
اظاصض العباء إلى دول أوروبا الشربغئ الرئغسغئ تسئإ 
شغ اظثفاض تاد شغ الططإ السالمغ سطى الظفط، ضعن 
ضئغرًا لطظفط، ولما اظاصض العباء  عثه الثول طساعطضاً 
 ٪٢٠ تساعطك  الاغ  وعغ  تاد،  وبحضض  أطرغضا  إلى 
الظفط  أجسار  أزطئ  خارت  شصث  السالمغ،  الظفط  طظ 
وبحضض تاد تاراءى طظ صرغإ. وطظ ظاتغئ رصمغئ شإن 
شغ  تصرغئاً   ٪٣٠ بظسئئ  اظعار  صث  الظفط  سطى  الططإ 
سالط غساعطك صرابئ ١٠٠ ططغعن برطغض غعطغاً، وظأخث 
تخرغتغظ شصط طظ جمطئ الاخرغتات الاغ تآضث عثا 

اقظعغار شغ الططإ:
١- الاخرغح افول: (تعصسئ وضالئ الطاصئ الثولغئ الغعم 
السالمغ  الططإ  غظثفخ  أن   ٢٠٢٠/٤/١٥ افربساء 
سطى  غعطغا  برطغض  ططغعن   ٢٩ بمصثار  الظفط  سطى 
طساعغات  لغسةض  ظغسان/أبرغض،  شغ  جظعي  أجاس 
لط غحعثعا طظث ٢٥ ساطا... طعصع ختغفئ العشث شغ 

.(٢٠٢٠/٤/١٥
الروجغ  الطاصئ  وزغر  (أسطظ  الباظغ:  الاخرغح   -٢
الظفط  سطى  السالمغ  الططإ  أن  ظعشاك،  ألضسظثر 
اظثفخ ٢٠-٣٠ ططغعن برطغض غعطغا، صائق: "بطشظا صاع 
اظثفاض الططإ السالمغ سطى الظفط اآلن". السربغئ ظئ، 

.(٢٠٢٠/٤/٢٢
تضظ  لط  بظسئئ  الظفط  سطى  الططإ  اظعار  وعضثا 
عثا  وضض  السالمغئ!  التروب  ظروف  شغ  إق  طاخعرة 
ضعروظا،  أزطئ  خقل  أي  حععر)  شارة (٣-٤  تخض شغ 

اشاراضغ  اجاماع  بسصث  الفطسطغظغئ  السططئ  ذالئئ 
طساعى  سطى  السربغئ  الثول  جاطسئ  لمةطج  ذارئ 
لئتث  طمضظ  وصئ  أصرب  شغ  الثارجغئ  وزراء 
طظ  أججاء  ضط  غععد  ضغان  ظغئ  لمعاجعئ  الثطعات 
بالةاطسئ  شطسطغظ  طظثوب  وصال  الشربغئ،  الدفئ 
المثطط  تظفغث  "إن  بغان  شغ  الطعح  دغاب  السربغئ 
طظعا  أججاء  أو  الشربغئ  الدفئ  بدط  (اإلجرائغطغ) 

غاظاصخ طع صرارات الحرسغئ الثولغئ".
طتمعد  السططئ  رئغج  عثد  ذاته  السغاق  وشغ 
الاغ  والافاعمات  اقتفاصات  ضض  "بإلشاء  سئاس 
الماتثة  والعقغات  (إجرائغض)  طع  السططئ  أبرطاعا 
أراضغ  طظ  ججء  أي  ضط  أبغإ  تض  أسطظئ  تال  شغ 

الدفئ".
بظعد  لاظفغث  طااابسئ  بثطعات  غععد  ضغان  غاترك 
الصرن"  "خفصئ  المسماة  افطرغضغئ  السقم  خطئ 
والاغ طظ ضمظعا ضط طظطصئ افغعار وطساعذظات 
شغ الدفئ الشربغئ، وتساوي بمةمعسعا بطث الدفئ 
وبغظغ  ظاظغاعع  بظغاطغظ  اسائرعا  والاغ  الشربغئ 
غاظاج صطئا التضعطئ شغ ضغان غععد شرخئ بمغظئ 
تفجتعما  الاغ  السعاطض  أتث  حضطئ  وصث  تدغع،  ق 
وتثة  تضعطئ  سطى  واقتفاق  خقشاتعما  لاةاوز 
بسث  العزارغئ  لطتصائإ  تعزغع  طع  بغظعما  بالاظاوب 

اظاثابات لطمرة البالبئ.
اإلسقن  غسجزه  افراضغ  لدط  العاضح  الاعجه  وعثا 
سطى  غععد  ضغان  تضعطئ  أذراف  بغظ  اإلجماع  سظ 
صرار الدط وتتثغث طعسث عثه الثطعة بأظعا جعف 
سطى  افطرغضغ  الرد  وضثلك  تمعز  حعر  شغ  تضعن 
عثا الاعجه، تغث صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك 
بعطئغع تسطغصًا سطى إسقن ضغان غععد "إن اتثاذ صرار 
بحأن ضط أججاء طظ الدفئ الشربغئ غسعد شغ ظعاغئ 
المطاف لـ(إجرائغض)، وإن واحظطظ جائثي طعصفعا 
بحضض  الةثغثة  (اإلجرائغطغئ)  لطتضعطئ  الحأن  بعثا 
غغر طسطظ" وعع طا غةسض طسألئ الدط طسألئ وصئ 

لغج إق.
المئارضئ  افرض  سطى  والاآطر  الاترك  عثا  ظض  شغ 
الفطسطغظغئ  السططئ  تثئط  ظرى  وأعطعا  شطسطغظ 
ضغسئ  وأجالغإ  بعجائض  وتمسضعا  وإشقجعا 
طظ  ذعغطئ  لسصعد  وجغعحعا  افطئ  وخثرت  الصدغئ 
جاطسئ  لمةطج  اشاراضغ  قجاماع  شاثسع  الجطظ، 
والاظثغث  اإلداظئ  جعى  تةغث  ق  الاغ  السربغئ  الثول 
افخغرة،  اآلوظئ  شغ  اجاتغاء  وسطى  طظثفدئ  بظشمئ 
تعثغثاته  إلى  سئاس  طتمعد  السططئ  رئغج  وغطةأ 
الاغ أخئتئ طتض تظثر أعض شطسطغظ والمسطمغظ؛ 
وذلك لضبرتعا وتراشصعا شغ ضض طرة طع الاأضغث سطى 
غععد  ضغان  طع  والسغاجغ  افطظغ  الاظسغص  اجامرار 

الشاخإ.
إن طسألئ ضط ضغان غععد لطدفئ الشربغئ وافغعار 
باتئ طسألئ وصئ لغج أضبر، وعثه طخغئئ جثغثة 
جعف تتض سطى صدغئ شطسطغظ وسطى أعض شطسطغظ 
جئغض  وق  سطغعط،  والسغاجغئ  افطظغئ  تئساتعا  ولعا 
وجغعحعا  اإلجقطغئ  افطئ  باجاظعاض  إق  لثشسعا 
طظ  غععد  ضغان  قصاقع  شعرعط  طظ  لطاترك  صاذئئ 
بض  والمسطمغظ  شطسطغظ  أعض  وغثطخعا  جثوره، 

والئحرغئ طظ حروره.
افطظ  وطةطج  الثولغئ  الحرسغئ  سطى  الاسعغض  أطا 
وافطط الماتثة وأوروبا والخغظ واقتتاد افوروبغ 
والةاطسئ السربغئ والحرسغئ الثولغئ ضما شسطئ وتفسض 
غعصش  ولظ  لط  شإظه  اآلن  إلى  الفطسطغظغئ  السططئ 
طظ  طجغث  جعى  غةطإ  ولظ  سثوًا،  غردع  أو  طثططًا 
وتمادغعط  المساسمر،  الضاشر  والشرب  غععد  بطح 
شغ تظفغث طثططاتعط اإلجراطغئ الاخفعغئ، والعاصع 
التصائص  سظ  غفض  لمظ  ذلك  سطى  غحعث  التالغ 
افسثاء  أطاظغ  واتئع  الحرسغئ  وافتضام  السغاجغئ 

ووسعدعط الضاذبئ.

شغ برظاطب ُغسرض سطى إتثى الصظعات الطغئغئ خقل حعر رطدان المئارك، سئارة سظ ضاطغرا خفغئ غطرح طظ 
خقله المثغع جآاقً سطى أعض لغئغا تاطقً لمغضروشعن سطغه سطط اقتاقل، وغصعل: طا رأغك باخثغر الئارول طظ 
لغئغا إلى (إجرائغض)؟ لضّظ المفاجأة ضاظئ شغ الّرد الخاسص سطى السآال أوقً، وسطى السطط باظغاً، وتسرغش المثغع 
بظفسه بأظه غسمض لثى صظاة (إجرائغطغئ) بالباً. شما إن غطرح المثغع السآال تاى غظعال سطغه الثغظ غةري طسعط 
الطصاء بالّدرب الُمئرح، طاسائطغظ ضغش لسطط اقتاقل ولصظاة تسمض لخالته الاعاجث شغ لغئغا، شغدربعن طبقً شغ 
رشدعط لطاطئغع طع دولئ اقتاقل بضاشئ افحضال. طظ جاظئه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: عثا طبال واضح سطى أّن التضام المةرطغظ المطئسغظ 
الماثاذلغظ شغ الئقد اإلجقطغئ، ق غمبطعن إق أظفسعط وأجغادعط شغ الشرب، أطا افطئ اإلجقطغئ وأبظاؤعا شعط 
ق غظفضعن غسائرون ضغان غععد دولئ سثوة وق بث طظ خطسعا طظ افرض المئارضئ شطسطغظ، شعط غرشدعن 
الاطئغع وغأبعن أن غاساغحعا طع المتاض المةرم طبطما غاساغح التضام السمقء والسططئ الفطسطغظغئ طظث أطث 
بسغث. وشغ عثه التادبئ طبال أغدا سطى أّن افطئ اإلجقطغئ طا زالئ تسائر ظفسعا أطئ واتثة وإن شرصعا افسثاء 

وصسمعا السمقء بتثود وطسمغات باذطئ.

لئظان تتئ طصخطئ 
خظثوق الظصث الثولغ

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ سئث الططغش داسعق*

أزطئ الظفط وتثاسغاتعا

أغعا المسطمعن: أطا وصث لئغاط أطر ربضط جئتاظه 
وتسالى واجاةئاط له شخماط حعر رطدان إغماظا 
واجئضط  شإن  طثبرغظ؛  غغر  طصئطغظ  واتاسابا 
فطره،  وتساةغئعا  وجض  سج  ظثاءه  تطئعا  أن  أغدا 
الحعر  عثا  وتسابمروا  شغضط،  حرسه  باتضغط 
لطسمض  واقظاخارات  الفاعتات  حعر  الفدغض 
الثقشئ  دولئ  دولاضط؛  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شاضعظعا طظ 

ساصاء عثا الحعر الضرغط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تفار غّثسغ تفعغخ أعض لغئغا له إلدارتعط 

    شطماذا غفسض ذلك؟  ...٢
- عض وخطئ السقصئ بغظ ذرشغ التضط شغ السعدان

   إلى ظصطئ القسعدة؟  ...٢
- رطدان وأعمغاه شغ تغاة المسطمغظ...٤

- المةطج اقظاصالغ وتضعطئ عادي غداسفعن طساظاة 
أعض الغمظ لطتخعل سطى طضاجإ جغاجغئ رخغخئ ...٤
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ضطمئ السثد

طدئ،  الاغ  السصعد  سئر  السغأ  خغاه  طظ  بالرغط 
وبالرغط طظ شحطه شغ إظصاذ أي دولئ شغ السابص، أبئ 
الثولئ الطئظاظغئ إق الثعاب إلى خظثوق الظصث الثولغ 
قجاثاظئ طئطس ١٥ ططغار دوقر طظه. وطصابض ذلك سطى 
سطغعا  غظص  الاغ  الصعاظغظ  تطئغص  الطئظاظغئ  الثولئ 
خظثوق الظصث، وطظعا وصش دسط الثولئ لطمعاد افولغئ 
وزغادة الدرائإ سطى الظاس وتسعغط الطغرة الطئظاظغئ 
إلى  غآدي  طما  الخرف،  جسر  تبئغئ  جغاجئ  وصش  أو 
خسارة الطغرة طظ صغماعا بظسئئ تفعق الـ٥٧٪ تسإ 
ضض  التضعطئ.  سطغعا  خادصئ  الاغ  المالغئ  العرصئ 
عثه السغاجات جاآدي أو تفاصط الفصر، وعغ تتمغض 

طسآولغئ شحض الثولئ سطى ساطئ الظاس.
شالطغرة شغ افجعاق عئط جسرعا تعالغ ٦٥٪ إذ خسث 
الثوقر افطرغضغ طصابض الطغرة لغخض ظتع ٤٤٠٠ لغرة 
لطثوقر العاتث بط ساد وعئط إلى ٣٥٥٠ بسث أن ضان 
١٥٠٨ غعازي   ٢٠١٩ افول  تحرغظ   ١٧ صئض  الثوقر 
لغرة. وعثا الخسعد التاد أدى إلى اظفةار الحارع طع 
اتثاذ التضعطئ صرارات جائرة بتص أعض الئطث شغ إذار 

إدارة أزطئ اظاحار شغروس ضعروظا.
شالسططئ الطئظاظغئ أطرت الظاس بالةطعس شغ بغعتعط 
الرزق  لططإ  السسغ  طظ  شمظساعط  طصابض،  دون 
ولط تصثم أي خطئ تتفغجغئ ولط تصط بأغئ إسفاءات 
ضرغئغئ، بض جض طا صاطئ به عع وسعد شارغئ ق تسث 

جعسا وق تروي سطحا.
الظاس  خسارة  إلى  أدى  الحضض  بعثا  الطغرة  شعئعط 

لصغمئ أجرتعط الحعرغئ وطساحاتعط الاصاسثغئ...
طسزط  شغ  الظاس  شظجل  الحارع،  شغ  اقظفةار  شضان 
المظاذص دون تمغغج ذائفغ، إق أظه وبسئإ وصع افزطئ 
الفسض  ردة  وبسئإ  ذرابطج  أعض  سطى  أصعى  بحضض 
السظغفئ الاغ اظاعةاعا الثولئ ضث الظاس تخض خثام 
سظغش شغ الحارع طع الةغح الطئظاظغ دشع المازاعرغظ 
التضعطئ  رئغج  وضان  عثا  المخارف.  بسخ  لترق 
جقطئ  لرغاض  اقتعام  تعجغه  غتاول  دغاب  تسان 
تاضط طخرف لئظان تئسا لطاعجه السام لثى تجب إغران 
بغؤاه  لثى  اقتاصان  لاظفغج  افخغر  طظ  طتاولئ  شغ 

التاضظئ شغ تعجغه اقتعاطات لتاضط طخرف لئظان.
المعاصش  جمغع  اظصطئئ  السظش  تخاسث  بسئإ  أظه  إق 
رئغج  تغار  أسطظ  جعئ  شمظ  جئصعا.  طا  لاثالش 
أن  باجغض  جئران  رئغسه  لسان  سطى  الةمععرغئ 
المسآولغئ ق غاتمطعا تاضط طخرف لئظان. أطا رئغج 
طةطج الظعاب شأسطظ خراتئ رشخ أي طساءلئ لتاضط 
طخرف لئظان. وتاى تجب إغران اظصطإ سطى طعاصفه 
تاضط  طعضعع  أن  خرح  إذ  زسغمه  ظائإ  لسان  سظ 
طخرف لئظان غةإ بتبه شصط داخض التضعطئ ولغج 

شغ الحارع.
الفسطغ  التاضط  تترك  بض  عظا،  الاخرغتات  تصش  ولط 
افطرغضغئ  السفغرة  ضقم  سظ  الضحش  وتط  لطئظان 
السفغرة  أن  تسرغئه  تط  وطما  التضعطئ.  لرئغج 
"أسربئ سظ اجاغاء تضعطاعا طظ أتثاث السظش  الاغ 
حعثتعا طثغظئ ذرابطج طآخرا، ولةعء السططئ إلى 
سطى  طعاجعئ  المتاةغظ  شغ  الطئظاظغ  بالةغح  الجج 
الئقد".  شغ  والمسغحغئ  اقصاخادغئ  افوضاع  تردي 
طعاجعئ  شغ  الطئظاظغ  الةغح  وضع  غةعز  "ق  وأظه: 
 طئاحرة طع المتاةغظ الثغظ غطالئعن السططئ باتثاذ 
أوضاسعط  المسغحغئ  لاتسغظ  القزطئ  اإلجراءات 
ووضع تث لطاثععر التاخض، فظه لغج طظ طعمات 
شغ  ووضسه  أو  السططئ  الظزام  سظ  الثشاع  الةغح 
تأخر  لاشطغئ  خثاطغ  بحضض  الحسإ  طع  المعاجعئ 
المظعذئ  بالمعمات  الصغام  وصخعرعا  شغ  التضعطئ 
عغ  الةغح  طعمئ  أن  باسائار  الثخعص،  بعثا  بعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب:
افطرغضغ  والظفط  بساطئ  الظفط  أزطئ  تصغصئ  إلدراك 
اقصاخاد  سطى  وتأبغرعا  بثاخئ  تضساس)  (غرب 
ظروف  بقبئ  طسرشئ  طظ  بث  ق  والسالمغ،  افطرغضغ 
اصاخادغئ وجغاجغئ وتأبغرعا الثاص بظفط تضساس، 
بط اطاثاد تأبغرعا إلى ظفط برظئ بط سطى اقصاخاد 

افطرغضغ والسالمغ:
أوقً: تأبغر شغروس ضعروظا سطى اجاعقك الظفط:

طظث بثاغئ عثا السام تغث اظاحار شغروس ضعروظا بثءًا 
طظ الخغظ بط اظاصاله إلى أوروبا وبسثعا إلى أطرغضا، 
الختغ  التةر  إجراءات  شرض  طظ  ذلك  راشص  طا  بط 
بطث،  ضض  شغ  اقصاخاد  صطاسات  طظ  الضبغر  وتعصش 
وضثلك تالئ الحطض الاغ أخابئ ترضئ الطغران بسئإ 
خاخئ  الرئغسغئ  الئطثان  طظ  الضبغر  بغظ  السفر  تزر 
أوروبا وأطرغضا طثاشئ اظاصال السثوى، غداف إلى ذلك 
اقرتئاك العائض شغ الاةارة الثولغئ الظاتب سظ تعصش 
الططإ بحضض تاد سطى السطع غغر الشثائغئ والطئغئ، 
وطظ بط أبر سطى ترضئ الظصض... سطماً بأن الظصض الئري 
والظصض الةعي غساعطضان ٦٨٪ طظ المسروض الظفطغ 
(إظثبظثظئ سربغ، ٢٠٢٠/٤/٢٤)، وضض عثا أدى إلى 
ضئغرة  بظضسئ  الظفط  سطى  السالمغ  الططإ  غخاب  أن 
بسئإ ضعروظا، وضاظئ عثه الظضسئ تاسمص أضبر شأضبر 
طع زغادة تفحغ العباء طظ بطث آلخر، تغث غراشص تفحغ 
العباء حطض صطاسات اقصاخاد شغ ضض بطث غظاصض إلغه 
العباء، لضظ سقصئ ذلك بالظفط ضاظئ طافاوتًئ، شطما 
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أهل لیبیا نموذج لرفض األمۀ اإلسالمیۀ التطبیع مع کیان یهود

السآال:السآال:
وخاخئ ظفط تضساس تاى وخض إلى ظتع تظاولئ افخئار اقظثفاض المفاجأ شغ جسر الظفط وخاخئ ظفط تضساس تاى وخض إلى ظتع ٣٠٣٠ تتئ  تتئ  تظاولئ افخئار اقظثفاض المفاجأ شغ جسر الظفط 
الخفر، تاى إن خام برظئ المحععر باثاوله المظازط اظثفخ ظتع الخفر، تاى إن خام برظئ المحععر باثاوله المظازط اظثفخ ظتع ٩٩٪ لغخئح ٪ لغخئح ٢٥٢٥ دوقرًا لطئرطغض... وتظعسئ  دوقرًا لطئرطغض... وتظعسئ 
افجئاب، جعاء أضان ذلك فن الثجاظات لطئارول أخئتئ طمطعءة تماطاً بض تضاد تفغخ، أم ضان ذلك باأبغر افجئاب، جعاء أضان ذلك فن الثجاظات لطئارول أخئتئ طمطعءة تماطاً بض تضاد تفغخ، أم ضان ذلك باأبغر 
شغروس ضعروظا بتغث أدى إلى اظثفاض اقصاخاد وطظ بط اظثفاض الططإ سطى الئارول... إلت، شما عغ شغروس ضعروظا بتغث أدى إلى اظثفاض اقصاخاد وطظ بط اظثفاض الططإ سطى الئارول... إلت، شما عغ 

أجئاب أزطئ الظفط عثه؟ وعض عغ طسامرة؟ وضغش تآبر سطى اقصاخاد افطرغضغ والسالمغ؟أجئاب أزطئ الظفط عثه؟ وعض عغ طسامرة؟ وضغش تآبر سطى اقصاخاد افطرغضغ والسالمغ؟
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  افربساء ١٣ طظ رطدان ١٤٤١عـ المعاشص ٦ أغار /طاغع ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٨٥

السعدان  شغ  التضط  ذرشغ  بغظ  السقصئ  تضظ  لط 
وطظث غعطعا افول سقصئ حراضئ ضما تاوق أن غروجا 
باارغت  الثجاعرغئ  العبغصئ  سطى  تعصغسعما  سصإ  لعا 
٢٠١٩/٠٨/١٧م بسث أتثاث دطعغئ ساخفئ، رشسئ ضفئ 
وخفدئ أخرى، ضاظئ ظاغةاعا عثا الاعصغع، شالحراضئ 
تسظغ خطط افظخئئ والسمض جعغاً لاتصغص الربح وإبساد 
الثغاظئ الاغ عغ آشئ الحراضئ بض آشئ أي سمض جماسغ، 
 : سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا
يكنَْيِ َما لَْم يَُخْن أََحُدُهاَم َصاِحَبُه  ِ «يَُقوُل اللُه تََعاَىل: أَنَا ثَالُِث الرشَّ
شإن  لثلك  داود.  أبع  رواه  بَْيِنِهاَم»  ِمْن  َخَرْجُت  َخانَُه  َفإَِذا 

الماأطض شغ السقصئ بغظ ذرشغ التضط، غةثعا سقصئ 
تآطر طائادل وخغاظئ واتعاطات؛ باارغت ٢٠١٩/١١/١١م 
وخش سدع تةمع المعظغغظ السعداظغغظ طتمث ظاجغ 
افخط خقل طآتمر ختفغ بثار الاةمع، المصابطئ الاغ 
تمئ طع لةان المصاوطئ بتدعر تمغثتغ باقجاثراج 
لةعئ أن لةان المصاوطئ لط تضظ سطى سطط بعا، طحثدًا 
تعار  وخقل  الطصاءات.  طظ  الحضض  لعثا  رشدعط  سطى 
تطفجغعظغ أجرته طسه شدائغئ جعداظغئ ٢٤ غعم السئئ 
طةطج  رئغج  ظائإ  تمغثتغ  اتعط   ٢٠٢٠/٠٢/١٥
السغادة الترغئ والاشغغر صائقً: (ظتظ حرضاء شغ الاشغغر، 
أن  افشدض  تصغصغئ..  حراضئ  عظالك  لغسئ  اآلن  لضظ 
غثرجعظا طظ المةطج. وصال ظتظ لع سائص طساسثغظ 
صثطظا  وطعما  المتاشغر  ظثس  ق  وظتظ  بضظاتظا،  ظرجع 
تةغظا خفسئ شغ رأجظا. واتعط جعات داخض صعى إسقن 
الترغئ والاشغغر، بمساداة المضعن السسضري، شغ طةطج 
السغادة اقظاصالغ، وحغطظاه، والسمض لدرب الحراضئ 
بغظ ذرشغ التضط). لثلك شإن تصغصئ السقصئ بغظ ذرشغ 
التضط عغ ضالسقصئ بغظ ِلّخْغظ اتفصا شغ السرصئ واخاطفا 
الثوائر  باآلخر  غاربص  طظعما  واتث  ضض  افظخئئ  شغ 

غاتغظ الفرخئ لغظصخ سطغه لغأخث المسروق ضاطقً.
الفارة  شغ  تثاوله  تط  طا  لضبرة  المصثطئ  عثه  ُجصئ 
تزاعرات  ورأغظا  وحغك  سسضري  اظصقب  سظ  افخغرة 
الصغادة  بعابات  المترطئ؛  المظطصئ  إلى  تاى  تخض 
السسضرغئ، وتطالإ الئرعان بئغان؛ أي الئغان رصط واتث 
لقظصقب السسضري، وشغ المصابض رأغظا تالئ الثسر الاغ 
المثظغ  والمضعن  والاشغغر  الترغئ  إسقن  صعى  اظاابئ 
شغ التضعطئ (خاخئ بسث إسقن تزر الاةعال الضاطض 
شغ الساخمئ) ضغش أظعط أخئتعا غئبعن طثاوشعط طظ 
اظصقب وحغك لطشرب الضاشر ولسفرائه. ظصض طعصع سربغ 
٢١ غعم ٢٠٢٠/٠٤/١٩م الثئر اآلتغ: (صالئ ختغفئ 
"ظغعغعرك تاغمج" افطرغضغئ، إن عظالك طثاوف تسغطر 
سطى الساخمئ السعداظغئ، الثرذعم، طظ تثوث اظصقب 
شغروس  لمعاجعئ  ظفسه  غةعج  الثي  الئطث  شغ  جثغث 
ضعروظا المساةث وشغ المصال الثي ضائه طراجطعا شغ 
صال  "سربغ٢١"،  وترجماه  وولح،  دغضقن  الصاعرة، 
السططئ  سطى  غاظاشسعن  والسسضرغغظ  المثظغغظ  إن 
طع بثاغئ بقبئ أجابغع طظ اإلغقق السام. طحغرًا إلى 
أن الثقف تعل الطرغصئ الاغ غةإ شغعا الاساطض طع 
الفغروس صادت إلى طعاجعئ سطظغئ بغظ صادة السعدان 
الاتعل  سمطغئ  عحاحئ  سظ  واضح  بحضض  ضحش  طما 
اهللا  سئث  المثظغ  العزراء  رئغج  وأسطظ  الثغمصراذغ 
تمثوك الثمغج الماضغ سجل تاضط وقغئ الثرذعم 
السسضري الةظرال أتمث سئثون تماد فظه تتثى صرار 
التضعطئ بإلشاء خقة الةمسئ بمساجث الثرذعم وأم 
سثد  (واجائسث  أغداً:  ورد  ذاته  الثئر  وشغ  درطان) 
اظصقب  سظ  سقطات  وجعد  الشربغغظ  المسآولغظ  طظ 
الضحش  سثم  احارط  أطرغضغ  طسآول  وصال  طتاعم، 
سظ اجمه إن الصغادة المثظغئ الاغ تراجسئ حسئغاعا 
شغ افحعر افخغرة بسئإ اقصاخاد اجاثثطئ الاتثغر 
طظ اقظصقب أضبر طظ طرة بثرجئ صث تخئح طبض صخئ 
"الراسغ الضثاب".) صالئ ختغفئ الحرق افوجط باارغت 
رشغسئ  جعداظغئ  طخادر  (ضحفئ  ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م: 
لـ"الحرق افوجط"، سظ تترضات غصعم بعا إجقطغعن 
لاثبغر  الئحغر،  سمر  المسجول  الرئغج  لظزام  طعالعن 
"اظصقب سسضري" غسغثعط لطسططئ طرة أخرى، بالاجاطظ 
طع الثضرى افولى لقساخام الثي أذاح بتضمعط، والاغ 

طآتمر برلغظ".
ُطظغ تفار شغ افجابغع افخغرة بعجائط شغ طثن سثة 
تعل ذرابطج وُأبسث سظعا، شاظضسرت طسظعغات أتئاسه. 
رئغج  شصام  ذلك،  الئرلمان  شغ  اإلظةطغج  أتئاع  اجاشض 
الئرلمان سصغطئ خالح غعم ٢٠٢٠/٤/٢٣ باصاراح طئادرة 
جثغثة لطتض السغاجغ صائق: "التعار السغاجغ شحض وإن 
طةطسغ الظعاب والثولئ لط ولظ غاعخق إلى تض افزطئ 
الطغئغئ بسئإ تسارض المخالح.. وإن سثدا طظعط غرغثون 
اجاصرت  طا  إذا  أظه  غسرشعن  فظعط  الفعضى  اجامرار 
الئقد وتعتثت طآجساتعا جغاعصش طا غةظعظه طظ بمار 
الفعضى واجامرار الخراع" طسّرضا بتفار. واصارح "أن 
غاعلى ضض إصطغط طظ أصالغط لغئغا البقبئ سطى تثة اخاغار 
رئغج  طظ  المضعن  الرئاجغ  بالمةطج  غمبطعط  طظ 
اساماده  بسث  الرئاجغ  المةطج  غصعم  وأن  وظائئغظ.. 
باسمغئ رئغج لطعزراء وظعاب غمبطعن افصالغط البقبئ 
لاحضغض تضعطئ غاط سرضعا سطى طةطج الظعاب لظغض 
البصئ. وغضعن رئغج العزراء وظائئاه حرضاء شغ اساماد 
صرارات طةطج العزراء"، وبثلك غسصط تفار. وذضر خالح 
سصغطئ أن "طبض عثا التض وجث شغ الثمسغظات"، أي أظه 

غسغث اجاظساخ طحروع برغطاظغا سظثطا اتاطئ لغئغا.
 وبسث اصاراح سصغطئ خالح بأصض طظ جاسئ أسطظ تفار 
إلجصاط  ودسا "الحسإ  تسصطه  فظعا  لطمئادرة  رشده 
غروظعا  الاغ  المآجسئ  وتفعغخ  السغاجغ  اقتفاق 
طظاجئئ لصغادة الئقد"، وأخرج بسخ أظخاره شغ بظشازي 
وبسخ المثن الاغ غسغطر سطغعا لغطالئعا بافعغده 
إلدارة الئقد. شةاءت خطعته غعم ٢٠٢٠/٤/٢٧ طثسغا 
ضثبا أن الحسإ غفعضه شغ طسرتغئ طضحعشئ، والتصغصئ 
أن الحسإ بأغطئغاه غرشده، وعع غسصط الئرلمان الثي 
سغظه جابصا صائثا لطةغح، وضاظئ خطعة طظ برغطاظغا 
قتاعائه أو تصغغثه إذا طا جغطر سطى تضط لغئغا، وبثلك 
غسصط ظفسه وغفصث طحروسغاه طظ تغث ق غثري! شضغش 

غّثسغ أن الحسإ شعضه إلدارة الئقد؟!
وجاء الرشخ إلسقن تفار والاأضغث سطى اتفاصغئ الخثغرات 
طظ برغطاظغا واقتتاد افوروبغ وطظ دوله الفاسطئ عظاك 
طآتمر  سصث  طظ  تمضظئ  الاغ  وألماظغا  وإغطالغا  شرظسا 
برلغظ غعم ٢٠٢٠/٤/١٩ لثسط تضعطئ السراج وإجئار 
تفار سطى وصش إذقق الظار والتعار السغاجغ لاطئغص 
اقتفاصغئ. ولرشع الساإ أسطظئ أطرغضا سطى لسان جفارتعا 
شغ لغئغا سطى الفغسئعك غعم ٢٠٢٠/٤/٢٩ بغاظا باعاًا 
ذضرت شغه أظعا "تأجش قصاراح المحغر تفار الاشغغرات شغ 
العغضض السغاجغ وشرضعا طظ خقل إسقن أتادي". شطط 
تظثد بإسقظه، بض بغاظعا غثل ضمظغا سطى سثم رشدعا 

إلسقظه.
افطرغضغ  الثولغ  الخراع  شغ  تضمظ  لغئغا  طحضطئ  إن 
افوروبغ وشغ السمقء اإلصطغمغغظ والمتطغغظ. وصث سئر 
طرتئطئ  لغئغا  صدغئ  صائق: "إن  خالح  سصغطئ  ذلك  سظ 
بحضض ضئغر بالمةامع الثولغ، وإن افزطئ الطغئغئ شغ 
غث المةامع الثولغ". وغصخث أطرغضا وأوروبا فظعط عط 
الثغظ غاثخطعن، والسمقء عع وتفار طظعط، عط أدوات 
غئتبعن سظ طخالتعط الثاتغئ ولثلك غئغسعن بقدعط 

وغدسعظعا شغ غث المساسمرغظ.
والتض غئثأ بإغةاد رأي سام غرشخ تثخض تطك الصعى 
وغثطشه  طسعا  وغسغر  بتطعلعا  غصئض  طظ  ضض  وغصّئح 
بالثغاظئ، وإغةاد رأي سام لتضط اإلجقم طاةسثا بالثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

أضثت جرغثة الاترغر الاغ غخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: أن غطص المساجث وطظع خقة الةمسئ والةماسئ، 
ضان طظ أضبر الصرارات جرأة سطى دغظ اهللا، وأضاشئ الاترغر شغ اشاااتغئ سثدعا افخغر: لصث أدى ظةاح التضعطئ شغ 
ذلك إلى اقظاصال إلى الحسغرة الباظغئ وعغ الخغام، بمعازاة جعصئ إسقطغئ تثسغ أن الخعم غدسش طظاسئ اإلظسان 
وغةسطه شرغسئ لطعباء، وتجسط أن تفر افظفج طصثم سطى تفر الثغظ. وصالئ: واعٌط طظ غاخعر أن رئغج 
التضعطئ صث أغطص المساجث خعشا سطى أعض تعظج طظ السثوى وشاك الفغروس، شغ وصئ لط تظصطع الاةمسات أطام 
الئرغث والئظعك وافجعاق وإلى وصئ صرغإ أطام طراضج بغع الثمعر، وخطخئ الاترغر إلى الصعل: إن غطص بغعت اهللا 
وطظع المزعر الةماسغ فسزط حسغرة شغ اإلجقم دون الافضغر شغ افجالغإ الممضظئ الاغ تعشص بغظ إصاطئ الةماسئ 
ْن َمَنَع  ْظلَُم ِممَّ

َ
والعصاغئ طظ السثوى غسائر شغ دغظ اهللا ظطماً سزغماً وغساتص شاسطه أن غخسص بصعله تسالى: ﴿َوَمْن أ

ْغَيا ِخْزٌي َولَُهْم يِف  ُّ ْن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخائِِفنَي لَُهْم يِف ا
َ
وَحَِك َما اَكَن لَُهْم أ

ُ
ْن يُْذَكَر فِيَها اْسُمُه وََسىَع يِف َخرَابَِها أ

َ
َِّ أ َمَساِجَد اهللا

اْآلَِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم﴾.

تخادف غثًا، طآضثة أن السططات صررت اتثاذ إجراءات 
ضئاط  إجازات  وإظعاء  اساصاقت  تادمظ  اتاغاذغئ 
وشرض  "ضعروظا"،  وباء  بثواسغ  لعط  طظتئ  وجظعد، 
اقجاراتغةغئ  افطاضظ  بسخ  سطى  طحثدة  تراجات 

والحثخغات الئارزة).
وطظ القشئ لطظزر شغ عثا السغاق طا ضحفه الحفغع 
باارغت  السربغ  الصثس  بختغفئ  طصاله  شغ  خدر 
الثراطا  اضامطئ  (بط  أورد:  تغث  ٢٠٢٠/٠٤/١٩م 
بتثبغظ آخرغظ، افول طزاعرات أظخار الظزام الئائث 
أطام طغثان الصغادة الساطئ ططالئغظ الةغح بالاثخض 

وإجصاط التضعطئ المثظغئ. وضما بغظئ أحرذئ الفغثغع، 
ضان بسخ المازاعرغظ غخرخ شغ وجه ضئاط الةغح: 
"عا ظتظ تدرظا إلغضط تسإ ذطئضط"). وبالرغط طظ أن 
الةغح رد سطى الاصارغر الاغ تاتثث سظ صرب تثوث 
اظصقب بالظفغ جاء ذلك شغ تخرغتات لطماتثث باجط 
الصعات المسطتئ السعداظغئ، السمغث رضظ ساطر طتمث 
التسظ، أدلى بعا لعضالئ افظاضعل: "ق تعجث إرعاخات 
تسمض  المسطتئ  والصعات  اساصاقت،  تعجث  وق  اظصقب، 
بحضض ذئغسغ"؛ شإن اقظصقب عع الظاغةئ التامغئ الاغ 
غسسى الةغح لئطعغعا لغسارد السططئ الاغ أسطاعا 
طا  وعع  ذلك،  غسطمعن  الثغظ  والاشغغر  الترغئ  لصعى 
غفسر جسغ تمثوك لعضع الئقد تتئ العخاغئ الثولغئ 
طظ خقل ذطئه لئسبئ جغاجغئ تتئ الفخض السادس 

بخقتغات التضعطئ.
شئإدخال افطط الماتثة شغ المسادلئ غسسى تمثوك 
لشّض غث السسضر وطظسعط طظ اقظصقب السسضري، لضظ 
إدارة  شغ  (صتئ)  وشحض  اقصاخادي  العضع  تردي  طع 
وزغادة  الظاس  وططالإ  البعار  أجظثة  وتتصغص  الئقد 
تزر  طظ  بالرغط  بالاشغغر  المطالئئ  الازاعرات  تثة 
اإلسقم  وجائض  شغ  التثغث  وضبرة  الضاطض  الاةعال 
ارتئاط  وضحش  سسضري  اظصقب  تثوث  صرب  سظ 
بالسفارات  وتضعطاعط  والاشغغر  الترغئ  إسقن  صعى 
تثغث  ذلك  وطظ  السالمغئ،  واقجاثئارات  افجظئغئ 
والثي   ٢٤ جعداظغئ  صظاة  طع  طصابطاه  شغ  تمغثتغ 
شعضى،  تالئ  شغ  اآلن  تسغح  الئقد  (إن  شغه:  صال 
وتثودعا طفاعتئ لطةمغع دون صغعد، وتابع صائقً "شغ 
عط  سارشظعط  طا  وطارصغظ  خاحغظ  غرغئغظ  ختفغغظ 
طثابرات وق حظع)!! ق حك أن عثه المسطغات تظثر 
بصرب تثوث اظصقب غسارد بمعجئه صغادة السسضر 
وعط بصغئ طظ الظزام الصثغط وطرتئطعن بالسفارة 
افطرغضغئ غساردون السططئ طظ صعى الترغئ والاشغغر 
المرتئطغظ بافوروبغغظ وبالسفارة الئرغطاظغئ بثاخئ 
ضض  غفصثون  وجعف  بض  ساججون  بأظعط  حسروا  إذا 
حغء، وطظ ذلك طصال الحفغع خدر شغ الصثس السربغ 
تغث ورد شغه: (وشصا لاصرغر خادر  المحار إلغه جابصاً 
افوجط  الحرق  شغ  السسضري  الاعازن  طحروع  سظ 
الاابع لمرضج دراجات افطظ الصعطغ "اإلجرائغطغ"، إن 
بالحص  لقذاتئ  غثطط  والاشغغر  الترغئ  صعى  تتالش 
السسضري طظ التضعطئ بسمطغئ سسضرغئ حئغعئ بسمطغئ 
ججء  سطى  السغطرة  طظ  تمضظئ  الاغ  الطعغض  الثراع 
تاتالش  وأظعا  ٢٠٠٨م،  أغار/طاغع  شغ  الساخمئ  طظ 
تثخض  جاسابمر  أظعا  ضما  سسضرغئ،  ططغحغات  طع 
شغ  غئثأ  والثي  السادس،  الئظث  وشص  الماتثة  افطط 
طططع أغار/طاغع الصادم لافضغك المآجسات السسضرغئ 
السعداظغئ وبظاء طآجسات طظ صعى جغاجغئ جثغثة. 
وأضث الاصرغر أن التضعطئ تساسغظ بمساحارغظ أجاظإ، 
وتاطصى خثطات لعجساغئ طظ خمج حرضات أوروبغئ). 
وصث غضعن المصخعد طظ عثا الاصرغر ًاغداً حغطظئ صعى 
لثلك  السسضري؛  باقظصقب  لطاسةغض  والاشغغر  الترغئ 
شإن جغظارغععات المساصئض شغ ظض ذرشغ المسادلئ؛ 
غضعن  لظ  بض  بثغر  تئحر  ق  والسسضر  والاشغغر  الترغئ 
ٌة يَْدُعوَن  مَّ

ُ
نُكْم أ الثغر إق شغ صعله تسالى: ﴿َوحْكَُكن مِّ

وَحَِك 
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

ْ
َرْيِ َويَأ إىَِل اخلْ

غعخطه  اإلجقم  شغ  عع  شالثغر  الُْمْفلُِحوَن﴾.  ُهُم 
المثطخعن شغ الةغح إلى جثة التضط وغطئصه تجب 
 الاترغر شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

تفرت غّثسغ تفعغخ أعض لغئغا له إلدارتعط
شطماذا غفسض ذلك؟

العذظغ  بالةغح  غسمى  طا  صائث  تفار  خطغفئ  اّدســى 
الطغئغ غعم ٢٠٢٠/٤/٢٧ صائق "ظساج بافعغخ الطغئغغظ 
لطصغادة الساطئ لعثه المعمئ الاارغثغئ شغ عثه الزروف 
اقجابظائغئ، إلغصاف السمض باقتفاق السغاجغ لغخئح ججءا 
طظ الماضغ بصرار طظ الحسإ الطغئغ طخثر السططات.. 

ظسطظ اجاةابئ الصغادة الساطئ إلرادة الحسإ".
إن أول ظصطئ غةإ إدراضعا عغ أن تفار سمغض أطرغضغ، 
شصث  الجاوغئ.  عثه  طظ  تفعط  أن  غةإ  تخرشاته  وضض 
تمطه افطرغضان طظ تحاد سام ١٩٩٠ تغث ضان أجغرا 
ساطا،  سحرغظ  ضظفعط  شغ  لغسغح  شرجغظغا  وقغئ  إلى 
درباه أبظاءعا المثابرات افطرغضغئ سطى ترب السخابات 
وطظ بط أسادته إلى لغئغا بسغث اظثقع البعرة ضث الطاغغئ 
الصثاشغ لغصعد البعرة شطفزه الحسإ لمسرشاه بسمالاه 
وباارغثه افجعد طع الطاغغئ وعع ق غثاطش سظه. شثسماه 
شصام  طخر،  تاضط  السغسغ  سمغطعا  بعاجطئ  أطرغضا 
بمتاولئ اظصقب سام ٢٠١٤ شفحض، وجغطر سطى طظاذص 
بحرق لغئغا تاى جغطر سطى بظشازي وطظ بط سطى جظعب 
لغئغا. اجاصئطه سمغض أطرغضا جطمان ططك آل جسعد غعم 
٢٠١٩/٣/٢٧ اجاصئال الرؤجاء شغ صخره طسطظا الثسط 
له، وسصإ ذلك بثأ تفار غعم ٢٠١٩/٤/٤ بحظ عةعطه 
سطى الساخمئ ذرابطج، شأطظئ أطرغضا له الثسط بعاجطئ 
سمقئعا اإلصطغمغغظ لطصغام بعثا العةعم طساشطئ العضع 
شغ الةجائر الاغ ضاظئ تصش شغ وجه تصثطه ظتع ذرابطج 
وغرب لغئغا، وجعطئ له السغطرة سطى ططار ذرابطج 
ضاظئ  السسعدغئ  تعالغ  جطفغئ  ططغحغات  بعاجطئ 

تسغطر سطى المطار، وطظ بط أطظئ له دسط روجغا.
وشغ الغعم الاالغ لطعةعم وخض جعتغرغح جضرتغر افطط 
إلى  جقطئ  غسان  لطغئغا  الثاص  طئسعبه  طع  الماتثة 
لغئغا لقجاماع طع تفار لثسمه بثرغسئ إجراء طخالتئ، 
تضعطئ  إلجصاط  لعةعطه  افطرغضغ  الثسط  لاسجغج 
شغ  إحراضه  سطى  إلجئارعا  أو  فوروبا  المعالغئ  السراج 
التضط وتسطغمه صغادة الةغح، وبالاالغ غسصط اتفاق 
بظعدا  شغه  ووضسئ  برغطاظغا  خاغاه  الثي  الخثغرات 
تتعل دون تئعُّء تفار عثه المظاخإ. وأسطظئ أطرغضا 
دسمعا طئاحرة، شأذاع الئغئ افبغخ غعم ٢٠١٩/٤/١٩

بغاظا غصعل "الرئغج تراطإ تتثث عاتفغا عثا افجئعع 
طع تفار صائث صعات حرق لغئغا والاغ تحظ عةعطا سطى 
شغ  الةععري  تفار  بثور  واسارف  ذرابطج،  الساخمئ 
طضاشتئ (اإلرعاب) وتأطغظ طعارد لغئغا الظفطغئ. وظاصح 
اقبظان رؤغئ طحارضئ قظاصال لغئغا إلى ظزام جغاجغ 

طساصر ودغمصراذغ".
وباظغ ظصطئ غةإ إدراضعا سظث الظزر إلى افتثاث، أن 
العجط السغاجغ شغ لغئغا أغطئه غعالغ برغطاظغا، شسظثطا 
سام  الصثاشغ  سمغطعا  ضث  البعرة  اظثقع  برغطاظغا  رأت 
٢٠١١، وخاشئ سطى زوال ظفعذعا أغرت شرظسا لطاثخض 
سمقئعا  ولامضظ  الصثاشغ  إلجصاط  طسعا  المئاحر 
اآلخرغظ طظ اجاقم التضط، وعثا طا تثث. وصث اسارف 
٢٠١٦/٤/١١ غعم  أوباطا  السابص  افطرغضغ  الرئغج 

وبرغطاظغا  شرظسا  تابع  سظثطا  خطأ  أجعأ  "ارتضإ  أظه 
بالاثخض". وتمضظئ برغطاظغا طظ سصث اتفاق الخثغرات 
غعم ٢٠١٥/١٢/١٧، وبه تالئ دون تفار وتعلغه صغادة 
الفعر  وسطى  العشاق.  تضعطئ  لرئغج  وجسطاعا  الةغح 
حضطئ برغطاظغا تضعطئ لغئغئ برئاجئ السراج شغ تعظج 
وتمطاعا إلى ذرابطج، ودسماعا بأوروبا وبسمقئعا شغ 
لطمعاشصئ  أطرغضا  اضطرت  وصث  وصطر.  وتعظج  الةجائر 
تزعر  ق  تاى  التضعطئ  وسطى  الخثغرات  اتفاق  سطى 
أظعا المسرصض لطتض السغاجغ شغ لغئغا، شغظفدح أطرعا 

وخططعا.
وظصطئ بالبئ غةإ إدراضعا وعغ أن برلمان لغئغا الثي 
اظاصض طظ ذرابطج إلى ذئرق وإن ضان تفار غعغمظ 
سطغه بفسض عغمظاه السسضرغئ عظاك، ولضظه طحّضض طظ 
جغاجغغظ غالئغاعط طظ المعالغظ لئرغطاظغا، إذ دسماعط 
غآضث  وطا  تفار.  سطى  اظثجئ  الاغ  اإلطارات  بسمغطاعا 
ذلك إسقن اإلطارات غعم ٢٠٢٠/٤/٣٠ رشدعا إلسقن 
تفار بصعلعا "ظثسع لطتض السغاجغ شغ لغئغا سئر طسار 

عض وخطئ السقصئ بني ذريف التضط يف السعدان
إىل ظصطئ القسعدة؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ المئارك سئث اهللا – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

هل حقا أغلقت تونس المساجد 
خوفا على أهل تونس من فیروس کورونا؟
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تعجعئ الضبغر طظ الثول خاخئ أطرغضا والخغظ لمضء 
صث  تراطإ  وضان  الظفط،  طظ  اقجاراتغةغ  طثجوظعا 
اباعب باظثفاض افجسار وصاعا.. وسمطئ أطرغضا سطى 
حراء الظفط الرخغص طظ السسعدغئ أو غغرعا، وصئض 
تطعل "اقبظغظ افجعد" ضاظئ خجاظات تضساس طماطؤئ 
ظعساً طا، وإن لط غضظ ضطغاً. وعضثا شإن طحضطئ طثجون 
الظفط تضعن صث وخطئ درجئ الاأزغط والاحئع بتغث 
إن تعجغه المجغث طظ الظفط المساثرج (شغ تال سثم 
غغر  الئغع) إلى الاثجغظ أخئح طسألئ طسصثة، وأتغاظاً 
طاعشرة، بمسظى إصفال صظاة الاثجغظ ضتض أطام طظاةغ 

الظفط خاخئ شغ تضساس...
٤- وعضثا شإن طثجون الظفط اقجاراتغةغ افطرغضغ 
صث ُططأ بظسئئ ضئغرة، وظاصقت الظفط تسمض شغ الئتر 
ضمراشص تثجغظ شافاصمئ بثلك طحضطئ الاثجغظ تغث 
اطاثت إلى طراشص الاثجغظ الثاخئ بظفط غرب تضساس 
شغ ظصطئ تسطغمعا سظث بطثة ضاحغظس بعقغئ أوضقععطا 
حمالغ وقغئ تضساس، (وتاجاغث ضمغات الثام المثجوظئ 
تغث  ضاحغظس،  شغ  جغما  ق  الماتثة،  العقغات  شغ 
ظصطئ الاسطغط لثام غرب تضساس العجغط افطرغضغ 
شغ  أظحطاعا  المخاشغ  تصطغص  طع  أوضقععطا،  شغ 
طعاجعئ الططإ الدسغش. الةجغرة ظئ، ٢٠٢٠/٤/٢٠)، 
٧٦ تئطس  ضاحغظس  لظصطئ  الصخعى  الاثجغظغئ  والطاصئ 

سصعد  فختاب  غمضظ  السادة  وشغ  برطغض،  ططغعن 
غتغظ  سظثطا  ضاحغظس  شغ  الظفط  سغظ  اجاقم  الظفط 
بأجسار  شغعا  تثجغظه  وغمضظعط  السصعد  تطك  أجض 
سادغئ غغر طرتفسئ لتغظ ظصطه داخض الئر افطرغضغ إلى 
العقغات الثاخطغئ، لضظ طا تخض: (وشغ ضاحغظس بعقغئ 
تضساس  خام  تثجغظ  غاط  تغث  خخعخا  أوضقععطا 
العجغط المرجسغ، ازداد تةط المثجون خمسئ طقغغظ 
أغدا  وارتفسئ  افصخى.  التث  طظ  صرغئا  وبات  برطغض 
المضررة  والمظاةات  طظ العصعد  افطرغضغئ  المثجوظات 
بغظما تراجع اقجاعقك افجئعسغ أضبر طظ ٢٥ بالمؤئ 
الغعم،  رأي  السجل.  إجراءات  بسئإ  سام  طثى  سطى 
اقظثفاض  بأن  الصعل  غمضظ  وعضثا   ،(٢٠٢٠/٤/٢٥
غغر المسئعق لطططإ السالمغ سطى الظفط والمصثر بـ٣٠

٪ (أي تعالغ ٣٠ ططغعن برطغض ظفط غعطغاً) عع السئإ 
طااالغئ  اظعغارات  طظ  ظحاعثه  لما  والرئغسغ  افول 
 - افطرغضغئ  السغاجئ  ضاظئ  ولما  الظفط،  أجسار  شغ 
السسعدغئ بالدشط سطى روجغا خالتئ لطاطئغص شصط 
شغ افوصات الطئغسغئ، ولغج وصئ أزطات الططإ، شصث 

ظاب سظعا تفاصط لمحضطئ أجسار الظفط بحضض خارخ!
شصث  تضساس  غرب  ظفط  سطى  أبر  عثا  ضض  رابساً: 
تحئسئ طراشص الاثجغظ شغ أوضقععطا ولط غسث عظاك 
طةال لطاثجغظ إق بأجسار باعزئ لطشاغئ، وخار ق بث 
طظ الاثطص طظ تطك السصعد بأي بمظ، شضاظئ أزطئ 
ظفط غرب تضساس أو "اقبظغظ افجعد" ٢٠٢٠/٤/٢٠

سظثطا تط بغع الظفط بسالإ ٣٧ دوقرًا لطئرطغض، وتضئث 
شادتئ...  خسائر  أطرغضا  شغ  بالئعرخئ  الماساططعن 
عع طا  والثي أوخض افطعر إلى عثا التث وزاده تأزطاً 
ذضرظاه آظفاً، أي اطاقء خجاظات ضاحغظس، شسظثطا تصارب 
المثجوظات طظ التث افصخى، وعع إجراء ظادر لطشاغئ 
شإن أجسار الاثجغظ تصفج، وفن آشاق اجاعقك الظفط 
بسئإ اجامرار إغقق اقصاخاد ضاظئ ق تجال غاطدئ 
صث  ضاحغظس  طظحآت  شغ  الاثجغظ  أجسار  شإن  وطرغئئ 
تاططغ  سطى  غدشط  آخر  ساطقً  وخارت  بصعة  صفجت 
سصعد ظفط أغار/طاغع، وخاروا غتاولعن الاثطص طظعا 
بأي بمظ، شظجلئ أجسار تطك السصعد إلى ١٠ دوقرات، 
بط بسثعا إلى خمسئ، بط واخطئ الظجول إلى الخفر 
طا  إلى  ظجلئ  أن  لئبئ  طا  بط  دراطاتغضغ،  طحعث  شغ 
بسالإ  أغار/طاغع  السصعد  تطك  آخر  لائاع  الخفر  دون 
٣٧,٦ دوقر وجط ذععل ضئغر لتاططغعا الثغظ تضئثوا 
بالئعرخئ.  الماساططغظ  ذععل  وضثلك  شادتئ  خسائر 
٢٠٢٠/٤/٢٠ افجعد"  "اقبظغظ  أزطئ  تخطئ  عضثا 

لظفط غرب تضساس، وتطك ضاظئ ظروشعا الاغ تةمسئ 
شغ خسغث واتث لاخظع عثه افزطئ التادة. وطظ بط 
تخطئ أزطئ ظفط غرب تضساس، ولط تظفع اباعاجات 
تراطإ باتفاق أوبك بطج بغظ السسعدغئ وروجغا تغظ 
صال شغ ٢٠٢٠/٤/١٢ ("جغعشر ذلك طؤات اآلقف طظ 
أحضر  أن  أود  الماتثة.  العقغات  شغ  الطاصئ  وظائش 
السسعدي  والمطك  بعتغظ  الروجغ  الرئغج  وأعظأ 
سربغ، ٢٠٢٠/٤/٢١)،   CNN "سئث السجغج بظ  جطمان 
شاباعاجات تراطإ ضاظئ بسغثة سظ العاصع فن تعاوي 
أوجث  تخطئ  الاغ  الفزغسئ  الطرغصئ  بعثه  افجسار 
وتثعا،  أطرغضا  شغ  ولغج  السالط  شغ  ضئغرة  طثاوف 
وطظ بط احاثت افزطئ اقصاخادغئ ظاعغك سظ صطاع 

الطاصئ شصث باتئ شصاساتعا صابطئ لقظفةار!
West Texas ولطسطط شإن خام غرب تضساس الماعجط

Intermediate)) غاط اجاثراجه طظ تصعل الظفط شغ 
العقغات الماتثة، وغاط اجاثراجه بحضض أجاجغ طظ 
تضساس ولعغجغاظا وداضعتا الحمالغئ، بط ظصطه سئر خط 
أظابغإ إلى ضعحغظب، بعقغئ أوضقععطا لطاسطغط، وغاط 
العجغط  تضساس  غرب  لثام  اآلجطئ  السصعد  تثاول 
الممطعضئ   ،(NYMEX) الاةارغئ ظغعغعرك  بعرخئ  سئر 

...(CME) لئعرخئ حغضاغع الاةارغئ
خاطساً: وطظ ظاتغئ أخرى، شإن أطرغضا طظث بثاغئ أزطئ 
ضعروظا صث اسامثت خططاً لطثسط أو لقظصاذ أو الاتفغج، 

تامئ ١: أزطئ الظفط وتثاسغاتعا
تاى وخض ظفط تضساس الصاع الستغص أي ظتع ٣٧

ُأذطص  الثي  ٢٠٢٠/٤/٢٠م  غعم  وذلك  الخفر  تتئ 
سطغه "اقبظغظ افجعد".

باظغاً: الزرف الباظغ، وعع الزرف السغاجغ:
لما ضان الظفط جطسئ اجاراتغةغئ شإن الثول تساثثطه 
السغاجئ  سظ  عظا  والتثغث  أخرى،  دول  لدرب 
افطرغضغئ الاغ دشسئ بالسسعدغئ باتةاه ترب أجسار 
ذلك  وبغان  شصط،  واتث  حعر  صئض  روجغا  طع  الظفط 

سطى الظتع الاالغ:
إظااجعا  خفخ  سطى  روجغا  تةئر  أطرغضا  ضاظئ   -١
الظفطغ لطتفاظ سطى أجسار سالغئ لطظفط تاى تامضظ 
شغ  المظاشسئ  طظ  افطرغضغئ  الخثري  الظفط  حرضات 
افجعاق، فن اجاثراج الظفط الخثري افطرغضغ طضطش 
لطشاغئ، وخقل عثه السغاجئ ظةتئ السسعدغئ سئر ٣

خفخ  أوبك  طحارضئ  سطى  روجغا  تمض  طظ  جظعات 
اإلظااج ضمظ المةمعسئ الةثغثة الاغ سرشئ بـ"أوبك 
عثا  وضان  غعطغاً.  برطغض  ططغعن   ٢,١ بمصثار  بطج" 
بظعاغئ  غظاعغ  روجغا  طع  المئرم  السسعدي  اقتفاق 
ضعروظا،  اظاحار  صئض  اتفاصاً  شضان   .٢٠٢٠ آذار/طارس 

وتجاطظئ ظعاغاه طع تفحغ ضعروظا.
وبثاغئ  الخغظ  شغ  ضعروظا  شغروس  اظاحار  وطع   -٢
اظاصاله إلى إغطالغا وتفحغه شغعا، أخثت أجسار الظفط 
وعثا  (برظئ)،  لطئرطغض  دوقرًا   ٤٥ ووخطئ  تظعار 
خطر  اقظثفاض  شغ  والمسامر  السسري  المساعى 
لمظاةغ الظفط افطرغضغ وغعثد بإخراجعط طظ السعق، 
وق بث طظ رشع السسر. وسظثعا دشسئ أطرغضا السسعدغئ 
لممارجئ ضشط سطى روجغا لمجغث طظ خفخ اإلظااج 
لمعاجعئ الاثظغ المسامر لطططإ السالمغ سطى الظفط 
بسئإ الفغروس، شضان اجاماع أوبك بطج ٢٠٢٠/٣/٦

تغظ رشدئ روجغا أي خفخ إضاشغ شغ اإلظااج خحغئ 
تسعغخ أطرغضا لطاثفغخ بالظفط الخثري!

٣- بفحض اجاماع "أوبك بطج" المثضعر اظعارت أجسار 
اخاقف  خئر  اظاحار  بسئإ   ٪١٠ بمصثار  شعرًا  الظفط 

طةمعسئ أوبك بطج.
٤- وأحسطئ السسعدغئ بسث شحض اقجاماع بأغام صطغطئ 
ترب أجسار ضث روجغا إلجئارعا سطى الثفخ الةثغث 

بثمج خطعات:
(خفخ  افول  اقتفاق  سظ  تثطغعا  افولى  الثطعة  أ- 
بعثا  الاجاطعا  روجغا  إسقن  رغط  برطغض)  ططغعن   ٢,١

اقتفاق السابص،
ب- والثطعة الباظغئ زغادة عائطئ شغ إظااجعا لطظفط 
بثءًا طظ ١ ظغسان/أبرغض (طعسث اظاعاء اتفاق الثفخ 
برطغض  ططغعن   ١٢-١٣ إلى  تخض  روجغا)  طع  افول 
غعطغاً رغط طحاضض الططإ السالمغ سطى الظفط بسئإ 

ضعروظا،
دوقرات   ٦ بمصثار  اآلجغعغغظ  لسمقئعا  تثفغخ  ج- 
طظ  المساعى  بعثا  الاارغت  شغ  افول  عع  لطئرطغض، 

الثخط،
د- تصخث الاثفغخ والمجغث طظه لطسمقء الماساططغظ 

طع الظفط الروجغ فخث تخئ روجغا طظ السعق،
ه- اجاؤةار ظاصقت ظفط سمقصئ قجاثثاطعا ضثجاظات 
بالاثمئ  السعق  إغراق  شغ  زغادًة  الئتر  شغ  سائمئ 

الظفطغئ،
اإلسقن  تط  الاغ  السسعدغئ  طظ  الثطعات  وبعثه   -٥
سظعا شغ افغام الصطغطئ الاغ تطئ ٢٠٢٠/٣/٦ (اجاماع 
أوبك بطج الفاحض) شصث اظعارت أجسار الظفط بظسئئ 
البطث (شصثت أجسار الظفط طا غخض إلى بطث صغماعا غعم 
اقبظغظ شغ أضئر خسائرعا الغعطغئ طظث ترب الثطغب سام 
١٩٩١ بسث أن أحارت السسعدغئ إلى أظعا جارشع اإلظااج 
شغروس  تفحغ  غاسئإ  شغما  السعصغئ  التخئ  لجغادة 
ضعروظا بالفسض شغ شائخ باإلطثادات شغ السعق! وطظ 
بط تراجسئ السصعد اآلجطئ لثام برظئ ٢٢ بالمؤئ سظث 
٣٧,٠٥ دوقرًا لطئرطغض بسث أن ظجلئ شغ وصئ جابص ٣١

بالمؤئ إلى ٣١,٠٢ دوقرًا لطئرطغض وعع أدظى طساعى 
 (٢٠٢٠/٣/٩ روغارز   ...٢٠١٦ حئاط/شئراغر   ١٢ طظث 
سطماً بأن خام برظئ (Brent Crude)  غاط اجاثراجه طظ 
تصعل الظفط شغ بتر الحمال، و"خام برظئ" عع طجغب طظ 
زغعت خام -برظئ، شعرتغج، أوزبغرج، وإغضع شغسك، وعع 
غساثثم ضمسغار لاسسغر بطبغ إظااج الظفط السالمغ، خاخئ 
شغ افجعاق افوروبغئ وافشرغصغئ... وغخثر أتغاظا إلى 
العقغات الماتثة وبسخ الثول افشرغصغئ، إذا ضان السسر 
طظاجئاً بسث افخث شغ اقسائار تضالغش الحتظ. وغاط تثاول 
إظارضعظاغظظاال  بعرخئ  سئر  برظئ  لثام  اآلجطئ  السصعد 
(ICE) شغ لظثن، أي أن السسعدغئ بثطعاتعا تطك صث 
دشسئ أجسار الظفط لطظجول، وبسث ١ ظغسان/أبرغض تغث 
أخثت الثطعات السسعدغئ تعضع صغث الاظفغث، بسث أن 
اظاعى اتفاق "أوبك بطج" طع روجغا بظعاغئ آذار/طارس، 
شإن الاثمئ الظفطغئ صث خارت تطتر شغ السعق بما دشع 
أجسار الظفط (صغاجاً بئرظئ) إلى طا دون ٣٠ دوقرًا خقل 

حعر ٤ (ظغسان) وصئض ٢٠٢٠/٤/٢٠م.
جغاجئ  عغ  السسعدغئ  السغاجئ  عثه  ضاظئ  لصث   -٦
جغاجئ  ضاظئ  ولضظعا  روجغا،  سطى  لطدشط  أطرغضغئ 
تط رجمعا شغ واحظطظ صئض تعالغ الحعرغظ تصرغئاً، 
أي صئض أن تاراءى افبساد الةثغثة قظعغار الططإ سطى 
خاخئ  وبتثة،  ضعروظا  تفحغ  اجامرار  بسئإ  الظفط 
(السغاجئ  الساططغظ  عثغظ  وبظاغةئ  أطرغضا،  داخض 

شغ  التادة  والجغادة  أطرغضغاً،  المثشعسئ  السسعدغئ 
الثي  العثم  طسعل  شإن  الظفط)  سطى  الططإ  اظعغار 
غدرب  خار  صث  روجغا  لغدرب  تراطإ  إدارة  خظساه 
غمغظاً وحماقً بما ق غسابظغ حرضاتعا لطظفط الخثري! 
فجسار  خفخ  طظ  أطرغضا  له  خططئ  طا  أن  بمسظى 
الظفط لط غضظ غاعصع له أن غئطس عثا الصاع. وأن عثا 
الصاع ضان ظاجماً سظ الساططغظ طساً: السغاجئ افطرغضغئ 
(السسعدغئ) ضث روجغا، وضثلك اقظعغار المسامر شغ 
لط  الثي  اقظعغار  ذلك  الظفط،  سطى  السالمغ  الططإ 
غضظ طظزعرًا بعثا الصثر سظث وضع السغاجئ افطرغضغئ 
تطك. وأخث الدشط غحاث داخض أطرغضا سطى حرضات 
الظفط الخثري، وأسطظئ حرضئ "وغاغظس بارولغط" شغ 
حرضات  طظ  طؤئ  ووصفئ  إشقجعا،  ظغسان/أبرغض   ٢
الظفط الخثري سطى تاشئ اإلشقس، وذلك أن أجسار 
اإلظااج:  تضطفئ  أجسار  طظ  أصض  السعق  شغ  الظفط 
(تغث تئطس الاضطفئ التثغئ لطئرطغض الخثري ظتع ٣٥

دوقرًا لطئرطغض. طعصع افجعاق السربغئ، ٢٠٢٠/٣/١١) 
السصعد  شإن   ٢٠٢٠/٤/٢٤ سربغ،  إظثبظثظئ  وبتسإ 
اآلجطئ لظفط غرب تضساس صث تراوتئ غعم الثمغج 
وصرابئ  تجغران/غعظغع،  تسطغط  دوقرًا   ١٥ بغظ   ٤/٢٣
٢٧ دوقرًا تسطغط أغطعل/جئامئر، وضاظئ ضاشئ السصعد 
اآلجطئ تاى ظعاغئ ٢٠٢٠ تتئ جسر ٣٠ دوقرًا وعثا 

غحضض ضشطاً سطى الظفط الخثري...
٧- لعثه الزروف الثطغرة الاغ تمر بعا خظاسئ الظفط 
افطرغضغئ بسئإ تفحغ وباء ضعروظا شصث ضبرت إسقظات 
روجغا  بغظ  الاثخض  سجطعا  سظ  افطرغضغئ  اإلدارة 
والسسعدغئ لطسعدة إلى خفخ اإلظااج، وصام الرئغج 
جال  الثي  الروجغ  بالرئغج  باقتخال  افطرغضغ 
بالاظسغص  وذمع  أطرغضا  طع  اقتخاقت  لسعدة  لسابه 
طسعا (ولغج طع السسعدغئ) بثخعص أجسار الظفط، 
(أجرغظا  تراطإ  وصال  بالسسعدغئ.  تراطإ  اتخض  ضما 
طماازًا  تعارًا  أجرغظا  بعتغظ.  الرئغج  طع  طماازًا  تعارًا 
وبالمةمض   .(٢٠٢٠/٤/١ غعروظغعز،  السعث.  ولّغ  طع 
روجغًا  اتفاصاً  رسئ  صث  تراطإ  إدارة  بأن  الصعل  غمضظ 
جسعدغاً لثفٍخ شغ إظااج الظفط، عع افضئر شغ الاارغت 
أسداء  (تعخض  غعطغاً:  ظفط  برطغض  طقغغظ   ١٠ بظتع 
طظزمئ الثول المظاةئ لطظفط (أوبك) وتطفاؤعط إلى 
بظسئئ  لطظفط  السالمغ  اإلظااج  لثفخ  صغاجغ  اتفاق 
١٠ شغ المؤئ بسث اظثفاض الططإ... وطا تأضث تاى 
اآلن عع أن أوبك وتطفاءعا جغثفدعن اإلظااج بمصثار 
٩,٧ ططغعن برطغض غعطغا. بغ بغ جغ، ٢٠٢٠/٤/١٢). 
وغسامر   ٢٠٢٠/٥/١ شغ  تظفغثه  غئثأ  اقتفاق  وعثا 
لمثة حعرغظ، تظزر بسثعا الثول المعصسئ سطغه شغ 
واصع الططإ السالمغ طظ جثغث لاصرغر الثطعة الاالغئ. 
شعع اتفاق صخغر افجض، لمثة حعرغظ باظازار ارتفاع 
الططإ السالمغ سطى الظفط طع ظعاغئ تجغران/غعظغع. 
طظ  بطشئ  صث  الظفط  أجسار  أزطئ  أن  المقتر  لضظ 
السمص درجئ بتغث لط تساةإ افجعاق لعثا اقتفاق 
الضئغر لطشاغئ، شطط ترتفع افجسار إق بحضض عاطحغ، بض 
وسادت أجسار برظئ تظثفخ إلى طا دون ٣٠ دوقرًا 
اظثفخ  صث  السالمغ  الططإ  أن  ذلك  غفسر  والثي 
خفخ  غسسفه  شق  غعطغاً  برطغض  ططغعن   ٣٠ بمصثار 

اإلظااج بمصثار ١٠ طقغغظ برطغض غعطغاً!
بالباً: الزرف البالث، طثجون الظفط افطرغضغ

افول  أطرغضا،  شغ  الظفط  طثجوظات  طظ  ظعسان  عظاك 
طثجون  والباظغ  لطثولئ،  اقجاراتغةغ  المثجون 
اآلخرغظ  الزرشغظ  طع  جاعط  الزرف  وعثا  الحرضات. 
شغ تسمغص أزطئ الظفط: ججء طظه غاسطص بتالئ المثجون 
غرب  بظفط  خاص  اآلخر  الةجء  شغما  اقجاراتغةغ 

تضساس ولاعضغح ذلك:
بالثولئ)  (الثاص  لطظفط  اقجاراتغةغ  المثجون   -١
غالئًا  افرض  تتئ  خجاظات  سظ  سئارة  عع  سام  بحضض 
افزطات،  وصئ  قجاثثاطه  المساثرج  الظفط  لاثجغظ 
وصث بظئ الضبغر طظ الثول عثه الثجاظات بسث تعخغات 
ترب  شغ  الظفط  أزطئ  بسئإ  الثولغئ  الطاصئ  طظزمئ 
المساعطضئ  الثول  طظ  دولئ  لضض  بط   .١٩٧٣ جظئ 
الرئغسغئ خجاظاتعا لطظفط والاغ تاسع لضفاغئ تاجاعا 

طظه لمثة ٣٠-٩٠ غعطاً شغ تال اظصطاسه...
٢- شغ سام ١٩٧٥ جظ الضعظشرس افطرغضغ تحرغسا 
غطجم التضعطئ الفغثرالغئ بإظحاء طعاصع لاثجغظ ضمغات 
طظ الثام ضاشغئ لاأطغظ الططإ سطغه شغ تالئ تسرض 
اإلطثادات في ظعع طظ المثاذر التادة. وتصع طعاصع 
تضساس  وقغاغ  جعاتض  سطى  افطرغضغئ  الاثجغظ 
ولعغجغاظا، وتاضطش الثولئ تأطغظ تراجئ طحثدة لعا، 
وصث بطشئ أصخى ضمغئ لعثا المثجون اقجاراتغةغ شغ 
وباإلضاشئ   .٢٠٠٩ جظئ  برطغض  ططغعن   ٧٢٧ أطرغضا 
افطرغضغئ  الحرضات  تصعم  الفغثرالغئ  لطمثجوظات 
بعا  خاخئ  ضمغات  باثجغظ  الطاصئ  طةال  شغ  الساططئ 
تعازي شغ طةمطعا ضمغات المثجون الفغثرالغ، وتضبر 
وقغئ  شغ  لطحرضات  السطتغئ  الثجاظات  عثه  طبض 
تضساس ضعظعا أضئر وقغئ غظاب شغعا الظفط شغ أطرغضا 
طظث أطث بسغث، والمسمى "خام غرب تضساس"، وضثلك 
طظعا  غظصض  والاغ  لعا  المةاورة  أوضقععطا  وقغئ  شغ 

ظفط تضساس إلى سمص الئر افطرغضغ...
٢٠٢٠/٣/٦ الظفط  فجسار  السابص  اقظعغار  وطع   -٣

وطا تئسعا طظ ترب أجسار بغظ السسعدغئ وروجغا شصث 

وضاظئ تطك الثطط طاثرجئ، أولعا خطئ خشغرة بصغمئ 
٨,٣ ططغار دوقر طظ اإلظفاق الطارئ لثسط براطب الختئ 
وتمضغظه طظ طعاجعئ تفحغ وباء ضعروظا شغ أطرغضا، 
وبسث أن أخث وباء ضعروظا غدرب اقصاخاد خارج صطاع 
الختئ، (خفدئ العقغات الماتثة أجسار الفائثة إلى 
طا غصرب طظ الخفر، وأذطصئ برظاطةا تتفغجغا بصغمئ 
طظ  اقصاخاد  لتماغئ  طتاولئ  شغ  دوقر،  ططغار   ٧٠٠
 (٢٠٢٠/٣/١٦ جغ،  بغ  بغ  ضعروظا.  شغروس  تأبغر 
شصاطئ بإغراق افجعاق بالسغعلئ الثوقرغئ لمعاجعئ 
ظصص السغعلئ، بط بسث ذلك تئظغ خطئ تتفغج بصغمئ 
خغالغئ ٢,٢ ترغطغعن دوقر شغ ٢٠٢٠/٣/٢٧، وعغ أضئر 
خطئ شغ الاارغت افطرغضغ، وطسزمعا طثخص لحراء 
لمظع  اإلشقس  تاشئ  سطى  تصش  الاغ  الحرضات  دغعن 
اظعغارعا، وأبظاء ذلك (وضان بظك اقتاغاذغ الفغثرالغ 
صث أسطظ شغ وصئ جابص أظه جغحاري طا ق غصض سظ 
٥٠٠ ططغار دوقر طظ جظثات الثجاظئ وطا ق غصض سظ 
٢٠٠ ططغار دوقر طظ افوراق المالغئ المثسعطئ بالرعظ 
السصاري. ضما أسطظ الئظك المرضجي افطرغضى سظ إظحاء 
دوقر  ططغار  إلى ٣٠٠  غخض  طا  جغعشر  جثغث  برظاطب 
شغ الامعغض الةثغث شغ طتاولئ لثسط تثشص اقئامان 
ترغثرس  والحرضات.  والمساعطضغظ  السمض  فختاب 
أب، ٢٠٢٠/٣/٢٤)، بط إن تةط المخروشات الختغئ 
سطى طخابغ شغروس ضعروظا غاعصع أن غضعن ضاربغًا 
شغ أطرغضا وصث غثشع طسه حرضات الاأطغظ لقظعغار، 
تساظغ  أطرغضا  إن  بط  لطشاغئ،  ضثمئ  حرضات  وعغ 
طظ أزطئ حثغثة شغ الئطالئ، إذ شصث ظتع ٣٠ ططغعن 
ضعروظا،  شغروس  تأبغر  وصع  تتئ  وظائفعط  أطرغضغ 
طالغ  وضع  شغ  تعظفعط  ضاظئ  الاغ  الحرضات  وفن 
بائج شإن سعدتعط لعظائفعط لظ تضعن جرغسئ عثا 
السام، وعثا الرصط الضئغر غظسضج سطى المعازظئ الساطئ 
بالتةط الضئغر طظ ذالئغ اإلساظئ التضعطغئ الاغ جةض 
لعا طا غجغث سظ ٢٢ ططغعن أطرغضغ ساذض سظ السمض، 
والتئض سطى الةرار، وإذا طا اجامرت الثولئ بائظغ تجم 
اظعغارًا  تحعث  صث  افطرغضغئ  السمطئ  شإن  ضئغرة  إظصاذ 
والحسعب  الثول  وضاشئ  أطرغضا  بظاره  تخططغ  شزغساً 

الاغ تاساطض بالثوقر.
أطرغضا  شصط  لغج  افزطئ  عثه  أخابئ  لصث  جادجًا: 
وإن ضاظئ عغ افحث لضظعا أخابئ ضثلك دوقً أخرى 

شغ السالط:
١- بالظسئئ فوروبا شإن تالعا لغج بأتسظ طظ صرغظاعا 
بظغاعا  عثدت  صث  ضعروظا  وباء  تثاسغات  شإن  أطرغضا، 
السغاجغئ بةاظإ الاثاسغات اقصاخادغئ، وطا ظحعثه طظ 
أزطات عثا العباء شغ إغطالغا وشرظسا وإجئاظغا وألماظغا 
وبرغطاظغا له دقلئ واضتئ، وصث تثر الرئغج الفرظسغ 
طاضرون شغ طآتمر ختفغ سئر العاتش غعم ٢٠٢٠/٣/٢٦

"طظ أن تفحغ شغروس ضعروظا غعثد الثسائط افجاجغئ 
لطاضاض..." وأضاف "المحروع افوروبغ طسرض لطثطر... 
الاعثغث الثي ظعاجعه عع الصداء سطى طظطصئ الحظشظ". 
(روجغا الغعم ٢٠٢٠/٤/٢٦) وصالئ المساحارة افلماظغئ 
طغرضض ("طظ وجعئ ظزري غعاجه اقتتاد افوروبغ أضئر 
اخائار طظث تأجغسه... المعط أن غثرج الاضاض صعغا طظ 
روغارز  الفغروس"...  جئئعا  الاغ  اقصاخادغئ  افزطئ 
٢٠٢٠/٤/٧) وصال رئغج وزراء إجئاظغا بغثرو جاظحغج 
وتثسع  اجابظائغئ  التالغئ  ("الزروف   ٢٠٢٠/٤/٥ غعم 
إلى طعاصش بابائ، إطا أن ظرتصغ إلى طساعى عثا الاتثي 
أو جظفحض ضاتتاد..." ... شراظضفعرتر ألشماغظئ افلماظغئ 
٢٠٢٠/٤/٥) وضان صادة اقتتاد افوروبغ شغ اجاماسعط 
سئر الفغثغع غعم ٢٠٢٠/٤/٢٣ اتفصعا سطى تجطئ إظصاذ 
شعرغئ بتعالغ ٥٠٠ ططغار غعرو، ولضظعط ترضعا الافاخغض 
المثاطش سطغعا لامعغض أضئر تاى شخض الخغش... شصث 
وإخثار  لطمساسثات،  خظثوق  تأجغج  تعل  تظاصحعا 
جظثات ضعروظا طحارضئ. ولضظ ألماظغا وععلظثا والظمسا 
وشظطظثا أسطظئ رشدعا لعثه السظثات ولط تعاشص سطى 
شضرة الخظثوق. بغظما شرظسا وإغطالغا وإجئاظغا تثسط 
المحروع وعغ الثول افضبر تدررا. ورشخ ألماظغا غرجع 
إلى أظعا تطمح فن تسطغ صروضا باجمعا لاضعن عثه 

الثول طثغظئ لعا، لاسغطر سطى دول أوروبا افخرى...!
طظ  الثولغ  الئظك  تثر  شصث  لطخغظ،  وبالظسئئ   -٢
أن تثاسغات اقصاخاد السالمغ غمضظ أن تاسئإ شغ 
عثا   ٪٢,٣ إلى  وخعق  الخغظغ  اقصاخاد  ظمع  تراجع 
السام طصارظئ بظسئئ ٦,١٪ شغ السام ٢٠١٩" (خفتئ 
سظ  الخفتئ  وظصطئ   (٢٠٢٠/٤/١٠ افطرغضغئ  الترة 
غعخغ  "إظه  صعله:  الخغظغ  المرضجي  الئظك  طسآول 
بأق تتثد بضغظ عثشا لطظمع عثا السام، ظزرا لطحضعك 
"إغضعظعطغك  ختغفئ  وظصطئ  تعاجععا"  الاغ  العائطئ 
دغطغ" الرجمغئ سظ "طا جعن" سدع شغ لةظئ السغاجئ 
جغضعن  "إظه  صعله  الخغظغ  الحسإ  بظك  شغ  الظصثغئ 
طظ الخسإ العخعل إلى ظمع بظسئئ ٦٪"، طدغفا أن 
الرجمغئ  الاثابغر  طظ  غتث  أن  غمضظ  عثف  "تتثغث 

لطاساطض طع تثاسغات الفغروس".
خادرات  سطى  تسامث  شعغ  لروجغا،  بالظسئئ  وأطا   -٣
الظفط والشاز بظسئئ ٦٠٪. شالظفط غسائر حرغان التغاة 
الاغ  الثسائر  طظ  غصاجغ  شأخئح  الروجغ،  لقصاخاد 
غاضئثعا، وباتئ السمطئ الروجغئ الروبض سطى أجعأ تال 
شاظثفخ تاى أخئح الثوقر غساوي ظتع ٧٩ روبقً سصإ 
ترب أجسار الظفط. شفغ تصارغر طظ وضالئ روغارز سظ 
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أسطظ المةطج اقظاصالغ الةظعبغ المثسعم طظ اإلطارات، 
غعم افتث ٢٦ ظغسان/أبرغض الماضغ سظ تالئ الطعارئ 
وإصاطئ اإلدارة الثاتغئ لةظعب الغمظ، وأسطظئ بغ بغ جغ 
تغظعا أن ذلك تتث جاشر لطتضعطئ المسارف بعا دولغا 

والمثسعطئ طظ السسعدغئ.
وزاد عثا اإلسقن طظ طساظاة الظاس شغ تغاتعط الغعطغئ، 
تغث تتعلئ سثن إلى بضظات سسضرغئ وأغطصئ الحعارع 
وجمع  الطرشغظ،  جظعد  خطفعا  غصش  جثغثة  بماارغج 
إذقق الظار، شغ سسضرة لطتغاة لط غةظ طظعا أعض الةظعب 
أي ذائض، بض زادت طساظاتعط شعق طا غساظعظه طظ أضرار 
افططار والسغعل الاغ لط تةث لعا طخارف سظ المثغظئ، 
شطفتئ شغ الحعارع طع طا جطئاه طظ خثعر وأتربئ، 
وتدررت الضبغر طظ المظازل الاغ غمرتعا المغاه ووتض 
وأضرار  افرواح،  شغ  سثة  خسائر  سطى  سقوة  افططار، 
طادغئ ضئغرة، ولط غسِظ المةطج اقظاصالغ المسغطر سطى 
سثن ظفسه بما غتثث شغ المثغظئ، بض زاد تغاة الظاس 
تسصغثا بظصاذه السسضرغئ شغ حعارع المثغظئ وطثاخض 
افتغاء، وأطا التضعطئ (الحرسغئ) الاابسئ لسئث ربه عادي 
شعغ والمغئ جعاء بسعاء، وأضغش إلى طساظاة الظاس 
شغ المتاشزات الةظعبغئ اإلسقن سظ اضاحاف إخابات 
بفغروس ضعروظا المساةث شغ ظض وضع ختغ طارد 
وغغاب تام لطثثطات، شاخاططئ طثطفات افططار بمغاه 
المةاري وذفتئ المثغظئ شغ طساظصسات ضئغرة أخئتئ 
بآرا لطثباب والئسعض، واظاحرت أوبؤئ خطغرة شغ سثن 
تخثت أرواح الضبغرغظ شغ طحعث قشئ، جسض الظاس 

غطسظعن الطرشغظ وغساشغبعن باهللا وتثه.
عثا طظ الةاظإ المةامسغ إلسقن المةطج اقظاصالغ طا 
أجماه اإلدارة الثاتغئ، وأضراره السطئغئ سطى تغاة الظاس 
بغظما تظسط بروث الثغاظئ صغاداُته شغ أبع ظئغ، وصغاداُت 

تضعطئ عادي شغ الرغاض.
أطا شغ الةاظإ السغاجغ شإن اإلطارات تسمض طظ أجض 

الثشاع سظ  الئطث برطاه وضان طظ المساتسظ أن تاعلى 
صعى افطظ الثاخطغ طعمئ التفاظ سطى افطظ  وطقتصئ 
"إن  وصالئ:  الطئظاظغ".  الةغح  طظ  بثسط  المثطغظ 
العقغات الماتثة افطرغضغئ الاغ تثسط الةغح الطئظاظغ 
ضمظ  برظاطب طساسثات سطى طثى ذعغض لغامضظ طظ 
الصغام بالمعمات المططعبئ طظه شغ الثشاع  سظ جغادة 
واجاصقل لئظان وغتاشر سطى وتثته وجقطاه ق غمضظ 

أن غضعن شغ طعاجعئ  طئاحرة طع المتاةغظ".
شغ  إق  شعمه  غمضظ  ق  افطرغضغئ  السفغرة  ضقم  إن 
إذار واتث، وعع أن أطرغضا بثاغًئ عغ التاضط الفسطغ 
لطئظان، شمظ بسث تخرغتات السفغرة افطرغضغئ جارسئ 
التضعطئ شغ إظةاز طا جماه بالثطئ المالغئ وصثطئ 
التضعطئ ذطئاً لخظثوق الظصث الثولغ، وتعصش العةعم 
سطى تاضط طخرف لئظان، وتعصش اجاسمال السظش ضث 
المازاعرغظ وتخطئ عظاك خطعات اجاغسابغئ لعط. 
وغادح طظ ذلك أن التضعطئ اجاسةطئ شغ اجاسمال 
السظش وأن أطرغضا طا زالئ تارك الةغح ضمقذ أخغر شغ 
تال شحض العجط السغاجغ بحضض تام، وق ترغث ترق 

ورصئ الةغح صئض ذلك.
إن افزطئ الاغ وصع شغعا لئظان عغ طظ خظع جططاته 
أعمطئ  الاغ  التالغئ  السططئ  شغعط  بمظ  الماساصئئ 
الخظاسئ والجراسئ وأدطظئ اقتضال سطى الاتعغقت المالغئ 
طظ الثارج. وعغ أزطئ تاسطص بئظغئ لئظان الطائفغئ والاغ 
بغظ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  المتاخخئ  تظئبص  طظعا 
شغ  المساحري  الفساد  تماغئ  سظعا  وتظئبص  الطعائش 
الثوائر التضعطغئ. وعغ أزطئ تاسطص بالظزام الرأجمالغ 
والسعق التر الثي غسغر شغه اقصاخاد الطئظاظغ والثي 
ربعغئ  بظسإ  سالغئ  طساعغات  إلى  المثغعظغئ  أوخض 

اهللا جئتاظه وتسالى بالثساء وعع طت السئادة، ودسائه 
أن غظخر اإلجقم وغسج المسطمغظ باطئغص اإلجقم شغ 
ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
شغةإ سطغظا جمغسا أن ظضعن سطى غصغظ بأن الظخر طظ 
سظث اهللا، وطا لط ظطح شغ الثساء إلى اهللا بأن غظخرظا، 
شالثساء  الظخر،  سطغظا  غاظجل  ق  سزط  طعما  سمطظا  شإن 
واإللتاح شغه ضروري تاى تضامض طسادلئ الاشغغر، شصث 
روي سظ رجعل اهللا  أظه تغظ ساد طظ الطائش، وردوه 
أخابه،  بما  طئال  غغر  وجض  سج  ربه  إلى  تعجه  وآذوه، 
طعصظا ططمؤظا بأن الظخر بغث اهللا، وعع ق غسطص اآلطال 
 : سطى السئاد شغ الظخر، بض سطى رب السئاد، تغث صال
يِت َوِقلََّة ِحيلَِتي َوَهَوايِن َعَىل النَّاِس، يَا  «اللَُّهمَّ إِلَْيَك أَْشكُو َضْعَف ُقوَّ
، إَِىل َمْن تَِكلُِني،  اِحِمنَي، أَنَْت َربُّ الُْمْسَتْضَعِفنَي َوأَنَْت َريبِّ أَْرَحَم الرَّ
ُمِني، أَْو إَِىل َعُدوٍّ َملَّكَْتُه أَْمِري، إِْن لَْم يَكُْن ِبَك َعَيلَّ  إَِىل ِبِعيٍد يََتَجهَّ
َغَضٌب َفَال أُبَاِيل، َولَِكنَّ َعاِفَيَتَك ِهَي أَْوَسُع ِيل، أَُعوُذ ِبُنوِر َوْجِهَك 
نَْيا َواْآلِخَرِة  َقْت لَُه الظُّلاَُمُت، َوَصلََح َعلَْيِه أَْمُر الدُّ الْكَِريِم الَِّذي أَْرشَ
ِمْن أَْن يَْنِزَل يِب َغَضُبَك أَْو يَِحلَّ َعَيلَّ َسَخطَُك، لََك الُْعْتَبى َحتَّى 

َة إِالَّ ِبَك». تَْرَىض َوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ
واقظاخارات  السئادة  حعر  رطدان  حعر  إسادة  إن 
غاعجإ سطغظا جمغسا السمض لعثه الشاغئ، بالصغام بأسمال 
وعغ  الثقشئ،  إصاطئ  إلى  تعخض  الاغ  الثسعة  تمض 
السئادة الاغ أذطص سطغعا الفصعاء تاج الفروض، والثساء 
إلى اهللا بالظخر، وخغر أسمال تمض الثسعة عثه افغام عع 
الاعجه إلى أعض الصعة والمظسئ طظ جغعش المسطمغظ 
واجابارة عممعط لظخرة تمطئ دسعة الثقشئ، لصغاطعا 
المسطمغظ  بقد  لاعتغث  المسطمغظ  جغعش  وتةغغح 
تتئ راغئ الاعتغث ولظخرة المسطمغظ المسادسفغظ شغ 
افرض وظفاح باصغ بقد المسمعرة لقجقم وتثطغص 
الئحرغئ طظ ظضئات السطماظغئ وافظزمئ الاغ اخارسعا 
الئحر لثثطئ تفظئ صطغطئ طظ الةحسغظ. شظثعض طسرضئ 
بثر الباظغئ وظظاخر سطى المعصش الثولغ الثي تصعده 
الباظغئ  طضئ  شاح  طسرضئ  وظثعض  أطرغضا،  الحر  رأس 
الترطغظ  بقد  شغ  الصائمئ  الطعاغغئ  سروش  شظجغض 
وبقد المسطمغظ جمغسا، وظثعض طسرضئ تطغظ الباظغئ 
بصاال غععد وتترغر المسةث افصخى وافرض المئارضئ 
أظظا  الظخرة  أعض  غسغ  أن  غةإ  السج  لعثا  شطسطغظ، 
ظثسععط إلى ظخرتظا، وعع شعق ضعظه سجًا لعط وحرشًا 
شغ الثظغا، شعع واجإ سطغعط، ولطساص طظ الظغران ظثسع 
أعض الظخرة وضض طظ لثغه جئغض سطغعط، ظثسععط إلى 
اغاظام عثا الحعر لاتصغص ذلك، وبعثا ظسغث جغرة حعر 
لقظاخارات  وحعرًا  التصغصغئ،  لطسئادة  حعرًا  رطدان، 
سطى الضفر وأعطه بةمغع أحضاله. روى الختابغ الةطغض 
تمغط بظ أوس الثاري رضغ اهللا سظه، صال: صال رجعل 
اهللا : «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َوَال يَْرتُُك اللَُّه 
يَن ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل؛  بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا الدِّ
ا يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم، َوُذالٍّ يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر»؛ رواه اإلطام  ِعزٍّ
ِ َذلَِك  أتمث والطئراظغ والئغعصغ، وختَّته التاضط. ﴿َو

 ﴾َفلَْيتََناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن

العضع شغ روجغا تظصض سظ أتث الئظعك الروجغئ صعله 
"إن الظاتب المتطغ اإلجمالغ صث غظضمح بظسئئ ١٥٪ إذا 

طا عئطئ أجسار الظفط دون سحرة دوقرات لطئرطغض".
جابساً: إن الرأجمالغئ صث ظعر سعارعا بحضض أوضح، 
وظعر سةجعا وارتئاضعا شغ الاساطض طع أزطئ ضعروظا، 
لدربات  تسرضئ  الاغ  دولعا،  بغظ  افظاظغئ  وظعرت 
حثغثة ألصاعا أرضا، شما بصغ إق المئثأ اإلجقطغ السرغص 
اإلجقطغئ  افطئ  قظطقق  شرخئ  شعظاك  والختغح. 
المسطمغظ  بقد  شغ  افظزمئ  أن  إق  جثغث...  طظ 
والصائمغظ سطغعا تصش سائصا أطام ترضئ افطئ، شعآقء 
بالثول  اقرتئاط  وسطى  سثاوتعا  سطى  غخرون  التضام 
اقجاسمارغئ الضئرى. وافطئ تتااج إلى صغادة طثطخئ 
حك  ق  وعغ  التظغش،  اإلجقم  وشص  تصعدعط  خادصئ 
تثرك أن تجب الاترغر عع الرائث الثي ق غضثب أعطه، 
 ََّ َُّ َمْن َفْنرُصُهُ إِنَّ اهللا نَّ اهللا َْنرُصَ َ شطاسمض طسه بخثق ﴿َو

ظحر طعصع (سربغ ٢١، افربساء، ٦ رطدان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م) خئرا جاء شغه: "بثأت طخر بالسمض شغ بظاء 
جثار شعقذي جثغث سطى ذعل تثودعا طع صطاع غجة، الئالشئ ١٤ ضغطعطارا... الةثار التثغثي غخض ارتفاسه إلى ٨

أطاار تصرغئا سظ جطح افرض، وغاط تحغغثه سطى خط التثود تصرغئا طع صطاع غجة، وبثأ السمض به طظ حرق طسئر 
"ضرم أبع جالط"، وغماث غربا تاى جاتض الئتر الماعجط. وغئاسث سظ عثا الةثار الةثغث جثار خرجاظغ بثأت طخر 
شغ بظائه شغ حئاط/شئراغر ٢٠١٩، سطى الظسص ذاته بسمص ظتع ٢٥ طارا داخض افراضغ المخرغئ. وغسمض الةغح 

المخري طظث صثوم السغسغ سطى إصاطئ طظطصئ سازلئ شغ جغظاء سطى ذعل التثود طع الصطاع".
: إن عثه الةثران الاغ غثحظعا ظزام السغسغ، عثشعا عع تماغئ ضغان غععد الشاخإ وتفر أطظه، 

ي

وتدغغص الثظاق سطى أعض صطاع غجة الثغظ غتاخرعط ضغان غععد وظزام السغسغ ظزغره شغ اإلجرام والسثاء 
لقجقم والمسطمغظ. إن السغسغ لط غئِظ بغظ طخر وضغان غععد ظفسه طبض عثا الةثار، بض عع غفاح التثود 
طسه، والجغارات الرجمغئ وغغر الرجمغئ بغظعما تسغر سطى صثم وجاق. إن ظزام السغسغ سمغض أطرغضا طسامر 
شغ خغاظاه هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، ولظ غاعصش سظ جرائمه شغ تص أعض الضظاظئ وأعض شطسطغظ، تاى غسصطه 

المثطخعن شغ جغح الضظاظئ وغسائثلعا به ظزام اإلجقم، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

بغظ  التةاب  غظضحش  تاى  الحغاذغظ  تخّفث  إن  طا 
شاجول  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  وخالصعط  المسطمغظ 
وجاوس الحغطان سظ أذعان المسطمغظ، شغظضئعا سطى 
ضض سمض غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، طظ خغام وصغام 
وتقوة لطصرآن، وعثه افسمال عغ افسمال الاغ غسرشعا 
أغطإ المسطمغظ وطااتئ لعط وطسمعح لعط الصغام بعا، 
شغ ظض أظزمئ التضط السطماظغئ والاغ ظاخئئ السثاء 
لقجقم والمسطمغظ وترطاظعط طظ اإلتغان بضبغر طظ 
الفروض، وبسث أن سّطض الةعاد شغ جئغض اهللا بشغاب 
دولئ الثقشئ الاغ تتمض اإلجقم لطسالط بالثسعة والةعاد 
لظضعن حعثاء سطى الظاس، بغظما ضان رطدان أغام ضان 
لطمسطمغظ دولئ، تتضط باإلجقم رجالئ عثى ورتمئ 
جئغض  شغ  الةعاد  حعر  رطدان  حعر  ضان  لطئحرغئ، 
اهللا ذروة جظام اإلجقم، وعع السئادة الاغ غاصرب بعا 
المسطمعن إلى اهللا شغ خغر حععر السام، حعر الرتمئ 
والشفران، لثلك ضان المسطمعن غشاظمعن عثا الحعر 
لظغض رضعان اهللا والاصرب إلغه بفدائض وسزائمعا سظث 
اهللا، والاغ طظعا اإلتغان بالفرض السزغط، ذروة جظام 
اإلجقم، سظ سئث اهللا بظ طسسعد صال: «َسأَلُْت َرُسوَل اللَِّه 
َالُة َعَىل َوْقِتَها، ُقلُْت: ثُمَّ  : أَيُّ اْألَْعاَمِل أََحبُّ إَِىل اللَِّه؟ َقاَل: الصَّ
؟ َقاَل: ثُمَّ الِْجَهاُد ِيف َسِبيِل  ؟ َقاَل: ثُمَّ ِبرُّ الَْوالَِديِْن، ُقلُْت: ثُمَّ أَيٌّ أَيٌّ

، َولَْو اْسَتَزْدتُُه لََزاَديِن». ثَِني ِبِهنَّ اللَِّه، َقاَل: َحدَّ
إن إدراك المسطمغظ لعثه التصغصئ؛ تصغصئ اغاظام حعر 
تاى  رطدان،  غخعطعن  غةسطعط  الثي  عع  المشفرة، 
شغ  الحرسغئ  بافتضام  الاصغث  ضسغش  طظعط  ضان  طظ 
غاسابصعن  المسطمغظ  غةسض  الثي  وعع  رطدان،  غغر 
المساجث  شغ  الثمج  الخطعات  فداء  المساجث  إلى 
جماسئ، وعع الثي غةسطعط غاظاشسعن شغ سثد طرات 
خاط الصرآن الضرغط، وضض ذلك غثل سطى سمص اإلغمان 
الراجت شغ سصعل المسطمغظ، سطى الرغط طظ أن التال 
غئثو سضج ذلك شغ ظاعر افطر شصط، وشغ الماضغ 
الظغران  طظ  الساص  شرخئ  واجاشقل  اإلغمان  عثا  ضان 
ضاشغا  تاشجا  الفعط  عثا  ضان  الضرغط،  الحعر  عثا  شغ 
رخغخئ  وأظفسعط  بأطعالعط  المسطمغظ  لادتغئ 
المسارك،  تطع  المسارك  شغثعضعن  اهللا،  جئغض  شغ 
طظاخرغظ سطى أسثائعط ظاحرغظ دغظ ربعط راشسغظ 
راغئ الاعتغث خفاصئ شعق ربعع افرض، بثاشع السصغثة 
والفعط الختغح لمسظى الساص طظ الظغران والثعاب إلى 
ضاظئ  لثلك  الضرغط،  الحعر  عثا  شغ  الرتغط  الرتمظ 
أسزط اظاخارات المسطمغظ سطى الضاشرغظ تتخض شغ 
عثا الحعر الضرغط؛ طسرضئ بثر وشاح طضئ والصادجغئ 

وتطغظ وسغظ جالعت...الت.
إن اجاتدار طفععم الطاسئ شغ حعر رطدان المئارك، 
وتسالى  جئتاظه  إلغه  افسمال  بأتإ  اهللا  إلى  والاصرب 
شغ عثه افغام غعجإ سطى المسطمغظ الاطئج بأتإ 
افسمال إلى اهللا، وعع السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
سطى  وغةإ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 
المسطمغظ وتمطئ الثسعة اغاظام عثا الحعر لطاعجه إلى 
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – وقغئ باضساانـ 

نظام السیسی یضاعف من خناقه على قطاع غزة خدمۀ لیهود

املةطج اقظاصالغ وتضعطئ عادي غداسفعن طساظاة أعض الغمظ 
لطتخعل سطى طضاجإ جغاجغئ رخغخئ
ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإـ  ــــــــــ

لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾.
أغعا اإلخعة، إن افتثاث تحغر إلى أن المعصش الثولغ 
بسث ضعروظا لغج ضما ضان صئطه، شالثول الاغ ضاظئ تسث 
أظفسعا آلعئ شغ افرض تثط لعا حرسا وصعاظغظ سطى 
خقف طا أظجل اهللا جئتاظه سطى رجعله خطى اهللا سطغه 
وآله وجطط، شاةسض الئاذض تصاً والتص باذقً، عثه الثول 
صث بئئ سةجعا أطام طثطعق خشغر خشغر ق غضاد غرى 
شألصاعا أرضاً وعغ تاثئط شغ ضغفغئ طسالةاه، والعصعف 
أطاطه... وعغ طا زالئ تاثئط شغ دغاجغر ظطمعا إلى أن 
َقُّ َوزََهَق  غخفسعا صعل اهللا الصعي السجغج: ﴿َوقُْل َجاَء احلْ
اْكَاِطُل إِنَّ اْكَاِطَل اَكَن زَُهوقاً﴾، وجغئجغ شةر الثقشئ طظ 
السالط  ربعع  شغ  الثغر  وغظحر  الثظغا  شغدغء  جثغث، 

 ﴾ًْن يَُكوَن َقِريبا
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع ﴿َويَُقولُوَن َم

السادس طظ رطدان المئارك ١٤٤١عـ
المعاشص ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م

تامئ ٢ : أزطئ الظفط وتثاسغاتعا

تامئ ضطمئ السثد: لئظان تتئ طصخطئ خظثوق الظصث الثولغ
باقرتعان  تاسطص  أزطئ  وعغ   .٪١٥ ظسئئ  إلى  تخض 
لطثارج جغاجغا وشضرغا؛ شالصرار السغاجغ شغ لئظان بغث 
أطرغضا شعغ طظ تمعل الةغح وتخرف سطغه وسطى سااده 
وتثرغئه، ورجال السططئ شغ لئظان عط أزقم أطرغضا وعغ 
طظ أتئ بمسزمعط طظث اتفاق الطائش شدرُب اقصاخاد 
إلى  وتتعغطه  الماضغ  الصرن  تسسغظات  شغ  اإلظااجغ 
اصاخاد اجاعقضغ غاضض سطى السغاتئ ضان سطى سغظ 
الظصث  خظثوق  إلى  الغعم  والثعاب  طظعا  وبأطر  أطرغضا 

الثولغ غتخض باعجغه طظعا.
خظثوق  حئاك  شغ  وصع  صث  لئظان  أن  غادح  وعضثا 
غاعجه ظتع المجغث طظ الشرق شغ  الظصث الثولغ وعع 
أتعن الزقم التالك، وأظه ولع عظاك اجاطاسئ لاثفغش 
والرساغئ  بالسغادة  تاسط  طتطغئ  طسالةات  سئر  افزطئ 
التصغصغئ لضظ ضما أظه طظ المسائسث أن غصعم السارق 
بصطع غثغه شضثلك طظ المسائسث أن تخطح السططئ 
التالغئ شساد سصعد طظ جعء اإلدارة وعغ الاغ تحارك 

تئسغئ طظ جئصعا طظ السططات الفاجثة.
إن دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ التض 
العتغث السمطغ فزطئ لئظان، وق غعجث تض آخر غغر ذلك. 
تظصثه  طئثئغئ  لثولئ  التاجئ  أحث  شغ  بات  لئظان  إن 
إلى  تظزر  دولئ  شغه؛  عع  الثي  الستغص  اقظعغار  طظ 
الظاس سطى أظعط رساغا غةإ تض طحاضطعط بالضغفغئ 
الاغ أطر بعا خالصعط. إن أعض لئظان ضفروا بثولاعط 
وبصغاداتعط، والعجط السغاجغ شغ لئظان أخئح حئه 
طغئ، ولثلك شإن ضط لئظان لثولئ الثقشئ أخئح جعًق 

 وطغسعرًا. ظسأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئا
* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان

تصعغخ اتفاق الرغاض وتسمض سطى أق تظسط السسعدغئ 
بةظعب الغمظ، شاصعم اإلطارات باترغك لصغطعا المةطج 
اقظاصالغ لغزعر عع شغ واجعئ الخراع، وضثلك تفسض 
السسعدغئ طظ خقل جغطرتعا سطى تترضات سئث ربه 
عادي، إذ تسمض لمث ظفعذعا شغ جظعب الغمظ، تغث 
تدرطعت  ووادي  والمعرة  سثن  إلى  صعاتعا  أدخطئ 
وجصطرى وغغرعا، وعما، أي السسعدغئ واإلطارات، شغ 
تظاشج طتاثم طظ أجض السغطرة وطث الظفعذ خثطئ 

فجغادعط (أطرغضا  وبرغطاظغا).
ولط غمِخ أجئعع واتث تاى جاء المةطج اقظاصالغ 
عثا وأسطظ تراجسه سظ صراره لقدارة الثاتغئ وتمسضه 
باتفاق الرغاض، اقتفاق الثي غثطب المةطج اقظاصالغ 
لطرغاض  الةع  شغثطع  ربه،  سئث  تضعطئ  أجعجة  ضمظ 
لطسغطرة سطى المطش الغمظغ دون سراصغض. وواضح أن 
تراجع اقظاصالغ جاء تتئ ضشط صعي طظ السسعدغئ، 
إق  خطفه  تصش  الاغ  واإلطارات  اقظاصالغ  غمطك  ق  إذ 
طما  أضبر،  لغج  افطرغضغ  السسعدي  المحروع  سرصطئ 
غطغض أطث الخراع شغ الغمظ، شغ العصئ الثي تتاول 
شغه افطط الماتثة جمع افذراف الماخارسئ لطعخعل 
إلى تض ظعائغ طساشطًئ جائتئ ضعروظا، والعخعل إلى 
أطرغضا  سمقء  غثثم  الاعصغئ  عثا  شغ  جغاجغ  تض 
(السسعدغئ والتعبغغظ)، ولعثا تترك الةاظإ اإلظةطغجي 
لسرصطئ الثطئ افطرغضغئ سظ ذرغص تترغك المةطج 

اقظاصالغ طتطغا.
إن تض افزطئ الغمظغئ لظ غاأتى شغ ظض عثا الخراع 
الثولغ سطى الغمظ، وشغ ظض خغاظئ الصغادات المتطغئ 
لطئقد والسئاد ولرب السئاد، بض غمضظ تض افزطئ الغمظغئ 
بإظجال افتضام الحرسغئ الماسطصئ بعا، ووضسعا طعضع 
الاطئغص طظ خقل تضط إجقطغ بحر بسعدته ظئغ افطئ 
سطغه وسطى آله وأختابه وأتئاسه أشدض الخقة والاسطغط 

 ِة» رواه أتمث صائق: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

بتسإ خئر ظحره طعصع (سربغ ٢١، افربساء، ٦ رطدان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م) شصث: "أسطظئ وزارة المالغئ 
السسعدغئ، شةر افربساء، سةجا شغ المغجاظغئ وخض إلى ٣٤,١ ططغار رغال (٩ ططغارات دوقر) شغ الربع افول طظ 
السام التالغ، وعع طا ظسئاه ظتع ١٣ بالمؤئ طظ إجمالغ المعازظئ. وصالئ العزارة شغ بغان لعا، إن إغرادات الظفط 
تراجسئ خقل الربع افول إلى ١٢٨,٧٧١ ططغار رغال، بظسئئ ٢٤ بالمؤئ. وأوضتئ العزارة أن اإلغرادات غغر 
الظفطغئ تراجسئ أغدا بعاصع ٦٣,٣ ططغار رغال، طا ظسئاه ١٧ بالمؤئ. وحّضطئ عثه افرصام اظثفاضا بظسئئ ٢٢

بالمؤئ سظ الفارة ذاتعا طظ السام الماضغ".
: غأتغ عثا اقرتفاع الضئغر شغ سةج طعازظئ طمطضئ آل جسعد سطى الرغط طظ تةاوز أجسار برطغض 
الظفط تاجج السئسغظ دوقرا، شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ، صئض أن تععي افجسار طظاخش ظغسان/أبرغض 
التالغ. إن تضام آل جسعد الثغظ غعثرون بروات افطئ ق غساتصعن أن غئصعا ولع غعطاً واتثًا شغ التضط، 
شعا عط طع أول ضائصئ غاتعلعن عط وطمطضاعط إلى طاسعلغظ، وعغ الثولئ المسروشئ بأظعا الثولئ افولى 
بإظااج الظفط، ولضظ التصغصئ أن تضام آل جسعد لغسعا جعى أجراء وظعاذغر سظث الضفار المساسمرغظ، ولغج 
لعط طظ افطر حغء، شبرواتظا غظعئعا الشرب الضاشر المساسمر أطام أسغظظا بأغثي عآقء التضام المةرطغظ؛ 
السمض شعرا لطاثطص طظ عثه السخابات المارصئ الاغ تتضط بقدظا وتئسبر  لثلك شالعاجإ سطغظا جمغساً 

برواتظا وطصثراتظا وتسطغعا فسثائظا.

٣٤ ملیار ریال عجز میزانیۀ مملکۀ آل سعود فی الربع األول من عام ٢٠٢٠
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