
فيروس كورونا
الرأسمالي بالنظام  يعصف 

ويكشف مدى ضعفه وهوانه

ظحر طعصع (investing.com، افربساء، ٢٣ رجإ ١٤٤١عـ، 
٢٠٢٠/٠٣/١٨م) الثئر الاالغ: "سمص طآحر داو جعظج 
الخظاسغ شغ الئعرخئ افطرغضغئ خسائره الغعم، والاغ 
بطشئ ٧,٢٧٪ تاى الساسئ السادجئ و٥٥ دصغصئ باعصغئ 
الصاعرة. وبثلك غضعن المآحر صث شصث ضض طضاجئه شغ ٣ 
جظعات، وعئط إلى ١٩ ألفاً و٦٨٨ ظصطئ، وعع طساعى 
أدظى طظ طساعاه سظث تظخغإ الرئغج افطرغضغ التالغ 
دوظالث تراطإ. وخسر المآحر طظث بثاغئ تساطقت الغعم 
طآحر  خسائر  وبطشئ  ظصطئ.   ١٥٤٨ ظتع  اآلن  وتاى 
جااظثر آظث بعرز ٥٠٠ ظتع ٧٪، طسةق ٢٣٥٩ ظصطئ، 
بغظما بطشئ خسائر ظاجثاك ١٠٠ ظتع ٥,٩٪ طسةق ظتع 
٧٠٣٠ ظصطئ. جاءت تطك الاراجسات الضئغرة بالرغط طظ 
سظ  طظغاعحغظ  جاغفظ  افطرغضغئ  الثجاظئ  وزغر  إسقن 
اجاسثاد اإلدارة افطرغضغئ ضت ترغطغعن دوقر لطاساطض 

طع آبار اظاحار شغروس ضعروظا سطى اقصاخاد".
: طآحر داو جعظج عع أصثم طآحر شغ السالط، 

عع

تغث أظحأ سام ١٨٩٦م شغ بعرخئ ظغعغعرك، وعع 
اآلن طآحر خظاسغ فضئر ٣٠ حرضئ خظاسغئ أطرغضغئ، 
وغسائر أتث أصعى المآحرات شغ السالط، وجعق وول 
غسطغ  وعع  السالط،  شغ  أجعط  جعق  أصعى  جارغئ 
خعرة سظ العضع اقصاخادي شغ أطرغضا وطا غتخض 
ضعروظا.  شغروس  تفحغ  ظض  شغ  خسائر  طظ  اآلن 
والئعرخات  المال  فجعاق  السرغع  الاعاوي  عثا  إّن 
سطى طساعى السالط وخاخئ شغ الثول الضئرى وسطى 
رأجعا الثولئ افولى شغ السالط، تغث باتئ حاحات 
ترغطغعن   ٦ خسائرعا  وتثطئ  بافتمر  الئعرخات 
طظ  أوعظ  عع  الرأجمالغ  الظزام  أن  غئغظ  دوقر؛ 
بغئ السظضئعت، وأن أرصاطا خغالغئ بالارغطغعظات صث 
تائثر شغ لتزات. إن طا غتخض اآلن شغ السالط عع 
أزطئ تافاصط بسرسئ وتضئر طبض ضرة البطب؛ تعاٍو شغ 
الئعرخات وشغ أجسار الظفط تاى صارب جسر برطغض 
الظفط - خام تضساس - ٢٠ دوقرًا وتصطإ شغ أجسار 
الصروض  وتراضط  لطمعظفغظ،  وتسرغح  السمقت، 
تئطس  صث  الاغ  وافشراد  الحرضات  سطى  المساظضفئ 
شغ الخغظ وتثعا طا غصارب ترغطغعن دوقر، إن ضض 
وتجاغث  ضعروظا  شغروس  اظاحار  أزطئ  أن  غئغظ  ذلك 
سثد المخابغظ والعشغات تعل السالط صث ضحفئ سظ 
أزطئ أسمص، ولضظعا لغسئ أزطئ ذئغئ طاسطصئ بةسط 
بمئثأ  طاسطصئ  اصاخادغئ  أزطئ  عغ  وإظما  اإلظسان 
الععمغئ  وافجعاق  والصمار  المداربات  سطى  صائط 
والسمقت العرصغئ غغر المشطاة بثعإ أو شدئ، طئثأ 
وخظع  البروات  وظعإ  الحسعب  وأشصر  المال  ضثس 
غضعن  أن  غةإ  السالط  شغ  غتخض  طا  إن  افزطات. 
طتفجًا لطئحر جمغساً لطاثطص طظ الظزام الرأجمالغ 
صئض أن غةّرعط إلى ضساد اصاخادي وإشقس طالغ 
بتسإ  افحثاص  طظ  المقغغظ  لمؤات  وبطالئ 
الرأجمالغعن  وضثلك  اقصاخاد  خئراء  به  غاظئأ  طا 
وأصسى  أحث  أزطئ  تخعل  تغث غاعصسعن  أظفسعط، 
طظ أزطئ سام ٢٠٠٨ بض غاعصسعن تثوث طا تخض 
شغ الضساد افسزط سام ١٩٢٩م، وسطى المفضرغظ 
غافضروا  وأن  سصعلعط  ُغسمطعا  أن  واقصاخادغغظ 
بسمص شغ المئثأ اإلجقطغ الثي أظجله خالصعط وشّخض 
شغه ظزاطا اصاخادغا غعزع البروات وغمظع تضثغسعا، 
وغتفج اإلظااج واقصاخاد التصغصغ، وغثطع طظ الربا 
وغشطغ  الععمغ،  اقصاخاد  وأجعاق  والئعرخات 
المتمغ  بالعرق  ولغج  والفدئ  بالثعإ  السمطئ 

بالشطرجئ والصعة، وغتاشر سطى تالئ اقجاصرار.

غترص حئاب تجب الاترغر شغ صطاع غجة، شغ حعر رجإ طظ ضض سام سطى إتغاء ذضرى عثم دولئ الثقشئ، شغ 
خطعة تعثف إلى تعسغئ الظاس بفرضغئ الثقشئ، وتبعط لطسمض طع التجب قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. غصعم حئاب التجب بظحاذات وشسالغات سثة إلغخال أشضارعط لطظاس 

والاعاخض طسعط، وطظ عثه الظحاذات تسطغص الغاشطات 
المظاذص  طظ  ضبغر  شغ  والرئغسئ  الساطئ  الحعارع  شغ 
شغ الصطاع، غاشطات تتمض حسارات ذات رجائض شضرغئ 
طتطغًا  طاسثدة  اتةاعات  وشغ  واصاخادغئ،  وجغاجغئ 
ودولغاً، وطظ أبرز عثه الحسارات الاغ تمطاعا الغاشطات:

- الثقشئ آن أواظعا وطحارغع الضفار بان سعارعا.
- تض الثولاغظ وخفصئ تراطإ وجعان لسمطئ واتثة.
- الطعاث وراء الحرسغئ الثولغئ ضقل وجراب وتئسغئ.

- افصخى غساخرخ افطئ وجغعحعا.
- اجاظخار جغعش افطئ بثق طظ اجاظخار الضفار.

- تترغر شطسطغظ بإزالئ السروش وتترغك الةغعش.
- شطسطغظ تظازر الفاتتغظ ق المطئسغظ.

- المفاوضات طع غععد إجرام بتص شطسطغظ.
- الثقشئ طتررة الئقد والسئاد.

- خفصئ تراطإ جاثوجعا الثقشئ وجغعش المسطمغظ.
- الثقشئ جئغض افطئ العتغث لسج الثظغا واآلخرة.

- السمض إلصاطئ الثقشئ خفصئ رابتئ طع اهللا.
- شطسطغظ تظادي المسطمغظ: ألغج شغضط خقح الثغظ؟!
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بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظ

أغعا المسطمعن: شغ الثضرى الااجسئ 

والاسسغظ إللشاء الثقشئ أصغمععا صئض 

الَْعاِملُوَن﴾،   َفلَْيْعَمْل  َهَذا  ﴿لِِمْثِل  المؤئ، 

ِ َذلَِك َفلَْيتََناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن﴾. ﴿َو

اصرأ شغ عثا السثد:

-  عض أسطئ أطرغضا لارضغا دورا شغ الغمظ 
    سظ ذرغص جماسئ اإلخعان؟! ...٢

-  أطرغضا والسسعدغئ: 
    ترب الظفط بشطاء طظ وباء ضعروظا ...٢

-  اتفاصغئ قظجاروت، أبسادعا وتثاسغاتعا ...٣
-  دخعل أطرغضا شغ تالئ اظضماش اصاخادي ...٤
-  ضعروظا وطثى تأبغره شغ السقصات الثولغئ ...٤
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ضطمئ السثد

الثقشئ عغ الطرغصئ السمطغئ لاطئغص أتضام اإلجقم 
شغ طسارك التغاة وتمض اإلجقم رجالئ ظعر وعثى 
تاج  عغ  شالثقشئ  والةعاد؛  بالثسعة  السالط  إلى 
الفروض وصئئ الثغظ وتاطغئ تمى المسطمغظ، شعغ 
البشعر  وتتمغ  الحآون  وترسى  التثود  تصغط  الاغ 
والبروات،  وافطعال  وافسراض  افظفج  وتخعن 
إلى  وتتمطه  الثاخض  شغ  اإلجقم  تطئص  الاغ  وعغ 
الثارج بالثسعة والةعاد لاسط رجالئ اإلجقم أرجاء 
وسث  والثقشئ  لطسالمغظ،  رتمئ  شعغ  المسمعرة 

وشرض واجاثقف وصعة وتمضغظ وأطان...
شأطا ضعظعا وسثًا واجاثقشًا طظ اهللا شإن اهللا غصعل 
ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد  الاظجغض:  طتضط  شغ 
َكَما  ْرِض 

َ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا 

ِي  َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ اْسَتْخلََف ا
ْمًنا َفْعُبُدونيَِن 

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َ لَُهْم َو اْرتَ

ْوَحَِك 
ُ
َفأ َذلَِك  َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيًْئا   ِ ُكوَن  يرُْشِ ال 

غثطش  ق  شاهللا  غاثطش  ق  اهللا  ووسث  الَْفاِسُقوَن﴾،  ُهُم 
المغساد.

الختغح  التثغث  شغ    الرجعل  بسعدتعا  بحر  ضما 
الغمان،  بظ  تثغفئ  ذرغص  طظ  أتمث  أخرجه  الثي 
َهاِج  ِمْ َعَلى  ِخَالَفٌة  ُن  ُ َت  َّ «...ُث  : اهللا  رجعل  صال 

ِة». َّ ُ الُّ
سطى  أوجئه  اهللا  طظ  شرض  عغ  الثقشئ  أن  وأطا 
صغاطه  وجسض  المسمعرة  أرجاء  شغ  ضاشئ  المسطمغظ 
حأظه  شغ  ععادة  وق  شغه  تثغغر  ق  طتامًا  أطرًا 
والاصخغر شغ الصغام به طسخغئ طظ أضئر المساخغ 
طظ  سطغه  شالثلغض  السثاب،  أحث  سطغعا  اهللا  غسثب 

الضااب والسظئ وإجماع الختابئ:
أطا الضااب شإن اهللا تسالى أطر الرجعل  أن غتضط 
بغظ المسطمغظ بما أظجل اهللا وضان أطره جازطًا، صال 
تَتَّبِْع  َوالَ   ُ ابَّ نَزَل 

َ
أ بَِما  بَيَْنُهم  ﴿َفاْحُكم  تسالى:  اهللا 

تسالى:  اهللا  وصال   ،﴾ َقِّ احلْ ِمَن  َجاءَك  ا  َقمَّ ْهَواءُهْم 
َ
أ

ْهَواءُهْم 
َ
أ تَتَّبِْع  َوالَ   ُ ابَّ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  بَيَْنُهم  اْحُكم  ِن 

َ
﴿َوأ

َْك﴾. َ ِ ُ إ نَزَل ابَّ
َ
ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض َما أ

َ
َواْحَذْرُهْم أ

صال:  ظاشع  ذرغص  سظ  طسطط  روى  شصث  السظئ  وأطا 
 ْ صال لغ ابظ سمر: جمسئ رجعل اهللا  غصعل «َوَم
ًَة َجاِهِلًَّة»، شالظئغ  َعٌة َماَت ِم َ ِفي ُعُِقِه َبْ َماَت َوَلْ
بغسئ  سظصه  شغ  تضعن  أن  طسطط  ضض  سطى  شرض   
والمغائ  غغر،  لغج  لثطغفئ  إق  تضعن  ق  والئغسئ 
الةاعطغئ ضظاغئ سظ حثة اإلبط لمظ طات ولغج شغ 

سظصه بغسئ لثطغفئ.
شإظعط  سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ  إجماع  وأطا 
بسث    اهللا  لرجعل  خطغفئ  إصاطئ  لجوم  سطى  أجمسعا 
إصاطئ  سطى  الختابئ  إجماع  تأضغث  ظعر  وصث  طعته، 
تمئ  تاى    اهللا  رجعل  دشظ  تأخغرعط  طظ  خطغفئ 

طئاغسئ أبغ بضر رضغ اهللا سظه خطغفئ لطمسطمغظ.
المسطمغظ  تعتث  الثقشئ  شإن  صعة  الثقشئ  أن  وأطا 
طرععبئ  صعة  شاضعن  واتث  جغاجغ  ضغان  شغ 
لعا  وغتسئعن  شغثحعظعا  أسثاءعا  ترعإ  الةاظإ 
المسطمغظ  اهللا  أطر  وصث  صعة  والعتثة  تساب،  ألش 
ترعإ  صعة  لغضعظعا  جمغسا  اهللا  بتئض  غساخمعا  أن 
أسثاءعط شاصثف شغ صطعبعط الرسإ، صال اهللا تسالى: 

قُواْ﴾. ِ مَجِيًعا َوالَ َيَفرَّ حِبَْبِل ابَّ ﴿َواْقَتِصُمواْ 
فسثائعط  غسثوا  أن  المسطمغظ  اهللا  أطر  ضما 
شغخغئعط  أسثاءعط  ترعإ  صعة  شغضعظعا  سثتعط 
تسالى:  اهللا  صال  سطغعط،  المسطمعن  شغظاخر  الععظ 
َْيِل 

ْ
اخل َباِط  رِّ َوِمن  ٍة  قُوَّ مِّن  اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ لَُهم  واْ  ِعدُّ

َ
﴿َوأ

ُدونِِهْم  ِمن  َوآَخِريَن  ُكْم  َوَعُدوَّ  ِ ابَّ َعْدوَّ  بِِه  تُْرِهُبوَن 
ُ َفْعلَُمُهْم﴾. ولفزئ صعة جاءت ظضرة  الَ َيْعلَُموَغُهُم ابَّ
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

وسطى  اهللا  رجعل  سطى  والسقم  والخقة  هللا  التمث 
آله وختئه وطظ واقه وبسث،

إلى افطئ اإلجقطغئ بساطئ الاغ جسطعا اهللا خغر أطئ 
بثاخئ  الاترغر  تجب  حئاب  وإلى  لطظاس...  أخرجئ 
الثغظ أضرطعط اهللا بتمض دسعته بخثق وإخقص... 
وإلى ضغعف الخفتئ المصئطغظ سطغعا تئًا بما تتمطه 
سطغضط  السقم  عآقء:  ضض  إلى  وظئراس...  خغر  طظ 

ورتمئ اهللا وبرضاته،
صام  جظئ  وتسسغظ  تسع  صئض  الغعم  عثا  طبض  شغ 
طةرم السخر طخطفى ضمال بإلشاء الثقشئ، وطع أن 
عثا ضان جعارًا ظعارًا، وباباًا بالئرعان، بض بأضبر طظ 
برعان، أظه ضفر بعاح وإلشاء لتضط اإلجقم، وطظ بط 
غساتص طرتضُئه المظابثَة بالسغش وشص تثغث رجعل 
ْبِظ  ُجَظاَدَة  َسْظ  وطسطط  الئثاري  أخرجه  الثي    اهللا 
َوُعَع  اِطِئ  الخَّ ْبِظ  ُسَئاَدَة  َسَطى  َدَخْطَظا  َصاَل  ُأَطغََّئ  َأِبغ 
اهللاَُّ  َغْظَفُسَك  ِبَتِثغٍث  ْث  َتثِّ اهللاَُّ  َأْخَطَتَك  ُصْطَظا  َطِرغٌخ 
ِبِه َجِمْسَاُه ِطْظ الظَِّئغِّ ، َصاَل: َدَساَظا الظَِّئغُّ  َشَئاَغْسَظاُه 
َّاَعِة  ِع َوال ْ َّ َشَصاَل ِشغَما َأَخَث َسَطْغَظا: «َأْن َاََعَا َعَلى ال

َا َوَأْن  ًة َعَلْ َنا َوَأَثَ ِ ْ َنا َوُ ِ ْ ِهَا َوُع َ ْ َا َوَم ِ َ ْ ِفي َمْ ْ ِم ُك َ احًا ِعْ ًا َبَ ْف ْوا ُ َال ُنَاِزَع اْألَْمَ َأْهَلُه ِإالَّ َأْن َتَ
والادتغَئ  صااَلُه  عع  العاجُإ  شضان  َهاٌن»،  ُبْ ِه  ِ  ِ َّ
غصاَبض  لط  الطاغغئ  عثا  أن  إق  بطس،  طعما  غاٍل  بضض 
شصث  َبطَّ  وطظ  دابِره!  صطُع  غساتصُه  بما  افطئ  طظ 
لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغَر  ضاظئ  أطٍئ  تارغُت  أظطط 
تغث ضاظئ لعا دولُئ خقشٍئ واتثة طرععبُئ الةاظإ 
خمسغظ  سطى  تجغث  اآلن  شأخئتئ  والسثل،  بالتص 
ق  طظ  سطغعط  غاسطط  حثغث،  بغظعط  بأجعط  طجصئ، 
شتسإ،  عثا  ولغج  حآوظعط،  غرسى  وق  غرتمعط، 
لطضفار،  خاظسعن  روغئدات  تضاٌم  أطرعط  غاعلى  بض 
اصاخاد  ُتسغُِّر  برواتعط  لطمساسمرغظ،  خاضسعن 
أولؤك افسثاء لثغظ اهللا، وأطا اصاخاد الئقد والسئاد 
غظطص  بض  به،  أعطه  غظافع  ق  طضروب،  شمظععب 
والماء  الزما  غصاطعا  الئغثاء  شغ  (ضالسغج  تالعط 
شعق ظععرعا طتمعل)، وضض ذلك تتئ جمع عآقء 
الروغئدات وبخرعط... شالفصر غظاحر بغظ الظاس إق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

يافطات تدعو لتحرير فلسطين وإقامة الخالفة
تمأل شوارع قطاع غزة

ضطمئ أطري تجب الاترغر السالط الةطغض
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

بمظاجئئ الثضرى الــ٩٩ لعثم دولئ الثقشئ
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افربساء ١ طظ حسئان ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٥ آذار/طارس ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٧٩

اساصض افطظ العصائغ افجااذ أجسث صئاجئ طظ ترصعطغا سخر غعم الةمسئ ٢٠٢٠/٣/٢٠. وافجااذ صئاجئ عع أتث 
حئاب تجب الاترغر وغسمض طثرجا شغ طثرجئ حعثاء ترصعطغا افجاجغئ. وشغ شسض طساصئح، صام سظاخر افطظ 
العصائغ بطرق باب المظجل طّثسغظ أظعط طظ وزارة الختئ، وسظث خروج افجااذ صئاجئ اساصطعه دون طثضرة، 
وزغادة سطى اصاراشعط الضثب واظاتال خفئ طعظفغ الختئ، صام أشراد الصعة افطظغئ بإذقق الظار شغ الععاء سظثطا 
تسطص أبظاء افجااذ به، شغ خطعة عمةغئ إلرعاب أذفال لط غاةاوز سمر ضئغرعط ٩ جظعات. وصث اجاظضر المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ عثا اقساصال السغاجغ شغ عثه الزروف الطارئئ، واجاعةظ 
الاخرف افتمص والخئغاظغ الثي صاطئ به الصعة المثاعمئ طظ إذقصعا لطظار وتروغسعا لفطظغظ، وذالإ باإلشراج 
الفعري سظ افجااذ أجسث صئاتئ وتمض السططئ المسآولغئ الضاططئ سظ جقطاه وختاه شغ ظض ظروف اقساصال 
الاغ تفاصر فدظى طساغغر الختئ والسقطئ طع جائتئ ضعروظا. وأضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ 
أن عثه اقساصاقت والاخرشات الععجاء تفّظث طجاسط السططئ أظعا ترغخئ سطى ختئ وجقطئ أعض شطسطغظ، شمظ 
ضان ترغخا سطى جقطئ أعض شطسطغظ شطظ غصمسعط ولظ غجج بعط شغ غغاعإ السةعن شغ العصئ الثي تفرج 
شغه التضعطات الصمسغئ سظ طساصطغ الرأي شغ عثه الزروف الطارئئ. ضما أضث أن عثه الممارجات لظ تجغث أعض 
شطسطغظ إق تظصا سطى السططئ ولظ تجغث حئاب تجب الاترغر إق تمسضا بالتص وإخرارا سطى افطر بالمسروف والظعغ 

سظ المظضر وطمارجئ السمض السغاجغ الثي شرضاه السصغثة اإلجقطغئ لاشغغر العاصع واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ.

بسث خروج السالط طظ الترب السالمغئ الباظغئ، سمطئ 
أطرغضا سطى خغاغئ الظزام السالمغ؛ جغاجغا طظ خقل 
الثولغئ،  افتقف  بط  وطظ  الثولغ  افطظ  طةطج 
واصاخادغا طظ خقل اتفاصغئ برغاعن وودز وخظثوق 
طظاشسعا  أطرغضا  أصظسئ  بط  الثولغغظ.  والئظك  الظصث 
افضئر اقتتاد السعشغاغ بإزاتئ شرظسا وبرغطاظغا سظ 
طساسمراتعما شغ السالط الصثغط لخالح أطرغضا وتفرد 

روجغا بثول أوروبا الحرصغئ.
بط رأت أطرغضا أن تاثطص طظ اتفاصغئ برغاعن وودز 
الرئغج  المصغاس  الثوقر  طظ  تةسض  وأن   ١٩٧١ جظئ 
أن  سطى  الثعإ،  طظ  بثق  الثولغ  والظصث  لطسمقت 
بالثوقر،  الظفط  تةارة  تخر  خقل  طظ  ذلك  تدمظ 
وطظ بط سمثت إلى تترغر الثوقر طظ أي صغث بما شغ 
اتثثه  رئاجغ  صرار  خقل  طظ  اقصاخادي  الظمع  ذلك 
المالغئ  البروة  بثأت  تغث   .١٩٨٣ سام  رغشان  الرئغج 
لطعقغات الماتثة تاداسش أضبر طظ الظمع اقصاخادي 
بمسثقت  غظمع  ضان  اقصاخاد  شئغظما  سثغثة،  بمرات 
تاراوح بغظ ٣-٨٪ ضاظئ البروة الظصثغئ تظمع بمسثقت 

تخض ٥٠٪ وأضبر.
جعئ  طظ  الثعإ  سظ  الثوقر  شخض  سظ  ظاب  وصث 
وتترغره طظ الظمع اقصاخادي طظ جعئ أخرى طا سرف 
باقصاخاد اقشاراضغ أو الععمغ والثي غسرف بأبسط 
تاقته بعجعد طال ق غصابطه بداسئ أو إظااج أو خثطات. 
بأن  اإلجراءات  عثه  خقل  طظ  أطرغضا  تمضظئ  وصث 
تاتضط بسعق الظصث السالمغ، وبالاةارة الثولغئ، تغث 
إظه أخئح لجاطا سطى جمغع الثول شغ السالط أن تتافر 
أسمالعا  إتمام  أجض  طظ  الثوقرات  طظ  ضئغر  بضط 

الاةارغئ خاخئ تطك الماسطصئ بالطاصئ والظفط. وأخئح 
بمصثور أطرغضا أن تاتضط بأجسار السمقت لضبغر طظ 
الثوقرات  بضمغات  الاتضط  خقل  طظ  السالمغئ  الثول 

الاغ تظاةعا عغ طظ خقل الئظك الفغثرالغ.
طظ  أوبك  طظزمئ  شغ  ظفعذعا  طظ  أطرغضا  واتثثت 
خقل السسعدغئ وحرضئ أراطضع الاغ تاماع بظفعذ ضئغر 
شغعا، تمضظئ طظ الاتضط بسعق الظفط طظ تغث ضمغئ 
الظفط الماعشر شغ السالط لطاةارة، وأجساره، وتسعغصه.

وخقل أزطئ تفحغ وباء ضعروظا التالغ صض الططإ سطى 
الظفط خاخئ طظ الخغظ الاغ تثشع شاتعرة تعالغ ٢٠٪ 
طظ طظاعج الظفط السالمغ. وتاولئ أطرغضا وسمغطاعا 
السسعدغئ السمض سطى المتاشزئ سطى أجسار الظفط طظ 
خقل تصطغض اإلظااج، إق أن روجغا وعغ لغسئ سدعا 
طظعا  ظظا  اإلظااج،  تثفغخ  رشدئ  أوبك  طظزمئ  شغ 
أن ضبرة اإلظااج تسعض خسارتعا الظاجمئ سظ خفخ 
افجسار. شسمثت السسعدغئ باقتفاق طع أطرغضا (والاغ 
ادسئ سطى لسان تراطإ أن العصئ لغج طظاجئا لطاثخض 
وروجغا)، سمثت إلى رشع  شغ الثقف بغظ السسعدغئ 
جصش اإلظااج طظ ذرف واتث إلى درجئ خفخ افجسار 
لطتث الثي غخئح سئؤا سطى روجغا. وضاظئ روجغا صث 
أسطظئ شغ الئثاغئ أظعا ق تادرر طظ رشع جصش إظااج 
الطاصئ  وزغر  لسان  سطى  سادت  أظعا  إق  السسعدغئ، 

لاططإ السمض سطى وصش تثععر أجسار الظفط.
أن  طفاده  خئرا  اإلسقم  وجائض  أوردت  المصابض  وشغ 

السقح  طظ  ضئغرة  ضمغات  باعرغإ  أظصرة  غمظغعن 
ُغساصث  ٢٠١١م  سام  شغ  لطخعت  ضاتمئ  وطسثجات 
أظعا اجاثثطئ سطى ظطاق واجع شغ اغاغال حثخغات 
جغاجغئ وأطظغئ، ضما رخثت جرغثة "السرب" الطظثظغئ 
شغ تصارغر جابصئ طآحرات تجاغث الظحاط الارضغ شغ 
الارضغئ،  اقجاثئارات  سمقء  تثشص  خقل  طظ  الغمظ 
سئر طظاشث طتاشزئ المعرة (أصخى حرق الغمظ) تتئ 
المتاشزات  بسخ  إلى  اإلظساظغئ،  اإلغابئ  عغؤئ  غطاء 
الغمظغئ المتررة، وتأجغب الثطاب السغاجغ واإلسقطغ 
المسادي لطاتالش السربغ بصغادة السسعدغئ طظ خقل 
صظعات إسقطغئ تئث طظ طثغظئ إجطظئعل الارضغئ، طما 
افدوار  تئادل  شغ  المامبطئ  افطرغضغئ  الثطئ  غآضث 
ذاتعا  الةرغثة  ضحفئ  ضما  الغمظ،  شغ  أطرغضا  فتئاع 
سظ اجاصئال أظصرة لصغادات تعبغئ شغ أسصاب الاصارب 
طع ذعران، وجمتئ السططات الارضغئ فول طرة صئض 
شغ  لطتعبغغظ  طآغثة  طزاعرات  باظزغط  تصرغئا  سام 
سثد طظ المثن الارضغئ، شغ طآحر سطى الاتعل العائض 
شغ طعاصش أظصرة الاغ ضاظئ تسطظ رجمغا سظ دسمعا 
لطتضعطئ الغمظغئ. ضما أبارت زغارة صام بعا وزغر الظصض 
الغمظغ خالح الةئعاظغ لارضغا وإسقظه سظ تعصغع اتفاق 
بظائغ طع طمبطغظ سظ التضعطئ الارضغئ إلدارة المعاظأ 
الشاضئئ  الفسض  ردود  طظ  طعجئ  الغمظغئ  والمطارات 
دشسئ التضعطئ الغمظغئ إلى الاظخض طظ اقتفاق الثي 

صالئ إظه ق غسئر سظ وجعئ ظزر التضعطئ وق غمبطعا.
لصث حعث السام ٢٠٢٠م طظ بثاغاه تشغرًا طفاجؤًا شغ 
شالتعبغعن  الغمظ،  شغ  لطترب  السسضرغئ  الثرغطئ 
حظعا عةعطًا سطى طثغرغئ ظعط حرق الساخمئ خظساء، 
الاغ تعخش بأعط جئعئ شغ الترب، بط بثأوا بالاصثم 
سسضرغًا ظتع طأرب والةعف، شغ غغاب واضح لطثسط 
اقظستاب  سطى  بسثعا  عادي  صعات  لاةئر  الةعي، 
تارضئ آلغاتعا السسضرغئ غظغمًئ جعطًئ لطتعبغغظ، طما 
غصابطه  ازدغاد،  شغ  افطرغضغ  الظفعذ  أن  جطغًا  غزعر 

اقظضماش شغ الظفعذ الئرغطاظغ.
خاظسعن  المسطمغظ  تضام  أن  والمآلط  المتجن  إن 
سمقء لطشرب الضاشر والةغعش تظفث طا غمطى سطغعط 
طبطعا  أردوغــان  وترضغا  الثعظئ،  التضام  عآقء  طظ 
طبض تضام إغران وتضام ظةث والتةاز وجغسغ طخر 

غظفثون خطط أطرغضا.
وظتظ عظا ظثضر أعطظا شغ ترضغا بأظه حاان بغظ دولئ 
آل سبمان، دولئ الثقشئ الاغ عثطعا الشرب الضاشر شغ 
طبض عثه افغام شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ، والاغ تدر 
جغحعا إلى الغمظ بططإ طظ أعض الغمظ لطثشاع سظعط 
وسظ طصثجات المسطمغظ ضث الشجو الئرتشالغ، وبغظ 
ترضغا أردوغان الغعم الثي غثثم افطرغضان شغ ضٍض طظ 

بقد الحام ولغئغا. شحاان بغظ آل سبمان وأردوغان!
إن افتثاث افخغرة شغ الغمظ تظئأ بطعل الخراع بغظ 
لسثم وسغعط سطى دغظعط  أعض الئطث العاتث اجاشققً 
الثي غتّرم سطغعط الصاال شغما بغظعط، واجاصعاًء سطى 
تضاطعط  سئر  أسثائعط  بأطر  تأتمر  بصعاٍت  بسدعط 
ضراجغ  سطى  بصاؤعط  إق  غعمعط  ق  الثغظ  السمقء 
التضط المسعجئ صعائمعا خثطئ فجغادعط أسثاء افطئ 
الثغظ غتاشزعن سطى بصائعط، ولظ تماطك افطئ صرارعا 
غأطرعا  الثي  دغظعا  سطى  تسغ  أن  بسث  إق  السغاجغ 
طصثجاتعا،  وتترغر  سثوعا  وصاال  والاآخغ  بالعتثة 
ولظ غضعن ذلك إق تتئ ظقل دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ غسمض لعا تجب الاترغر، 

 لثلك وجإ سطى افطئ السمض طع التجب إلصاطاعا

أطرغضا  بغظ  جثغث  ظفط  تطش  إلغةاد  تسسى  أطرغضا 
طظ  وتمسك  أوبك،  طظزعطئ  به  تظعغ  والسسعدغئ، 
خقله أطرغضا بسعق الظفط طئاحرة ولغج طظ خقل 

أوبك بجساطئ السسعدغئ.
طظ  التالغئ  الزروف  اجاشقل  أرادت  أطرغضا  ولسض 
خقل أطعر سثة لطصغام بثطعة اجاراتغةغئ شغما غاسطص 

بالظفط، وطظ عثه افطعر:
١- اظخغاع السسعدغئ الاام طمبق بعلغ السعث طتمث 

بظ جطمان لاسطغمات ورغئات أطرغضا.
٢- أزطئ أجسار الظفط التالغئ والاغ اظعارت بحضض صعي 
وتظثر جعق الظفط باقظعغار طا غةسض الثول الظفطغئ 
حأظه  طظ  ضان  إن  التطش  عثا  بمبض  تصئض  افخرى 

التفاظ سطى أجسار طسصعلئ.
بعباء  ضطغا  افوروبغئ  الثول  خاخئ  السالط  اظحشال   -٣
جغاجغ اصاخادي  بأي سمض  وإطضاظغئ الصئعل  ضعروظا 

صث غضعن ساطق طساسثا شغ اتاعاء العباء.
قتثاذعا،  أطرغضا  تسسى  الاغ  الثطعة  عثه  وتثضرظا 
بما شسطاه طع المطك شغخض إبان ترب رطدان ١٩٧٣ 
جعئ  طظ  غععد  وضغان  جعئ  طظ  وجعرغا  طخر  بغظ 
طآصاا  الظفط  ضت  لعصش  شغخض  سمث  تغظ  أخرى، 
بحضض  جسره  ارتفاع  إلى  أدى  طا  افوروبغئ  لطثول 
الثوقر  شخض  لائرغر  أطرغضا  اجاثثطاه  والثي  ضئغر، 
سمطغات  شغ  الثوقر  اساماد  بط  وطظ  الثعإ،  سظ 
تةارة الظفط. إق أن عثه المرة، افطر طسضعس، شئثق 
طظ ارتفاسه، شصث اظثفخ جسر الظفط إلى درجئ جسض 
الثول المخثرة لطظفط تظازر تق بأي بمظ لطمتاشزئ 

سطى طضاسئاتعط المالغئ.

طا  سضج  سطى  التالغ،  الثولغ  الزرف  أن  والتصغصئ 
إلتثاث  طعاتغا  غضعن  ق  صث  وجاجاه،  تراطإ  غرغثه 
شعباء  السالمغئ.  الظفط  جغاجئ  شغ  جثرغئ  تشغغرات 
ضعروظا صث غعدي بالظزام المالغ واقصاخادي وغآدي 
لسان  سطى  ورد  ضما  غائسه  وصث  حاطض،  اظعغار  إلى 
أضبر طظ زسغط سالمغ تشغر شغ الظزام السالمغ برطاه. 
جعاء  ضئغر  بحضض  الظفط  سطى  الططإ  اظثفاض  وطع 
جراء تعصش المخاظع سظ اإلظااج شغ الخغظ، أو تعصش 
وجائض الظصض ضطغا شغ طثاطش أظتاء السالط، وغغر ذلك 
ارتفاع  الماعصع  غغر  طظ  شإظه  الطاصئ،  طاططئات  طظ 

أجسار الظفط صرغئا لاسعض سظ الثسارات المالغئ.
سطغه  غراعظ  الثي  الظفط  شإن  أطر  طظ  غضظ  وطعما 
عع  جطمان،  ابظ  السسعدغئ  سعث  ولغ  وطسه  تراطإ 
أوق وآخرا ططك لفطئ اإلجقطغئ وق غةعز أن غساثثم 
لثسط الظزام السالمغ التالغ بأي حضض طظ افحضال، 
وعع  طسائث،  جائر  ظزام  التالغ  السالمغ  شالظزام 
غتمض السثاء الراجت لقجقم والمسطمغظ طظث وجعده 
وتطعره طظ حضض آلخر، وعع الثي أسطظ تربا ظالمئ 
سطى غغر أجاس ضث اإلجقم، وعع الثي سمض وطا غجال 
غسمض سطى إصخاء اإلجقم سظ التضط والصغام بمعماه 
الرئغسئ شغ إخراج الظاس طظ الزطمات إلى الظعر، شمبض 
عثا الظزام السالمغ ق غةعز العصعف إلى جاظئه ودسمه 
بأي حضض طظ افحضال، ظاعغك سظ اجاسمال ضض أداة 

 طمضظئ لاصعغده وتثطغص السالط طظ حروره

عض أسطئ أطرغضا لرتضغا دورا يف الغمظ
سظ ذرغص جماسئ اإلخعان؟!

الغمظغئ  افزطــئ  إحسال  إلى  تسسى  ترضغا  أّن  غئثو 
"اإلخعاظغ"  اإلخقح  تجب  بتطغفعا  الثشع  سئر  أضبر، 
الظاحطئ  صاطئ  شمآخرًا  الغمظ،  شغ  المحاضض  لغبغر 
سطى  والتاخطئ  اإلخعاظغئ  الصغادغئ  ضرطان  تعضض 
الةظسغئ الارضغئ، بالثسعة إلى تحضغض صغادة سسضرغئ 
اجاداشئ  شصث  السربغ،  الاتالش  ضث  تصش  طعتثة 
إجطظئعل طآتمرًا بسظعان "غمظ طا بسث الترب.. رؤغئ 
اجاحراشغئ"، وشَّرت له صطر تمعغقً ضئغرًا، سئر طآجسئ 
تعضض ضرطان، وشص تصارغر ختفغئ؛ تغث دسئ ضرطان 
طظ  إخعاظغئ  صغادات  بتدعر  اقشاااتغئ،  ضطماعا  شغ 
طثاطش الثول السربغئ، إلى الصغام ببعرة جثغثة ضث طا 
وخفاه "ارتعان الحرسغئ لطعخاغئ الثارجغئ"، وعاجمئ 
الصغادغئ اإلخعاظغئ، المةطج اقظاصالغ الةظعبغ وصعات 
الظثئئ وصعات ذارق سفاش، واتعمئ الةمغع باقرتعان 
لصغادة الاتالش السربغ، طاةاعطئ التثغث سظ التعبغغظ. 
ضما خرتئ المثغر الاظفغثي لمآجسئ تعضض ضرطان 
طسك الةظغث، أن المآتمر جغظاصح شغ بقث جطسات 
وحضض  الترب  لظعاغئ  المتامطئ  السغظارغععات  سمض؛ 
الماثغطئ  الظعاغئ  ضعء  شغ  التضط  وظزام  الثولئ 
لطخراع الصائط، وطساصئض الظفعذ اإلصطغمغ والثولغ شغ 
غمظ طا بسث الترب، وأولعغات طا بسث الترب (السثالئ 
اقظاصالغئ ضمثخض إلظعاء الخراع وإسادة اإلسمار بغظ 

المسآولغئ السغاجغئ والصاظعظغئ).
بالاتالش  غسمى  طا  ضث  اإلخعاظغ  الاتعل  عثا  إّن 
السربغ جئئه رغئئ أطرغضا شغ العجعد السسضري بالغمظ 
ترضغا  ذرغص  سظ  غه  بحصَّ المظثب  باب  سطى  لطسغطرة 
بارتغإ  والاعاءعا  برغطاظغا  ضسش  طساشطًئ  أردوغان، 
افوروبغ؛  اقتتاد  طظ  خروجعا  بسث  الثاخطغ  وضسعا 
الخعطال  شغ  السسضري  ترضغا  وجــعد  أّن  خخعخاً 
جغسعِّض سطغعا تطك المعمئ، تغث إظه طظ الماعصع أن 
افطرغضغ  (الةظاح  اإلخقح  تجب  صغادات  بسخ  تصعم 
داخض التجب) بمطالئئ ترضغا بالاثخض شغ الغمظ؛ شغ 
سطى  الادغغص  وطا  الطغئغ،  السغظارغع  غحئه  جغظارغع 
تجب اإلخقح شغ ضض طظ الةعف وطأرب، إق ظعع طظ 
الدشعذات لططإ الاثخض الارضغ لسثم جثوى وجثغئ 
الاتالش السربغ شغ دسط طا تسمى بالحرسغئ، شتسإ 
طظ  لسثد  خثرت  تعجغعات  شإّن  ترضغئ  أتعال  طعصع 
جماسئ  سطى  المتسعبئ  الغمظغئ  السغاجغئ  الصغادات 
بعثف  التعبغغظ،  طع  الاصارب  ورصئ  إلحعار  اإلخعان 

اباجاز الاتالش السربغ.
وطا تعجغه ضربات جعغئ تصعم بعا الطائرات السسعدغئ 
صعات  تصثم  وإغصاف  بالحرسغئ،  تسمى  طا  صعات  سطى 
عادي سطى طغظاء وطثغظئ التثغثة، واجاضمال تترغر 
طا تئصى طظ طتاشزئ تسج، إق دلغض سطى طدغ أطرغضا 

شغ إخقء الساتئ شغ المتاشزات الحمالغئ لطتعبغغظ.
شغ  المعجعدة  السسعدغئ  الئرغئ  الصعات  شحض  وبسث 
دسط  إلى  تعثف  ضاظئ  والاغ  الةظعبغئ،  المتاشزات 
تراك تسظ باسعم المثسعم أطرغضغًا، شمظ الممضظ 
اقظاصالغ  المةطج  طعاجعئ  شغ  لارضغا  الثور  إسطاء 
اإلخقح  تجب  طظ  بثسعة  الةظعبغئ  المتاشزات  شغ 
الةظاح  اتاعاء  سطى  والسمض  افطرغضغ)،  (الةظاح 
الئرغطاظغ لطتجب ذاته بسث أن غةث ظفسه بغظ شضغ 
طظ  الارضغئ  والصعات  جاظإ،  طظ  التعبغغظ  ضماحئ 
جاظإ آخر، طا صث غةسطعط طدطرغظ بض طةئرغظ سطى 

اخاغار أععن الحرغظ ضما غصعلعن.
إن طآحرات الاثخض الارضغ شغ الغمظ لخالح جماسئ 
اإلخعان تسعد إلى شارة طئضرة، تغث اتعط جغاجغعن 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الصاضغ – الغمظـ  ـ 

أطرغضا والسسعدغئ: 
ترب الظفط بشطاء طظ وباء ضعروظا
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األمن الوقائي يستغل جائحة كورونا 
وينتحل صفة موظفي الصحة العتقال شباب حزب التحرير

خقص  ق  إظه  تئعر؟!  لظ  خفصئ  وسصث  وجض  سج  اهللا  سظعا  غرضى  بغسئ  إلى  تاعصعن  أق  المسطمعن:  أغعا 
لطمسطمغظ بض لطئحرغئ جمساء إق بئغسئ خطغفئ لطمسطمغظ غتضط بضااب اهللا سج وجض وجظئ رجعله ، وأظاط 
دولئ  اإلجقم  دولئ  إلصاطئ  لطمسطمغظ،  خطغفئ  لئغسئ  الاترغر  تجب  طع  السمض  إلى  شعططَّ  والسثل،  الثغر  أطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تسغث لضط سجتضط وعغئاضط بغظ افطط، تسغث شغضط أطةاد 
الراحثغظ  الثطفاء  سجة  لاسغث  افغعبغ،  الثغظ  خقح  واظاخارات  سمرو  بظ  الصسصاع  وعغئئ  العلغث  بظ  خالث 
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم  َّ ُ ا وشاعتات طتمث الفاتح. وصئض عثا وذاك تتصصعن وسثًا طظ اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَعَد ابَّ
ٰ لَُهْم  َ ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ َوَعِملُوا الصَّ

الَْفاِسُقوَن﴾،  ُهُم  َِك 
ٰ

وَح
ُ
َفأ لَِك 

ٰ
َذ َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيْئاً   ِ ُكوَن  يرُْشِ َال  َفْعُبُدونيَِن  ْمناً 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  مِّن  َجَُّهم  َُبدِّ َ َو

ِة». لمبطعا شطغسمض الساططعن شعغ سج الثظغا واآلخرة. َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت وبحرى رجعله  «...ُث

إلى خالفة على منهاج النبوة ندعوكم أيها المسلمون
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بالرغط طظ اقتعام المئطظ الثي وجعه 
سظ  الخغظغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثث 
شغ  افطرغضغ  الةغح  ضطعع  اتامالغئ 
طثغظئ  إلى  ضعروظا  شغروس  إدخال 
إق  الاعط،  لعثه  أطرغضا  وظفغ  ووعان 
أن ضق طظ الئطثغظ غتاول أن غسابمر 
الظاس  وطساظاة  السالمغئ  الةائتئ  عثه 
الخغظغئ  شالتضعطئ  اصاخاده،  لاتسغظ 
افجظئغئ  الحرضات  أغطإ  باأطغط  صاطئ 
حئه  بطرغصئ  أراضغعا  سطى  المصاطئ 
طةاظغئ، بحرائعا أجعط حرضات خظاسئ 
شرار  بسث  زعغث  بسسر  الاضظعلعجغا 

المسابمرغظ طظ أراضغعا. أطا تراطإ شصث أطر بحراء ضمغات ضثمئ طظ الظفط الثام السسعدي بسسر زعغث 
"تغث بطس جسره ٢٥ دوقرا" لطئرطغض لمضء اقتاغاذغ اقجاراتغةغ افطرغضغ سظ آخره. ضما وجه تراطإ لثول 
اقتتاد افوروبغ ضربئ طعجسئ بتزره السفر إلغعا طا ضئث أجعاصعا المالغئ خسائر شادتئ بطشئ ٣٣٪، والشرغإ 
أظه اجابظى برغطاظغا "الثارجئ لطاع طظ اقتتاد" رغط تفحغ العباء شغعا! وشغ تسطغص لطمضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ شطسطغظ، بغظ أظه جعاء أضاظئ أطرغضا أو الخغظ عغ طظ ذّعر شغروس ضعروظا واجاثثطه ضسقح 
بغعلعجغ، أو ظاب الفغروس سظ جطعضغات بحرغئ شاجثة، شإن السالط ضطه بما شغه الحسعب الشربغئ عع طظ 
جغثشع بمظ تتضط وجعئ الظزر الشربغئ الرأجمالغئ المغضاشغطغئ بمخغر السالط. ضما أن الترب الاصظغئ والاةارغئ 
بغظ الخغظ وأطرغضا سطى تجّسط السالط اصاخادغا جغفاصط طظ طساظاة الئحرغئ الاغ لط تاساف بسث طظ أزطاعا 
الئحرغئ  طساظاة  واجابمار  اجاشقل  الرأجمالغئ  الثول  سطى  غرغئا  لغج  الاسطغص:  وأضاف   .٢٠٠٨ شغ  المالغئ 
لاتصغص طثططاتعا اقجاسمارغئ الةحسئ، شعآقء عط الثغظ ضئثوا السالط طقغغظ الدتاغا شغ تروب سالمغئ، 
وعط الثغظ شاضعا بالظاس بصظابطعط الظعوغئ والظابالط والغعراظغعم المظدإ وافجطتئ الةربعطغئ، شعثه الثول 
ق تصغط وزظا فرواح الئحر بض طرضج دوراظعا تعل طخالتعا بض طخالح الماظفثغظ شغعا. وخاط الاسطغص بالصعل: 
شعقّ أدرك المسطمعن الغعم تةط المسآولغئ المطصاة سطى ساتصعط، والمعمئ المعضطئ لعط، وعغ إظصاذ الئحرغئ 
جمساء طظ ضظك الرأجمالغئ المةرطئ؟ إن اإلجقم وتثه عع الصادر سطى خغاغئ طةامسات ططمؤظئ طساصرة، 
سئر ترخه سطى تتصص الصغط اإلظساظغئ والثطصغئ والروتغئ بةاظإ الصغمئ المادغئ شغ المةامع ولط غةسض صغمئ 

تطشى سطى أخرى، طما ضرب أروع افطبطئ، لّما ذئص سمطغاً، شغ اجاصرار المةامسات وذمأظغظاعا.

وتسظغ ضض صعة ترعإ افسثاء وتةسض الشطئئ والفعز 
والافعق والظخر لطمسطمغظ ضصعة سسضرغئ وبحرغئ 
ضاظئ  وسظثطا  وغغرعا،  وتضظعلعجغئ  واصاخادغئ 
ضطعا  الضفر  دول  عاباعا  السابص  شغ  صعة  الثقشئ 
سظ  لطمسطمغظ  الةجغئ  الثول  عثه  أصعى  ودشسئ 
الماسةرف  الروم  ططك  دشع  شصث  خاغرون،  وعط  غث 
رشخ  أن  بسث  ذلغًق  خاغرا  الةجغئ  شعضاس  ظصفعر 
عارون  الثطغفئ  سخر  شغ  السئاجغئ  لطثقشئ  دشسعا 
لطثقشئ  جظعغئ  ضرغئئ  أطرغضا  دشسئ  ضما  الرحغث، 

السبماظغئ شغ سخر الثطغفئ جطغط البالث.
المسطمغظ  دطاء  وجفضعا  اإلجقم  أسثاء  تةرأ  وطا 
شغ  أسراضعط  سطى  واساثوا  طساجثعط  وعثطعا 
والسراق  والحام  وبعرطا  وروجغا  والخغظ  العظث 
صعة  أن  اذمأظعا  سظثطا  إق  وغغرعا  وشطسطغظ 

المسطمغظ المامبطئ شغ الثقشئ غائئئ.
طظ  شعغ  الصادطئ  الصعة  عغ  الثقشئ  أن  حك  وق 
جاترر شطسطغظ وأخعاتعا وتضعن الثولئ افولى بق 
طظازع ضما ضاظئ طظ صئض لصرون سثغثة طظ الجطظ.

شإظعا  لطمسطمغظ  تمضغظ  عغ  الثقشئ  أن  وأطا 
ربعع  شغ  وظحره  باإلجقم  لطتضط  السمطغئ  الطرغصئ 
ظحر  طظ  لطمسطمغظ  جامضظ  الاغ  شعغ  المسمعرة 

دغظعط شغ افرض ضطعا بالثسعة والةعاد.
لقجقم  باطئغصعا  شإظعا  أطان  عغ  الثقشئ  أن  وأطا 
بقد  ربعع  افطظ  غسعد  التغاة  حعؤن  جمغع  شغ 
َولَْم يَلْبُِسواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ المسطمغظ. صال اهللا تسالى: ﴿ا

ْهَتُدوَن﴾. ْمُن َوُهم مُّ
َ
ْولَـئَِك لَُهُم األ

ُ
إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ

بالثل  المشطَش  أجرعا  شاظال  وأحغاسعط  التضام  شؤَئ 
المساسمرغظ،  أجغادعط  خثطئ  ظاغةئ  والععان 
خغاظًئ هللا ورجعله والمآطظغظ، وخثًا سظ جئغض اهللا 

التضغط. السجغج 
المسطمغظ  صدغئ  عغ  الثقشئ  إن  المسطمعن،  أغعا 
افسراض،  وتتفر  التثود،  تصام  بعا  المخغرغئ، 
وضض  والمسطمعن،  اإلجقم  وغسج  الفاعح،  وتفاح 
وجظِئ  التضغط  السجغج  اهللا  ضااب  شغ  طسطعر  عثا 
سطغعط،  اهللا  رضعان  ختاباه  وإجماعِ    رجعله 
الاالغئ  البقبئ  افطعر  غاثبر  أن  لطمسطط  وغضفغ 
لغثرك ضط عع شرض الثقشئ سزغط سزغط، وافطعر 

الاالغئ: عغ  البقبئ 
رواه  طا  شغ  سطغه  وجقطه  اهللا  خطعات  صعله  أولعا: 
َأِبغ  َسْظ  َساِخٍط،  َسْظ  الضئغر  المسةط  شغ  الطئراظغ 
 ، اهللاَِّ  َرُجعَل  َجِمْسُئ  َصاَل:  ُطَساِوَغَئ،  َسْظ  َخاِلٍح، 
ًَة  َمْ َماَت  َعٌة  َبْ ُعُِقِه  ِفي   َ َوَلْ َماَت   ْ «َم َغُصعُل: 
َجاِهِلًَّة»، وعثا دلغض سطى سزط اإلبط الثي غصع سطى 
المسطط الصادر الثي ق غسمض إلغةاد خطغفئ تضعن له 
غساتص  خطغفئ  وجعد  دلغض  عع  أي  بغسئ،  رصئاه  شغ 

شغ سظص ضض طسطط بغسئ بعجعده.
وباظغعا: عع اظحشال أختاب رجعل اهللا  شغ إصاطئ 
رجعل  بثشظ  اظحشالعط  صئض  الثطغفئ  وبغسئ  الثقشئ 
طظخعص  أطر  المغئ  بثشظ  الاسةغض  أن  طع   ، اهللا 
واآلبار  السظظ  طسرشئ  شغ  جاء  الحرع،  شغ  سطغه 
لطئغعصغ: (وصال الحاشسغ شغ رواغئ أبغ جسغث: وأتإ 
تسةغض دشظ المغئ إذا بان طعته)، عثا بالظسئئ في 
طغئ شضغش إذا ضان عثا المغئ عع رجعل اهللا ، وطع 
ذلك صّثم الختابئ بغسئ الثطغفئ سطى دشظ رجعل اهللا 
، وعضثا شصث ظعر تأضغث إجماع الختابئ سطى إصاطئ 
وشاته  سصإ    اهللا  رجعل  دشظ  تأخغرعط  طظ  خطغفئ 

واظحشالعط بظخإ الثطغفئ.
جسض  صث  وشاته  غعم  سظه  اهللا  رضغ  سمر  أن  وبالبعا: 
أطثًا قظاثاب الثطغفئ طظ السائ المئحرغظ بالةظئ ق 
ُغافص  لط  إذا  أظه  أوخـى  بط  أغام...  بقبئ  سظ  غجغث 
بسث  المثـالـش  شطغصاض  أغـام،  بقبئ  شغ  الثطغفئ  سطى 
افغـام البقبئ، ووّضـض خمسغظ رجًق طظ المسـطمغظ 
باظفغث ذلك، أي بصـاـض المثـالش، طع أظعط طئحرون 
الختـابئ،  ضئار  وِطْظ  الحعرى،  أعـض  وِطـْظ  بالةظئ، 
ولط  الختابئ،  طظ  وطسـمع  طرأى  سطى  ذلك  وضان 
ُغـظـَصـض سـظـعـط ُطثالش، أو ُطظِضر لثلك، شضان إجماسًا 
طظ الختابئ سطى أظه ق غةـعز أن غثـطَع المسطمعن 
صث  وظتظ  بطغالغعا،  أغام  بقبئ  طظ  أضبر  خطغفئ  طظ 
طدى سطغظا "جمع طظ البقبات"، وق تعل وق صعة إق 
باهللا... وعضثا شإن الثقشئ أغعا المسطمعن أطر سزغط 

سزغط، وصدغئ طخغرغئ لطمسطمغظ وأغئ صدغئ.
أغعا المسطمعن، وطع ذلك شإظظا ق ظغأس طظ رتمئ 
ِ إِالَّ الَْقْوُم الْاَكفُِروَن﴾،  ُس ِمْن َرْوِح ابَّ

َ
اهللا ﴿إِنَُّه َال َفْيأ

خاخئ وأن اهللا جئتاظه صث وسث الثغظ آطظعا وسمطعا 
ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد  افرض  شغ  باقجاثقف  الخالتات 
يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا 
وضثلك  َقْبلِِهْم﴾،  ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ

سطى  الثقشئ  بسعدة  بحر  صث    اهللا  رجعل  شإن 
شغه  ظتظ  الثي  الةئري  المطك  بسث  الظئعة  طظعاج 
أتمث  أخرجه  ِة»  َّ ُ الُّ َهاِج  ِمْ َعَلى  ِخَالَفًة  ُن  ُ َت  َّ «ُث

أواطر  بعضع  إق  غعجث  ق  وافطان  افطظ  شإن  وسطغه 
اهللا وظعاعغه طعضع الاطئغص طظ خقل دولئ الثقشئ 
إلى  خظساء  طظ  تضمعا  ظض  شغ  الراضإ  غسغر  الاغ 

تدرطعت ق غثاف إق اهللا والثئإ سطى غظمه...
التضط  تسغث  الاغ  عغ  الثقشئ  إن  المسطمعن!  أغعا 
وجظئ  اهللا  بضااب  السمض  تعصش  أن  بسث  باإلجقم 
رجعله ٩٩ ساطا، وعغ الاغ تترر شطسطغظ وأخعاتعا 
وعغ الاغ تسغث عغئئ المسطمغظ شغ صطعب أسثائعط 
بسث أن ذعئئ طعاباعط طظ صطعبعط، والثقشئ عغ 
تفحئ  الاغ  السزام  والثظعب  الةرائط  غعصش  طظ 
شغعط خقل ٩٩ ساطا، والثقشئ عغ طظ تسغث الةعاد 
شغ جئغض اهللا لظحر دغظه وتمض رجالاه لطسالط ضطه 
اإلجقم  ظعر  إلى  الرأجمالغئ  ظطمات  طظ  إلخراجعط 
وتعصش تروب الفاظئ السئبغئ الاغ أحسطعا الضفار بغظ 
المسطمغظ لامجغصعط وتظفغث طثططاتعط، والثقشئ 
اتفاصغئ  طجصاعط  أن  بسث  المسطمغظ  تعتث  الاغ  عغ 
جاغضج بغضع إلى دوغقت ضرتعظغئ طظجوسئ المعابئ 

بسث أن ضاظعا دولئ واتثة جاطسئ لطمسطمغظ...
ق  الثي  الرائث  الاترغر  تجب  إن  المسطمعن!  أغعا 
خطش  خفعشضط  ترخعا  أن  غثسعضط  أعطه  غضثب 
جاسئر  الاغ  الاشغغر  جفغظئ  إلى  وتظدمعا  صغادته 
بإذن اهللا إلى بر افطان بصغادة رباظعا السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، شإن الثقشئ عغ شرض 
ربضط وطئسث سجضط وصاعرة سثوضط وطتررة أرضضط 
وعغ طظارة الثغر والسطط والسثل شغ ربعع السالط...
 لمبض عثا شطغسمض الساططعن ولغاظاشج الماظاشسعن

ظآضث  ولضظظا  سظه.  اهللا  رضغ  الغمان  بظ  تثغفئ  سظ 
وظضرر طا جئص أن صطظاه طظ صئض وعع أن اهللا الصعي 
الساططغظ  طظ  ظضعن  بأن  ظخرظاه  إن  غظخرظا  السجغج 
أن  اصادئ  اهللا  جظئ  شإن  المثطخغظ،  الخادصغظ 
خقشًئ،  لظا  وتصغُط  سظا  ظغابئ  تسمُض  طقئضئ  ُغظجَل  ق 
إن  اهللا  غظجل  بض  افرائك!  سطى  ظاضأ  صسعٌد  وظتظ 
حاء طقئضئ تساسثظا وظتظ ظسمض، وعضثا وسث اهللا 
شغ ضض ظخر، جعاٌء أضان شغ إصاطئ الثقشئ بإتسان 
اهللا  طظ  والظخر  الفاح  شغ  ضان  أم  وإتصاظه،  السمض 

بالصاال شغ جئغطِه جئتاظه.
تجب  بصغام  افطئ  عثه  أضرم  أن  اهللا  ظتمث  وإظظا 
الاترغر ظاذرًا ظفسه لطسمض الةاد المثطص بإذن اهللا 
الراحثة،  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
تجٌب  وعع  أعَطه،  غضثُب  ق  الثي  الرائُث  بتص  وعع 
غظخع ذغُئه، وغسصط طظه ضض طظ ق غطغُص ذغَئه... 
طسه  الساططغظ  حئابه  ضض  وظتسإ  ظتسئه  عضثا 
بأظعط جادون طةثون، ساططعن طثطخعن، غاططسعن 
إلى  غاططسعن  طا  شعق  شعق  اآلخرة  إلى  اهللا  بإذن 
رتمئ  غرجعن  بظعارعط  لغطعط  غخطعن  وعط  الثظغا، 
  رجعله  وبحرى  جئتاظه  وسُثه  غاتصص  بأن  اهللا 

سطى أغثغعط، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
أغعا  الثقشئ  إصاطئ  شرض  شإن  الثاام،  وشغ 
شتسإ،  التجب  حئاب  سطى  عع  لغج  المسطمعن 
أغعا  شآزروظا  المسطمغظ،  طظ  صادر  ضض  سطى  عع  بض 
المسطمعن، واظخروظا غا جغعش المسطمغظ، وأسغثوا 
اهللا  شةسطعط  اهللا،  دغظ  ظخروا  سظثطا  افظخار  جغرة 
ورضغ  سطغعط  وأبظى  المعاجرغظ،  خظع  جئتاظه 
صّغَث  ولضظ  صغث  دون  ضاابه  طتضط  شغ  سظعط 
ِمَن  لُوَن  وَّ

َ ْ
األ ابُِقوَن  ﴿َوالسَّ بإتسان  لطاابسغظ  ذلك 

 َ ِ َر بِإِْحَساٍن  َبُعوُهْم  ايَّ ِيَن  َّ َوا نَْصارِ 
َ ْ
َواأل الُْمَهاِجِريَن 

َْتَها 
َ

حت ْرِي  جتَ َجنَّاٍت  لَُهْم  َعدَّ 
َ
َوأ َقْنُه  َوَرُضوا  َقْنُهْم   ُ ابَّ

بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾، وذلك 
َ
ِيَن فِيَها أ ِ ْغَهاُر َخا

َ ْ
األ

سزغط  أجر  طظ  الثقشئ  وإصاطئ  اهللا  دغظ  لظخرة  لما 
جسث  جظازة  تمطئ  المقئضئ  إن  تاى  ضرغط،  وشدض 
شغ  جاء  ضما  سظه  اهللا  رضغ  افظخار  جغث  طساذ  بظ 
شدض  لسزط  لطتاضط  الختغتغظ  سطى  المساثرك 

ظخرة دغظ اهللا.
وخاتمئ الثاام شإن طظ غظخر السمض إلصاطئ الثقشئ 
الثقشئ  ظخرة  طظ  وأسزط  أضئر  أجره  ُتصام  أن  صئض 
َقْبِل  ِمْن  ْغَفَق 

َ
أ َمْن  ِمْنُكْم  يَْسَتوِي  ﴿َال  صغاطعا  بسث 

ْغَفُقوا ِمْن 
َ
ِيَن أ َّ ْقَظُم َدرََجًة ِمَن ا

َ
وَحَِك أ

ُ
الَْفْتِح َوَقاتََل أ

َيْعَملُوَن  بَِما   ُ َوابَّ ُْسىَن  احلْ  ُ ابَّ َوَعَد  َوالُكًّ  َوَقاتَلُوا  َنْعُد 
أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إلى  لظدرع  وإظظا  َخبرٌِي﴾، 
تضعن عثه الثضرى الااجسئ والاسسعن طصثطًئ لظخر 
الثقشئ،  إللشاء  المؤعغئ  الثضرى  صئض  السزغط  اهللا 
طظ  الثظغا  سطى  الراحثة  الثقشئ  تحرق  بط  وطظ 
َفْنرُصُ   ِ ابَّ بَِنرْصِ    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  جثغث 

 ﴾َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

شغ غعم اقبظغظ، 
الباطظ والسحرغظ طظ حعر رجإ ١٤٤١عـ

المعاشص ٢٠٢٠/٣/٢٣م
أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 

أطغر تجب الاترغر

تامئ: ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ ...

عثه  وتظثرج  أظفسعط.  لتماغئ  الطرق  بسخ  وسظ 
اآلباء،  بإحراك  اقصاداء،  سظث  المصثطئ،  المسطعطات 
الةظسغئ  التغاة  تعل  الساطئ  المسطعطات  إذار  شغ 
بالمثاذر،  المتفعشئ  لطتاقت  خاخئ  سظاغئ  إغقء  طع 
بما شغ ذلك تطك الظاتةئ سظ اجاثثام الاضظعلعجغا 

الةثغثة لطمسطعطات واقتخال".
تعظج  اظدمام  سطى  افوروبغ  اقتتاد  طعاشصئ  بسث 
اإلجراءات  اتثاذ  إق  بقدظا  سطى  غئص  لط  لقتفاصغئ 
ضض  فن  اقلاجام  لسثم  طةال  شق  لافسغطعا  القزطئ 
الثجاعر.  سطى  السطعغئ  خفئ  لعا  الثولغئ  اقتفاصغات 
لعثا ضان الاحعغر اإلسقطغ بئسخ تعادث الاترش 
الرأي  وتترغك  وتععغطعا  المثارس  طظ  سثد  شغ 
السام ضثعا لشاغئ واتثة وعغ أن ظفاح بابا لطئتث 
سظ تض لطزاعرة والتض جاعج طسئصا أق وعع تفسغض 
قظجاروت.  اتفاصغئ  طظ  السادس  الئظث  شغ  جاء  طا 
تسمض  الثولئ  بأن  الحسإ  إغعام  غاط  الحضض  بعثا 
سطى تض طحاضطه وبظفج الحضض غساصث الحسإ بأن 
شغ  طعجعدة  تضظ  ولط  جثغثة  الزعاعر  عثه  طبض 
سطغعا  الاضاط  غاط  ولضظ  طعجعدة  ضاظئ  إظعا  تغظ 
تاى ق غثدع طعظش لطسصعبئ، لضظ تعصغع اتفاصغات 
وشغ  التثث.  طع  الاساطض  ذرغصئ  ظشغر  غةسطظا  دولغئ 
صائمئ  طحضطئ  تض  سطى  تسمض  ق  تضعطاظا  التالاغظ 

شغ العاصع ولضظعا تراسغ طخطتئ ذرف طا شصط.
بعغؤئ  جمغئ  عغؤئ  أتثبئ  اقتفاصغئ  عثه  بمعجإ 
روضئ  الصاضغئ  تارأجعا  بالئحر  اقتةار  طضاشتئ 
السئغثي وأخثرت تصرغرعا افول لسظئ ٢٠١٨ وتصرغرا 
تصرغر  أشدض  جائجة  سطى  تتخض  وصث   .٢٠١٩ لسظئ 
رئغسئ  تسطمئ   ،٢٠١٩ لسظئ  بالئحر  اقتةار  لمضاشتئ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  طصر  شغ  الةائجة  العغؤئ 
بعاحظطظ طظ ذرف وزغر خارجغئ أطرغضا، وصث اسائرت 
شغ  لةععدعا  لاعظج  اظاخارا  الةائجة  عثه  العغؤئ 
المةامع  طظزمات  طع  والاساون  بالدتاغا  اإلتاذئ 

الثولغ وتضعغظ الماثخطغظ.
لط تسث العغؤئ اجاراتغةغئ لطصداء سطى الزاعرة، ولط 
تصخ سطغعا، لضظعا تتخطئ سطى جائجة، فظعا أدت 
المسطمغظ  غثرب  تاى  لطشرب  طةاق  وشاتئ  العاجإ 
سطى الاساطض طع طبض عثه الزعاعر. إن عثه الةائجة 
جطغا  وغزعر  لعا  التصغصغ  الثور  سطى  الطبام  تمغط 
وبصاشاه  أشضاره  طظ  المجغث  لغمرر  لطشرب  بعابئ  أظعا 

سظ ذرغص افغام الاضعغظغئ والثورات الاثرغئغئ.
لطسغاجغغظ  طشظما  الةائجة  عثه  بمبض  الفعز  غسائر 
لثلك  سظعط،  الشرب  رضا  عع  غسظغعط  طا  أعط  فن 
تةثعط سطى أتط اقجاسثاد لصئعل أي صاظعن وتمرغر 
لع  تاى  تظازل  لضض  طساسثون  إظعط  بض  اتفاق،  أي 
ضان إبادة حسإ بأضمطه دون لتزئ تفضغر. شالساصض 
غطرح جآاق عض أن ظاعرة اقتةار بالئحر شغ تعظج 
لعا ظفج واصع الزاعرة شغ المةامسات الشربغئ؟ طا 
الثي غثسع تعظج لططإ اقظدمام لعضثا اتفاصغات؟ 

 !!لضظظا شغ زطظ الاظازل دون الظزر لطائسات

وتضعطاتظا  لطشرب  الثاضسئ  بقدظا  تضام  شاأ  طا 
لطضاشر  حسعبعا  رعظ  شغ  تمسظ  لعط  المعالغئ 
المساسمر وغزعر عثا شغ سمض التضعطات الماساصئئ 
سطى طخادصاعا سطى اقتفاصغات الثولغئ رغط سطمعا 
طا  ورغط  الثجاعر  سطى  اقتفاصغات  عثه  بسطعغئ 
سصغثتظا  طع  تظاصخ  طظ  اقتفاصغات  عثه  تتعغه 

وبصاشاظا وتاى طع واصع تغاتظا.
ذطإ  طظ  اإلحراف  جططئ  سطغه  أصثطئ  طا  ولسض 
اتفاصغئ  شغ  تعظج  لصئعل  افوروبغ  لقتتاد 
قظجاروت شغ السظعات افخغرة سصثة جثغثة تداف 
الاغ  واقظتظاءات  الاظازقت  طظ  ضاططئ  جطسطئ  إلى 
شطط  غالغا.  ضرغئاعا  ظتظ  وظثشع  تضاطظا  غصثطعا 
بسغرظا  اظتطاط  طظ  إلغه  وخطظا  طا  عآقء  غضش 
سغحه  ذرغصئ  سطى  وباسامادظا  الشرب  رؤى  وشص 
وبائظغظا لطرغصئ تفضغره، الاغ أورباظا وغقت ووغقت 
ارتئاط  شك  شغ  تظةح  ولط  سصغثتظا  ُتظسظا  لط  لضظعا 
وأجالغإ  طاسثدة  طتاوقت  بسث  بثغظعط  المسطمغظ 
طثاطفئ، شضان ق بث طظ خطئ جثغثة تمضظ الشرب 
تاشغر  أن  عثا  اجاعجإ  اقرتئاط.  ذلك  شك  طظ 
اقجاراتغةغئ المسامثة ذالما أظعا لط تتصص العثف 
تصص  والضععل  الحئاب  شؤئ  سطى  شالسمض  المططعب. 
ججءا طظ الشاغئ وبصغئ أججاء. ولثلك جغضعن السمض 
الشرب  غرى  الاغ  افرضغئ  شعط  الظاحؤئ،  سطى  طرضجا 
شك  طظ  وتمضظعط  طثططاتعط  ظةاح  جادمظ  أظعا 
سطى  والسصغثة  الثغظ  سطى  تأبغر  أي  أو  ارتئاط  أي 

المسطمغظ.
بحأن  أوروبا  طةطج  طساعثة  عغ  قظجاروت  اتفاصغئ 
الةظسغ،  واقساثاء  اقجاشقل  طظ  الطفض  تماغئ 
وطظ أعط أعثاشعا تتصغص وتثة أضئر بغظ أسدائه، 
اإلخقح  تسجغج  افوروبغ  المةطج  أعثاف  وطظ 
وتثة  أي  الماعجط.  جظعب  دول  شغ  الثغمصراذغ 
وأي  افوروبغ  اقتتاد  طع  سظعا  التثغث  غمضظظا 

اظاصال دغمصراذغ عثا؟!
طظ خقل عثه افعثاف غادح أن اقتتاد افوروبغ 
بسط  شصط  غرغثون  طساسمرغظ  بغظ  طظ  واتث 
سطى  غسمطعن  عط  وبالاتثغث  بقدظا،  سطى  جططاعط 
الاعجه  خقل  طظ  تفضغرظا  سطى  صئداعط  إتضام 
أو  بعط  اقتةار  طظ  تماغاعط  بجسط  لفذفال 
اقتتاد  تمضظ  وبثلك  جظسغا،  اجاشقق  اجاشقلعط 
إن  تغث  أبظائظا.  سطى  وشرضعا  تعخغاته  تمرغر  طظ 
إدراج "طادة الاربغئ الةظسغئ" الثي روجئ له وزارة 
إلغه  لةأت  صث  العزارة  ضاظئ  والثي  والاسطغط  الاربغئ 
لطتث طظ ظاعرة الاترش داخض الفداء الاسطغمغ طا 
عع إق أتث وخاغا طةطج اقتتاد افوروبغ شصث جاء 
شغ الفخض السادس طظ اتفاصغئ قظجاروت "تاثث ضض 
دولئ ذرف الاثابغر الاحرغسغئ القزطئ أو تثابغر أخرى 
ضرورغئ تاى غاسظى لفذفال، خقل طراتض الاسطغط 
لمرتطئ  طقئمئ  طسطعطات  تطصغ  والباظعي،  اقباثائغ 
الةظسغ  واقساثاء  اقجاشقل  طثاذر  سظ  ظمععط 

اتفاصغئ قظجاروت، أبسادعا وتثاسغاتعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة جعام سروسـ 

تامئ ضطمئ السثد: الثقشئ وسث وشرض وصعة واجاثقف وتمضغظ وأطان

من ثمار الحضارة الرأسمالية
استثمار الدول الكبرى معاناة الناس لتحسين اقتصادها



افربساء ١ طظ حسئان ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٥ آذار/طارس ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٧٩

 ٢٣ افربساء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
خئرا  ٢٠٢٠/٠٣/١٨م)  ١٤٤١عـ،  رجإ 
الجرشغ،  تضطغش  سطى  "تسطغصا  شغه:  جاء 
طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
إن  تعغار-  سطى  تشرغثة  شغ   - بعطئغع 
السراصغغظ غرغثون تضعطئ تثسط جغادة 
السراق، وتعشر اقتاغاجات افجاجغئ، وق 
اإلظسان.  تصعق  وتتارم  شساد،  غحعبعا 
وأضاف بعطئغع أن رئغج العزراء السراصغ 
أوق،  المخالح  عثه  وضع  إذا  المضطش 

شسغتزى بالثسط افطرغضغ والثولغ".
الحسئاظغئ"  "باقظافاضئ  جمغ  طا  شحض  بسث   ١٩٩١ سام  السراق  طظ  شّر  عثا  الجرشغ  سثظان   :
إلجصاط ظزام خثام تسغظ، وعاجر إلى أطرغضا لغمضث شغعا تاى ٢٠٠٣م، تغث ساد إلى السراق بسث 
المظخإ،  سظ  أصخغ  بط  لطظةش،  طتاشزا  برغمر  بعل  افطرغضغ  لطسراق  المثظغ  التاضط  سغظه  اتاقله. 
الفاظ  طظ  الضبغر  وأبار  حثخغئ،  فغراض  المتاشزئ  إطضاظات  تسثغر  شغ  شساد  حئعات  تعله  وتثور 
والظجاسات شغ الظةش، تاى ضاق أعطعا به ذرسا، وتثرج شغ طظاخإ سثة، بط اجاصر به التال ظائئا شغ 
الئرلمان بسث اظاثابات ٢٠١٨. وإن المثصص شغ حروط بعطئغع لتغازة الثسط افطرغضغ والثولغ غةثعا 
طةرد أوعام أو ضثبا خرغتا. شسظ أي جغادة، وأي تصعق إظساظغئ، وأي تضعطئ خالغئ طظ الفساد تطك 
الاغ غعثي بعا بعطئغع؟! عض غرضى بثروج صعاته المتاطئ طظ السراق؟! وطظ الثي أذل المسطمغظ شغ 

السراق وغغره طظ بقد المسطمغظ؟! ألغسئ عغ بقده زسغمئ اإلرعاب السالمغ؟!

٢٠٢٠/٠٣/١١م) خئرا صال شغه: "ضحفئ طسطعطات  ١٤٤١عـ،  ١٦ رجإ  ظحر طعصع (أخئار الغعم، افربساء، 
وبغاظات رجمغئ سظ طغجاظغئ طضاإ طئسعث افطط الماتثة إلى الغمظ طارتظ غرغفغث وطضاإ الئسبئ افطمغئ 
الثي  العصئ  شغ  افطمغغظ  لطمعظفغظ  الئاذخئ  والخرشغات  المرخعدة  افطعال  تةط  تزعر  التثغثة؛  شغ 
"طسار  طئادرة  طظزمئ  رئغسئ  وصالئ  الماتثة.  افطط  تصارغر  بتسإ  جعسًا  غمظغ  ططغعن   ٢٠ شغه  غادعر 
السقم" رحا جرععم إن طغجاظغئ المئسعث افطمغ إلى الغمظ طارتظ غرغفغث لسام ٢٠١٩ بطشئ تعالغ ١٧ 
جائجة  سطى  رحا جرععم التائجة طآخرًا  وصالئ  ططغعظًا.   ١٨ وجاخض عثا السام المعازظئ إلى  دوقر،  ططغعن 
(أظغاا أوجسئرج لطمامردات ضث الترب) إن إغةار السفغظئ طصر بسبئ التثغثة بطس ٨١٠,٠٠٠ دوقر بالحعر، 

وعظاك تعخغئ بعصش اقجاؤةار لطسفغظئ طظ آذار/طارس ٢٠٢٠ وترطغط واجاؤةار شطض داخض التثغثة".
: عثه عغ طظزمئ افطط الماتثة اقجاسمارغئ؛ شإظعا تااجر بثطاء أعض الغمظ، وضثلك المظزمات 
وسثغمئ  اقظاعاء  صرغئئ  الشثائغئ  المعاد  أو  الفاات  الغمظ  فعض  تسطغ  ضبرتعا  سطى  شعغ  لعا،  الاابسئ 
الفائثة، ولفجش شإن بسخ أعض الغمظ طا زالعا غزظعن بعا خغرًا، أو غتسئعن أظعا جاثرج الئقد طظ 
افطط  أعثاف  غثرضعا  أن  الغمظ  أعض  شسطى  جظغظ.  الثمج  غصارب  طا  طظث  سئرعا  تصاات  الاغ  أزطاعا 
إق  لعط  خقص  وق  وسمقئه،  وعغؤاته  بمآجساته  افجظئغ  الظفعذ  لطرد  وغسمطعا  وطضائثعا  الماتثة 
وتتفر  دطاءعط  شاتصظ  اهللا  حرع  شغعط  تطئص  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 

أطعالعط وبرواتعط وترد سظعط السعء وضغث افسثاء.

دخعل أطرغضا يف تالئ اظضماش اصاخادي

إظضار  فن  وافزطــات؛  بالصغعد  طضئق  بالةراح  طبثظا 
عع  الضغاظات  عثه  سطى  وصعتعا  افزطات  عثه  تأبغر 
خاذؤئ  وصراءة  السغاجغ،  الافضغر  شغ  طسدطئ  أغدا 
لفتثاث، وأبرعا سطى تطك الضغاظات الصائمئ ق حك 
ضئغر طع بصاء أجئاب وطصعطات اقظعغار السابصئ الاغ 
لط تسالب أخق لضظه ق حك غظازر ضغاظا جغاجغا آخر 
تاطق  والتدارغئ،  الفضرغئ  أجسه  شغ  له  طثالفا 
تظاصح  أشضار  لطشرب  بصى  إن  طسه  الفضري  الخراع 
وطثارجه  وظزرغاته  أشضاره  سظ  عع  تثطى  أن  بسث 
جغاجغا  له  وطخارسا  به،  البصئ  حسعبه  وشصثت 

وطادغا شغ ضاشئ المغادغظ.
إذًا عغ طرتطئ تساجئ ودصغصئ تتااج طظا وصفئ بسغثا 
الثسعة  تمطئ  سطغه  طا  وعثا  وافتقم،  اقظازار  سظ 
 - والفدض  التمث  وهللا   - السغاجغعن  افطــئ  رجــال 
الثغظ أتئسعا العسغ بالسمض طآطظغظ أن ظةاح الصغادة 
اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  شغ  اإلجقطغئ  الفضرغئ 
وتتصغص وسث اهللا بالظخر بإصاطئ الثقشئ أطعر ق غسطط 
وصاعا المتثد إق اهللا جئتاظه وتسالى. إق أن السمض 
وغسئصه العسغ الفضري والسغاجغ شروض شغ سمطغئ 
تسالى:  لصعله  طخثاصا  الظخر  سطغعا  غاعصش  الاشغغر 
نُفِسِهْم﴾. 

َ
بِأ َما  ُفَغّيُِروا  َحّتَى  بَِقْوٍم  َما  ُفَغّيُِر  َال   َ اّبَ ﴿إِّنَ 

وعع أطر غاعصش سطى طثى إرادتعط العاسغئ شغ افخث 
َويُثَّبِْت  يَنُصْرُكْم   َ اّبَ تَنُصُروا  ﴿إِْن  الظخر  بأجئاب 
ْقَداَمُكْم﴾. ولاتصغص ظخر اهللا وسعدة اإلجقم ق ُبث 

َ
أ

طظ تعشر العسغ بظعسغه طع افخث بأجئاب وجظظ اهللا 
شغ الاشغغر وتعشر إرادة الاشغغر.

وخااطا شإظه طعما تساظمئ صعى الضفر برغط العجات 
ذرغح  جسطاه  لع  تاى  طرتطغا  وأضسفاه  أخاباه  الاغ 
الضطغ  السصعط  لضظ  أزطاته،  طظ  غؤظ  وعع  الفراش 
جغاجغ  ضغان  غث  سطى  إق  غضعن  لظ  المعت  وعع 
ولغج  ضغاظات  بتث  عع  اآلن  الئتث  فن  طئثئغ؛ 
طئادئ بسث جصعط الفضر الشربغ، شإن افطئ اإلجقطغئ 
تتئ صغادة الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن اهللا عغ أصعى 
أخابعا  وصث  شضغش  صعتعا،  سج  شغ  الصعى  تطك  طظ 

الدسش والععظ؛ وذلك راجع لبقبئ أجئاب؛
روتغئ سظ  جغاجغئ  ضطغئ  تمطك شضرة  أوقً: أن افطئ 
الضعن واإلظسان والتغاة تسالب ضاشئ طحاضض اإلظسان 
وواشصئ  السصض  أصظسئ  ختغتئ  شضرة  وعغ  ضإظسان 
ظدالغئ  شضرة  وعغ  ذمأظغظئ.  الصطإ  شمفت  الفطرة 

ودغظاطغئ تثغش الشرب الرأجمالغ وتصّخ طداجسه.
بروات  طظ  المادغئ  الصعى  طظ  تمطك  افطئ  إن  باظغًا: 

وذاصات طا ق غمطضه جعاعا.
التضط  شغ  المئثئغئ  السغاجغئ  الصغادة  وجعد  بالبا: 
إن  بمةمعسعا  وافطئ  وافتجاب  السغاجغ  والعجط 

لط غضظ بإجماسعا.
الصائط  السغاجغ  الضغان  شغ  البقبئ  عثه  وجعد  إن 
شغ  وظعسغًا  جثرغًا  اظصقبًا  جغتثث  اهللا  بإذن  صرغئا 
الضغان  عثا  جغصدغ  وتغظؤث  الثولغ،  الصعى  طغجان 
سطى طا تئصى طظ ضغاظات الشرب الرأجمالغ بسععلئ 
سطى  صادرة  تسث  ولط  وافزطات  الةراح  أبثظاعا  وصث 
اهللا  سطى  ذلك  وطا  سغظ،  بسث  أبرا  وغةسطعا  تتمطعا، 
ْدنَى 

َ
أ فِي    وُم  الّرُ ُغلَِبِت  ﴿الم*  تسالى:  صال  بسجغج. 

بِْضِع  فِي    َسَيْغلُِبوَن  َغلَبِِهْم  َنْعِد  ّمِن  َوُهم  ْرِض 
َ
األ

َفْفَرُح  َويَْوَمئٍِذ  َنْعُد  َوِمن  َقْبُل  ِمن  ْمُر 
َ
األ  ِ َ ِبّ ِسنِيَن 

الَْعِزيُز  َوُهَو  يََشاُء  َمن  يَنُصُر   ِ اّبَ بَِنْصِر    الُْمْؤِمُنوَن 
ْكَثَر 

َ
ُ َوْعَدهُ َولَِكّنَ أ ِ الَ يُْخلُِف اّبَ الرَِّحيُم  َوْعَد اّبَ

 ﴾الّنَاِس الَ َفْعلَُموَن

ضعروظا وطثى تأبريه يف السقصات الثولغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

أرواح  غتخث  لط  ضعروظا  شغروس  أّن  طظ  بالرغط 
اإلجئاظغئ  اإلظفطعظجا  شسطئ  ضما  الئحر  طظ  المقغغظ 
شغ الظخش افول طظ الصرن السحرغظ، وبالرغط طظ 
طظ  بضبغر  أصض  عغ  سظه  الظاجمئ  العشغات  ظسئئ  أّن 
واإلغثز  والةثري  ضالطاسعن  أخرى  أطراض  وشغات 
أّن خطعرة عثا المرض آتغئ طظ ضعظه  وإغئعق، إقّ 
اقصاخاد،  سةطئ  إغصاف  شغ  شاسئّإ  سالمغًا،  أخئح 
طظ  ُطفاجؤئ  تالٍئ  شغ  السالط  دول  غالئغئ  وإغصاع 
والسغاتئ  الطغران  صطاسات  شدرب  الرضعد، 
والخظاسئ والاةارة السالمغئ شغ طصاض، وأوصش الظمع 
التغاة  وحّض  الئطالئ،  طحضطئ  وشاصط  اقصاخادي، 
أْن  طثته  ذالئ  إْن  وُغثحى  والاسطغمغئ،  المسغحغئ 

ُغشرق السالط شغ تالئ ضساد حاطض.
افجعجة  وسةج  ضعروظا  شغروس  اظاحار  جرسئ  إّن 
جسطه  له  والاخثي  وصفه  سظ  الثول  شغ  الختغئ 
طرضًا سالمغًا سابرًا لطتثود، وجسطه غآّبر شغ السقصات 
الثولغئ، وشغ الظزام الثولغ وشغ المعصش الثولغ.

شضعروظا تتّعل بالفسض إلى تثٍث دولغ باطاغاز غرشع 
صعًى دولغئ وُغظّجل أخرى، وعع شرخئ دولغئ تصاظخعا 
وعع  الثولغ،  بصطعا  وغجداد  طضاظاعا،  شارتفع  دول 
طضاظاعا،  شافصث  بتمطه  دول  تظعء  بصغض  سإء  أغدًا 

وغاراجع تأبغرعا الثولغ.
وضسش  صعة  سظ  سمطغًا  ضعروظا  شغروس  ضحش  لصث   
شسّةطئ  تةاعه،  جطعضعا  خقل  طظ  الضئرى  الصعى 
السغاجغ  تساططعا  شغ  ططتعظًا  تفعصًا  طبًق  الخغظ 
تساططئ  الثاخض  شفغ  وخارجغًا؛  داخطغًا  المرض  طع 
لمظع  رساغاعا  طع  بالشئ  بخراطئ  الخغظغئ  الصغادة 
بضفاءة  غّاسط  شغه  أداؤعا  وضان  المرض،  تفحغ 
طعظغئ سالغئ اجاثثطئ شغعا ضض إطضاظغاتعا السطمغئ 
وأوصفئ  المرض،  تتةغط  شغ  شظةتئ  الماصثطئ، 

تفحغه شغ طثة صغاجغئ أذعطئ السالط.
وأّطا شغ الثارج شصث طّثت الخغظ غث السعن إلغطالغا 
وخربغا وإغران وضض طظ ذطإ طظعا السعن، شاخرشئ 
والثسارة  الربح  طظططص  طظ  ق  اآلخرغظ،  تةاه 
شاضاسئئ  الثولغئ،  المسآولغئ  طظططص  طظ  وإّظما 
إلغعا  ُغظزر  وأخئح  لعا،  السالط  دول  وتصثغر  اتارام 
وخطإ  السالط،  دول  جائر  تتااجعا  سزمى  ضثولئ 
رئغج خربغا شغ حسئه حاضرًا الخغظ سطى وصفاعا 
سطى  افوروبغغظ  تطفائه  صظاة  شغ  قطجًا  بقده،  طع 

تصخغرعط شغ تصثغط المساسثات لثولاه.

الثولئ  طعصش  شغ  أطرغضا  ظعرت  المصابض  وشغ 
اقظاعازغئ افظاظغئ الاغ ق تئتث إق سظ طخالتعا، 
دوقر  بمطغار  ألماظغ  سصار  ططضغئ  حراء  طبق  شارغث 
لغضعن تضرًا لعا، شئثت شغ تالئ اجاشقل رأجمالغئ 
المضاحفئ  افطخال  تسةغض  إق  غعمعا  ق  جحسئ، 
شغ ططضغاعا الفضرغئ، شضان طعصفعا المخطتغ عثا 
غغر ُطاظاجإ طع عثه افزطئ طظ تغث ضعظعا دولئ 
أولى شغ السالط طظ واجئعا طساسثة اآلخرغظ سظث 

تاجاعط لعا.
دولغئ  ضصعة  التثث  عثا  أطام  شزعرت  أوروبا  أّطا 
ُطاساوظئ  وغغر  ُطاماجضئ  وغغر  وضسغفئ  ُطاراخغئ 
وغغر جادة شغ ُطعاجعئ المرض طظث بثاغئ ظععره، 
ضصعة  الئروز  شغ  وتراجسئ  المعاجعئ،  شغ  شاأخرت 
اقتتاد  دول  طظ  دولئ  ضض  وتحرذطئ  ُطاماجضئ، 
شطط  بمفردعا،  طخغرعا  ُتعاجه  السجلئ  طظ  تالئ  شغ 
الظاتع،  تطش  ُغفثعا  ولط  افوروبغ،  اتتادعا  غظفسعا 
سالمغ،  طساعى  سطى  دولغئ  صعى  شغعا  غزعر  ولط 
اإلغطالغ  اقخائار  شت  شغ  وألماظغا  شرظسا  شسصطئ 
تثاطش  شطط  برغطاظغا  وضثلك  والخربغ،  واإلجئاظغ 
سظ ظزغراتعا افوروبغات شاظضفأت سطى ظفسعا ولط 

تزعر بمزعر الثولئ السالمغئ شغ عثا التثث.
وتراجسئ  دولغئ،  ظاتغئ  طظ  الخغظ  ارتفسئ  لصث 
أوروبا، وشصثت أطرغضا بصئ السالط بعا، وعثا طآحر 
ولضّظه  الثولغ،  المعصش  شغ  تشّغر  بثء  سطى  غثل 
لطمعصش  تحضغض  إسادة  ُغسائر  شق  طتثود،  تشّغر 
اظعغار  صرب  سطى  طآحرات  تعجث  وق  الثولغ، 
بثاغئ  ُغمّبض  ضان  وإْن  التالغئ،  الثولغئ  المظزعطئ 
تراجع لطمعصش الثولغ الثي تمّبض بدسش المعاصش 
افطرغضغئ وافوروبغئ طظ عثا التثث، وزغادة صعة 
العاضح  الثولغ  الاشّغر  عثا  لضّظ  الخغظغ،  المعصش 
شغ الظزام الثولغ غئصى طتثودًا وق ُغئّثل المعصش 

الثولغ الراعظ وإْن ضان غآّبر شغه.
شق تعجث طآحرات سطى اقظعغار، بض تعجث طآحرات 
سطى تثطثض الظزام وضسفه الظاجط سظ ضسش صغادته 
وتراجع البصئ شغعا، ولسّض عثا الاثطثض والسطإ الثي 
الُمعط  التثث  عثا  بسئإ  الثولغ  الظزام  أخاب 
الصادطئ  اإلجقم  دولئ  وقدة  بحائر  طظ  غضعن 
والاغ  الئاذض،  السالمغ  الظزام  بعثا  جاطغح  الاغ 
صغادًة  السالط  غصعد  جثغثًا  دولغًا  ظزاطًا  جاآّجج 

 تطغص بسزمئ اإلجقم وسثله وظعره

اسائر الرئغج افطرغضغ تراطإ أن اصاخاد بقده صث 
غضعن طاةعا ظتع اقظضماش بسئإ شغروس ضعروظا 
الثمغج  أطرغضا  أوف  بظك  خرح  وضثلك  الةثغث، 
الاثاسغات  بفسض  الرضعد  ععة  شغ  جصطئ  أطرغضا  أن 
الرضعد  وأن  ضعروظا،  لفغروس  السطئغئ  اقصاخادغئ 

الظاجط سظه لط غسث غمضظ تةظئه.
بظك  شغ  اقصاخادي  الثئغر  طاغر،  طاغضض  صال  شغما 
جصعط  رجمغ  بحضض  ظسطظ  "ظتظ  أطرغضا:  أوف 
اقصاخاد افطرغضغ شغ ععة الرضعد لظظدط إلى بصغئ 
وتابع:  وسمغصا".  طثوغا  ضان  السصعط  السالط.  دول 
تثطغر  وجغاط   -٢ العظائش  طظ  الاثطص  جغاط   -١"

البروات ٣- والصداء سطى البصئ".
الباظغ  الربع  شغ  اقصاخاد  اظعغار  الئظك  وغاعصع 

واقظضماش بظسئئ ١٢٪.
تصغصئ  تآضث  الاغ  افخئار  بثضر  ضبغرا  أجارجض  لظ 
الشطاء  إلشاء  شئسث  والرضعد،  واقظضماش  العئعط 
ضاظئ  الاغ   ١٩٧١ سام  أطرغضا  شغ  لطسمطئ  الثعئغ 
بثأت  ضئغرة،  فزطــئ  سالمغ  وترتغض  اتاغال  أضئر 
شصاسئ اقئامان شغ الظمع، وارتفع اقجاعقك بحضض 
ظمع  تئسه  طا  وعع  الصروض،  بمساسثة  اخطظاسغ 
شغ  تةث  لظ  الاغ  الثغعن  وارتفسئ  الخظاسئ.  شغ 
أخرى  طآحرات  تحغر  تغث  غسثدعا  طظ  المساصئض 
شغ  بما  الشربغئ،  الحرضات  طظ   ٪٣٠ تعالغ  أن  إلى 
شسطغا،  طفطسئ  حرضات  عغ  أطرغضغئ،  حرضات  ذلك 
اقخطظاسغ"،  الاظفج  "جعاز  سطى  تسغح  ولضظعا 
غمضظ  والاغ  تث،  فبسث  طغّسرة  صروض  بمساسثة 
اظعغار  لتزئ  تاى  ظعاغئ،  ق  طا  إلى  سطغعا  التخعل 
الئظعك  أن  طسطعم  بأضمطه.  اقصاخادي  الظزام 
المرضجغئ تصعم بثفخ ظسئئ الربا وتطئع طجغثا طظ 
الظصعد وعغ غغر طشطاة بالئدائع، تسطغعا لطحرضات 
شغ خعر صروض طغسرة، وعثه الظصعد الاغ ذئسئ 
بصرار دون غطاء لظ تمظع اقظعغارات وافزطات لضظ 
تساطغع تأجغطعا، سطى تساب تدثغط تةط افزطئ، 
رئغج  شعثا  افرض،  شغ  التض  شصث  بسدعط  إن  بض 
سظ  ضطغًا  السغطرة  تفصث  إغطالغا  غصعل  إغطالغا  وزراء 
التضُّ  افرض،  تطعل  اظاعئ  ضعروظا،  شغروس  اتاعاء 

طاروٌك لطسماء!
وتاى ق غضعن الئتث رضدا خطش أتقم وق دغثغئ 
وظشرق  ذاتغ  بسصعط  لفزطئ  وتخعغرا  لطمحاسر 
الضعظغئ  اهللا  جظظ  وظثالش  العردغئ  افتــقم  شغ 
طظث  افزطات  طئثأ  عع  الرأجمالغ  شالمئثأ  بالاثاشع. 
سام  السزغط  الضساد  طظث  سطغه  جثغثا  ولغج  ظحأته 
غةث  ضان  لضظه  اآلن،  وإلــى   ٢٠٠٨ وتاى   ١٩٢٩
سطى  أزطات  بارتغض  وغصعم  المآصائ  التطعل  بسخ 
تساب أخرى لضظ جغئصى السآال التامغ إلى طاى؟ 
اهللا  بإذن  جغضعن  والتامغ  التصغصغ  السصعط  فن 
طا  شمبق  الضغاظات،  عثه  تجغح  صادطئ  دولئ  غث  سطى 
جصط المئثأ الحغعسغ وضغاظه السغاجغ دون خراع 
طرغر واجاظجاف طظ أذراف أخرى وذلك بسث جصعط 
الثول  طمارجات  شغ  وطئثأ  ضفضر  الرأجمالغ  المئثأ 
الرأجمالغئ، أخئح التثغث اآلن طظخئا سطى الضغاظات 
السغاجغئ الماتضمئ سالمغا وذات الظفعذ السالمغ أو 
تأبغره  سظ  بسغثا  ذاته  شغ  المرضج  صعة  أو  اإلصطغمغ 
وظفعذه خارجغا، ظصعل وببصئ سالغئ إن تعالغ افزطات 
بافاوت،  ضسغفئ  جغةسطعا  تاما  الضغاظات  لعثه 
العجعد  أو  الخراع  تطئئ  طظ  بسدعا  جغثرج  طما 
بصغ  لمظ  ــعدا  وج طثطفئ  بغظعط  لطخراع  ظاغةئ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ 

موظفو بعثة األمم المتحدة في اليمن يعيشون حياة بذخ
في حين يتضور ٢٠ مليون يمني جوعًا

الزرفي ال يختلف عن سابقيه من الفاسدين
فكلهم أجراء وذيول لهذا المستعمر أو ذاك

شغ ظض احاثاد الاآطر الثولغ سطى أعض الحام، ولغج آخرعا شاح الطرق الثولغئ، ظزط حئاب تجب الاترغر 
وصفئ شغ طثغظئ أرطظاز شغ رغش إدلإ اقبظغظ بسظعان: "العثظئ سار وشاح الطرق اظاتار" بغظعا شغعا خطعرة 
المثرج  وعع  الاسطغط  طسرتغئ  سطى  أحرف  الثي  عع  الارضغ  (الداطظ  سطغعا  ضاإ  بقشائ  الارضغ  الثور 
لطصداء سطى بعرتظا)، ضما بغظئ قشائ أخرى أن (أردوغان ترغص سطى تظفغث اتفاصغات الضفرة جعتحغ بثق 
ضظاط  (إن  بالصعل:  الفخائض  لسظاخر  ظخغتئ  قشائ  خقل  طظ  وصثطعا  المسادسفغظ)  المسطمغظ  ظخرة  طظ 
تصاتطعن شغ جئغض اهللا شق تئصعا أسعاظا لطزطمئ)، وأوضتئ قشائ أن (طظ جّطط إم٥ شطظ غتاشر سطى إم٤)، 

وبالاالغ ضما تصعل إتثى القشاات: (غا سظاخر الفخائض أعطضط غطالئعظضط أن تتاجئعا الصادة الثعظئ).

يا عناصر الفصائل! أهلكم يطالبونكم أن تحاسبوا القادة الخونة


