأي وأظه ق غسمع 
فتث، تغظ تةاوز وألشى طعصش ورأي عغؤئ اقظاثابات 

الاغ ظخئعا بظفسه، بسث اجائثال أسداء العغؤئ السطغا 
المساصطئ لقظاثابات بسئسئ أسداء جثد، والاغ أحرشئ 
سطى طثاطش طتطاته اقظاثابغئ طظث تعلغه ضاشئ طعام 
السططئ الاظفغثغئ غعم ٢٥ تمعز/غعلغع ٢٠٢١، تغث سئر 
الظاذص الرجمغ باجط عغؤئ اقظاثابات سظ عثا المعصش، 
أواجط حعر حئاط/شئراغر المظخرم، بأن طعسث إجراء 
اقظاثابات الئطثغئ طسطعم، وطرتئط باظاعاء المثة الظغابغئ 
افولى لطمةالج الئطثغئ، غعم السادس طظ أغار/طاغع 

المصئض.
تاط  تاى  الئطثغئ،  المةالج  غمعض  لط  جسغث  شصغج 
طا تئصى طظ سعثتعا، بض جارع إلى تطعا صئغض اظسصاد 
أحشال الئرلمان الةثغث، جغرا سطى ذرغصئ طظ غصش وراءه 
شغ إرباك خخعطه وترضعط غثعضعن شغ أطر تةاوزه 
إلى تسعغدعا بظغابات خخعخغئ غحرف سطغعا العالغ 
طفاخض  سطى  صئداه  إتضام  شغ  إطساظا  المتاشر -،   -
السططئ جععغا وطتطغا، بسث أن أطسك بثوالغإ السططئ 
طرضجغا، تغظ جمث ضض جططات طةطج الظعاب، بط تطه 
ظعائغا ورشع التخاظئ سظ ضض أسدائه، وتعلى السططئ 
طةطسعا  وتض  التضعطئ  رئغج  إسفاء  بسث  الاظفغثغئ، 

المسغظ طظ الئرلمان.
الئطثغئ،  المةالج  أسداء  اظاثاب  صاظعن  وباسثغطه 
الثي جغأخث وصاه شغ اإلسثاد لعا، غضعن صث أتط دورة 
إتضام الصئدئ سطى ضض السططات، بسث أن ألشى دجاعر 
المةطج الاأجغسغ لغخثر دجاعرا لط غحارضه، داخطغا 
طةطج  واظاثاب  أتث،  بظعده  خغاغئ  شغ  افصض،  سطى 
ظغابغ رتإ ظروف اإلسثاد له بظفسه، وغضعن ضثلك صث 
أتاط جططاظه بةمطئ طظ عغاضض وطآجسات ظزاطعط 
الثغمصراذغ، طصّطمئ المثالإ السغاجغئ، وطفرغئ طظ ضض 
طسظى، بـجسط "التفاظ سطى الحسإ وطآجسات الثولئ"، 
بسث أن ألشى بةرة صطط عغؤات وطظزمات صغض إظه وصع 

اظاثابعا دغمصراذغا.
جسغث  صغج  بغظ  السططئ  سطى  الاظازع  صاسثة  وسطى 
وخخعطه، غزض أعض تعظج، طفةري حرارة بعرة افطئ 
سطى ظزام شخض الثغظ سظ التغاة بفخطه سظ الثولئ 
والمةامع، تاصاذشعط أععاء العجط السغاجغ - جططئ 
وطسارضئ - وتعاشاعط سطى اقظاساب إلى الثغمصراذغئ 
ذمسا، شغ رضا الشرب الضاشر المساسمر سظعط، واجامطارا 

سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َسْبَعٌة يُِظلُُّهْم اللَُّه تََعاَىل ِيف ِظلِِّه يَْوَم َال ِظلَّ إِالَّ ِظلُُّه إَِماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ نََشأَ ِيف 
َقا َعلَْيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَجاَمٍل َفَقاَل:  ِعَباَدِة اللَِّه، َوَرُجٌل َقلُْبُه ُمَعلٌَّق ِيف الَْمَساِجِد، َوَرُجَالِن تََحابَّا ِيف اللَِّه اْجَتَمَعا َعلَْيِه َوتََفرَّ
َق ِبَصَدَقٍة َفأَْخَفاَها َحتَّى َال تَْعلََم ِشاَملُُه َما تُْنِفُق مَيِيُنُه َوَرُجٌل َذكََر اللََّه َخالِياً َفَفاَضْت َعْيَناُه». رواه الئثاري  إيِنِّ أََخاُف اللََّه َوَرُجٌل تََصدَّ
وطسطط. لثلك سطى حئاب افطئ أن ق غتغثوا سظ الطرغص المساصغط وأن غفعمعا دورعط السزغط شغ عثه 
التغاة شعط جظث الثقشئ الراحثة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، شسظثطا غثرضعن عثه التصغصئ غطاخصعن بععغاعط 
اإلجقطغئ وغسمطعن إلسجاز دغظعط وإغةاد الثولئ اإلجقطغئ الاغ ُتطئص اإلجقم ضاطًق. إن طا غئتث سظه حئاب 
افطئ وطا غظصخعط عع العسغ السغاجغ الختغح والمعجه المثطص شغ الطرغص المساصغط، وعثا غةثوظه شغ 
الثقشئ  إلصاطئ  طسه  شغسمطعا  بأغثغعط  لغأخث  إلغعط  غثه  غمث  الثي  الاترغر  تجب  المئثئغ؛  السغاجغ  التجب 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شاساأظش التغاة اإلجقطغئ وغتخض الاعاشص بغظ الئغئ والمةامع والثولئ 

شغظسط الظاس بالطمأظغظئ والرخاء.

تسطغص بعتني ملساعثة ظغع جاارت ٣
افجئاب واملآقت

لسطش الثوائر الاغ ق غمضظ فتث طظ أولؤك الروغئدات 
أن غبئئ سطى جططاظه إق بسظث طظعا.

ولثلك اتفصئ تةئ العاتث طظعط سطى اآلخر أظه خطر 
سطى الثغمصراذغئ، وأن ضض واتث أصثر طظ خخمه سطى 
الحسئغئ  اإلرادة  سظ  بثلك  طسرضغظ  لعا،  اإلخقص 
السائرة بإخرار سطى صطع عثا الظزام، وذلك برشدعط 
الئاّت لضض اقتةاعات السغاجغئ الاغ برزت سطى الساتئ 
الساطئ طا طعث لصغج جسغث أن غساشض الرشخ الحسئغ 
لضض طظ حارك شغ المأجاة السغاجغئ والاغ دشع شغعا 
بإرادة الظاس ظتع تغه، أشصثعط بثرجئ طا وضعح الرؤغئ، 

خاخئ طع اإللصاء بفرغئ شحض اإلجقم السغاجغ.
شضان لصغج جسغث، بسث أن أتضط صئداه سطى السططئ، 
شرخئ جاظتئ لطاثطص طظ خخعطه بالجج برؤوجعط 
شغ المساصقت، ضعظعط طاعرذغظ باإلبئاتات شغ الاآطر 
سطى أطظ الثولئ الثاخطغ والثارجغ، وأظعط غصفعن وراء 
افجسار.  شغ  والارشغع  السطع  باعزغع  الماخطئ  افزطات 
وق زال غخر سطى اقدساء بأظه افصثر سطى تتصغص إرادة 

الظاس شغ الاشغغر، خاخئ بسث أن سمض طظث تعلغه السططئ 
بالطسإ سطى طحاسر الظاس بأظه جاء لغتصص حسار البعرة، 
شغرشع ساطثا طصعلئ "الحسإ غرغث" طظاصخا طظعا سئارة 
"إجصاط الظزام"، شضاظئ إجراءاته تتصغصا لاطك اإلرادة 
"جظعاخض  بصعله  الادطغض  شغ  شأطسظ  المعععطئ، 
المسغرة طسا ولظ ظصئض بشغر اقظاخار بثغق"، وق تسائسث 
إطضاظغئ طقتصئ بسخ أسداء المةالج الئطثغئ المظتطئ 
إطساظا شغ إغعام الظاس بأظه سطى ذرغص تطعغر التغاة 
السغاجغئ طظ الفساد والمفسثغظ، خارشا أذعان الظاس 
سظ الظزام الثغمصراذغ السطماظغ، الفاجر، أخض الفساد 

وطظئئ الفاجثغظ.
وطظ المآضث أظه لغج طظ اإلظخاف الصعل إن ذرغص 
صغج جسغث جالضئ، دون سصئات، شعع وإن اتااج لابئغئ 
ظفعذه إلى اقلاةاء إلى الفرظسغغظ، غرجع سظثعط السظث، 
شإن العجط السغاجغ الصثغط ق زال غدع أطاطه السصئات 
الاغ تربك طعاصفه، رغط غثه الطعلى الاغ لط تثع أي 
خط جغاجغ إق وذالاه، تاى لضأن المحعث غضاد غفطئ 
افتجاب  طظ  طةمعسئ  اجاطاسئ  شصث  غثغه.  بغظ  طظ 
السغاجغئ وطظزمات المةامع الاعظسغ أن تفدح الثسط 
الفرظسغ الفاضح لصرارات صغج جسغث، طا سرى تصغصاه 
واظضحفئ ارتئاذاته، طا أشصث أي طسظى قدسائه الثشاع 
سظ "السغادة العذظغئ"، وعع افطر الثي سثته افوجاط 
تعظج  حآون  شغ  أجظئغ  تثخض  بأظه  له  المسارضئ 
الثاخطغئ، وأن الاثخض الفرظسغ غظاشغ وغسادي الصغط 
الثغمصراذغئ، شغ إسراض خطغر وطصغئ سظ صغط اإلجقم 
وأتضاطه، و"طثالش لصغط البعرة الفرظسغئ" (عضثا)، طا تثا 
بئسخ الةعات الفرظسغئ أن تسطظ سظ اظحشالعا بمعجئ 
اقساصاقت شغ تعظج رشسا لطساإ وتمعغعا لطرأي السام، 
وطع ذلك غسطظ السفغر الفرظسغ سظ طظح تعظج ٥٠

سطى  لطتخعل  بالمساسثة  دسمعا  وسظ  غعرو،  ططغعن 
تمعغقت بظائغئ. وعضثا غطاصغ صغج جسغث طع خخعطه 
سطى خسغث الثشاع سظ الثغمصراذغئ، شئغظ دشاسعط سظ 
وخطره  جسغث  صغج  اجائثاد  أطام  الثغمصراذغئ  صغط 
سطغعا، وبغظ إغمان صغج جسغث بالثغمصراذغئ تث الظثاع 
وعع الثي اتثث الفغطسعف الفرظسغ جعرج شعدال طبق 
أعض  بعرة  الطرشغظ  بغظ  ُضّغسئ  التغاة،  شغ  له  أسطى 
 تعظج، واجاعجئ بأطغر المآطظغظ سمر رضغ اهللا سظه

خقل خطابه بسث طرور سام سطى غجو أوضراظغا، أسطظ 
طحارضئ  تسطغص  بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ،  الرئغج 
أضئر  بغظ  افجطتئ  لدئط  طساعثة  آخر  شغ  طعجضع 

دولاغظ ظعوغاغظ شغ السالط، روجغا وأطرغضا.
صئض الئتث سظ افجئاب والمآقت ق بث طظ طسرشئ واصع 
عثه اقتفاصغئ، تغث تسث طساعثة ظغع جاارت اطاثادًا 
اقجاراتغةغئ  العةعطغئ  افجطتئ  طظ  التث  لمساعثة 
السعشغغاغ  واقتتاد  أطرغضا  بغظ  المعصسئ   ١ جاارت 

سام ١٩٩١ شغ طعجضع.
افجطتئ  طظ  لطتث  طساعثات  سظ  شسطغا  التثغث  بثأ 
الظعوغئ شغ بماظغظات الصرن الماضغ شغ سعث رئغج 
أطرغضا آظثاك روظالث رغشان سصإ طتادبات التث طظ 
افجطتئ اقجاراتغةغئ شغ السئسغظات تغث تط اقتفاق 
وسطى  اقجاراتغةغئ  العةعطغئ  افجطتئ  خفخ  سطى 

سمطغات الافاغح والاتصص بمعجإ جاارت ١.
ظحر  طظ  سطغعا  المعصسغظ  المساعثة  طظسئ  وآظثاك 
خعارغت   ١٦٠٠ شعق  ظعوغئ  رأس   ٦٠٠٠ طظ  أضبر 

بالساغئ سابرة لطصارات والصاذشات.
افجطتئ  طظ  التث  طساعثة  الئطثان  وصع  سام ١٩٩١، 
افجطتئ  لثفخ   ٢ جاارت  اقجاراتغةغئ  العةعطغئ 
الظعوغئ تغث اتفصا سطى خفخ سثد الرؤوس التربغئ 

اقجاراتغةغئ إلى ٣٥٠٠ بتطعل السام ٢٠٠٣.
شغ ٨ ظغسان/أبرغض ٢٠١٠ بالساخمئ الاحغضغئ براغ، 
جرى تعصغع طساعثة جاارت ٣ طظ الرئغسغظ الروجغ 
دطغاري طغثشغثغش، وافطرغضغ باراك أوباطا، ودخطئ 

تغج الاظفغث شغ ٥ حئاط/شئراغر ٢٠١١.
ووشص اقتفاصغئ تطاجم طعجضع وواحظطظ بظحر طا ق 
غجغث سظ ١٥٥٠ رأجا ظعوغا اجاراتغةغا و٧٠٠ خاروخ 
ذعغض المثى وصاذشات صظابض وتثفغخ سثد طظخات 
وظخئ  صطسئ.   ٨٠٠ إلى  البصغطئ  والصاذشات  اإلذقق 
سطى السماح لضض ذرف بإجراء طا غخض إلى ١٨ سمطغئ 

تفاغح لطاتصص طظ الاجاطه بئظعد المساعثة.
تحرغظ  طظ  السحرغظ  شغ  أسطظ  تغث  تراطإ  جاء  بط 
طساعثة   طظ  اقظستاب  سظ  الماضغ  افول/أضاعبر 
وصث  روجغا،  طع  المثى"  طاعّجطئ  الظعوغئ  "الصعى 
خطغرة،  بشرات  بعا  "بأن  المساعثة  إدارته  وخفئ 
الظعوغئ  افجطتئ  تاظاول  ق  فظعا  ججئغاً  ذلك  وغرجع 
اجاثثاطعا  غمضظ  الاغ  المثى  بسغثة  اقجاراتغةغئ 
لفجطتئ  تاطرق  وق  افخرى،  الثولئ  أراضغ  لاعثغث 
تضاغضغئ،  أجطتئ  سطغعا  غططص  الاغ  المثى  صخغرة 
بضبغر  أضثط  الاضاغضغئ  افجطتئ  طظ  روجغا  شارجاظئ 
طظ طبغطاعا افطرغضغئ، وضاظئ إدارة تراطإ تأطض أن 
تةئر روجغا سطى المعاشصئ سطى تةمغث السثد اإلجمالغ 
لطرؤوس الظعوغئ، بض حارك بسخ طساحاري باغثن 
سطى  تظطئص  ق  الةثغثة"  "جاارت  فن  صطصعط  رجمغاً 

افجطتئ الظعوغئ صخغرة وطاعجطئ المثى".
أطا لماذا سطص بعتغظ اقتفاصغئ شصث خّرح جفغر روجغا 
تجال  طا  بقده  أن  أظطعظعف،  أظاتعلغ  أطرغضا،  شغ 
ططاجطئ بأعثاف طساعثة جاارت الةثغثة، لضظعا تسائر 
أن دسعة الةغح افطرغضغ إلى طظحآتعا اقجاراتغةغئ 
غغر طئررة وجابصئ فواظعا وغغر طظاجئئ، بغظما غاثث 

الئطثان طعصفغظ طاظاصدغظ طظ الخراع شغ أوضراظغا.
طع  أطرغضا  ووصعف  أوضراظغا  شغ  الخراع  أن  بمسظى 
الةغح  طسرشئ  بسئإ  لطاسطغص  الثاشع  عع  أوضراظغا 
طتض  تضعن  صث  والاغ  السسضرغئ  لطمعاصع  افطرغضغ 
المرة  عغ  لغسئ  وعثه  طا.  طرتطئ  شغ  اجاعثاف 
شصث  أجطتئ  اتفاصغئ  بعتغظ  شغعا  غسطص  الاغ  افولى 
طساعثة  جغسطص  الضرططغظ  أن   ٢٠٠٧ سام  شغ  أسطظ 
الصعات المسطتئ الاصطغثغئ شغ أوروبا، الاغ ُوصسئ شغ 

السام افخغر طظ الترب الئاردة.
اظستإ الروس شغ ظعاغئ المطاف طظ تطك اقتفاصغئ 
دول  شغ  الظاتع  ع  تعجُّ أنَّ  زاسمغظ   ،٢٠١٥ سام  شغ 

بسث الثجاعر وتض الربملان 
تض املةالج الئطثغئ يف تعظج بالبئ افبايف 
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المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  تعظج  شغ  العضع  عثا 
عع طا أربك العجط السغاجغ برطاه بض أربك خاظسغه 
السغاجغ  (العجط  أدواته  أن  ذلك  المساسمرغظ، 
السطماظغ) شصثت صثرتعا سطى جعق الظاس وتدطغطعط، 
رغط ضض المضر والمآاطرات. وخار العضع بالظسئئ إلى 

المساسمرغظ غاعثده خطران:
- خطر البعرة المسامرة الاغ اتسسئ تاى حمطئ ضض 

طضان وضض شؤئ شغ تعظج.
- وخطر وجعد بثغض تصغصغ؛ اإلجقم والثقشئ وعع 
وسرشعا  حئابه  الظاس  سرف  سرغص  تجب  بطعره  بثغض 
خثصعط وأطاظاعط ورأوا طظعط شعما جطغما لقجقم 
ورأوا طظعط صثرة سطى شعط أقسغإ الثول وطضائثعط. 
غاصثم  أن  إق  والثقشئ  المسطمغظ  بغظ  غسث  لط  تاى 
سطى  وضسععا  الاغ  التماغئ  شغظجسعا  الصعة  أختاب 
وصائثعا  وأطاعط  دغظعط  بةاظإ  غصفعا  وأن  السمقء 
(تجب الاترغر) الثي ظعر وسرف الةمغع حئابه ورجاله.

ظسط إن افطر بالظسئئ إلى الشرب شغ غاغئ الثطعرة:
- فّن ظععر تجب الاترغر أشحض جسغعط اإلجراطغ شغ 
إزالئ اإلجقم طظ التغاة، شالشرب بسث أن ظظ أظه صدى 
رأغا  الثقشئ  شضرة  الغعم  غرى  واإلجقم  الثقشئ  سطى 
ساطا شغ السالط وشغ تعظج طظططص بعرة المسطمغظ 
شغ الئقد اإلجقطغئ، غراعا وغسمع ظثاءاتعا شغ تعظج 
والحام، شغ إظثوظغسغا وباضساان وأششاظساان، وغسمع 
ظثاءاتعا  وغسمع  طضان  ضض  شغ  المسطمعن  ظثاءاتعا 

الثغظ غضاعون بظغران الرأجمالغئ شغ ضض طضان.
- فّن الثقشئ الاغ غثسع لعا تجب الاترغر عغ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة عغ دولئ تطئص اإلجقم شغ الثاخض 
الرأجمالغئ  جرائط  طظ  الئحرّغئ  إظصاذ  إلى  وتسسى 

بالثسعة والةعاد.
- وفّن سعدة الثقشئ لغسئ طةرد شضرة بض عغ دولئ 
اجاؤظاشا  جثغث  طظ  السالط  صغادة  إلى  تسسى  سالمغئ 
لما بثأه الرجعل افضرم ملسو هيلع هللا ىلص جاظعغ سعثا طزطما بثأ 
طع وجافالغا سام ١٦٤٨م وترجت باتفاصغات جاغضج 
سعدة  غرسئه  غرسئه،  بض  الشرب  غثغش  طا  وعثا  بغضع. 

اإلجقم صعة سالمغئ.

الفعضى الثاخطغئ الاغ غمضظعا أن تدسش تضمه إذا طا 
اجاسطط لعا ولط غصط بأي سمض ضئغر وسطى جاتئ أخرى 
غسغث له وعب الصعة والةئروت وغصطإ المسادلئ الثاخطغئ 
لخالته. والزاعر أن عثه الظعاغا والثطط لثى تضعطئ 
ظاظغاعع صث وخطئ أخئارعا لعاحظطظ والاغ أخثت تسارع 
الثطا لمظع تضعطئ ظاظغاعع طظ الصغام بمبض عضثا خطعة، 
شاعامام أطرغضا وشص طخالتعا شغ الزروف التالغئ عع 
طعجه ظتع ترب روجغا طع أوضراظغا باإلضاشئ إلى طعضعع 
الخغظ، وق ترغث اقظحشال بترب شغ المظطصئ بغظ إغران 
ودولئ غععد، وصث رأت أطرغضا أن ظاظغاعع لتض طحاضطه 
الثاخطغئ غفضر بةث قشاسال ترب طع إغران شغترج باغثن 
الضبغرة  تخرغتاتعا  شغ  تسطظ  أطرغضا  فن  بالاثخض 
أظعا ططاجطئ بأطظ دولئ غععد وضما ذضرظا آظفاً شأطرغضا 

اآلن طظحشطئ بتروب أخرى.
المسآولغظ  عآقء  زغارات  ضاظئ  لعثا  جادجاً: 
السسضرغغظ افطرغضان رشغسغ المساعى لضغان غععد

لبظغ ظاظغاعع سظ عثه الترب تاى ق غترج باغثن بالاثخض 
شغ وصئ ق ترغث أطرغضا اقظحشال شغه بشغر الخغظ والترب 
الروجغئ سطى أوضراظغا. وصث خاتإ عثه الجغارات ساطقن 

لاتصغص طخالح أطرغضا وشص المئغظ أسقه:
افول: دشسئ أطرغضا طثغر العضالئ الثولغئ لططاصئ الظعوغئ 
لاثفغش الاخرغتات الظعوغئ وتططغفعا طع إغران، تغث 
زارعا رئغج عثه العضالئ واجامع طع طسآولغظ إغراظغغظ 
ظفسعا  افطرغضان  المسآولغظ  زغارات  شارة  شغ  ضئار 
لطمظطصئ، وأسطظ سظ اظفراجئ ضئغرة وخرح: (أن إغران 
سثة  شغ  المراصئئ  ضاطغرات  تحشغض  إسادة  سطى  واشصئ 
طعاصع ظعوغئ وزغادة وتغرة سمطغات الافاغح"... آر تغ، 
٢٠٢٣/٣/٤). بط ضان تخرغح طثغر العضالئ القشئ لطظزر، 
خقل  غروجغ  (وصال   ٢٠٢٣/٣/٥ ظئ،  الةجغرة  شعشص 
زغارته إلى ذعران أطج السئئ إن "أي عةعم سسضري 
سطى المظحآت الظعوغئ طتزعر". شرد سطغه ظاظغاعع صائقً: 

"إن رشائغض غروجغ أدلى باخرغتات غغر طظاجئئ").
والباظغ: ضباشئ اقتاةاجات الثاخطغئ ضث ظاظغاعع. شإن 
أطرغضا شعق ضعظعا ق ترغث أن غحسض ضغان غععد تربًا 
ضث إغران تالغاً شإظعا ترغث لظاظغاعع أن غئصى غارصاً شغ 
الفعضى الثاخطغئ وأن تئصى تالئ اقتاةاج صعغئ وذات 
ظاظغاعع  بتضعطئ  التالئ  عثه  تطغح  أن  أطض  سطى  زخط 
الثغمصراذغ،  التجب  طآغثو  أي  أطرغضا،  أتئاع  شغسعد 
لطسططئ طظ جثغث شغ ضغان غععد.. خاخئ أن أطرغضا 
لعا تأبغر ضئغر داخض ضغان غععد شغ العجط السغاجغ 

والسسضري.
افرجح  سطى  أطرغضا  أن  جئص  طما  وغئثو  جابساً: 
جاامضظ طظ طظع ظاظغاعع طظ بثء ترب عةعطغئ سطى 
إغران خاخئ أن ضغان غععد أجئظ طظ أن غصعم بمبض 
نَ  لَّةُ أَيْ مُ الذِّ يْهِ لَ بَتْ عَ ِ عثه الترب دون دسط أطرغضا ﴿رضُ
نَ النَّاسِ﴾ وتئض اهللا  بْلٍ مِ حَ نَ اهللاِ وَ بْلٍ مِ وا إِالَّ بِحَ فُ قِ ا ثُ مَ
صث اظصطع بسث أظئغائعط، وتئض الظاس عع واصسعط، عثا 
طظ ظاتغئ.. وطظ ظاتغئ باظغئ شإن ظاظغاعع إذا اظصطع أططه 
طظ تظفغث طبض عثا العةعم سطى إغران، شإظه جغسامر 
وبالاظاخح طع أجغاده شغ التجب الةمععري افطرغضغ 
سطى الصغام بأي خطعة عةعطغئ أخرى طظ حأظعا أن تفصث 
تترضات المسارضئ ضثه زخمعا، وصث ق غةث أطاطه جعى 
السعدة لمجغث طظ تسثغظ الساتئ الفطسطغظغئ أو تعجغه 
بعاجج  طسضعن  شعع  لئظان،  أو  غجة  لصطاع  ضربات 
الئصاء شغ السططئ وق غاخعر أن غشادرعا بسث أن جمع 
تعله ائاقشاً طظ أتجاب الغمغظ والغمغظ الثغظغ الغععدي 
وعط طاسطحعن أضبر طظه إلراصئ دطاء المسطمغظ شغ أي 
طضان. وعثا طا بثأ غزعر شصث ظحرت "جما اإلخئارغئ" 
بقبئ  (اجاحعث   :٢٠٢٣ آذار/طارس   ٠٩ الثمغج 
شطسطغظغغظ برخاص صعات اقتاقل الاغ اغاالاعط خئاح 
الغعم شغ بطثة جئع صداء جظغظ. وتسططئ صعات خاخئ 
إجرائغطغئ إلى بطثة جئع جظعب جظغظ، وصاطئ بإذقق 
الظار خعب طرضئئ ضان غساصطعا أربسئ حئان أجفرت سظ 
اجاحعاد بقبئ حئان.. ووخطئ تسجغجات سسضرغئ إلى 
صئض  المصاوطئ،  طةمعسات  طع  احائاضات  وجط  الئطثة، 
٢٤ شراظج  ظحرت  وضثلك  الصعات.)  تطك  تظستإ  أن 

شغ ٢٠٢٣/٠٣/١٠م: (الصثس أ ف ب – صاض شطسطغظغ 
الةمسئ برخاص طساعذظ إجرائغطغ شغ الدفئ الشربغئ 
المتاطئ، وشص طا أسطظ الةغح اإلجرائغطغ ووزارة الختئ 
السظش  دواطئ  شغ  جثغث  غعم  غثاة  وذلك  الفطسطغظغئ، 
حعث طصاض أربسئ شطسطغظغغظ أتثعط طظفث عةعم طسطح 
شغ تض أبغإ أجفر سظ بقبئ جرتى.. وأذطص شطسطغظغ 
الثمغج الظار شغ حارع دغجظشعف شغ وجط تض أبغإ 
برخاص  بثوره  ُغصاض  أن  صئض  أحثاص،  بقبئ  وجرح 
الحرذئ. وذضرت طخادر ذئغئ إجرائغطغئ أن تالئ أتث 
الحرذئ  صالئ  أخرى  جعئ  طظ  الغعم..  الةرتى "ترجئ" 
اإلجرائغطغئ إظعا اساصطئ ابظغظ.. أتثعما طظ طثغظئ الرططئ 
الظصإ  شغ  ضسغفئ  طثغظئ  طظ  واآلخر  أبغإ  تض  جظعب 
(جظعب)، "بحئعئ ظصض اإلرعابغ" طظفث سمطغئ دغجظشعف..)

وواضح أن دولئ غععد تصاض وتساصض وعغ شغ طأطظ 
طظ تضام المسطمغظ تعلعا!

شغ  غسغح  الثي  الضغان  عثا  شإن  وأخغرًا  باطظاً: 
المظطصئ ضالعرم الثئغث ق غةث طظ تضام المظطصئ طظ 
غسسى قجاؤخاله أو تاى غردسه، بض غسارسعن لطاطئغع 
طسه! لثلك تةثه غفضر وبحضض دائط شغ الامثد والصداء 
عع  ولغج  وجعده..  غاعثد  أظه  غزظ  خطر  أي  سطى 

الثي غصدغ سطغه وتثه بض بالاساون طع أولؤك التضام 
أو بخماعط! إن عثا الضغان صائط سطى أرض اإلجقم، 
افرض المئارضئ شطسطغظ، والسقصئ طسه غةإ أن تضعن 
مُ  اكُ نْهَ امَ يَ سقصئ ترب، شالاطئغع طسه جرغمئ ضئرى: ﴿إِنَّ
مْ  كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ لُوكُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ اهللاُ عَ
أُولَئِكَ  مْ فَ هلَُّ تَوَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ وَ مْ أَنْ تَ كُ اجِ رَ ىلَ إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ وَ
مُ الظَّاملُِونَ﴾ عثا عع التضط الحرسغ العاجإ تظفغثه،  هُ
ق  المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  ضان  وإن  التضط  وعثا 
غرغثون تطئغصه، أو ق غأذن لعط أجغادعط المساسمرون 

طع  بالاتالش  العزارة  تحضغض  سطى  ظاظغاعع  أخر   -٣
أتجاب غمغظغئ طاحثدة وأدار ظعره لرغئات إدارة باغثن 
باغثن  المعالغئ إلدارة  الةماسئ  تدط  تضعطئ  باحضغض 
(قبغث وغاظاج خاخئ)، وبإسقن طعاصش عثه التضعطئ 
الحثغثة  افطرغضغئ  اقظاصادات  سطغعا  اظعالئ  الةثغثة 
وغغر المساادة، طبض وجعب التفاظ سطى تض الثولاغظ، 
ورشخ الاساطض طع وزراء وخفعا بالاحثد شغ تضعطاه، 
وبالبئ افباشغ اظاصاد جغاجات ظاظغاعع بثخعص تشغغر 
وضع الصداء لثى ضغان غععد، وعغ صداغا شغ السادة 
شغ  عثه  جغاجاه  اظاصثت  أطرغضا  أن  إق  داخطغئ  تسائر 
طظاعدئ  سطى  لعا  المعالغئ  افتجاب  وحةسئ  السطظ 

خطعات ظاظغاعع شغ العغمظئ سطى جطك الصداء.
٤- لط تمعض المسارضئ الغععدغئ ظاظغاعع ضبغرًا وحصئ 
اقتاةاجات العاجسئ ذرغصعا ضثه بسرسئ ضئغرة وبصعة 
غغر طألعشئ لثى ضغان غععد، وبرز الخراع سطى التضط 
جثغثة  خعرة  وارتسمئ  السزط،  ضسر  غحئه  بحضض 
التةط:  بعثا  أبثًا  طعجعدة  تضظ  لط  غععد  ضغان  شغ 
طزاعرات بسحرات اآلقف ضث التضعطئ وضث إجراءاتعا 
لةسض الصداء بغث التضعطئ، وتخار المازاعرغظ لمظازل 
وإحسال  الحعارع  وإغقق  التضعطغغظ،  المسآولغظ 
وصظابض  لطثطعع  طسغطئ  وصظابض  شغعا،  السغارات  إذارت 
خعت تططصعا حرذئ غععد ضث غععد، وأخثت افطعر 
غسخعن  الحرذئ  طسآولغ  شئسخ  شأضبر.  أضبر  تاطعر 
الثقف  واتاثم  بالصعة،  المازاعرغظ  لافرغص  افواطر 
بغظ التضعطئ والمسارضئ واظصسط غععد إلى طسسضرغظ 
طادادغظ، وأخثت رؤوس افطعال تحص ذرغصعا لطعرب 
وأسطظ  ضئغرة،  حرضئ   ٥٠ وغادرت  غععد،  ضغان  طظ 
ضئاط اتاغاط سثم صثرتعط سطى اقظخغاع فواطر عثه 
التضعطئ  أظخار  بغظ  بصعة  افجعاء  وتعترت  التضعطئ... 
وأظخار المسارضئ سطى ضاشئ المساعغات، وضاظئ المعاصش 
طظاخرة  رائتئ  طظعا  تفعح  باغثن  إدارة  سظ  الخادرة 

المسارضئ الغععدغئ ضث ظاظغاعع.
بالباً: وأطام عثه التالئ الصرغئئ طظ الفعضى تاول 
غخإ  واظثشع  خطفه  الغععد  خفعف  جمع  ظاظغاعع 
الجغئ سطى الظار المطاعئئ أخقً شغ الساتئ الفطسطغظغئ، 
وبثأ ذلك برشع وتغرة اصاتاطات غععد لطمسةث افصخى 
وتظفغث طةازر جثغثة شغ جظغظ وظابطج، وضان ظاظغاعع 
غرغث أن ُغري غععد خقبئ طعصفه ضث الفطسطغظغغظ سطى 
أطض تعثئئ افوضاع الثاخطغئ بما غمضظه طظ تشغغر جطك 
الصداء لخالته شااراجع سظه ضض تعط الفساد شغ طتاضط 
غععد، وعغ جغش طسطط سطى رصئاه طظث شارة ذعغطئ، إق 
أن ذلك لط غتخض. ولضظ الاخسغث طع الفطسطغظغغظ ارتث 
سطغه، شصث صعبطئ طةجرة طثغط جظغظ شعرًا بصاض بماظغئ 
بسمطغاغ  ظابطج  طةجرة  وصعبطئ  الصثس،  شغ  غععد 
أضبر  وضع  شغ  ظاظغاعع  أخئح  بط  وطظ  وأرغتا،  تعارة 
ترجاً، وخاخئ أظه صث صعبض بمجغث طظ الاعاب المسارضئ 
داخض ضغان غععد، والاغ زاودت سطغه باتعاطه بالفحض 
افطظغ وأن جغاجاته تسرض الغععد لمجغث طظ الدربات 

الفطسطغظغئ، وعظا ضان ق بث أن غةث ظاظغاعع تقً آخر.
خطاه  باسثغض  ظاظغاعع  أخث  شصث  سطغه  وبظاء  رابساً: 
وبسرسئ باتةاه ضرب إغران باسائار ذلك ذرغصئ لرص 
وذلك  بالتضط.  اتافاظه  وضمان  خطفه  غععد  خفعف 

فجئاب سثة أبرزعا طا غطغ:
١- شغما غرد الفطسطغظغعن سطى ضغان غععد ضربئ بدربئ 
شإن تضعطات الثول المتغطئ والصرغئئ خاظسئ وق ترد ردًا 
طآبرًا، شسعرغا ق ترد سطى ضربات غععد وضثلك السراق، 
بض وإغران الاغ تسرضئ أخغرًا لدربئ بطائرات طسغرة 
سطى طخاظع سسضرغئ شغ أخفعان واتعمئ ضغان غععد، 
شضان ردعا بسث أجئعسغظ بعةعم باعئ بطائرة طسغرة 
سطى جفغظئ شغ بتر السرب غمطضعا غععدي ولط تآد تطك 
الدربئ في إخابات، بض أضرار خفغفئ شغ السفغظئ، وصئض 
ذلك اتعمئ إغران ضغان غععد باثرغإ طظحآت ظعوغئ 
صال سظعا الرئغج السابص إظعا تسئئئ بثسارة بمصثار 
١٠ ططغار دوقر، ولط ترد إغران، وعضثا... أي أن ظاظغاعع 
ر بأن رد إغران سطى أي عةعم جغضعن ردًا خشغرًا،  غصثِّ
شغضسإ ظاظغاعع الةعلئ تسإ تعصساته وعثا غحةسه سطى 

اقجامرار شغ سثواظه.
تاسرض  شإن إغران  اإلغراظغئ  الظعوغئ  المسألئ  وشغ   -٢
قظاصادات دولغئ ضئغرة وطسامرة ولط تفطح المفاوضات 
شغ إسادة اقتفاق الظعوي طع الصعى الضئرى، وفن ضغان 
بالعخعل  إلغران  غسمح  أن  غمضظ  ق  أظه  غسطظ  غععد 
إلى السائئ الظعوغئ شإن ذلك غحضض طئررًا ضئغرًا له لحظ 
السغاق  عثا  وشغ  الظعوغئ.  إغران  طظحآت  ضث  ضربات 
شإن إغران طاعمئ غربغاً بثرق الثطعط التمراء وزغادة 
درجئ تثخغإ الغعراظغعم: (غمضظ إلغران إظااج طا غضفغ 
طظ المعاد المساثثطئ شغ خظع افجطتئ لخظع صظئطئ 
ظعوغئ شغ غدعن ١٢ غعطاً شصط، وغمضظ أن تظاب أربع 
صظابض أخرى شغ غدعن حعر وشصاً لمسعث السطعم وافطظ 
الثولغ. تصرغر لطمسعث أحار إلى أظه غمضظ لطظزام اإلغراظغ 
تثخغإ طا غضفغ طظ الغعراظغعم لاخظغع طا طةمعسه 
جئسئ أجطتئ ظعوغئ شغ بقبئ أحعر وشصا لطمسعث شغ 
تصرغر تطض شغه المسطعطات الاغ صثطاعا العضالئ الثولغئ 

لططاصئ الثرغئ. السربغئ ظئ، ٢٠٢٣/٣/٥).
عثه  سطى  رضج  ظاظغاعع  أن  ظةث  وبالاثصغص  خاطساً: 
افطعر واجاشطعا بمتاولئ المئادرة لحظ عةمات صعغئ ضث 
إغران تآدي إلى رص خفعف غععد تعل تضمه، وتظعغ 

تامئ: أعثاف زغارات المسآولغظ السسضرغغظ افطرغضان رشغسغ المساعى لضغان غععد

المساعدات المالية  سبب  زيادة المجاعة واالرتهان للغرب

تسضئ  لظ  تغئ  أطئ  عغ  افطئ  عثه  أن  إق  باطئغصه، 
عثأة  إق  عغ  شما  عثأت  وإن  وعغ  ضغط،  سطى  ذعغق 
الرئئال صئض ظفاره، شاساأظش تغاتعا اإلجقطغئ طظ جثغث، 
وتصغط الثقشئ الراحثة بإذن اهللا، شغةمع خطغفاعا افطئ 
خطفه وغصعد جغح اإلجقم لغسعء وجعه غععد وغثخض 
المسةث ضما دخطه المسطمعن أول طرة وغائر طا سق غععد 
 ﴾ًيبا رِ ونَ قَ ى أَنْ يَكُ سَ لْ عَ وَ قُ تَى هُ ولُونَ مَ قُ يَ تائغرًا. ﴿وَ

الباطظ سحر طظ حسئان ١٤٤٤عـ
٢٠٢٣/٣/١٠م

اظاعى طآتمر لطثول الماظتئ لطغمظ ظزماه السعغث وجعغسرا بالاساون طع افطط الماتثة شغ جظغش غعم اقبظغظ 
٢٦ حئاط/شئراغر، باسعث طظ ٣١ دولئ وطظزمئ دولغئ تعشغر طساسثات بصغمئ ١,٢ ططغار دوقر، تعظش لثرء خطر 
المةاسئ وإغخال طساسثات لمقغغظ الغمظغغظ حردتعط الترب وأظعضعط الةعع والمرض شغ غغاب أي أطض سطى صرب 
ظعاغئ ترب تثطر الئقد طظث سام ٢٠١٤. وشغ عثا الخث صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ الغمظ: لصث خطفئ الترب شغ الغمظ الاغ تصعدعا أطرغضا وبرغطاظغا ضض أظعاع افطراض وافوبؤئ؛ طظ جعء 
تشثغئ وطةاسئ غساظغ طظ آبارعا أربسمائئ ألش ذفض ضمظ ٢١ ططغعن حثص ق غةثون طا غضفغعط طظ ذسام 
وحراب ورساغئ ذئغئ، بط تأتغ افطط الماتثة خاظسئ الثاء وطفاسطئ الثواء إلى السجف سطى وتر الةاظإ اإلظساظغ 
لاتصغص طا غرغثه رساة وخاظسع عثه المظزمئ الاغ تسمض شغ تصغصئ افطر لمخالح الشرب الضاشر الثي أظحأعا وغتصص 
طخالته طظ خقلعا، طع أن عثه المآتمرات وأطبالعا ق غربطعا بالةاظإ اإلظساظغ أي خطئ، شالشاغئ طظ عثه افسمال 
عغ اجاسمارغئ لئصاء الظفعذ سطى الغمظ لطثول الاغ تاخارع سطغه، باإلضاشئ إلى ظعإ بروات الغمظ الاغ تضفغ أعطه 
وزغادة، لعق وجعد التضام السمقء الثغظ طضظعا أطرغضا وبرغطاظغا طظ ظعإ تطك البروات شغ حمال الغمظ وجظعبه... 
وخطص الئغان إلى الصعل: إن المساسثات عغ بسغظعا اجاسمار اصاخادي ق غثاطش ضبغرًا سظ اقجاسمار السغاجغ 
والسسضري، فن الظاغةئ واتثة، وعغ زغادة اقرتعان لطشرب وتضئغض الحسعب لاأجغض الاشغغر الختغح سطى أجاس 
اإلجقم. ولظ غاط اظسااق افطئ طما أتاط بعا طظ صغعد إق بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ 

غسمض لعا تجب الاترغر، والاغ صث آن أواظعا بسث أن اصارب التضط الةئري طظ زواله وخطع ظزاطه.

الشرب  وخش  شغ  تئالشعن  أظاط  الصائطعن  غصعل  صث 
بالرسإ والثعف طظ دولئ الثقشئ.

ظصعل: الاخرغتات تفدح خعشعط وشجسعط، عط شجسعن 
طظ تشغر ظزام السالط، شجسعن طظ اظعغار بظغاظعط السعء 
الثي أجسعه شغ وجافالغا (١٦٤٨م) وطا بسثعا جاغضج 
بغضع وأخعاتعا. شعثا عظري ضغسظةر غساحسر ظعاغئ سعث 
وجافالغا، وغخرح شغ طتاضراته وطصاقته بصرب اظاعائه، 
وعثه زغظع باران تتثر طظ تجب الاترغر شغ دراجئ لعا 
سظ التجب جظئ ٢٠٠٤، وتصعل إن خطر التجب غضمظ شغ 
ضعظه أوجث "أغثغعلعجغئ" ططعمئ وتسظغ بثلك اإلجقم 
بثغق تصغصغا سظ الرأجمالغئ صث غاعجه إلغه الظاس شغ 
الاخثي  شغ  وشحطعا  اقحاراضغئ  جصعط  بسث  السالط 
شغ  الصرار  خظاع  طضاتإ  اطافت  وصث  عثا  لطرأجمالغئ. 
الثول الضئرى بالاصارغر سظ التجب والثقشئ وسظ ضغفغئ 

التغطعلئ دون ظةاح التجب شغ إصاطئ الثقشئ.
وسطغه شإن الثعف طظ تجب الاترغر شغ تعظج وشغ 
افتئاع  خعف  لغج  وعع  تصغصغ  اإلجقطغئ  الئقد 
والئخغرة،  الئخر  شصثوا  طظتطعن  فظعط  والسمقء 
ولضظ  سطغعط،  غمطى  طما  أضبر  غفصععن  ق  طأجعرون 
الثعف طظ التجب رابخ شغ أروصئ الئغئ افبغخ وشغ 
الثغظ  اقجاراتغةغئ،  المساسمرغظ  دراجات  طضاتإ 
بثأوا غرون خسعد التجب والثقشئ. ولثلك دشسعا طظ 
سطى  صادرون  أظعط  غزظعن  بحراجئ،  التجب  غعاجط 
ظزاطعط،  غسامر  أن  غرغثون  ودسعته.  التجب  خث 
إرادتعا  وضسر  افطئ  طسظعغات  تتطغط  غرغثون 
بالاةعغع واإلذقل، وغرغثون إحشال صغادتعا المثطخئ 
بالاععغح والادطغض. وصث شاتعط أن الثقشئ لغسئ 
حأظا تجبغا، لغسئ حأن تجب الاترغر، إظما عغ أطر اهللا 
السطّغ الصثغر وعغ طا غرغثه اهللا لسئاده، وطا غرغثه اهللا 

ضائظ لظ غاثّطش؛ وسث غغر طضثوب.
لُوا  مِ عَ وَ مْ  نكُ مِ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ اهللاُ  دَ  عَ ﴿وَ تسالى:  اهللا  صال 
ينَ  لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ الصَّ
م  لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ ن مِن قَ مَ يْئاً وَ ونَ يبِ شَ كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ مِّ

 ﴾َقُون اسِ مُ الْفَ أُولَٰئِكَ هُ دَ ذَٰلِكَ فَ عْ رَ بَ فَ كَ

تامئ ضطمئ السثد: لماذا غثاف الضفار المساسمرون طظ تجب الاترغر؟

لماذا يسارع الحكام  تطبيق العلمانية والروشتات الكارثية

لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أصام  الضاربغئ؟"  والروحاات  السطماظغئ  تطئغص  شغ  التضام  غسارع  سظعان: "لماذا  تتئ 
الاترغر شغ وقغئ السعدان، طظاثى صداغا افطئ لحعر آذار/طارس السئئ ٢٠٢٣/٣/٤م، وضان ضابط المظخئ 
افجااذ خالث سئث اهللا. تتثث أوق المعظثس أتمث جسفر، طعضتا أن السطماظغئ تسظغ شخض الثغظ سظ الثولئ وعغ 
تثالش اإلجقم جمطئ وتفخغقً، وأظعا عغ جئإ الخراع شغ السعدان، وأظعا تسمح لاثخض الضاشرغظ ودولعط 
بأن بسبئ الغعظغااطج  اقجاسمارغئ واجائاتئ الئقد وظعإ برواتعا بسمالئ وتعاذآ السغاجغغظ، وأسطى طباقً 
عغ التاضط الفسطغ الغعم شغ السعدان. وأن الظزام العتغث الثي غتض المحاضض وغعاشص أعض السعدان عع ظزام 
اإلجقم ودولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وعع الظزام الثي غضعن شغه اجاصرار جغاجغ، وشعق ذلك 
ضطه المتاشزئ سطى وتثة الئقد وتماغاعا طظ الامجغص بإزالئ ظفعذ الضاشر المساسمر. أطا الثضاعر طتمث سئث 
الرتمظ شصث تتثث سظ الروحاات الضاربغئ طآضثا أن آبار تطئغص افظزمئ السطماظغئ واضتئ لطسغان خاخئ شغ 
الةاظإ اقصاخادي الاغ طظعا: الرضعد اقصاخادي، والشقء الفاتح الثي جسض أضبر طظ ٦٠٪ طظ أعض السعدان 
شصراء. ضما أضث أن أتضام اإلجقم وتثعا بافاخغطعا عغ الاغ تعصش اقظعغار اقصاخادي بإغصاف طخثر السمعم 
الاغ عغ روحاات الثول اقجاسمارغئ وعغمظاعا الضاربغئ، وذلك بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وشغ 
شصرة الافاسض، حارك بالظصاش والمثاخقت والاسصغئات سثد طظ السغاجغغظ والسطماء واإلسقطغغظ والمعامغظ 
بالحأن السام، وضان ضمظ المحارضغظ اإلسقطغ والضاتإ الختفغ افجااذ طتمث طئروك، والمعظثس تغثر 
غعجش، العضغض السابص لعزارة الري والمعارد المائغئ، وافجااذ طضغط أصعغر وافجااذ آدم تغاب، طظ ظثاء أبظاء 

العذظ افترار لعتثة السعدان، وافجااذ إبراعغط تسظ طتمث الصغادي بتجب افطئ.



  افربساء ٢٣ طظ حسئان ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٥ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ  ٤     السثد ٤٣٤

إن طا غظازر السالط تتئ تضط الثقشئ الصادطئ حغء غفعق العخش، وغاسثى ضض تعصع، شماذا تظازرون طظ دولئ 
صاطئ بظخر طظ اهللا، وتظفغثا لعسثه سج وجض وبحرى ظئغه؟ عض تظازرون طظعا إق أن تضعن راحثة باظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، غتضمعا رجاٌل خظُع أبغ بضر وسمر وسبمان وسطغ، وتعلعط بطاظئ غحئععن ذطتئ والجبغر وسئث الرتمظ 
بظ سعف، وجسث بظ أبغ وصاص، وجسغث بظ زغث، وأبا سئغثة بظ الةراح وأطباَلعط، وصادُة جظثعا رجاٌل ضثالث بظ 
العلغث والصسصاع بظ سمرو وأبغ دجاظئ وخقح الثغظ وصطج وغغرعط؟ دولئ تسغث جغرة السئادلئ افربسئ وأطبالعط طظ 
الختابئ افشثاذ، وتساظست سطماء رباظغغظ ضصاادة وطةاعث والسثي والظثسغ والحسئغ وجسفر الخادق وأبغ تظغفئ 
وطالك والحاشسغ وابظ تظئض وأطبالعط، دولئ تصام بعا التثود، وغصسط بعا الفغء، وتأطظ بعا السئض، وتخان بعا 
افسراض، دولئ غصاَتض بعا السثو، وُتتفر بعا عغئئ افطئ، دولئ تتصص الظعدئ التصغصغئ والاصثم السطمغ والرصغ 
الفضري والسطعضغ، وتسسى لظصطه دوطا طظ سطغ إلى أسطى شغ ضض طظاتغ التغاة، دولئ تآجج افبظغئ وشص أسطى 
المساغغر الحرسغئ والعظثجغئ، وتساسث دوطا لطضعارث والةعائح، بض وتسغظ افطط افخرى سظثطا تاسرض لمبض ذلك. 
غروى أظه شغ طثة خطح التثغئغئ غئطس الظئغَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن صرغحا أخاباعط جائتئ، شأرجض سطغه الخقة والسقم فبغ 
جفغان زسغط الحرك شغ طضئ خمسمائئ دغظار لغحاري بعا صمتا، وغعزسعا سطى شصراء صرغح. دولئ تسث السثة والصعة 
وشص أصخى اقجاطاسئ إلرعاب السثو، وضسر التعاجج المادغئ الاغ تصش أطام ظحر اإلجقم شغ السالط، شُاظخر بالرسإ 
طسغرة حعر. دولئ تسعق الظاس إلى الةظئ، وتئسثعط سظ الظار طا اجاطاسئ إلى ذلك جئغق، دولئ رساغئ ق دولئ 
جئاغئ، غئضغ أطغر المآطظغظ شغعا إذا صخر شغ الرساغئ، وغسصث بغظه وبغظ الظاس سصعدا غئرئ بعا ذطاه أطام اهللا، 
وغعخغ أن تعضع طسه شغ صئره. دولئ غةمع أطغر الةعاد شغعا غئاَر المسارك الاغ خاضعا شغ جئغض اهللا وغثططعا 
بماء زطجم وغةسطعا ذعبئ خشغرة غعخغ بعضسعا تتئ رأجه شغ صئره بسث طعته فظه غساصث بأظه ق غةامع غئار جعاٍد 
شغ جئغض اهللا طع دخان جعظط. دولئ غعخغ طةاعث شغعا أن غثشظ طسه جغفه شغ صئره بسث طعته لغحعث له جعاده 

شغ جئغض اهللا وعع غحثخ به رؤوس الضفار المساظثغظ.

أغعا المةاعثون شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: ظخغتئ ظججغعا لضط شاشاتعا صطعبضط وسصعلضط لعا، اتثروا طظ 
نُوا  كَ رْ الَ تَ الرضعن إلى التضام الثعظئ ووجاذاتعط، شعط حرضاء غععد شغ سثواظعط وجرائمعط، صال تسالى: ﴿وَ
ونَ﴾، واسطمعا أن الئطعقت الفردغئ  ُ نْرصَ مَّ الَ تُ لِيَاءَ ثُ نْ أَوْ نْ دُونِ اهللا مِ مْ مِ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ إِىلَ الَّذِ
وتثعا ق تضفغ إلغصاف جرائط ضغان غععد، شةرائط اقتاقل ق تظاعغ إق بجواله، وعثا غصادغ دوام اجاظفار 
ذاصات افطئ وشغ طصثطاعا الةغعش، لغظخروا أعض شطسطغظ افسجة بثغظعط، شصدغئ شطسطغظ صدغئ أطئ، وعثا 
ا  نُوا مَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ الثغر غةإ أن غارجط شغ خطاباتضط، شاثاذئعا افطئ وجغعحعا لاساةغإ لظثاء اهللا تسالى: ﴿يَ
ةِ  رَ خِ يَا يفِ اآلْ نْ يَاةِ الدُّ تَاعُ احلَْ امَ مَ ةِ فَ رَ خِ نَ اآلْ يَا مِ نْ يَاةِ الدُّ يتُمْ بِاحلَْ ضِ ضِ أَرَ َرْ تُمْ إِىلَ األْ لْ اقَ بِيلِ اهللا اثَّ وا يفِ سَ رُ فِ مُ  انْ ا قِيلَ لَكُ مْ إِذَ لَكُ
﴾، شااترك بثاشع الاصعى والمسآولغئ إلى اتثاذ صرار الترب والةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر المسةث  لِيلٌ إِالَّ قَ
افصخى وأضظاشه. أغعا المسطمعن: إن افرض المئارضئ جائصى حعضئ شغ تطص غععد وأطرغضا والمساسمرغظ 
ضَ  َرْ رِ أَنَّ األْ كْ دِ الذِّ عْ نْ بَ بُورِ مِ تَبْنَا  يفِ  الزَّ دْ كَ لَقَ والمطئسغظ أجمسغظ، ولظ غساصرَّ شغعا صرار لمساسمر وق لثائظ؛ ﴿وَ
ونَ﴾، واسطمعا أن شطسطغظ ضاسئ غعم أن عثطئ الثقشئ، الاغ تمر ذضرى عثطعا عثه  احلُِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ يَ
افغام، شإلى السمض الةاد إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وإلى ظخرة الساططغظ لعا، ظثسعضط 
ونُوا  نُوا كُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ أغعا المسطمعن، شعغ واهللا السجة وجئغض إظصاذ الئحرغئ، شاجاةغئعا لظثاء اهللا تسالى ﴿يَ

.﴾ مْ كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ مْ وَ كُ ْ نْرصُ وا اهللاَ  يَ ُ نْرصُ نُوا إِنْ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ ارَ اهللا﴾، ﴿يَ أَنْصَ

اقضاحاشات الضئغرة شغ طظطصئ خطغب غغظغا الثي أخئح 
غساأبر بظتع ٧٠٪ طظ إظااج الظفط افشرغصغ، وغخض 
طا  وعع  غعطغا،  برطغض  ططغعن   ٩,٥ ظتع  إظااجه  تةط 
غجغث سظ طةمض إظااج شظجوغق والمضسغك، ولسض ذلك 
تسمغئ  إلى  الظفط  بخظاسئ  المثاخغظ  دشع  طا  عع 
عثا اإلصطغط بالضعغئ الةثغثة، وظةث أغدا تضالإ طظ 
الظفط  اجاثراج  طةال  شغ  لقجابمار  الثولغئ  الصعى 
الثول  تطك  تطئغ  ضغ  قجاغراده  وأغدا  افشرغصغ، 

اتاغاجاتعا الثاخئ.
وسطى خسغث آخر ظةث أن الصارة افشرغصغئ صث أخئتئ 
جعصا اجاعقضغا جغثا لطثول الخظاسغئ، شاسثاد جضاظعا 
دولاغظ  جضان  طةمعع  تغث  ظسمئ،  المطغار  غاثطى 
شصط طظ دولعا وعما ظغةغرغا وطخر غصارب طظ ٣٠٠

ططغعن ظسمئ، طا غةسض الصارة جعصا اجاعقضغا طظاجئا 
لطاخثغر، وتخرغش إظااج الثول الخظاسغئ.

ضض تطك المعارد تةسض الصارة السمراء غظغئ بالمعارد 
تثسط  أن  اجابمرت،  لع  حأظعا،  طظ  الاغ  الطئغسغئ 
اصاخادغات حسعبعا وتثشسعا لطظمع واقزدعار، وتطك 
المعارد جسطاعا ططمسا فضبر طظ دولئ سالمغئ وإصطغمغئ 
المعارد،  طظ  العائض  الضط  عثا  طظ  لقجافادة  تطمح 
عثا إلى جاظإ تسثاد جضاظعا المرتفع، إذ غةسطعا جعصا 

طظاجئا لطاخثغر بالظسئئ لطثول الخظاسغئ.
ولغسئ المعارد شصط عغ الاغ تضسإ أشرغصغا افعمغئ، 
وتةسطعا ططمسا لطسثغث طظ الثول السالمغئ واإلصطغمغئ، 
غضسئعا أعمغئ اجاراتغةغئ ضئغرة؛  شإن طعصسعا أغداً 
ذلك فن المشرب تحرف سطى طدغص جئض ذارق، ذلك 
الممر المائغ المعط الثي ترجع أعمغاه إلى أظه المفااح 
لاةارة  والمعط  الماعجط،  افبغخ  لطئتر  الشربغ 
السعغج؛  بصظاة  طخر  وتاتضط  جفظه.  وترضئ  الظفط 
والمقتئ  الثولغئ  لطاةارة  المعط  المائغ  الممر  ذلك 
السالمغئ، ضما أظعا تحرف سطى طمر طائغ طعط، وعع 
وإرغارغا،  جغئعتغ  به  وتاتضط  المظثب،  باب  طدغص 
والثي غضاسإ أعمغئ ظزرا فظه المفااح الةظعبغ لصظاة 
السعغج، والمعط لدمان اجامرار ترضئ المقتئ بعا، 
شاطك الممرات أضسئئ الصارة افشرغصغئ بصقً اجاراتغةغا 
ضئغرًا ظزرا فعمغاعا لطاةارة الثولغئ والمقتئ السالمغئ 

بحضض سام.
لضظ عض ضاظئ صارة أشرغصغا ططمسا لطشجاة شغ الماضغ 
شصط؟ بالطئع ق، بض إظعا تحضض ططمسا أغدا شغ وصاظا 
التالغ، شظةث شغعا تعغق لطسثغث طظ الثول لمتاولئ 
السغطرة سطغعا واجاشقل برواتعا، وتعثغث أطظ بسخ 
تحرف  الاغ  المائغئ  الممرات  شغ  والاتضط  دولعا، 
سطغعا، وطظ تطك الثول ضغان غععد الشاخإ لفرض 

المئارضئ.
إلى  غاسطض  أن  غتاول  غععد  وضغان  بسغث  أطث  شمظث 
أشرغصغا تاى وخض اآلن إلى اقظدمام ضسدع طراصإ 
سقصات  بإصاطئ  اعاط  شصث  افشرغصغئ.  الثول  صمئ  شغ 
والجراسغئ  السسضرغئ  المةاقت  ضض  شغ  الاساون  طظ 
شغ  طسؤعلغه  وضئار  الئسبات  وضاظئ  والخظاسغئ، 
زغارات دائمئ لطسعاخط افشرغصغئ، وعظاك أسثاد ضئغرة 
شغ  وضان  شطسطغظ،  إلى  اظاصطعا  أشرغصغا  غععد  طظ 

طصثطاعط الفقحا طظ إبغعبغا.
طظ  غأت  لط  بأشرغصغا  المست  الضغان  عثا  اعامام  إن   
لصادته، شضاظئ  شراغ، فن طغاه الظغض أخئتئ عاجساً 
طتاولاه افخغرة لقظدمام ضسدع طراصإ شغ اقتتاد 
افشرغصغ، طتاولئ خئغبئ لضغ غدع أصثاطه شغ الصارة 
ضبغرة  إظةازات  تصص  أظه  المآضث  والحغء  السمراء، 

 ظاغةئ سقصاه بثول أشرغصغا
غائع...

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

بالدفئ  التضعطغئ  المثارس  شغ  المسطمعن  غعاخض 
الشربغئ المتاطئ، إضرابعط المفاعح سظ السمض، اتاةاجًا 
سطى تظخض التضعطئ ووزارة الاربغئ والاسطغط طظ اقتفاق 

المعصع طسعط.
ولفجئعع الثاطج سطى الاعالغ غعاخض تراك المسطمغظ 
اإلضراب شغ غالئغئ طثارس الدفئ، لطمطالئئ بخرف 
راتإ ضاطض وخرف سقوة ١٥٪ بتسإ اقتفاق المعصع 

طع التضعطئ الثي لط تطاجم به.
ترّتطعا  والسططئ  طاةثدة  بض  جثغثة  لغسئ  شافزطئ 
طظ جظئ فخرى، وجثورعا تضمظ شغ إعمال السططئ 
ق  تضاد  له  صطغطئ  طغجاظغئ  وتثخغص  الاسطغط  لصطاع 
تثضر بالمصارظئ طع المغجاظغات الاغ تخرف سطى الصطاع 

افطظغ الثي أظحؤئ السططئ طظ أجطه!
السططئ  اعامام  دائرة  شغ  غصع  ق  الاسطغط  شصطاع 
بائسات  المظحشطئ بالاظسغص افطظغ طع غععد والصغام 
شغ  جععدعا  تئثل  الاغ  والثولغئ  افطظغئ  اقتفاصغات 
تظفغثعا وتطئغصعا سطى أعض شطسطغظ وطظعا اتفاصغئ 
إلى  تعثف  الاغ  الئراطب  طظ  وغغرعا  الثئغبئ  جغثاو 
غرس البصاشئ الشربغئ شغ ظفعس أعض افرض المئارضئ 

وخطثطئ تماجضعط وخمعدعط سطى عثه افرض.
والمثارس الاغ تئظى وتةعج وترّطط طظ تئرسات أعض 
شطسطغظ تضاد ق تراعا السططئ وق تسطط بتاجاتعا الاغ 

غعشرعا لعا أولغاء افطعر!
شالسططئ ضشغرعا طظ افظزمئ التاضمئ شغ بقدظا أظزمئ 
جئاغئ ق رساغئ، جض عمعا جئاغئ المضعس والدرائإ 
الاغ باتئ تةطث ظععر أعض شطسطغظ شغ ضض طساططئ أو 
ترخغص أو تخثغص أو رجعم سطى أي طخطتئ تساعجإ 

الثعاب لثوائرعا.
وسطى الةاظإ اآلخر شإن السططئ ق تصعم بمسآولغاتعا 
غقء  طع  تاظاجإ  ق  الاغ  المعظفغظ  رواتإ  دشع  شغ 
تةئغعا  الاغ  والمضعس  الدرائإ  وشتح  المسغحئ 

وتعجع بعا دائرة الزطط والفصر والسعز غعطغا!
وصطاع المسطمغظ غصع ضمظ تطك الفؤئ المزطعطئ الاغ 
إدارة  ظض  شغ  اجاةابئ  دون  بإظخاشعا  دوطا  تطالإ 
السططئ ظعرعا لعط وتظضرعا لقتفاصغات الاغ سصثتعا 

طسعط!
طظ  خارخ  لزطط  غاسرض  والمسطمغظ  الاسطغط  شصطاع 
اقتفاصغات  لضض  وتاظضر  اعامام  أي  تسغرعط  ق  جططئ 
افدظى  التث  إق  تطئغ  ق  والاغ  طسعط  سصثت  الاغ 
المساعثات  بضض  السططئ  الاجام  رغط  ذطئاتعط  طظ 
واقتفاصغات الاغ تسصثعا طع ضغان غععد وتصمع أعض 
شطسطغظ تطئغصا لعا، بض وتدفغ سطغعا عالئ الاصثغج 

ضما شغ تالئ "الاظسغص افطظغ المصثس"!
افسثاء  وخثطئ  الثغاظئ  تصثس  الاغ  عثه  جططئ  شأي 
وتثادع حسئعا وطسطمغعا وتثوس سطى اقتفاصغات الاغ 

وصساعا طسعط؟!
وافخغر  افول  المسآول  عغ  الفطسطغظغئ  شالسططئ 

سظ صطاع الاسطغط فظعا عغ الاغ تمطئ ظفسعا عثه 
شطسطغظ  أعض  طظ  افطعال  ضض  وتةئغ  المسآولغئ 

لائصى صائمئ ولعا وزراء وجفراء وصظخطغات.
المسطمغظ  إظخاف  السططئ  سطى  واجئا  ضان  ولثلك 
ورساغئ عثا الصطاع المعط، وعغ بإدارة ظعرعا لعط 
جاعض  جغض  وإظحاء  لطحعارع  أبظائظا  بثشع  شسطغا  تصعم 
والمثططات  غععد  ضغان  أطام  العصعف  غساطغع  ق 

اقجاسمارغئ!
والمططعب طظ أعض شطسطغظ عع الاترك والعصعف شغ 
وجه السططئ وإجئارعا سطى تتمض طسآولغاعا أطام عثا 
الصطاع المعط، شق غةعز أن غئصى أوقدظا طتروطغظ طظ 
تصعط شغ الاسطغط، وق غةعز أن تئصى السمطغئ الاسطغمغئ 
طاعصفئ بظاء سطى خطش السططئ وسظادعا وتثطغعا سظ 

طسآولغاتعا!
وق غةعز السضعت سطى إعثار ضراطئ إخعتظا المسطمغظ 
ودشسعط تتئ خط الفصر باةاعض السططئ لمطالئعط 
السادلئ، شالمططعب طظ أعض شطسطغظ وطظ أولغاء افطعر 
وطظ المسطمغظ العصعف وصفئ جادة إلجئار السططئ سطى 
الصغام بمسآولغاتعا وتض عثه المحضطئ وإسادة السمطغئ 

الاسطغمغئ إلى واصسعا وطا غةإ أن تضعن سطغه.
ظغض  سطى  صادرون  شطسطغظ  وأعض  اإلجقطغئ  وافطئ 
شأعض  السططئ،  ضسش  أطام  افصعغاء  وعط  تصعصعط، 
بظ  تمغط  وصش  طضاظئ  اجاسادة  اجاطاسعا  شطسطغظ 
تترضعا،  سظثطا  لطروس  تمطغضه  وطظسعا  الثاري  أوس 
واجاطاسعا أن غصفعا أطام اقتفاصغات المةرطئ ضاتفاصغئ 
اقجاماسغ)  (الدمان  صاظعن  تطئغص  وطظسعا  جغثاو، 
اإلجراطغ الثي ضان غراد له أن غظفث شغ افرض المئارضئ 
وأن غخئح جعذا غةطثون ظععر أعض شطسطغظ به، 
الصغام  سطى  السططئ  إجئار  سطى  اآلن  صادرون  وعط 
السمطغئ  عثه  وإرجاع  المسطمغظ  وإظخاف  بعاجئاتعا 

الاسطغمغئ إلى خط جغرعا الطئغسغ.
وإن تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ طظ 
افطئ وغتمض عمعا، غائظى طخالتعا وغضحش خطط 
اقجاسمار، وعثا طا غحشطه وق ططمع لثغه شغ ضرجغ 
طسعجئ صعائمه وق شغ طخطتئ دظغعغئ بض عمه أطاظا 
تتض  الاغ  الضاربئ  عثه  غرى  إذ  وإظه  وأبظاؤظا،  وأعطظا 
ظتع  أعطعا  طع  غاترك  شطسطغظ،  شغ  الاسطغط  بصطاع 
المسرضئ التصغصغئ إلرجاع أبظائظا إلى طثارجعط، والعصعف 
طع المسطمغظ شغ اجاسادة تصعصعط وإظخاشعط وسثم 
إلى  غسعدوا  لضغ  تعلعط  واقلافاف  تصعصعط  عدط 
لثلك  أبظائظا،  تسطغط  شغ  وظغفاعط  وغآدوا  المثارس 
الخش  شغ  وغصش  شطسطغظ  أعض  غثسع  الاترغر  شتجب 
افول طسعط إلجئار السططئ الفطسطغظغئ سطى الصغام بما 
الاجطئ به أطام المسطمغظ، والتجب ق غئاشغ شغ جئغض 

 ذلك إق ظغض رضعان اهللا جئتاظه وتسالى
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

السططئ تترم أبظاءظا طظ الاسطغط 
وتعدط تصعق املسطمني!

ـــــــــ بصطط: د. طخسإ أبع سرصعب*ـ  ــــــــــ

شغ غفطئ طظ افطئ تمضظ الضاشر المساسمر طظ عثم 
إلغه،  تطعذ  الثي  وتخظعا  السغاجغ،  ضغاظعا  الثقشئ؛ 
وأسمض  أسثائعا،  سظ  به  تماظع  الثي  الحثغث  ورضظعا 
بدع  إلى  شصطسعا  جسثعا  شغ  المسمعم  خظةره 
طظ  التالئ  عثه  سطى  ولطمتاشزئ  طجصئ!  وخمسغظ 
الفرصئ والحرذطئ، وتضرغج الدسش والاظاتر شغما بغظ 
عثه الضغاظات المرتئطئ شغ وجعدعا وجغاجاعا بالشرب 
الضاشر، زرع ضغان غععد شغ صطإ الئقد اإلجقطغئ، شطط 
غضظ اخاغار شطسطغظ لاضعن بآرة الخراع اسائاذاً لما 

له طظ أبساد سصائثغئ، وتارغثغئ، وجغاجغئ.
رغئئ غععد شغ تتصغص طساصثاتعط المعععطئ والجائفئ 
ضاظئ الثاشع افضئر لاطاصغ المخالح الثئغبئ، ضغ غظةح 
الشرب شغ اجاشقلعط واجاثثاطعط أداة لدرب افطئ 
تماطًا  تثرك  اقجاسمارغئ  الثول  وفن  اإلجقطغئ، 
المعاجعئ  وخعض  الئصاء،  سطى  غععد  صثرة  اجاتالئ 
بغظما تتغط بعط حسعب افطئ اإلجقطغئ ضالئتر طظ 
ضض جاظإ، شصث أجج لعط ضغاظاً شغ افرض المئارضئ 
بأصعى  ودسمعط  التغاة،  بأجئاب  وطثعط  شطسطغظ، 
وأطظ  والسسضرغئ،  المثظغئ  الاصظغات  وأسطى  افجطتئ، 
لعط تماغئ ضاططئ طظ خقل افظزمئ التاضمئ شغ بقد 
المسطمغظ، ولثغاظئ وخظعع تطك افظزمئ، أخئح لغععد 

أذماع شغ باصغ بقد المسطمغظ.
وأجئاب  أشرغصغا  شغ  أذماسعط  سظ  ظاتثث  وجعف 

تعجععط لعثه الصارة الفاغئ:
شصث ضاظئ صارة أشرغصغا طتط أسغظ الثول اقجاسمارغئ، 
شرظسا وإظةطارا وبطةغضا؛ شاطك افذماع عغ صثغمئ طظث 
سثة صرون، والسآال عع طا الثي جسض الصارة افشرغصغئ 

طتط أذماع الشجاة المساسمرغظ؟
ترجع أعمغئ الصارة افشرغصغئ، جعاء شغ الماضغ أو شغ 
اقصاخادغئ  الظاتغئ  شمظ  سثة؛  أجئاب  إلى  التاضر، 
شغعا  تاعاشر  تغث  الطئغسغئ،  بالمعارد  غظغئ  ظةثعا 
المعاد افولغئ؛ ضالشابات الاغ تسث طخثرا لفخحاب، 
والمطاط  والضاضاو  الئظ  طبض  أخرى  طعاد  جاظإ  إلى 

والفعاضه اقجاعائغئ.
أضئر  طظ  شظةثعا  المسثظغئ،  المعارد  تغث  طظ  أطا 
طظاةغعا؛ طبض الفعجفات والثعإ والمظشظغج والضعبالئ 
والتثغث وغغرعا طظ المسادن المعمئ لصطاع الخظاسئ، 
عثا إلى جاظإ افلماس بضبرة. وتحغر الاصثغرات إلى 
أن ٣٠٪ طظ المعارد المسثظغئ المساثرجئ طظ افرض 

طعجعدة شغ الصارة افشرغصغئ.
أطا بالظسئئ لطمعارد الظفطغئ شاسث أشرغصغا أضئر الصارات 
الاغ تدط دوق طظاةئ لطظفط، تغث غعجث شغعا صرابئ 
٢١ دولئ طظاةئ لطظفط، وتظاب الصارة افشرغصغئ شغ العصئ 
الراعظ ظتع ١١٪ طظ اإلظااج السالمغ، بما غسادل تعالغ 
٨٠ إلى ١٠٠ ططغار برطغض طظ الظفط الثام، ضما أظعا 
تماطك صثرا طظ اقتاغاذغات الظفطغئ؛ ربما غخض إلى 
ظتع ١٠٪ طظ اقتاغاذغ السالمغ تسإ تصثغرات طآتمر 
افطط الماتثة لطاةارة والاظمغئ. وغمضظظا تصسغط طظاذص 

إظااج الظفط شغ الصارة السمراء إلى أربع طظاذص عغ:
طخر  عغ:  دول  خمج  وتدط  أشرغصغا  حمال  أوقً: 

ولغئغا وتعظج والةجائر والمشرب.
السعدان  وتدط  أشرغصغا،  ووجط  حرق  طظطصئ  باظغاً: 

وتحاد والضعظشع برازاشغض.
بالباً: طظطصئ غرب أشرغصغا الاغ تدط ظغةغرغا وتعجع 

والضاطغرون وغاظا وجاتض الساج.
رابساً: طظطصئ الةظعب افشرغصغ وتدط جظعب أشرغصغا 

وزغمئابعي.
حمال  طظطصئ  ضاظئ  الماضغ  الصرن  جئسغظات  وتاى 
أشرغصغا شغ خثارة اإلظااج شغ الصارة، لضظ العضع اخاطش 
أشرغصغا  غرب  إصطغط  لخالح  الاالغئ  البقبئ  السصعد  شغ 
الثي أخئح أضبر طظاذص أشرغصغا العاسثة بالظفط، بسث 

أذماع ضغان غععد يف أشرغصغا لظ تعصفعا إق دولئ الثقشئ
(التطصئ افوىل)
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