
مْ  كُ ْ نْرصُ وا اهللاََّ يَ ُ نْرصُ نُوا إِنْ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ صال تسالى: ﴿يَ
لَّ  أَضَ وَ مْ  هلَُ تَعْساً  فَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ وَ  * مْ  كُ امَ دَ أَقْ ثَبِّتْ  يُ وَ
 .﴾ مْ هلَُ امَ بَطَ أَعْ أَحْ لَ اهللاَُّ فَ زَ ا أَنْ وا مَ هُ رِ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ مْ * ذَ هلَُ امَ أَعْ
نُوا﴾ شعع لطمآطظغظ ولغج  ينَ آمَ إن الثطاب سام ﴿الَّذِ
لطمصاتطغظ شتسإ، أي عع غحمض الصاال وغغر الصاال 
وغظطئص سطى الةغح شغ المسرضئ وضثلك سطى التجب 
طبض  بالصاال  غخرح  ق  الثطاب  شعثا  الثسعة،  تاطض 
ينُ  الدِّ ونَ  يَكُ وَ فِتْنَةٌ  ونَ  تَكُ الَ  تَّى  حَ مْ  اتِلُوهُ قَ ﴿وَ اآلغات: 
مْ  اتِلُوهُ ﴾، ﴿قَ ىلَ الظَّاملِِنيَ انَ إِالَّ عَ وَ دْ الَ عُ ا فَ وْ تَهَ إِنِ انْ هللاَِِّ فَ
فِ  يَشْ وَ مْ  يْهِ لَ عَ مْ  كُ ْ نْرصُ يَ وَ مْ  هِ ْزِ خيُ وَ مْ  يكُ دِ بِأَيْ اهللاَُّ  مُ  ُ هبْ ذِّ عَ يُ
الضرغمئ  اآلغئ  شغ  شالثطاب   ،﴾ نِنيَ مِ ؤْ مُ مٍ  وْ قَ ورَ  دُ صُ
غغره  غحمض  ق  الصاال  شغ  ظخًا  لغج  السآال  طعضع 
ينَ  الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنْرصُ بض عع طبض صعله جئتاظه: ﴿إِنَّ
ق  شاهللا  ادُ﴾،  هَ َشْ األْ ومُ  قُ يَ مَ  وْ يَ وَ يَا  نْ الدُّ يَاةِ  احلَْ يفِ  نُوا  آمَ
نُوا﴾،  آمَ ينَ  الَّذِ ﴿وَ ضثلك  بض  شتسإ،  رجطه  غظخر 
اآلخرة  شغ  أي  ادُ﴾،  هَ َشْ األْ ومُ  قُ يَ مَ  وْ يَ ﴿وَ الظخر  ولغج 
شتسإ برضعان اهللا وجظئ الفردوس، بض ضثلك ﴿يفِ 
الظخر  ضطمئ  غصال  صث  والامضغظ.  بالسج  يَا﴾  نْ الدُّ يَاةِ  احلَْ
ختغح،  وعثا  الترب  شغ  الفعز  تفغث  افصثام  وتبئغئ 
ولضظ ضثلك ق غظفغ شعز تاطض الثسعة باتصغص عثشه 
أي الفعز شغه شغ الثظغا واآلخرة ضما بغظا أسقه لسمعم 
الثطاب، شضض عثا ظخر، أي عع شعز. ضما أن تبئغئ 
افصثام غمضظ أن غضعن بالابئغئ سطى صعل التص ضما 
لِ الثَّابِتِ  وْ نُوا بِالْقَ ينَ آمَ ثَبِّتُ اهللاَُّ الَّذِ شغ صعله تسالى: ﴿يُ

ةِ﴾.  رَ خِ يفِ اآلْ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ يفِ احلَْ
(صال  الضرغمئ:  لفغئ  ضبغر  ابظ  تفسغر  شغ  جاء   -
مْ  كُ ْ نْرصُ يَ اهللاََّ  وا  ُ نْرصُ تَ إِنْ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ َا  أَهيُّ ا  ﴿يَ تسالى: 
هُ﴾  ُ نْرصُ نْ يَ نَّ اهللاَُّ مَ َ لَيَنْرصُ ﴾، ضصعله: ﴿وَ مْ كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ وَ
[التب: ٤٠]، شإن الةجاء طظ جظج السمض؛ ولعثا صال: 
﴾، ضما جاء شغ التثغث: «َطْظ َبطََّس َذا  مْ كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ ﴿وَ
ُجْطَطاٍن َتاَجَئ َطْظ َق َغْسَاِطغُع ِإْبَقَغَعا، َبئََّئ اهللاَُّ َصَثَطُه 
نُوا إِنْ  ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ َراِط َغْعَم اْلِصَغاَطِئ»... ﴿يَ َسَطى الخِّ
﴾ سطى  مْ كُ ْ وا اهللاََّ﴾ أي دغظ اهللا ورجعله ﴿يَنرصُ ُ نْرصُ تَ
طعاذظ  شغ   ﴾ مْ كُ امَ دَ أَقْ ثَبِّتْ  يُ ﴿وَ لضط  وغفاح  سثوضط 
شغ  غضعن  شالابئغئ  اإلجقم).  طتةئ  سطى  أو  الترب 

الترب وغضعن شغ الثسعة إلى اإلجقم.
- وجاء شغ تفسغر الصرذئغ شغ تفسغر اآلغئ الضرغمئ 
أي   ﴾ مْ كُ ْ نْرصُ يَ اهللاََّ  وا  ُ نْرصُ تَ إِنْ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ َا  أَهيُّ ا  ﴿يَ
ظزغره  الضفار.  سطى  غظخرضط  اهللا  دغظ  تظخروا  إن 
هُ﴾. وصال صطرب: إن تظخروا  ُ نْرصُ نْ يَ نَّ اهللاُ مَ َ لَيَنْرصُ ﴿وَ
ثَبِّتْ  يُ ﴿وَ واتث.  والمسظى  اهللا،  غظخرضط  اهللا  ظئغ 
﴾ أي سظث الصاال. وصغض سطى اإلجقم. وصغض  مْ كُ امَ دَ أَقْ

سطى الخراط. وصغض: المراد تبئغئ الصطعب بافطظ...
بتالئ  الععظ  وسثم  لطغصغظ  تمبغض  افصثام:  وتبئغئ 
طظ بئائ صثطه شغ افرض شطط َغِجل، شإن الجلض وَعظ 
غسصط خاتئه، ولثلك غمبَّض اقظعجام والثغئئ والثطأ 

َا﴾. بُوهتِ دَ ثُ عْ مٌ بَ دَ لَّ قَ تَزِ بجلض الصثم، صال تسالى: ﴿فَ
تفغث  ضاظئ  وإن  الضرغمئ  اآلغئ  أن  عغ  والثقخئ 
الظخر شغ الترب وتبئغئ افصثام شغ الترب، إق أظعا 
والابئغئ  دسعته  تمض  شغ  اهللا  لثغظ  الظخر  تظفغ  ق 
سطى التص شق تجل افصثام وطظ بط ق غثحى تاطض 

الثسعة شغ اهللا لعطئ قئط.
طظ جعاب جآال 

فطغر تجب الاترغر السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

الثي  افطرغضغ  الثولاغظ"  "تض  طحروع  اآلخرغظ 
غآضث اغاخاب غععد لظتع ٨٠٪ طظ افرض المئارضئ 
شطسطغظ، سطما أن عثا المحروع صث دشظ تتئ رضام 
غععد  صعات  أن  ظظسى  وق  اقجاغطاظغ.  غععد  تعجع 
صاطئ ١٠ طظ أعض ترضغا سام ٢٠١٠ سطى طاظ جفغظئ 
طاشغ طرطرة شطط غصطع سقصاته طع ضغاظعط المست، بض 
سجزعا تةارغا، ولط غصط باقظاصام لعآقء الشغعرغظ سطى 

دطاء المسطمغظ، تاى إظه لط غسائرعط حعثاء!
أطرغضا  طخالح  تتصغص  شغ  وجسه  غئثل  أردوغان  إن 
بسخ  ولغتصص  ضرجغه،  سطى  لغتاشر  اقجاسمارغئ 
تثظئ  وصث  لارضغا،  واقصاخادغئ  السغاجغئ  المضاجإ 
طظ  ضبغر  وأخئح  غاعاوى  واصاخاده  ضبغرا  حسئغاه 
تسجغج  إلى  غظزر  ولعثا  السغح.  طظ  ضظك  شغ  الظاس 

سقصاته طع ضغان غععد طظ عثه الجاوغئ.
صث  غععد  ضغان  طع  لسقصاته  أردوغان  تسجغج  بمظ  إن 
لمخالح  تتصغص  ظفسه  العصئ  شغ  وعع  جطفا  صئده 
"حرق  لمحروع  دسمعا  وصش  أسطظئ  الاغ  أطرغضا 
الماعجط" لظصض الشاز طظ ضغان غععد إلى أوروبا سئر 
الغعظان وصئرص. شصث أبطشئ ضغان غععد والغعظان غعم 
٢٠٢٢/١/١٠ أظعا "لظ تثسط المحروع جغاجغا وطالغا" 
واسائر ذلك "اظاخارا لارضغا الاغ سجلئ سظ المحروع". 
ولضظ المثصص غثرك أن أطرغضا أرادت أن تثدع ضغان 
شغ  تاتضط  أن  ترغث  الاغ  أوروبا  طع  غسغر  لؤق  غععد 
حرق الماعجط، وبثلك أرادت ربط المحروع بارضغا 
ذلك  وإلتمام  شطضعا.  شغ  تثور  الاغ  العبغصئ  تطغفاعا 
وغةطئه  غععد  ضغان  طع  غاصارب  أن  فردوغان  أوسجت 
لغظفث المحروع طظ خقل ترضغا لاآطظ عغمظاعا سطى 

حرق الماعجط وتتعل دون عغمظئ أوروبا.
تصرغر  شغ  الغعظاظغئ  السسضرغئ  المةطئ  أحارت  لصث 
"إن  بصعلعا  ذلك  إلى   ٢٠٢٢/١/١٠ غعم  ظحرته 
طحروع أبغظا لجغادة الظفعذ الةغعجغاجغ لاخئح طرضجا 

عض تأخر الظخر؟
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ غعجش طثارزة

زيارة رئيس كيان يهود لتركيا 
أهدافها وأخطارها؟

أغعا المسطمعن: إظظا شغ تجب الاترغر ظسمض 
وصطعبظا  إلغعا،  ترظع  وسغعظظا  الثقشئ  إلصاطئ 
تثفص ظتععا، وضطظا ذمأظغظئ بصغاطعا، شرجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أظئأظا بثلك وبحرظا «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل 
غحتث  أن  سطى  تصغص  عثا  وضض  ِة»،  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ 
خثورضط  وغحرح  سجائمضط،  وغصعي  عممضط، 
لاسمطعا طسظا إلصاطاعا؛ شعطط إلى خغري الثظغا 

واآلخرة.

اصرأ شغ عثا السثد:
- الشاغات اقجاسمارغئ طظ إبصاء تعظج تتئ العغمظئ  ...٢

- الرأجمالغئ تخظع الفصر وتصاض الفصراء والثقشئ دولئ 

   بق طاسعلغظ   ...٢

- بصاشئ العجغمئ وتةارة المثثرات الفضرغئ ...٣

- أوضراظغا وتةثد الخراع سطى المعصش الثولغ التطصئ (١)  ...٤

- الظفاغات الخظاسغئ الظعوغئ المحسئ وخطعرتعا سطى الئغؤئ 

   والتغاة واإلظسان (التطصئ افولى)   ...٤
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كلمة العدد

إن عثا جآال طاةثد بغظ الساططغظ لقجقم الماططسغظ 
والسثابات  والمرارة  افلط  شغعط  غترضه  الظخر،  إلى 
وضغص الخثور طما غعاجععظه طظ المتظ وحعصعط 
فظئغائه  اهللا  عئئ  عع  الثي  الظخر  سجة  إلى  السزغط 
وأولغائه الباباغظ سطى ذرغص اإلغمان المظازرغظ بسث 
ذعل السمض تقوة المضاشأة وشرتئ الةائجة شغ الثظغا، 
بغظ  افولى  المسرضئ  أغام  شغ  واصسا  ذلك  ضان  وصث 
ختابئ ظئغ الرتمئ طتمث سطغه خطعات اهللا وجقطه 
وآله افذعار، شظجل الصرآن ططمؤظا لعط طسرغا سظعط 
أن سقطئ تثوث الظخر تضعن بسث اجاغؤاس الثعاص، 
وعع تالئ ق تصع طع اجاغؤاس الساطئ الثي صث غتخض 
شغ أوائض افذى وسظث طصثطاته أو شغ طظاخش الطرغص، 
بض عع اجاغؤاس الرجض وطظ بسثعط صادة السمض طمظ 
شغ  طظعط  الفاظئ  شخارت  والبئات  الخئر  شغ  تمغجوا 
طعصع طجلجل غضاد افشص طسعا أن غشطص تماطا، سظثعا 
تسالى:  صعله  طخثاق  وذلك  الظخر  وغأتغ  الفرج  غصع 
اْ  وْ لَ ينَ خَ ثَلُ الَّذِ م مَّ أْتِكُ ملََّا يَ نَّةَ وَ واْ اجلَْ لُ خُ بْتُمْ أَن تَدْ سِ ﴿أَمْ حَ
قُولَ  تَّى يَ لُواْ حَ لْزِ زُ اء وَ َّ الرضَّ اء وَ مُ الْبَأْسَ تْهُ سَّ م مَّ بْلِكُ مِن قَ
َ اهللاَِّ  ُ اهللاَِّ أَال إِنَّ نَرصْ تَى نَرصْ هُ مَ عَ نُواْ مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ الرَّ
إظما  الظخر  أن  سطى  الثقلئ  بغظئ  آغئ  شعثه   .﴾ يبٌ رِ قَ
غصع لطمآطظغظ بسث بأجاء وضراء وزلجلئ تئطس المظاعى 
وطظ  اهللا؟  ظخر  طاى  غصعلعن  اهللا  إلى  شجسعط  شغ 
ذلك تثغث خئاب رضغ اهللا سظه الثي أخرجه الئثاري 
ٌث ُبْرَدًة له شغ  «َحَضْعظا إلى َرجعِل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعع ُطَاَعجِّ
ِظضِّ الَضْسَئِئ َشُصْطظا: أق َتْسَاْظِخُر لظا أق َتْثُسع َلظا؟ شصاَل:
ُجُل فُيْحَفُر له يف األْرِض، فُيْجَعُل فيها،  قْد كاَن َمن َقْبلَكُْم، يُْؤَخُذ الرَّ
، ومُيَْشُط بأَْمشاِط  فُيجاُء باملِْنشاِر فُيوَضُع عَىل َرأِْسِه فُيْجَعُل نِْصَفنْيِ
ُه ذلَك عن ِديِنِه، واللَِّه  الَحِديِد، ما ُدوَن لَْحِمِه وَعظِْمِه، َفام يَُصدُّ
َمْوَت، ال  اِكُب ِمن َصْنعاَء إىل َحْرضَ نَّ هذا األْمُر، حتَّى يَِسريَ الرَّ لََيِتمَّ

ئَْب عَىل َغَنِمِه، ولَِكنَّكُْم تَْسَتْعِجلُوَن». يَخاُف إالَّ اللََّه، والذِّ
وعظاك أطارة أخرى تاخض بظخر أعض اإلغمان، شالظخر 
الثغظ  الثظغا  أعض  الطشاة  جصعط  غسظغ  لقجقم 
غرتعط أظفسعط شتسئعا أن تضمعط باق خالث، وذلك 
وتطمؤظ  أجعاؤعا  لعط  تخفع  تغظ  الثظغا  أعض  دأب 
اهللا  لضظ  ذعغض،  المصام  أن  غزظعن  طراضئعا  تتاعط 
نْ  مُ اهللاَُّ مِ اهُ أَتَ غساجطعط بما لط غضظ شغ تسئاظعط، ﴿فَ
تسالى:  اهللا  صعل  شغ  واضح  وعثا  بُوا﴾  تَسِ ْ حيَ  ْ ملَ يْثُ  حَ
ا  هَ لُ ظَنَّ أَهْ نَتْ وَ يَّ ازَّ ا وَ هَ فَ رُ خْ ضُ زُ تِ األرْ ذَ ا أَخَ تَّى إِذَ ﴿حَ
ا  نَاهَ لْ عَ فَجَ َاراً  هنَ أَوْ  لَيْال  ا  نَ رُ أَمْ ا  اهَ أَتَ ا  يْهَ لَ عَ ونَ  ادِرُ قَ ُمْ  أَهنَّ
مٍ  وْ اتِ لِقَ لُ اآليَ صِّ لِكَ نُفَ ذَ سِ كَ نَ بِاألمْ ْ تَغْ أَنْ ملَ يداً كَ صِ حَ
﴾. والثغظ غافضرون، الثغظ شخض اهللا لعط  ونَ رُ كَّ تَفَ يَ
غأتغ  غعم  غأتغ  الظخر  أن  السطط  تص  غسطمعن  آغاته 
غضعن الطشاة طشرصغظ شغ جضرتعط غتسئعن أغاطعط 
شغ عثه الثظغا طثغثة شغأتغعط طظةض التخاد وعط 
غزظعن أظعط صادرون سطغعا وصث اجاصر جمال الثظغا 

لعط شغ أسماق صطعبعط.
أعطه  غاططع  أطثه  ذال  طّاصث  سجم  عثا  زطاظظا  وشغ 
جثا  صرغئا  غروظه  ضاظعا  بض  الئثاغات  طظث  الظخر  إلى 
طظث الثطعات افولى، لضظعا جظئ اهللا الاغ تشطإ ضض 
التسابات شعصسئ الفاظ والمتظ ولصغ حئاب الثسعة 
سطى طثى سصعد خظعشا طاضابرة طظ افذى والسثاب، 
شعاجعاعط افظزمئ الطاغغئ بالصاض والاسثغإ والسةظ 
والمظع طظ السفر والسمض والطرد طظ العظائش تاى 
عاجر ضبغر طظعط شغ أذراف افرض، وطع ذلك بصغئ 
عثه الثسعة بابائ خابرة طسامثة سطى اهللا الثي ضاإ 
طظ  ضبغرا  بض إن  إلغه،  آغطئ  وطا عغ  شغه  طا عغ  لعا 
حئابعا غساصطعن بثلعط وتدتغاتعط فظعط غسطمعن 
شغ  اهللا  دغظ  إصاطئ  وعع  سزغط  المئاشى  العثف  أن 

افرض، اباشاء رضعاظه وذلك عع الفعز السزغط.
ضما أن الطشاة وأذظابعط الثغظ غعاجععن الثسعة شغ 
طظاعى غرورعط وضئرعط وبطحعط غرون عثا اإلجقم 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غععد  ضغان  رئغج  أردوغان  الارضغ  الرئغج  اجاصئض 
إجتاق عرتسعغ شغ أظصرة غعم ٢٠٢٢/٣/٩ اجاصئال 
رئغج  دعحئ  أبار  تاى  اجاصئاله  شغ  وبالس  السزماء، 
وأصام  اقجاصئال،  بتفاوة  أحاد  الثي  غععد  ضغان 
وضأن  بأظصرة.  الرئاجغ  المةمع  شغ  سحاء  طأدبئ  له 
بسخ  بسئإ  ذظعبه  سظ  غضّفر  أن  غرغث  أردوغان 
تآضث  أشساله  ولضظ  غععد!  ضغان  لسغاجئ  اظاصاداته 
أسج  طظ  فرض  المشاخإ  غععد  بضغان  سقصاه  طااظئ 
أراضغ المسطمغظ. واّدسى أردوغان سصإ المتادبات أن 
"تتسظ السقصات الارضغئ (اإلجرائغطغئ) طعط جثا لظحر 
اقجاصرار والسقم شغ المظطصئ، وأن الجغارة الاارغثغئ 
لطرئغج (اإلجرائغطغ) جاضعن ظصطئ تتعل جثغثة شغ 
السقصات بغظ الةاظئغظ". وصال "أبطشئ عرتسعغ بأن لثى 
الةاظئغظ الصثرة والمسرشئ لطاساون شغ طةاقت الطاصئ 
الثولاغظ".  تض  "أعمغئ  له  وأضث  والثشاع".  واقصاخاد 
وصال "إن تةط الائادل الاةاري بغظ ترضغا و(إجرائغض) 
جةض السام الماضغ زغادة بظسئئ ٣٦٪ لغئطس ٨,٥ ططغار 
دوقر" وأسرب سظ "بصاه شغ زغادة صغماعا ١٠ ططغارات". 
وصال شغ تارغت جابص "إن السقصات الارضغئ (اإلجرائغطغئ) 
إلى  الشاز  طعضعع  طظ  اباثاء  خطعات  شغ  جاسغر 
طعاضغع ضبغرة. شئثأظا ظثطع عثه الثطعات". وظحرت 
وجائض إسقم طآخرا سظ "تسمغص الاساون اقجاثئاراتغ 

بغظ ترضغا و(إجرائغض) شغ افحعر الماضغئ".
لماذا غفسض أردوغان ضض ذلك؟! شعض تعصش ضغان غععد 
سظ الصاض واقساصال فعض شطسطغظ وطخادرة أراضغعط 
المئارك  افصخى  المسةث  وتثظغج  بغعتعط  وعثم 
صام  وعض  سطغه؟!  سثواظه  وحظ  غجة  صطاع  وطتاخرة 
تةاه ذلك بحغء جعى إذقق بسخ اقظاصادات الثةعلئ 
لغععد لرشع الساإ وخثاع السثج طظ المسطمغظ؟! وعض 
شطسطغظ  طظ  حئرا  غترر  أن  غمضظ  حثخا  أن  غسصض 
وعع غسجز سقصاته السغاجغئ واقجاثئاراتغئ والاةارغئ 
طع طشاخئعا؟! إن أضبر طا غفسطه عع أن غةار ضالثعظئ 

﴾ مْ كُ ْ نْرصُ وا اهللاََّ يَ ُ نْرصُ ﴿إِنْ تَ
يشمل حملة الدعوة

بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

إن الثول الضئرى شغ سالط الغعم، وتعش غاب، الصعي غأضض الدسغش، وإذا اجاشاث شق طشغث... إن الاارغت غسغث 
ظفسه، وخراع الثول الضئرى الغعم غسغث خراع الفرس والروم بافطج، وعثا افطر ق غخطح إق بما خطح أوله: 
تضط بما أظجل اهللا وجعاد شغ جئغض اهللا، شُغتمى الدسغش وُغظخش المزطعم، وطظ بط تسعد الثقشئ الاغ بحرظا 
ِة» وغضعن شغعا الصعي ضسغفاً تاى غآخث التص طظه ضما صال  بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
الثطغفئ الراحث أبع بضر الخثغص شغما أخرجه ضظج السمال شغ جظظ افصعال وافشسال: سظ سئث اهللا بظ سضغط صال: 
لما بعغع أبع بضر خسث المظئر شظجل طرصاة طظ طصسث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شتمث اهللا وأبظى سطغه، بط صال: (...َوأَنَّ أَْقَواكُْم ِعْنِدي 
ئِذٍ  مَ وْ يَ ِه، َوأَنَّ أَْضَعَفكُْم ِعْنِدي الَْقِويُّ َحتَّى آُخَذ الَْحقَّ ِمْنُه...) وعضثا غظاحر الثغر شغ دار اإلجقم ﴿وَ ِعيُف َحتَّى آُخَذ لَُه ِبَحقِّ الضَّ

.﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاَِّ يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ يَ

  عالم اليوم  الدول الك
؛ القوي فيها يأكل الضعيف!  غابٍ

ُ
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لخالح اقجاسمار، باظغا: اإلبصاء سطى الاحرغع طظ خارج 
دائرة العتغ (الضااب والسظئ). وضما ضاظئ أطاظغ الشرب 
الضاشر عغمظئ شضرغئ شإظه غرغث أغدا أن تضعن عغمظاه 
خقله  طظ  غمارس  التضط  ظزام  خقل  طظ  جغاجغئ 
الئرلمان  دضااتعرغئ  جعاء  الثغضااتعرغئ،  غطرجاه 
(ترضئ  السطماظغئ  السغاجغئ  افتجاب  تعاشص  خقل  طظ 
طظ  الرئغج  دضااتعرغئ  أو  تعظج)،  وصطإ  الظعدئ 

خقل الرئغج التالغ صغج جسغث.
الشاغئ اقصاخادغئ

تسمض طساول الشرب الضاشر شغ طصثرات افطئ اإلجقطغئ 
الظزام  شرض  خقل  طظ  وذلك  واقجاظجاف،  بالعثم 
اقصاخادي الثي ق غتفر إق طخالته، وق غدمظ إق بصاءه 
شعق رصابظا جارصا طثاطسا، وغاغاه طظ ذلك شعق تعشغر 
المعاد افولغئ والصثرات الئحرغئ عع طظع افطئ اإلجقطغئ 
طظ أجئاب الصعة الاغ تةسطعا تجاتمه شغ الساتئ الثولغئ 
إن صاطئ لعا دولاعا الاغ غاعجج خغفئ طظ بجوغ شةرعا 
الصرغإ، ولثلك غسسى عثا السثو الماربص إلى أن تضعن 
صثم خظثوق الظصث الثولغ راجثئ، طظ خقل اجاةابئ 
التضام والسغاجغغظ إلطقءاته المةتفئ؛ طظعا الافعغئ 
شغ المآجسات السمعطغئ، ورشع الثسط سظ المتروصات، 
وتصطغص ظسئئ افجعر شغ العظائش السمعطغئ، وعع طا 
جار شغه بضض دصئ ضض طظ تعلى السططئ شغ تعظج 
طظث جظئ ٢٠١١، طظ تضعطئ الاروغضا الةماسغئ إلى 
تضعطئ الرئغج الفردغئ، وضطعط شغ السمالئ جعاء. طظ 
الظاس  طخائر  بربط  الضاشر  الشرب  غظاور  أخرى،  جعئ 
بظعةه اقصاخادي شالربا ضما تخغإ ظغراظه الثولئ ق 
بث أغدا أن غضاعي بظاره سمعم الظاس، إذ تسإ بسخ 
الثراجات اقصاخادغئ شإن ضض تعظسغ طثغظ لطشرب 
بما صغماه آقف الثوقرات طظث وقدته، والثغظ غجغث 

بمرور الجطظ.
عض ظةح الشرب شغ تتصغص غاغاته؟

لصث ضاظئ تضطفئ دخعل جتاشض الشرب الضاشر إلى بقد 
المسطمغظ باعزئ جثا، وعع طا غاتمض وزره ضض طظ 
أدلى لعط تئق أو بثل لعط جعثا طساوظئ أو طئاحرة، 
وغضفغ أن تعظج الجغاعظئ صث أخئتئ صئطئ لمثططات 
افوروبغغظ لقجاتعاذ سطى الئقد المةاورة لغئغا والةجائر، 
ق  صث  بض  اإلجقطغئ،  لطفاعتات  بعابئ  ضاظئ  أن  بسث 
ظثطأ تغظ ظصعل إن الصارة افشرغصغئ الغعم صث جمغئ 
بأبرز طا شغعا وعغ إشرغصغئ أي تعظج الغعم، ورغط ضض 
ذلك لط غظةح شغ تتصغص غاغاته فن افطئ اإلجقطغئ 
تضاشته سطى جمغع الخسث، وخسغثه زلص بالاأضغث، وضما 
لط غعظأ له بال شغ شطسطغظ شإن تعظج ضاظئ أول طظ 
اظافخ وذالإ الظاس شغعا بـ"إجصاط الظزام" بسث أن 
خغض لطشرب الضاشر أن المارد ظام، ضما ظظ أن افتجاب 
الاترغر  تجب  له  خرج  تاى  جمغسعا،  دجظئ  السغاجغئ 
السمقء  وغضحش  وغرحث  غعجه  افطظغ  الطعق  غضسر 
وطثططات الثئاب الشربغئ. وضما سطى التضام وزر وذظإ، 
شإن لفصعغاء شغظا طظ العجعاء والثئراء ورجال افسمال 
أجر سزغط، لع ضاظعا تةر سبرة أطام طحارغع الشرب الضاشر 
قخاطاف تعظج طظ جغاصعا السصثي اإلجقطغ واظاجاسعا 
 طظ أجئاب صعتعا الفضرغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ

الاعاخض  وجائض  وتعشر  الاضظعلعجغ،  الاطعر  طع 
اإللضاروظغ، ازداد وسغ الحسعب سطى التصعق، وأدرضئ 
تصغصئ الظزام الرأجمالغ، ووسئ سطى الثور الصثر الثي 
وأختاب  الرأجمالغغظ،  طحارضئ  شغ  التضعطات  تطسئه 
الظفعذ شغ جرغمئ إشصار الحسعب بظعإ برواتعا. تغث بثا 
تعخغش الفصر أضبر دصئ، شأضغش طخططح الفصر المثصع 

"وعغ تالئ الترطان الحثغث طظ التاجات افجاجغئ".
شاسرغش افطط الماتثة شغ ١٩٩٥م بتسإ طسغار الئظك 
الثولغ عط طظ "غسغحعن بأصض طظ دوقر شغ الغعم"، 
لضظ الئظك الثولغ رشع السصش إلى ١,٢٥ دوقرًا شغ الغعم 
بالظزر إلى ارتفاع افجسار شغ السثغث طظ الثول الظاطغئ. 
(افبساد)،  افوجه  طاسثد  الفصر  طخططح  أضغش  ضما 
وغصخثون به وجعاً طظ وجعه اتاغاج اإلظسان، ضأن ق 

غساطغع التخعل سطى الماء الظزغش، أو الاسطغط، طع تعشر 
باصغ اتاغاجاته، وغقتر ذلك شغ لئظان تغث اظصطاع 
الضعرباء لساسات ذعغطئ، وضثلك اظسثام الثواء، وعع طا 

أحارت إلغه الضبغر طظ الاصارغر سظ التالئ الطئظاظغئ.
أطا ضغش تخظع الرأجمالغئ الفصر، شثلك فن اقجاسمار 
عع ذرغصئ المئثأ الرأجمالغ شغ ظحر المئثأ، تغث تصعم 
وظعإ  حسعبعا  وصعر  الئطثان،  باتاقل  الضئرى  الثول 
سئر  طا  وعثا  طظعا،  أعطعا  وترطان  وخغراتعا،  برواتعا 
سظه جاك حغراك، الرئغج الفرظسغ افجئص صائقً: "لعق 
ذعإ أشرغصغا لضاظئ شرظسا طظ دول السالط البالث"، وعع 
طا ظض الرئغج افطرغضغ السابص تراطإ غردده: "غةإ 
أن غثشسعا، وأن غثشسعا" شغ طسرض تثغبه سظ تضام 
الثطغب، وعع الحغء ظفسه الثي شسطه جع باغثن تغظما 
أرجض وشثًا إلى بقد الترطغظ لغدمظ تثشص الظفط إلى 
أطرغضا وبافجسار ظفسعا صئض بثاغئ غجو روجغا فوضراظغا.

وطظ المفارصات المثطئ بغظ الحمال الرأجمالغ، والةظعب 
افشصر سطى طساعى السالط بأن تضعن الظغةر عغ الثولئ 
افشصر، وافضبر عحاحئ شغ السالط، شغ العصئ الثي تمث 
شغه شرظسا بـ٣٥٪ طظ اتاغاجاتعا طظ الطاصئ الظعوغئ، 
وتساعط بمصثار ٧٥٪ طظ الطاصئ الضعربائغئ لفرظسا، 

بغظما غصئع حسإ الظغةر شغ الزقم الثاطج!
أطا ضغش تصاض الرأجمالغئ الفصراء، شإن ذلك طظ خمغط 
طئثئعا، الثي سرف المحضطئ اقصاخادغئ تسرغفاً خاذؤًا 
بأظعا الظثرة شغ السطع والثثطات طصابض تاجات اإلظسان 
الماسثدة، والاغ سئرت سظعا ظزرغئ طالاعس لطسضان 
شغ السام ١٧٩٨م: "بأن سثد السضان غجداد بماعالغئ 
عظثجغئ بغظما السطع والثثطات تجداد بماعالغئ سثدغئ، 
طا غساعجإ السمض سطى تصطغض جضان افرض بالتروب 
ضثلك  سظه  سئر  طا  وعع  وافطراض"،  افوبؤئ  وظحر 
صارب  بـ"أخقصغات  عاردن  غارغئ  افطرغضغ  الفغطسعف 
التغاة  شغ  التص  إسطاء  غةإ  أظه  وططثخعا  الظةاة"، 
الماصثم"،  "السالط  الظةاة  شغ  أضئر  شرخئ  لثغعط  لمظ 
لثلك  الفصغر"،  البالث  "السالط  اآلخرغظ  بشرق  والسماح 
بمساوظئ  الفصراء  وتصاض  الفصر  تخظع  الرأجمالغئ  شإن 
التضام السمقء والثعظئ طظ طعظفغعط الفاجثغظ، ضاإ 
غراعام عاظضعك شغ السام ١٩٩٤م ضاابه الحعغر "جادة 
واإلغابئ  السعن  خظاسئ  ططغارات  "إن  شغه:  غصعل  الفصر" 
طظ الئطثان الشظغئ إلى الئطثان الفصغرة طعلئ طحروسات 
سمقصئ وباضالغش باعزئ، دطرت الئغؤئ وتطمئ التغاة، 
وجعطئ  بض  بحسئ،  دغضااتعرغئ  أظزمئ  وجاسثت 
بغروصراذغئ بغجظطغئ، تحثت بطعابغر طظ المعظفغظ 
الثغظ غطعبعن وراء حععاتعط وظجواتعط، بض خطش ذئصئ 
طظ الطفغطغغظ ذوي اقطاغازات وطظ الماسططغظ... آن 

افوان لسادة الفصر أن غثعئعا".
طما جئص ظثطص إلى أن الثول الرأجمالغئ وطآجساتعا 
اقجاسمارغئ، وجغاجاتعا المالغئ واقصاخادغئ عغ الاغ 
تخظع الفصر وتصاض الفصراء، شفغ ظض الرأجمالغئ ازدادت 
ظسئئ الفصر إلى ٩,١٪ سام ٢٠٢٠م، طصارظئ بـ٤,٨٪ سام 
٢٠١٩م، تغث تةاوزت أسثاد الفصراء ١,٣ ططغار حثص، 
وبسئإ جغاجات اإلغقق ظاغةئ جائتئ ضعروظا جغداف 
شصراء  صائمئ  إلى  حثص  ططغعن   ١٤٣-١٦٣ بغظ  طا 
السالط بتسإ تصارغر افطط الماتثة شغ تحرغظ افول/

أضاعبر ٢٠٢١م، بغظما تحغر تصارغر أخرى إلى أن زغادة 
الفصراء جاضعن ٥٨٠ ططغعن حثص.

المحضطئ  إدراك  وبالاالغ  لطفصر،  الثصغص  الاسرغش  إن 
تغث  اإلجقم،  به  جاء  الثي  الاسرغش  عع  اقصاخادغئ، 

بغظما أسرب رئغج وزراء باضساان سمران خان سظ أجفه فن السالط ضطه، بما شغ ذلك باضساان، غعاجه ساخفئ طظ 
الادثط، بسئإ الظزام اقجاشقلغ لطظزام اقصاخادي الثولغ، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ باضساان: إن ظثاء سمران خان الغائج صئض اقظاثابات ضان خالغاً طظ بثائض سظ الرأجمالغئ، وصث 
ألصى بالطعم سطى التضعطات السابصئ. وأضاف الئغان: ق غمضظ سقج السرذان باجاثثام المسضظات الاغ ق تسالب 
المرض، طآضثا: أن اإلجقم وتثه الثي غصدغ سطى ترضج البروة شغ أغثي الصطئ، وطحضطئ حراء الطاصئ والمعارد 
افخرى بافجسار الثولغئ، طظ خقل تعتغث الئطثان اإلجقطغئ الشظغئ بالطاصئ شغ ظض دولئ واتثة، وأحار الئغان 
إلى: أن الثقشئ ق تفرض أغئ ضرائإ غغر طئاحرة سطى الفصراء والمثغظغظ، وعغ الاغ جاظعغ عغمظئ الثوقر سطى 
المساطقت الثولغئ، وتعشر ذاصئ رخغخئ لطظاس فظه ق غمضظ لطتضعطئ وق لطحرضات الثاخئ اطاقضعا، تغث شرض 
اإلجقم أن تضعن ططضغئ ساطئ، وبثقً طظ الاسضغظ المآصئ، جارشخ الثقشئ المثشعسات الربعغئ، وتظفص سطى 
اتاغاجات الظاس بثقً طظ ذلك. وخاط الئغان طآضثا: لصث تان العصئ لظئث عثه الثثع والظععض باإلجقم بإصاطئ 

الثقشئ الاغ ظسغح ذضرى عثطعا الغعم.

سرف الفصر بأظه سثم إحئاع التاجات افجاجغئ لقظسان، 
وعغ المأضض والمطئج والمسضظ لضض شرد طظ افشراد، 
وتعشغر افطظ والختئ والاسطغط لطةماسئ، بتغث غساطغع 
جمغع أشراد المةامع الاماع والامضظ طظعا، وبالاالغ شإن 
المحضطئ اقصاخادغئ عغ تعزغع البروة، ولغج إغةادعا 
وتضبغرعا، بتغث ظدمظ لةمغع افشراد إحئاع تاجاتعط 
افجاجغئ وتمضغظعط طظ إحئاع تاجاتعط الضمالغئ. شصث 
أخرج أتمث بإجظاد ختته أتمث حاضر طظ ذرغص سبمان 
ٍء  بظ سفان رضغ اهللا سظه، أن رجعل اهللا  صال: «كُلُّ َيشْ
ِسَوى ِظلِّ بَْيٍت، َوِجلِْف الُْخْبِز، َوثَْوٍب يَُواِري َعْوَرتَُه، َوالاَْمِء، َفاَم 
»، وصعله : «َمْن أَْصَبَح  َفَضَل َعْن َهَذا َفلَْيَس البِْن آَدَم ِفيِه َحقٌّ
َا  ِبِه، ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه، َفكَأمَنَّ ِمْنكُْم آِمناً ِيف ِرسْ

نَْيا». ِحيَزْت لَُه الدُّ

الفصراء،  وصاض  لطفصر  خظاساعا  شعق  الرأجمالغئ  أن  غغر 
شإظعا تجغث الشقء بما غآدي إلى إشصار أشراد جثد طصارظئ 
بأتضام اإلجقم الثي تّرم أجئاب ارتفاع افجسار، شضغش 

تاسئإ الرأجمالغئ بسغاجاتعا اغاغال الفصراء؟
ضض  تتعغض  وعغ  بالثخثخئ،  غسمى  طا  سئر  أوقً: 
أختاب  تمضغظ  أي  الثاخئ،  لطمطضغات  الئقد  بروات 
المال طظ اطاقك ضض البروات، وعثا غآدي إلى ترطان 
صثرتعط  لسثم  بعا،  واقظافاع  تغازتعا  طظ  الضبغر 
وطظ  البروة،  سطى  المال  أختاب  شغاشعل  الاظاشسغئ، 
افجسار،  بجغادة  أرباتعط  تسزغط  سطى  غسمطعن  بط 
بغظما ظةث اإلجقم صث صسط افطعال بتسإ ذئغساعا، 
شةسض المطضغات بقباً: ططضغئ الثولئ، والمطضغئ الساطئ، 
والمطضغئ الفردغئ، بما غمضظ جمغع افشراد طظ تمطك 

البروة والاماع بعا دون اإلضرار بمخالح الةماسئ.
باظغاً: السعلمئ اقصاخادغئ الاغ تسظغ ترغئ اظاصال رأس 
المال والسطع والثثطات دون وضع صغعد سطغعا، طا غسظغ 
لطصارات  السابرة  الدثمئ  اقصاخادغئ  الاضاقت  اظاصال 
والمتغطات طظ اقظاحار إلى تغث المعاد الثام الرخغخئ 
وتظصض  الرخغخئ،  السمالئ  وتساشض  طخاظسعا  لاظحأ 
المظاب إلى افجعاق الضئرى دون صغث، بغظما اإلجقم غدع 
بما  افطعال  رؤوس  ودخعل  الثول  بغظ  لطاةارة  صغعدًا 

غةسض الضفئ لخالح افطئ.
بالباً: التغاان الرأجمالغئ تسسى لطسغطرة واقتاضار سئر 
ترضج الخظاسئ، بإدطاج الحرضات واباقع الخشغرة طظعا، 
السطع  شغ  لااتضط  (الارجئ)  ضئغرة  تةمسات  لاخئح 

وافجسار، بغظما اإلجقم غمظع اقتاضار.
رابساً: الةمارك والدرائإ (المضعس)، عغ سمثة واردات 
الثول الصائمئ سطى المئثأ الرأجمالغ، إذ تحضض تعالى 
٩٠٪ طظ اإلغرادات، وعغ بالطئع تآدي إلى ارتفاع أجسار 
الَْجنََّة  يَْدُخُل  «َال  اإلجقم:  غصعل  بغظما  والثثطات  السطع 

َصاِحُب َمكٍْس».
خاطساً: الصروض الربعغئ تأخثعا الثولئ طظ المآجسات 
الربعغئ، وعغ غغر صابطئ لطسثاد (دراجات جثوى ططفصئ) 
سظ  الثولئ  تسةج  تغث  اصاخادغئ،  جثوى  ذات  لغسئ 
عع  ضما  طعطضئ  بروحاات  المساوطئ  شاتخض  السثاد 

التال شغ السعدان وشغ غغرعا.
جادجاً: الظصعد العرصغئ اإللجاطغئ، وربطعا بالثوقر، وعغ 
طظ أخطر افدوات إلذقل الحسعب وإشصارعا، سئر اجامرار 
الطئاسئ لسثاد المرتئات واقلاجاطات افخرى تغث تفصث 
السمطئ صغماعا وصعتعا الحرائغئ، شاسرق طةععد الظاس 
والفدئ  الثعإ  جسض  صث  اإلجقم  بغظما  وطثخراتعط، 

أجاس الظصث بما غتفر تصعق الظاس.
شثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة السائثة صرغئًا 
إن حاء اهللا جاصدغ سطى الفصر وأجئابه، وتتمغ الظاس 
طظ جحع الظزام الرأجمالغ، وتدمظ إحئاع التاجات 
افجاجغئ لةمغع افشراد، وتمضغظعط طظ تغازة البروات 
والخظاسئ  والجراسئ  الاةارة  طئاحرة،  طخادرعا  طظ 
المال،  تمطك  أتضام  طظ  وغغرعا  والخغث  والرسغ 
وطظ صخر سظ ذلك لسثر، شثولئ الثقشئ تضفغه طظ 
واردات بغئ المال، بأتضام حرسغئ تةسض دولئ الثقشئ 
بحعادة  ضثلك  ضاظئ  وصث  حتاذغظ،  بق  دولئ  بتص 
المساحرصغظ، تغث ضاظئ تعضع أطعال الخثصات سطى 
أبعاب المساجث شق غعجث طظ غأخثعا، شسسث شغ ظطعا 

 المسطمعن وغغر المسطمغظ
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

الشاغات اقجاسمارغئ 
طظ إبصاء تعظج تتئ العغمظئ

التضام  طظ  وأدواته  الضاشر  الشرب  غتاول  طا  دائما 
المتطغغظ والساجئ المرتعظغظ لفضره، اإلبصاء سطى تئسغئ 
بقد المسطمغظ، وعثه تصغصئ المئثأ الرأجمالغ، ولسض 
تمتغص الظزر شغ طا غتخض سطى الساتئ الاعظسغئ 
غضحش عثا افطر بعضعح، تغث تساصإ اقجاسمار سطى 
بطث الجغاعظئ واخاطفئ ألعاظه بغظ شرظسغ وبرغطاظغ 
الصعى  لعثه  اقجاسمارغئ  الشاغات  وضاظئ  وألماظغ، 
الشاحمئ تضاد تضعن طاطابصئ طا خق بسخ الةجئغات 
الاغ ق تشغر طظ التصغصئ حغؤا، وإن أبرز الشاغات عغ 
الفضرغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ، وتفخغطعا ضما غطغ:

الشاغئ الفضرغئ
غجو  تمطئ  تعظج  شغ  اقجاسمارغئ  الثول  تثعض 
الظاس  إدراك  دون  التغطعلئ  أجض  طظ  طمظعب  شضري 
التغاة  اجاؤظاف  وعغ  أق  المخغرغئ  صدغاعط  لتصغصئ 
اإلجقطغئ؛ ولثلك ترى زباظغئ التضام وشراسظئ السغاجئ 
شضرة  غتعذعن  اإلسقم  جترة  غساضثعط  بقدظا  شغ 
غاعاظى  ق  ضما  المشالطات،  طظ  عائض  بضط  الثقشئ 
عآقء سظ بث جمعطعط الفضرغئ الاغ تةسض اإلجقم 
الثي  الثجاعر  صدغئ  جسطعا  شمبق  الاعمئ؛  طعضع 
تعاشصئ سطغه ترضئ الظعدئ (وعغ ترضئ سطماظغئ طظ 
السغاجغئ  الترضات  وبصغئ  الرأجمالغئ)،  الفضرة  جظج 
طظ صعطغغظ وحغعسغغظ جسطعا عثا الثجاعر جئإ الحر 
والئقء الثي أخاب الئطث شغ طصاض وجسطعا تاطزى بظار 
غقء افجسار وضبرة الئطالئ والفصر، وعط بعثا اقتعام 
خطخعا إلى ظاغةئ غراد لطرأي السام شغ تعظج وضثلك 
شغ جائر الئقد اإلجقطغئ أن غصئطعا شضرغا، وعغ شحض 
اإلجقم السغاجغ، بمسظى آخر عط غمضرون بالةماعغر 
الشاضئئ لغخرشعا أظزارعط سظ حسار "إجصاط الظزام" 
غرغثون  الثغظ  وتمطاه  اإلجقم  سطى  الظصمئ  إلى 
طجج اإلجقم بالسغاجئ، وباضرار الظصر سطى عثا العتر 
السغاجغئ  لفتثاث  الماابسغظ  لثى  تاحضض  التساس 
جمطئ طظ المفاعغط والصظاسات والمصاغغج، طفادعا أن 
اإلجقم صث شحض شغ طا طدى (تارغثغا) شغ إدارة التغاة 
السغاجغئ وشحض الغعم بسث البعرات شغ رساغئ حآون 
الظاس وتتصغص طخالتعط، وبالاالغ ق جئغض لطاسعغض 
صث  المساسمر  الضاشر  غضعن  عظا  وطظ  طساصئق،  سطغه 
ططابصئ  جعئ  طظ  الظاس  أذعان  شغ  الائاجا  أتثث 

العاصع لمصعلئ "اإلجقم خالح لضض زطان وطضان".
الشاغئ السغاجغئ

وعثه تائع طا جئص طظ تغث إن الشاغئ الفضرغئ تمعث 
لطشاغئ السغاجغئ، شئسث أن حئه لئسخ السغاجغغظ شضرغا 
شحض اإلجقم السغاجغ، غطصظعط الشرب الضاشر شغما بسث 
أي افظزمئ السغاجغئ أظفع وأخطح لتغاتعط، وبالاأضغث 
لظ غثرج طظ جسئئ الماآطرغظ سطى عثه افطئ اإلجقطغئ 
السرغصئ جعى الظزام الثغمصراذغ الثي غسئر سطى تث 
زسمعط سظ اإلرادة التصغصغئ لطحسعب، وق غعط أن غضعن 
رئاجغا،  أو  برلماظغا  طبق  تعظج  شغ  السغاجغ  الظزام 
المعط سظث "المسآول الضئغر" أن غاتصص طظ عثا الظزام 
أطران أجاجغان تافرع سظعما بصغئ المحاعث شغ التغاة 
افطران  وعثان  واقجاماسغئ،  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
عما؛ أوق: اإلبصاء سطى اقتفاصغات الثولغئ والمساعثات 

الرأجمالغئ تخظع الفصر وتصاض الفصراء 
والثقشئ دولئ بق طاسعلني
ـــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا*ـ  ــــــــــ
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الخالفة وحدها  التي ستنهي هيمنة الدوالر 
ع المعامالت الدولية
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الختراء  أذراف  شغ  إق  لطتغاة  صابض  غغر  أبرغا  شضرا 
شجادت  لعط  وزغظاه  عثا  لعط  جعلئ  أظفسعط  فن 
ذمأظغظاعط واحاث بطحعط بالثسعة بض وبافطئ ضطعا 
ضئرا وسطعا وشسادا تاى خارت بقد المسطمغظ الغعم 
تسرشعا  لط  والثطار  والتخار  الةعع  طظ  ألعاظا  تسغح 
الظاس  بغظ  السآال  عثا  أحسض  طا  صئض،  طظ  الئحرغئ 

بصعة وإلتاح، طاى ظخر اهللا؟! عض تأخر ظخر اهللا؟!
والتص أن ظخر اهللا ق غاأخر شإن له طغصاتا طسطعطا سظث ربظا 
ق غةطغه لعصاه إق عع، وإن أبطس أطاراته بسث حثة الفاظ 
وذمأظغظئ الطشاة وأعض الثظغا عع وصعع عثا السآال طظ 
خعاص افطئ وسعاطعا. غغر أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سالب خئابًا 
بصعله الثي غبغر شغ الظفج غصغظا سزغما وعع َصَسُمه 
سطغه خقة اهللا وجقطه أن اهللا جغاط عثا افطر تاى 
غسط التعاضر طظ تعلظا، بط صال له ولضظضط تساسةطعن.

صئطظا  طظ  الثغظ  اجاسةض  ضما  ظساسةض  الغعم  وظتظ 
اهللا  بأن  غصغظ  غرشثه  الثي  الخئر  طظ  المجغث  وسطغظا 

شغ  المسطمغظ  إلى  ظثاء  آذار/طارس   ٤ الةمسئ،  أخثرعا  ظحرة  سئر  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  وجه 
باضساان صال شغه: غزّض تأطغظ طخالح المساسمر خطاً أتمر لةمغع افتجاب السغاجغئ، وطعما ضان، غصش ضض 
طظ التضام والمسارضئ سطى الةاظإ ظفسه سظثطا غاسطص افطر باأطغظ طخالح المساسمرغظ، وسطى طثار السحرغظ 
جظئ الماضغئ، سمطئ افتجاب السغاجغئ تثرغةغاً سطى تصعغخ أطظظا، طظ خقل الطاسئ السمغاء فطرغضا، شمظث 
سعث طحرف وتاى اآلن، تظاوبئ افتجاب السغاجغئ سطى الاثطغ تثرغةغاً سظ ضحمغر المتاطئ لطعظث، وجمغسعا 
الئاضسااظغئ  المسطتئ  الصعات  الظحرة  وخاذئئ  بالثغاظئ.  ووخفاه  واجاظضرته  اهللا  جئغض  شغ  الةعاد  طظسئ 
طآضثة: ق ظعاغئ لمساظاة الظاس إق باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شعرًا، سظثعا شصط جاساسغث افطئ اإلجقطغئ 
افطئ  طعارد  جارسى  الاغ  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  شاظخروا  السالط،  حعثعا  تدارة  بأسزط  المرطعصئ،  طضاظاعا 
جاعتث  الاغ  الثقشئ  لثولئ  الظخرة  أسطعا  لصرون،  شسطئ  ضما  الظاس  طخالح  غثثم  بما  وتسابمرعا  العائطئ 
الصعات المسطتئ المسطمئ شغ صعة سسضرغئ واتثة تسطغ افطظ لةمغع المزطعطغظ والمدطعثغظ، شفغ سعث 
الثقشئ ضاظئ أراضغ المسطمغظ تاترر طظ سثوعا طعما ضان صعغا، ولع بسث تغظ، شطما زالئ الثقشئ داس 
سطى  بعتغظ  ترب  شغ  أو  فششاظساان  بعش  اتاقل  شغ  جعاء  بسععلئ،  بأصثاطعط  صاظعن  ضض  المساسمرون 
أوضراظغا، شمظ طظضط غظال حرف ضسر أغقل الضفار سظ أسظاصظا، وظحر اإلجقم بالثسعة والةعاد، وغرشع عثه 

افطئ بثغظعا، وغثّطخعا طظ الثظغئ لسثوعا؟

شغ ٢٤ حئاط/شئراغر الماضغ، اساصطئ اقجاثئارات العظثغئ زغاد الثغظ بصعي إللصائه خطئئ تعل أعمغئ دولئ 
الثقشئ ودورعا وطساصئطعا بالظسئئ لطئقد اإلجقطغئ. وتدمظئ المجاسط المصثطئ اشاراء طفاده أن تجب الاترغر 
عع شرع طظ تظزغط الثولئ. وعع طا اسائره بغان ختفغ أخثره طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
المعظثس خقح الثغظ سداضئ: أظه غحغر ضمظاً إلى تئرغر شرض صعاظغظ طظع افظحطئ الاغ غصعم بعا حئاب 
التجب وتفسغض تطئغص الصعاظغظ الصاجغئ ذات الخطئ، شعط غتاولعن خثاع الظاس بضثبئ وصتئ تّثسغ أن طظزمئ 
شضرغئ سمرعا ٧٠ ساطاً عغ طظ ظسض طةمعسئ طسطتئ سمرعا أصض طظ ٢٠ ساطاً! وصال الئغان: غأتغ ذلك شغ وصئ 
تسةج المآجسئ التاضمئ شغ العظث، بصغادة طعدي، سظ ضئح جماح روجغا شغ عةعطعا سطى أوضراظغا طا سّرض آقف 
الطقب العظعد لفذى، وسطى الرغط طظ تثغث العظث "التازم" سظ "اإلرعاب الثي ترساه الثولئ"، إقّ أظعا تزض خاطائ 
سظثطا تدع أطرغضا وأوروبا افجطتئ الثفغفئ والماعجطئ شغ أغثي المثظغغظ لطثشاع سظ بقدعط. وأضث الئغان: 
أن ظزام الثقشئ عع العتغث الصادر سطى إظصاذ الئحرغئ، بما شغ ذلك أعض العظث، طظ تالئ الفعضى الاغ تسغحعا 
الغعم، سطى أغثي التضام الثغظ غعطضعن حسعبعط، شصط لطتفاظ سطى ضراجغعط وسروحعط. طثضرا بأن حئه الصارة 
العظثغئ حعثت شغ ظّض تضط اإلجقم جقطاً وأطظا وازدعارا لط غسئص له طبغض. ولغسطط الةمغع أن الغعم الثي ُغخطح 

شغه المسطمعن السالط طظ جثغث جغأتغ صرغئاً بإذن اهللا.

أدى  الثي  (إجرائغض)  طع  الاارغثغ  والاتالش  لططاصئ 
إلى تعمغح ترضغا وتتصغص أعثاف أخرى اظعار تماطا.. 
وافطر غظطئص سطى صاظعن طاظغاتغج الثي غسغظ التثود 
العثشغظ،  ضق  اظعار  الغعظاظغ  الصاري  لطةرف  الثارجغئ 
سطغه  تططص  (الثي  طاظغاتغج  صاظعن  ترضغا  وتطمئ 
العذظ افزرق) وسجزت تفعصعا سطى المعاصش الغعظاظغئ 
واحظطظ  طعصش  جاء  واآلن  الطغئغ  الارضغ  اقتفاق  طع 
لغسطغعا الفرخئ". وذضرت أن "رئغج العزراء الغعظاظغ 
طغاسعتاضغج ق غرغث إجراء تعار طع ترضغا.. وضما أظه 
لط غافاوض طع أطرغضا.." وأضاشئ أن "أطرغضا سمطئ 
سئر ألماظغا سطى طظع شرض سصعبات سطى ترضغا بسئإ 

أزطئ الاظصغإ شغ حرق الماعجط السام الماضغ".
عثا عع طسظى جغره شغ شطك أطرغضا غظفث طحارغسعا 
وطظعا  اإلجقطغئ،  المظطصئ  شغ  الضئرى  اقجاسمارغئ 
تبئغئ ضغان غععد وعع طحروع طخغري فطرغضا تاى 
ظعدئ  دون  وتتعل  المظطصئ  سطى  طسغطرة  تئصى 
افطئ وتتررعا طظ ربصئ اقجاسمار وسعدة اإلجقم إلى 
التضط، بض اطاث ظحاذه إلى أوروبا ضما تخض طآخرا 
شغ طعضعع أوضراظغا، طصابض تتصغص طخالح آظغئ لثسط 
أن  سطما  اإلصطغمغئ،  طضاظاه  وتسجغج  واصاخاده  تضمه 
الةمععرغئ  عثم  لع  وأضبر،  ذلك  غتصص  أن  بإطضاظه 
وأصام الثقشئ، شطةمع المسطمغظ تعله ووتث بقدعط 
افرض  إلى  أخطث  ولضظه  سزمى،  دولئ  غصعد  وفخئح 
شأتئسه الحغطان شضان طظ الشاوغظ، شأبى أن غحّرشه 
اهللا ضما حّرف الفاتح وغاووز وأن غاثث طعصفا طحرشا 
ضما اتثثه الثطغفئ سئث التمغث الباظغ برشخ إغراءات 
وتسجغج  دغعظه  بثشع  برغطاظغا  ورائعط  وطظ  غععد 

لاحعغه اإلجقم وإرعاب أعطه.
ظسألضط باهللا، ظسأل عثا اإلسقم افسمى وظسأل المحاغت 
الةقدغظ: ألغسئ أخئار التفاظ، والفصعاء والمةاعثغظ 
افْولى  عغ  أطاظا  شغ  الغعم  افبطال  وجتاشض  والثساة 
بثطابضط طظ صخص الفساق والماظازلغظ وسئاد الشرب؟! 
ألغج الارضغج سطى طعاذظ الصعة، وطا أضبرعا شغ أطاظا، 
خغرا لضط طظ لسإ دور الظائتئ البضطى سطى الحاحات 

والمظابر ضض غعم؟!
بث  دون  طظ  العجغمئ  شخعل  تضامض  لظ  وبالطئع 
سطغه  وتطئج  المسطط  شضر  تجسجع  الاغ  الحئعات 
بسدعا  سطى  ظظام  الاغ  الحئعات  تطك  طفاعغمه، 
وظسافغص سطى آخر، حئعات وأباذغض تعثف إلى سطمظئ 
إلى  وتتعغطه  وطداطغظه،  صعته  طظ  وإشراغه  اإلجقم 
ذصعس بغاغئ حسائرغئ ضعظعتغئ طا أبسثعا سظ ظعب 

الظئعة وجغرة صائثعا السزغط.
افسخاب  تحض  الفضرغئ  بالمثثرات  أحئه  حئعات 

وتصسثعا سظ السمض:
اصسث  المعثي،  اظازر  واجطج  لطاشغغر  الثسعة  اترك 
التجبغ  الاضاتش  واترك  اصسث  السغاجغ،  السمض  واترك 
طع إخعاظك، اصسث شق غعجث شغ اإلجقم ظزام جغاجغ، 
اصسث شتضاطك الطعاغغئ عط وقة أطرك ق غةعز الاشغغر 
سطغعط. اصسث شالتص سطغك ق سطى التضام، عثا الةغض 
اإلجقم  سرى  سطى  وتفرج  اصسث  الظخر،  جغض  عع  لغج 

تظاصخ سروة سروة...
طثثرات أضسفئ العمئ وأوعظئ الظثعة والشغرة تاى 
غثا الحئاب تائرا تائعا، غثاف طظ أصرب إخعاظه، ق غمطك 

الصثرة سطى الامغغج بغظ الشث والسمغظ.
لعط  تفاح  المججاة  الئداسئ  عثه  وأختاب  جغما 
الصظعات أبعابعا سطى طخارغسعا، وتظفص سطغعط طقغغظ 
اإلجقطغ،  المفضر  ألصاب  تتئ  وغخثرون  الثوقرات، 
عثا  غقتص  ضطعط  الفعاطئ،  والتئر  السقطئ  والسطط 
المسطط المسضغظ شغ تطفازه وجعاله، وبغظ خفتات 

ضائه وجثران جاطساه وطسةثه.
أغعا الحئاب، أغعا اإلخعة وافخعات:

عثا الاترغش لثغظظا طظ له إق أظاط، طظ غظفغ سظ اإلجقم 
ذلك افذى إق جعاسثضط، غصعل التئغإ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَْحِمُل َهَذا 
الِْعلَْم ِمْن كُلِّ َخلٍَف ُعُدولُُه يَْنُفوَن َعْنُه تَْحِريَف الَْغالِيَن َوانِْتَحاَل 

الُْمْبِطلِيَن َوتَأِْويَل الَْجاِهلِيَن».
تسطمعا  الثطش؟  عثا  سثول  أظاط  تضعظعا  أن  تتئعن  أق 
دغظضط طظ سطمائه التصغصغغظ، وسطماؤه التصغصغعن لظ 
تةثوا أضبرعط سطى الفدائغات وق سطى طعائث التضام، 
اتثروا أغئ دسعة تثسعضط إلى الصسعد أو الغأس أو زسجسئ 
البعابئ الاغ رواعا أجثادضط الفصعاء بمثادعط وداشع 

سظعا أطراؤضط الثطفاء بثطائعط.
رجعلضط  النَّاِس»،  أَْعَضاِد  ِفي  تَُفتُّوا  «َال  غصعل:  رجعلضط 
َوالنَّْصِر  يِن  َوالدِّ ْفَعِة،  َوالرِّ َناِء  ِبالسَّ َة  اْألُمَّ َهِذِه  ْر  «بَشِّ غصعل: 

َوالتَّْمِكيِن ِفي اْألَْرِض».
ظتظ بإذن اهللا ق غغرظا، وجغطظا ق غغره عع طظ جغحعث 
الاشغغر بتعل اهللا وصعته. بصعا باهللا وبصعا بأطاضط الاغ 
غرتسث الشرب وأجاذغظه طظ ختعتعا وعع غسطط ضط عغ 

تئطى بافبطال وافخغار.
وسمقؤه  الشرب  غتاربضط  شطماذا  وإق  غباء  لساط  أظاط 
وغثحعن وتثتضط؟ أظاط طظ عجم أطرغضا وطرغ أظفعا 
طرارا باراب أششاظساان، أظاط طظ أجصط أربسئ أظزمئ 
ضان غزظ الئسخ أن طا لعا طظ زوال. أظاط طظ غصثم 
أبظائضط  طظ  جائ  طرغ  وصث  شطسطغظ  شغ  الادتغات 

ضئرغاء غععد بمطسصئ ذسام.
سصغثتعا  شغ  أسزمعا  طا  أطاضط،  وأسزط  أسزمضط  طا 
أظزمئ  بفصثعا  تحصى  الاغ  المصظسئ  الةثابئ  الةاطسئ 

السالط شامحغ طضئئ سطى وجععا.
طا أسزط أطاظا شغ أبظائعا الحئاب وضط غامظى الشرب 
الثي عرطئ ظععر سّةازه أن غضعن له طا سظثضط طظ 

رغسان الحئاب وعماه وظدارته.
طا أسزط أطاظا شغ طعصسعا اقجاراتغةغ وبروات برعا 
وبترعا الاغ تئاظا اهللا وترطعا أحصغاء افرض وحثاذعا.

طا أسزمظا شغ حرغسئ ربظا الاغ صادت الئحرغئ جابصا 
والصادرة وتثعا الغعم سطى إظصاذظا بض وإظصاذ أطرغضا 
وأوروبا وروجغا طظ وتض الرأجمالغئ الاغ غحصى بعا 

تاى أعطعا.
واهللا ق غظصخضط إق صائث رباظغ تصغصغ، تطافعن تعله شغ 
بغسئ سطى ضااب اهللا وجظئ ظئغه تتغض عثه افرض ظعرا 

وسثق بسثطا ططؤئ ظطما وجعرا.
حععده  طظ  واجسطظا  السعث  عثا  بظا  تطض  ق  الطعط 

 وأولغائه، والتمث هللا رب السالمغظ

شعع  اهللا  بمعسعد  اظحشض  شمظ  الثغظ،  عثا  ظاخر 
وعع  المغساد،  غثطش  ق  تسالى  شاهللا  طتالئ،  ق  طظخعر 
اتِ  احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اهللاَُّ الَّذِ عَ الصائض: ﴿وَ
مْ  بْلِهِ قَ نْ  مِ ينَ  الَّذِ لَفَ  تَخْ اسْ امَ  كَ ضِ  َرْ األْ يفِ  مْ  نَّهُ لِفَ تَخْ لَيَسْ
دِ  عْ نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ وَ
دَ  عْ رَ بَ فَ نْ كَ مَ يْئاً وَ ونَ يبِ شَ كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ خَ
﴾. وأي وسث عع أضبر بغاظا  قُونَ اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ لِكَ فَ ذَ
ووضعتا طظ عثا شغ الظخرة والامضغظ وسعدة راغئ 
التص إلى أغثي الثغظ ظعرت شغعط تصغصئ السئادة شغ 
أسطى خعرعط غعم خئروا وبئاعا وطدعا شغ ذرغصئ 
الظخغر  شغه  صض  زطظ  شغ  المآطظغظ  بغصغظ  الثقشئ 

واظسثم المأوى وخار أطر الظاس إلى ذعاغغاعط!
وبثلك ظجداد بصئ أن احاثاد عثا السآال طآذن بصرب 
الفرج ورشع افغقل وظخرة عثا الثغظ، الطعط اجسض لظا 
طظك شغ عثا الظخغإ افوشى واضائظا شغ خغر طظ بثل 

 الطاسات وأدى افطاظات وتتصصئ لعط ظخرتك

غمظتعط  أن  طصابض  بتضمه  المساس  وسثم  اصاخاده 
وذظا شغ شطسطغظ.

إن طظ حر طا اباطغ به المسطمعن شغ عثا الجطان عع 
رأجعط  وسطى  المساثلغظ،  بالمسطمغظ  غسمعن  طظ 
وغثثسعن  اقجاسمار  دول  غثثطعن  الثغظ  أردوغان، 
وعط  والمسطمغظ  اإلجقم  غثثطعن  بأظعط  السثج 
غائظعن أشضار الضفر طظ سطماظغئ ودغمصراذغئ وغغرعا 
شثطرعط  الضفار!  ضأختابعا  بتثاشغرعا  وغطئصعظعا 
اإلجقم  غسادون  الثغظ  السطماظغغظ  خطر  سظ  غصض  ق 

طئاحرة.
وعضثا غبئئ أردوغان أظه طضاشغططغ تاذق، غاصظ شظ 
الثطابات  إلى  غطةأ  ذلك  أجض  وطظ  والضثب،  الثثاع 
الرظاظئ وإبارة المحاسر وضأظه ضث ضغان غععد أو غرغث 
أن غترر حئرا طظ شطسطغظ! شغثثع الظاس الساذفغغظ، 
ولضظه شغ افشسال غثسط ضغان غععد ضما غظفث طحارغع 
أطرغضا، والرساع غئررون له ضض خغاظاته الاغ ق تثاطش 
سظ خغاظئ أوقد زاغث شغ اإلطارات أو ططك الئترغظ أو 
السغسغ شغ طخر أو سئث اهللا الباظغ شغ افردن أو ططك 
المشرب أو الئرعان ودصطع شغ السعدان أو غغرعط طظ 

تضام المسطمغظ سربا وسةما.
أن  سطغعط  شمّظ  المآطظغظ،  طظ  صرغئئ  اهللا  رتمئ  إن 
جسض طظعط بطئ واسغئ طثطخئ تاخثى لسغاجاته ضما 
تخثت لسغاجات سئث الظاخر الثي لمع ظةمه أضبر طما 
وق  أتث  طظ  طظه  غتج  غسث  شطط  أردوغان،  ظةط  لمع 
غسمع له رضجا، وعضثا طخغر أردوغان وضاشئ الماآطرغظ 
سطى افطئ شغظاعغ التضط الةئري وطظ بط تضعن خقشئ 
 راحثة سطى طظعاج الظئعة تصعدعا عثه البطئ بإذن اهللا

تامئ: زغارة رئغج ضغان غععد لارضغا أعثاشعا وأخطارعا؟

تامئ ضطمئ السثد: عض تأخر الظخر؟

إن أخطر افطراض الاغ تفاك بالةسث عغ تطك الاغ 
المظاسئ،  جعاز  ُأضسش  طا  شإذا  المظاسئ،  جعاز  تدرب 
شاتئ طدائص الةسث أبعابعا لةتاشض الةرابغط تفري 
شغه افذى بق تسغإ وق رصغإ. إن طظ أبرز المجاغا الاغ 
ضاظئ تمغج التغاة شغ ظض دولئ الثقشئ والاغ ظساظغ 

الغعم وظةرع طرارة شصثعا طغجتغظ:
بما  تمبطئ  والاغ  تطك  المظاسئ  تالئ  عغ  افولى: 
غحئه الصئئ الفضرغئ الاغ ضاظئ دولئ الثقشئ تتعط 
وتئصغ  والحئعات،  الطعبات  سظه  شاثب  المةامع  بعا 
حعث  وضط  ذاعرة.  ظصغئ  تخغظئ  اإلجقطغئ  الفضرة 
المظاظرات  طظ  افشثاذ  وشصعاؤه  اإلجقطغ  الاارغت 
وصئرتعا  الفاظئ  رؤوس  سطى  صدئ  الاغ  الحعغرة 

وصطسئ ألسظئ طعصزغعا.
الباظغئ: عغ الحسعر السام لثى الظاس باقساجاز واقظاماء 
والامضغظ، حسعر المسطط الثي غمحغ شغ حعارع الثقشئ 
أظه غرضظ إلى رضظ حثغث، غماطأ صطئه سجة وعع غسمع 
اظاخار افطغر غعجش بظ تاحفغظ سطى جغح ألفعظسع 
الظخر  وزغظئ  الفرح  أعازغب  غحعث  ذطغططئ،  ترر  الثي 
اباعاجا بسعدة الصائث المزفر ألإ أرجقن بسث طسرضئ 

طقذضرد الاغ شاتئ بقد افظاضعل.
عاتان المغجتان الةطغطاان: تخاظئ شضرغئ تظصغ طفاعغط 
غخظع  بثغظ  اقساجاز  وظفتئ  حائئئ،  ضض  طظ  اإلجقم 
وسجزت  اإلجقطغ  تارغثظا  راشصاا  غعم،  ضض  اقظاخارات 
سطى  سخغئ  طرععبئ  صعغئ،  ششثت  المسطط  حثخغئ 

اإلضساف، طضغظئ سطى الادطغض.
لط تشفض طآاطرات الضاشر المساسمر بسث أن عثم دولئ 
الثقشئ سظ عاتغظ المغجتغظ وق سظ صثرتعما سطى إغصاظ 
جصعذه، لثلك شصث رضجوا  جرغسا بسث  المارد المسطط 
لعثم ترجاظاعط الفضرغئ بصدعا وصدغدعا واجاثسعا 
لعا أجاذغطعط اإلسقطغئ والبصاشغئ طسجزة بةغح طظ 

سطماء السعء ودّسار السغاجئ وصارسغ ذئعل الفاظئ.
والمططعب طظ وراء عثا ضطه إظااج ظمعذج طسطط شاصث 
لطبصئ بظفسه، شاصث لطبصئ بأطاه، طثطثض الفعط لثغظه، 
وبالاالغ غشثو عثا المسطط جعض الادطغض واقظثثاع، 
ذّغع اقجامالئ، جرغع الثوبان شغ تدارة الشرب، شاصث 

الشغرة سطى اظاعاك ترطات أطاه.
أطا بالظسئئ لاضرغج بصاشئ العجغمئ، شصث تعلى ضئرعا شغ 
المصام افول سطماء عط أخق طعجوطعن طظ الثاخض، أو 
طشرضعن غأضطعن سطى طعائث السقذغظ لصاء تروغةعط 

لبصاشئ العجغمئ بغظ الظاس.
غاعضأ الحاب المسطط بط غاعجه لخقة الةمسئ وصث 
اطاف صطئه أجى سطى ضتاغا المسطمغظ شغ بعرطا، أو 
طةازر الخغظ شغ اإلغشعر، غثخض المسةث سطه غسمع 
غرى  به  وإذ  إتئاذه،  غظسح  أو  طسظعغاته  غرشع  طا 
الثطغإ سطى المظئر، غتمض شغ غثه جعذا بثغظا بط 
غئثأ بةطث المخطغظ بق رتمئ، ظتظ أطئ ق خغر شغعا، 
طاصثطئ  افطط  ضض  الظخر،  تساتصعن  ق  جغض  أظاط 
وصث  المسةث  طظ  المسطط  غثرج  وعضثا  سطغضط... 
جعادا،  غأجه  شازداد  الحغت  جغاط  طظ  جطثه  جطت 
وإتئاذه احاثادا. تاى إذا طا بصغ لثغه وطغخ طظ 

أطض تعلى اإلسقم إذفاءه وإخماده.
اإلسقم والسطماء تائسعط براطب الاسطغط المظعةغ، وطعاصع 
الاعاخض الفاجثة، وصعاشض المبصفغظ المدئعسغظ بالشرب 
طظ  العجغمئ  بصاشئ  لاضرغج  غسمض  ضطعط  وجمعطه، 

الثاخض، وبث الحئعات الاغ تفاظ المسطط سظ دغظه.
أغظ تشطغئ اإلسقم لقظاحار الضاجح بفدض اهللا، لثسعة 
الثقشئ شغ صارات افرض السئ؟! أغظ ظصطعط لظاائب 
الثراجات  لمراضج  السالمغئ  السام  الرأي  اجاطقسات 
برغظساعن  وطرضج  غطعبال،  بغع  ضمرضج  اقجاراتغةغئ 
المسطمئ  الحسعب  تطّعش  إتخاءاتعا  تآضث  والاغ 
لطسغح شغ ظض الحرغسئ؟ ق ظسمع عثا، ولضظظا ظسمع 
عثا اإلسقم غظصض بحشش أخئار اقساصاقت والمقتصات 
تفئ  اقساصاقت  أخئار  فن  لماذا؟  الثساة،  لعآقء 

بافسداد وتضرس العجغمئ  الظفسغئ.
الظخارى  طظ  اآلقف  لسحرات  اإلسقم  عثا  تشطغئ  أغظ 
والغععد والمطتثغظ الثغظ غصررون ترك تغاة الدقل 
الاغ غسغحعظعا بط غصفعن لغحعثوا أن ق إله إق اهللا 
وأن طتمثا رجعل اهللا، تاى ظحرت ختغفئ الشاردغان 
الئرغطاظغئ الاتثغرات الماضررة أن عثا اإلجقم عع أجرع 
افدغان اظاحارا (The Fastest Growing Religion) بض 
تصثر تساباتعط أن دغظظا شغ غدعن أربسئ سصعد شصط 
جغظاجع طرضج الخثارة السالمغئ لغخئح الثغاظئ الضئرى 
وافولى شغ السالط. عثا ضطه وق خقشئ لطمسطمغظ وق 
طرجسغئ وق صغادة، بض وظتظ ظعاجه تربا سالمغئ طمظعةئ 

بصاشئ العجغمئ وتةارة املثثرات الفضرغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الخعشغ (أبع ظجار الحاطغ)ـ 

نظام الخالفة 
ية هو الوحيد القادر ع إنقاذ الب

أيها الجند  جيوش المسلم 
ف ك أغالل الكفار عن أعناقنا؟ من منكم ينال 
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أوضراظغا  ترب  ظاصحا  إظعما  لئغث،  غائغر  غععد،  ضغان  شغ  وظزغره  بطغظضظ،  أظاعظغ  أطرغضا،  خارجغئ  وزغر  صال 
لسإ  غععد  ضغان  بمتاولئ  بطغظضظ  ورّتإ  قتفغا،  ساخمئ  رغشا،  شغ  اجاماع  خقل  الظعوغئ  إغران  وطتادبات 
دور العجاذئ بغظ طعجضع وضغغش، وحثد سطى الاجام واحظطظ بسثم تمضغظ إغران طظ اطاقك جقح ظعوي. 
وغأتغ الطصاء بسثطا زار ظفاالغ بغظغئ رئغج تضعطئ اقتاقل، طعجضع وبرلغظ، لقجاماع طع الرئغج شقدغمغر 
بعتغظ، إبر دخعله سطى خط العجاذئ والثي حمض إجراء طتادبات طع ضض طظ الرئغسغظ افوضراظغ والفرظسغ 
شغ  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  جاظئه  طظ  افلماظغ.  والمساحار 
تسطغص ختفغ، ظحره سطى طعاصسه أن: ضغان غععد أصض تةمًا طظ الاعجط شغ تض الظجاع وق غساطغع الاترك 
إق ضمظ طساتئ تسمح بعا أطرغضا وتخإ شغ خالح جغاجاعا. ورغط طا جئص إق أن الضغان المست غتاول 
تتصغص طخالته وخاخئ السماح لغععد روجغا وأوضراظغا بالعةرة إلى شطسطغظ، والاأبغر سطى اتفاق شغّظا الظعوي 
الةثغث - وضثلك اجامرار الاظسغص طع روجغا شغ جعرغا - والزععر بمزعر الثولئ المآبرة. وخطص الاسطغص 
إلى الصعل: طظ المآلط أن ظةث ضغان غععد غاترك شغ ظض عثا الزرف الثولغ لةطإ المجغث طظ حثاذ اآلشاق 
إلى افرض المئارضئ وتسجغج طضاظاه شغ المظطصئ، بغظما ظةث افطئ اإلجقطغئ سطى العاطح ق دولئ لعا تآبر 
شغ السغاجئ الثولغئ وشغ المعصش الثولغ وق صادة غترضعن الةغعش وغظاعجون عثا الزرف لاترغر شطسطغظ 
واصاقع ضغان غععد طظ جثوره شغ ظض خراع وتعش الرأجمالغئ الثغظ غصثجعن المظفسئ، شإن وجثوا ضغان 
ضغان  غارضعن  ربما  الثسائر،  لعط  وغسئإ  بمخالتعط  وغدر  اإلجقطغئ  افطئ  طع  خاجرة  طسرضئ  شغ  غععد 
الشرب  طثالإ  طظ  شطسطغظ  قجاسادة  الزرف  عثا  افطئ  تصاظص  شعض  تالغًا.  أوضراظغا  طخغر  غعاجه  غععد 

وإسادتعا إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ وتسغثعا درة تاج المسطمغظ؟

كيان يهود يحاول اقتناص فرصة ما يحصل   أوكرانيا 
! واألمة اإلسالمية تفوت فرصة تحرير فلسط

تفضك  أسصئئ  الاغ  المرتطئ  عثه  شغ  بأطرغضا  التث 
تطش وارجع إلى تث جر السالط أجمع خطفعا، سسضرغا 
وجغاجغا واصاخادغا، شغ تسط الخراسات الثولغئ أو 
السالط،  شغ  سثغثة  طظاذص  شغ  جرى  ضما  اإلصطغمغئ؛ 
وغغرعا...  وضعرغا،  وخربغا  وأششاظساان  السراق  طبض 
تةاوز  بض  الدسغفئ  الثول  تث  سظث  افطر  غصش  ولط 
الثول  إلى  الدسغفئ  الثول  وسظةعغاعا  أطرغضا  خطش 
شرض  شغ  وروجغا  الخغظ  طبض  السمقصئ،  الضئرى 
طبض  طثلئ،  بحروط  وجغاجغئ  سسضرغئ  اتفاصات 
طسألئ الخعارغت وتثطغر صسط طظ الرؤوس الظعوغئ، 

وطسألئ تاغعان شغ بتر الخغظ الةظعبغ...
وحئه  العغمظئ  عثه  شرض  شغ  أطرغضا  جاسث  لصث 
والسغاجغئ،  واقصاخادغئ  السسضرغئ  صعتعا  الافرد 
سمقئعا.  وضبرة  السغاجغ  ظفعذعا  طظاذص  واتساع 
والسسضرغئ  السغاجغئ  والشطرجئ  الزطط  بطس  لصث 
طظ  بالضبغر  تثا  طا  السالط،  شغ  طثاه  واقصاخادغئ 
طسألئ  شغ  خاخئ  والازطط،  لطامطمض  الضئرى  الثول 
العغمظئ اقصاخادغئ والاتضمات شغ افجعاق والسطع 

التغعغئ طبض الئارول.
والسسغ  الازطط،  سظ  الاسئغر  ذرغصئ  ظثضر  أن  وصئض 
سطى  أطرغضا  تفرضه  الثي  السالمغ  الزطط  عثا  لرشع 
السالط، ظرغث أن ظصش صطغق سظث بسخ الصداغا الثولغئ 
بسث طرتطئ اقتتاد السعشغاغ الاغ اشاسطاعا أطرغضا أو 
جثرتعا، وأجئرت الثول الضئرى سطغعا؛ إلبصاء السغطرة 
والعغمظئ السغاجغئ، وإبصاء جغاجئ الافرد أو العغمظئ 
السالمغئ، وتضرغج جثورعا سالمغا، وشغ العصئ ظفسه 
طتاربئ طظ غرغث الافطئ طظ عثه العغمظئ وطتارباه 

بضض العجائض المااتئ لثغعا.
١- السمض سطى بصاء عغمظئ الثوقر افطرغضغ؛ باسائاره 
سطى  السالط  دول  وإجئار  السالط،  شغ  الرئغسئ  السمطئ 
الاةاري  الائادل  وأداة  السمقت،  لضض  غطاء  اسائاره 
طع  والسصعد  الئارول  أجسار  شغ  وخاخئ  الرئغسئ، 

الحرضات.
خاخئ  واقتتادات،  الثول  بغظ  الاصارب  طتاربئ   -٢
أو  والخغظ  روجغا  بغظ  والاساون  افوروبغئ،  العتثة 

ضعرغا الحمالغئ والخغظ.
السطع  سطى  السالمغئ  اقصاخادغئ  العغمظئ  شرض   -٣
خاخئ  السالمغئ،  افجعاق  اتاضار  وطتاولئ  التغعغئ، 
الطئغئ  والخظاسات  واإللضاروظغات  الئارول  أجعاق 

وافدوغئ.
٤- العصعف شغ وجه الحسعب الساسغئ لقظسااق طظ 
ربصئ السئعدغئ الاغ شرضعا تضاطعا سمقء أطرغضا شغ 

ضبغر طظ دول السالط خاخئ شغ المظاذص اإلجقطغئ.
طظ  ضبغر  شغ  وظحرعا  سسضرغئ  صعاسث  وضع   -٥
أو  الضئرى  الثول  طظاذص  شغ  جعاء  السالط،  طظاذص 
شغ  خاروخغئ  طظزعطات  ظحر  طبض  الدسغفئ،  الثول 
المساصطئ  الثول  شغ  سسضرغئ  وصعاسث  أوروبا،  دول 

سظ اقتتاد السعشغاغ.
٦- اشاسال أزطات اصاخادغئ سالمغئ، وضرب افجعاق 
عظا  السمقصئ  وحرضاتعا  سمقئعا  ذرغص  سظ  المالغئ، 
وجسطعا  الثول،  اصاخادغات  تثطغر  أجض  طظ  وعظاك؛ 
غث  وطّث  لطمساسثة  ُتطةؤعا  ضاربغئ  أوضاع  شغ  تثور 

السعن.
شغ  خطفعا  السالط  وجر  الئططةئ،  بأسمال  الصغام   -٧
تروب تثثم طخطتاعا السغاجغئ، ضما جرى شغ ترب 

أششاظساان والسراق.
الثول  سطى  اقصاخادغئ  السصعبات  بفرض  الصغام   -٨
ضما  وذلك  تصغصئ،  أو  ظاعرا  لسغاجاتعا  المساضسئ 
طع  أغدا  شسطئ  وضما  وتالغا،  جابصا  إغران  طع  شسطئ 
ضعرغا الحمالغئ، وضما ترغث أن تفسض عثه افغام طع 
شغ  السغاجغئ  جطعتعا  سطى  تمردعا  بسئإ  روجغا 

أوضراظغا.
عثه ظماذج طظ أسمال أطرغضا الاغ تتاول طظ خقلعا 
إبصاء السطعة السغاجغئ، وإبصاء عغمظاعا سطى السالط، 
وشغ العصئ ظفسه طتاولئ طظع أي خسعد أو تمرد سطى 
عثه العغمظئ السغاجغئ. شعض خدسئ الثول الضئرى 
لعثه السغاجات، وتظئ ظعرعا فطرغضا لااثث طظعا 
رضعبا وتاطق فوزارعا اقصاخادغئ والسغاجغئ؟ أم أن 
السالط صث بثأ غامطمض تةاه عثه السغاجات الصسرغئ 

 والصعرغئ الاسططغئ واقجاسئادغئ أتغاظا؟
غائع...

خطص اهللا الضعن بأجراطه الماظاعغئ، والتغاة بأحضالعا 
خثطًئ  والئتر  الئر  شغ  وظئات  تغعان  طظ  المثاطفئ 
ا  مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ م مَّ رَ لَكُ خَّ سَ لقظسان، صال تسالى: ﴿وَ
 .﴾ ونَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لَّقَ لِكَ آليَ نْهُ إِنَّ يفِ ذَ ِيعاً مِّ ضِ مجَ يفِ األَرْ
ظزغفئ،  الةعي  وغقشعا  وبترعا  بئرعا  افرض  ضاظئ 
وجسض اهللا لعا ظزاطاً تمدغ سطغه غتصص لقظسان رغث 
واْ  قَ اتَّ وَ نُواْ  آمَ   الْقُرَ لَ  أَهْ أَنَّ  لَوْ  ﴿وَ تسالى:  صال  السغح، 
واْ  بُ ذَّ لَـكِن كَ ضِ وَ األَرْ ء وَ امَ نَ السَّ اتٍ مِّ كَ م بَرَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ لَفَ
لقظسان  غةسض  ولط   ،﴾ بُونَ سِ يَكْ واْ  انُ كَ بِامَ  م  نَاهُ ذْ أَخَ فَ
طظ  ذلك  شغ  لما  الظزام،  عثا  سظ  الثروج  شغ  التص 
وتغاة  وتغاته  لقظسان  طثطرة  وآبار  وخغمئ،  سعاصإ 

غغره طظ المثطعصات.
سادة طا ارتئط ظععر الظفاغات بالاخظغع، ضان اإلظسان 
ذو السصض والئخغرة تأتغ ظفاغات تخظغسه آطظئ، ق غظاب 
غسغح  الاغ  الئغؤئ  وتغاة  تغاته  سطى  خطرة  طثطفات 
شغعا، وأطا الطاغغ شاضعن ظفاغات تخظغسه ضارة طثطرة.
تغاة  سطى  والثطرة  لطئغؤئ  المطعبئ  الظفاغات  ظعرت 
اإلظسان والتغعان والظئات بزععر المئثأ الرأجمالغ، 
شئزععره ازدادت أسثاد الخظاسات المثاطفئ الظفطغئ 
اآلقف،  طؤات  بطشئ  تاى  والظعوغئ،  والضغمغائغئ 
سظ  أرباتعط  زغادة  سطى  دائماً  الرأجمالغعن  وترص 

ذرغص زغادة إظااج طخاظسعط.
تساثثم  الاغ  والظعوغئ  الضغمغائغئ  الخظاسات  تسث 
الغعراظغعم وظزائره المحسئ طظ أخطر الخظاسات سطى 
الئغؤئ والاربئ والخثعر والععاء والظئاتات واإلظسان، 
وظفاغاتعا طظ أخطر الظفاغات، وصث اجاثثطئ أطرغضا 
شغ تربعا سطى السراق شغ ١٩٩١م الغعراظغعم المظدإ 
شغ ذخائرعا بثغًق سظ شطج الرخاص، والغعراظغعم غغر 
إلى  أدى  طا  ٢٠٠١م،  شغ  أششاظساان  شغ  المظدإ 
تطعغث الئغؤئ شغ الئطثغظ، واظاحار افورام السرذاظغئ، 

والمعالغث المحععغظ.
تحمض الظفاغات الساطئ والثطرة الخظاسات الضغمغائغئ 
والخظاسات  الجراسغئ،  والسمعم  وافجمثة  لفدوغئ 
الظعوغئ، تصثر المفاسقت الظعوغئ تعل السالط بـ٤٣٩

طفاسض طظعا ١٠٤ شغ أطرغضا وتثعا.
طع  المخاظع،  لظفاغات  السطئغئ  اآلبار  ظعرت  لصث 
ارتفاع وسغ الظاس شغ الئطثان الخظاسغئ، بسث ظععر 
شفرضئ  الاخظغع،  بظفاغات  الخطئ  ذات  افطراض 
الصغعد سطى تطك الخظاسات وظفاغاتعا تطجطعا بسقطئ 
الاثطص طظ ظفاغاتعا، شعربئ تطك المخاظع بظفاغاتعا 
إلى خارج تثود تطك الثول الخظاسغئ، تغث ق رصغإ 
بثطعرة  الظاس  لةعض  إطا  عظاك،  سطغعا  تسغإ  وق 
ظفاغات تطك المخاظع، أو باعاذآ التضام شغ الئطثان 

الماثطفئ اصاخادغاً.
صث تطئ بعا ظضئئ  تثضر الاصارغر أن ٣٤ بطثًا أشرغصغاً 
وأجارالغا،  "أوروبا،  الخظاسغئ  لطثول  الساطئ  الظفاغات 
اإلظثبظثظئ  ختغفئ  ذضرت  وأطرغضا".  وروجغا، 
الئرغطاظغئ شغ ٢٠١٣م أن الماشغا اإلغطالغئ تاصاضى 
٢٠ ططغار غعرو جظعغا طصابض إغراق حتظات طظ الظفاغات 
الثطرة شغ جعاتض لغئغا، وعثا طا غفسر ظفعق التغاان 
صئالئ السعاتض الطغئغئ. ضما تعلئ سخابات الماشغا سصث 
الئطثان  شغ  المسؤعلغظ  بسخ  طع  طحئععئ  خفصات 
دراجئ  وبتسإ  الظعوغئ.  الظفاغات  لثشظ  الفصغرة 

الظفاغات الخظاسغئ الظعوغئ املحسئ
وخطعرتعا سطى الئغؤئ والتغاة واإلظسان

(التطصئ افوىل)

ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

الغعم  التاخطئ  الثولغئ  والخراسات  افتثاث  ظمعذج 
شغ أوضراظغا، بغظ الثول الضئرى، أو الثول اإلصطغمغئ 
شغ  ضثلك  طساصئق  وتتخض  تتض  وربما  المةاورة، 
المرحتئ  افطاضظ  شغ  السالط  شغ  طاسثدة  طظاذص 
لمبض عثه الخراسات؛ طبض تاغعان وضعرغا الحمالغئ، 
المظزعطئ  شغ  لروجغا،  المتاذغئ  الثول  بسخ  أو 
السغاجغئ الروجغئ لما بسث اظعغار اقتتاد السعشغاغ. 
فتثاث  طزاعر  عغ  وافتثاث  الخراسات  عثه 
وخراسات ق تظفخض سظ الخراع الثولغ السالمغ بغظ 
الثول الضئرى؛ طظ أجض العغمظئ والسطعة والسغطرة، 
فضئر  افطرغضغئ  والشطرجئ  العغمظئ  جغاجئ  وإبصاء 
تث  سظث  الخراسات  عثه  تصش  وق  تساطغسعا.  طثة 
شغ  أو  أوضراظغا،  شغ  طتخعرة  طظطصئ  سطى  خراع 
فطر  اطاثاد  الخراسات  عثه  إن  بض  طساصئق،  غغرعا 
أضئر؛ وعع عغضطغئ الثول والمعصش الثولغ، وطتاوقت 
السغاجغ  وبصطعا  صعتعا  بضض  ترجغثه  أطرغضا 
واقصاخادي والسسضري. وشغ العصئ ظفسه طتاوقت 
الثول افخرى الافطئ طظ عثه السطعة، وعثا الصعر 
بث  وق  والسسضري.  واقصاخادي  السغاجغ  والاسطط 
المعصش  طسظى  سظث  العصعف  طظ  افطعر  عثه  لفعط 
اقتتاد  اظعغار  بسث  وخاخئ  التالغئ  وذئغساه  الثولغ 

السعشغاغ.
شغ  افولى  الثولئ  طرضج  الثولغ:  بالمعصش  وظصخث 
بعغضطغئ  غاسطص  وعع  تجاتمعا،  الاغ  والثول  السالط، 
السقصات الثولغئ، والثول المآبرة شغ عثه العغضطغئ 
طعصع  شعط  غساطجم  المعصش  عثا  وشعط  الثولغئ. 
وشعط  الثولغئ،  السغاجئ  شغ  سالمغا  الفاسطئ  الثول 
شغ  السغاجغئ  وأسمالعا  وطحارغسعا،  سقصاتعا 
المتاشزئ سطى طرضجعا ضثولئ أولى، أو دوقً طجاتمئ 
افخرى؛  الثول  طع  الثول  عثه  سقصات  وشعط  لعا، 
فن  شطك؛  شغ  تثور  أو  تابسئ  أو  تطغفئ  أضاظئ  جعاء 
عثا ضطه غآبر شغ ذئغسئ السقصات الثولغئ وتحضغطئ 
تسارغه،  الاغ  والمآبرات  والاشغرات  الثولغ،  المعصش 
عغضطغئ  أو  الثولغ  والمعصش  إذاره.  شغ  تثخض  أو 
سطى  غثوم  ق  سالمغا،  الفاسطئ  الثول  بغظ  السقصات 
سحغئ  بغظ  غظحأ  وصث  طسامر  تشغر  شغ  شعع  تال، 
وضتاعا؛ ضما تخض سظثطا اظعار اقتتاد السعشغاغ، 
وتفضك تطش وارجع. وصث غتااج افطر إلى طثة ذعغطئ 
وغاحضض؛  غائطعر  تاى  والمسامر  المرغر  الخراع  طظ 
ضما جرى بسث الترب السالمغئ الباظغئ شغ بروز أطرغضا 
افغام  عثه  ضثلك  غةري  وضما  السعشغاغ،  واقتتاد 
طفععم  سظ  ظئثة  بإغةاز  عثه  الثولغئ.  الساتئ  سطى 

المعصش الثولغ وعغضطغئ السقصات الثولغئ.
السقصات  وعغضطغئ  الثولغ  الخراع  عثا  طر  لصث 
الثولغئ، وبروز الثول المآبرة سالمغا بأدوار سثغثة، 
وتاقت طاشغرة وطاصطئئ خقل افلفغئ السابصئ وبثاغئ 
افلفغئ الةثغثة، ضاظئ تاشغر شغعا تحضغقت الثول، 
السغطرة  أو  الثولغ،  المعصش  شغ  الاأبغر  تغث  طظ 
حضض  ضثلك  وتاشغر  السالط.  شغ  افولى  الثولئ  سطى 
المظزعطئ شغ عثا المعصش؛ طظ تغث الصعة وشرض 
السغطرة سطى باصغ الثول، أو الدسش وسثم الصثرة 
سطى الاأبغر شغ الساتئ الثولغئ. وجعف ظاتثث سظ 
طرتطئ ضظمعذج لعثا الخراع، وعغضطغئ الثول الفاسطئ 
اظعغار  بسث  طا  عغ:  المرتطئ  عثه  سالمغا.  والمآبرة 
سطى  الثولغئ  الماشغرات  عثه  شغ  السعشغاغ؛  اقتتاد 
غعطظا  تاى  ذلك  تطئ  الاغ  والفارة  الثولغ  المعصش 
تتعل  ضظصطئ  افوضراظغئ  المسألئ  إلى  لظخض  عثا؛ 
وضع  ظتع  الثولغئ،  الماشغرات  شغ  الاأبغر  شغ  بارزة 
جثغث غداف إلى طآبرات أخرى صث تعخض إلى بطعرة 
شغ  الثولغئ  الساتئ  شغ  جثغث  دولغ  طعصش  وبروز 

المساصئض الصرغإ.
لصث تحضض المعصش الثولغ بعجه جثغث، وصعى شاسطئ 
جثغثة بسث الترب السالمغئ الباظغئ برزت شغه أطرغضا 
لتطش  صائثة  روجغا  وبرزت  افذطسغ،  لتطش  صائثة 
جئصئ  الاغ  الفارة  ذعال  العجه  عثا  وظض  وارجع. 
صعة  واظاعاء  وارجع،  تطش  تفضك  أي   ،١٩٩٠ جظئ 
شغ  طآبرة  باظغئ  ضثولئ  الحرصغئ  المظزعطئ  وتأبغر 
طافردة،  ضثولئ  أطرغضا  برزت  لصث  الثولغ.  المعصش 
رجط  وشغ  الثولغ،  المعصش  شغ  طافردة  حئه  أو 
والاأبغر  السغاجغئ،  خرائطه  ورجط  السالط،  جغاجئ 
شغ الصداغا الثولغئ التساجئ بحضض طئاحر، ووخض 

أوكرانيا وتجدد الصراع على اِّـوقف الدولي
التطصئ (١)
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لثثطئ إظار برس اإلسقطغئ السالمغئ، شإن تضطفئ دشظ 
ذظ واتث طظ الظفاغات الثطرة شغ إتثى دول أشرغصغا 
غضطش الثول الشظغئ ٢,٥ دوقر، شغما غضطش دشظه شغ 

أوروبا أضبر طظ ٢٥٠ دوقرا.
لصث ساظئ أشرغصغا وطا زالئ تساظغ طظ دشظ الظفاغات 
السغاجغ  المتطض  جسض  طا  أراضغعا،  شغ  الساطئ 
"ق  ضااب  غدع  دولمئا  داشغث  باترغج  الضاطغروظغ 
سام  شغ  أظه  إلى  وأحار  سظثظا".  ظفاغاتضط  تثشظعا 
أجئاب  أن  لطختئ  الثولغئ  المظزمئ  ظحرت   ١٩٨٩
الضاطغرون  شغ  وتتثغثا  أشرغصغا  شغ  افذفال  طعت 
وطعزطئغص وأشرغصغا العجطى والشربغئ غرجع إلى دشظ 
الظفاغات الظعوغئ شغ تطك الثول طصابض المطغارات طظ 
الثوقرات. شثول طبض ألماظغا وأجارالغا ضائئ ختفعا 
الصارة  غةثون  الثغظ  الظعوغئ  الظفاغات  تةار  سظ 

افشرغصغئ طبالغئ لثشظ ظفاغاتعط.
سظ  تصرغرعا  شغ  السظشالغئ  لعجعقي  طةطئ  ضحفئ 
دوقً  أن  افشرغصغئ،  الصارة  شغ  الظعوغئ  الظفاغات  تةار 
تحضض  العجطى  وأشرغصغا  طعزطئغص  طبض  أشرغصغئ 
الثول  شغعا  ترطغ  تصغصغئ  طساتئ  طظ   ٪٣٣ بظسئئ 
الشربغئ ظفاغاتعا. وأحارت العضالئ الثولغئ لططاصئ شغ 
تصرغر لعا جظئ ٢٠٠٣ سظ جعق الظفاغات الظعوغئ إلى 
 ٪٣٩ صرابئ  المخاب  الئطث  عثا  أن  طسائرة  طعزطئغص 
طظ أذفاله باإلغثز، و٣٣٪ بسرذان الثم، الشارق شغ 
الظفاغات  سالط  شغ  "طرشعضئ"  جشراشغئ  غحضض  الفصر، 
الظعوغئ الاغ تطصغ بعا الثول الخظاسغئ الضئرى سطى 

أرضه.
الثولغئ  الاةارة  تةط  شغ  الضئغرة  الجغادة  وترجع 
لطظفاغات الثطرة إلى ارتفاع طسثقت الاخظغع بالسالط 
وتصطص  الظفاغات،  زغادة  تخاتئه  والثي  الماصثم، 
جرغثة  وتتثبئ  لثغعا.  لثشظعا  اآلطظئ  المعاصع 
وضعرغا  الغابان،  طبض  دوقً  أن  الئطةغضغئ  "لعجعار" 
طبض  غربغئ،  دول  إلى  باإلضاشئ  وتاغعان  الةظعبغئ، 
ألماظغا والظمسا وشرظسا، "طعامئ" بافجعاق افشرغصغئ 

الترة لرطغ الظفاغات الظعوغئ بعا.
الظعوغئ  لطظفاغات  طسائاتاً  بطثًا  أشرغصغا  ضاظئ  وضما 
طظ الثول افوروبغئ الخظاسغئ، ضاظئ أطرغضا الةظعبغئ 
طتطاً لطظفاغات الساطئ افطرغضغئ، شصث ذضرت طظزمئ 
جرغظ بغج الثولغئ، شغ دراجئ لعا، أن عظاك ١١٥

حتظئ طظ الظفاغات الظعوغئ الساطئ، أرجطئ بغظ ساطغ 
١٩٨٧ و١٩٩٨ إلى دول أطرغضا الةظعبغئ وأشرغصغا.

ولفائ ختغفئ الاغطةراف الئرغطاظغئ، إلى الضحش سظ 
جفظ تتعي ظفاغات ظعوغئ، إلى السعاتض الخعطالغئ 
تشرق  ضاظئ  إطا  السفظ  عثه  افخرى.  الثول  وبسخ 
وإطا غاط إغراصعا صئالئ السعاتض الخعطالغئ، أو تظصض 
الحتظات، وتثشظ شغ طظاذص بالختراء. دطرت الئغؤئ 
ظفاغات  بسئإ  الخعطالغئ  الحعاذأ  شغ  الئترغئ 
الثول الخظاسغئ، الظعوغئ، وطظ بغظ سحرات السفظ، 
وافخرى  إغطالغئ  إتثاعما  جفغظاغظ  سظ  الضحش  تط 
جعغسرغئ، صاطاا بإلصاء تمعلاعما بالصرب طظ الساتض 
وخطئ  تغظ  تسعظاطغ  أطعاج  ضحفاعما  الخعطالغ، 
الحعاذأ الخعطالغئ شغ سام ٢٠٠٤، وتسرض أعالغ 
لطفّع  ظاغةئ  جرذاظغئ  فطراض  الساتطغئ،  الصرى 
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