
الصسثة  ذو   ٢ (البقباء،  السربغئ  الةاطسئ  سصثت 
١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٦/٢٣م) صمئ بحأن لغئغا بظاء سطى 
شغه  غثسع  بظثا   ١٤ ضط  صرارا  شأخثرت  طخر.  ذطإ 
سطى  المعجعدة  افجظئغئ  الصعات  ضاشئ  اظستاب  إلى 
سطى  وأضث  اإلصطغمغئ  طغاععا  وداخض  الطغئغئ  افراضغ 
وأعمغئ  لغئغا  جعار  لثول  وافجاجغ  المتعري  الثور 
الاظسغص شغما بغظعا شغ جععد إظعاء افزطئ". شغ العصئ 
الثي عثدت شغه طخر بالاثخض شغ لغئغا بخعرة سطظغئ 
تص  غادمظ  صرارا  السغسغ  تاضمعا  أخثر  سظثطا 
الاعجه  ولغج  لغئغا  طظه  والمصخعد  الثارجغ  الاثخض 
ظتع شطسطغظ وتترغرعا طظ غععد. وصث تدمظ الئظث 
الحرسغئ  غغر  افجظئغئ  الاثخقت  ضاشئ  "رشخ  السابع 
المسطتئ  المطغحغات  اظاحار  شغ  وتسعط  الثولغئ.. 
اإلرعابغئ الساسغئ لظحر أشضار الاطرف وتشثغئ السظش 
افجظئغئ  الصعات  ضاشئ  بستإ  والمطالئئ  واإلرعاب 
المعجعدة سطى افراضغ الطغئغئ وداخض المغاه اإلصطغمغئ 
السمض  شغ  اقجامرار  طشئئ  طظ  والاتثغر  الطغئغئ 
السسضري لاترغك الثطعط الاغ تعجث سطغعا افذراف 
بتثود  اقساراف  أي  المعاجعئ".  لاعجغع  تفادغا  تالغا 
صئداه.  طظ  لاثطغخعا  ظتععا  الاصثم  وسثم  تفار 
وغرتإ الئظث الباطظ بضاشئ المئادرات والةععد الثولغئ 
وجععد دول الةعار الراطغئ لعصش السمطغات السسضرغئ 
افطط  برساغئ  لغئغا  شغ  السغاجغئ  السمطغئ  واجاؤظاف 
الماتثة والارتغإ بإسقن الصاعرة بحأن لغئغا الخادر 
غعم ٢٠٢٠/٦/٨ والثي غرضج سطى أن التض شغ لغئغا 
غةإ أن غساظث إلى اقتفاق السغاجغ الطغئغ وصرارات 
برلغظ  طآتمر  وطثرجات  الخطئ  ذات  افطظ  طةطج 
والصمط والةععد افطمغئ السابصئ الاغ ظاب سظعا ذرح 
لتض جغاجغ حاطض غادمظ خطعات تظفغثغئ واضتئ 
شغ المسارات السغاجغئ وافطظغئ واقصاخادغئ واتارام 
تصعق اإلظسان والصاظعن اإلظساظغ الثولغ والططإ طظ 
طع  بإغةابغئ  الاساذغ  والثولغئ  الطغئغئ  افذراف  ضاشئ 
عثه المئادرات "والئظث التادي سحر غظص سطى الاأضغث 
الثولغ  والمةامع  الماتثة  افطط  صغام  أعمغئ  سطى 
طظ  المرتجصئ  بإخراج  الثارجغئ  الةعات  ضاشئ  بإلجام 
ضاشئ افراضغ الطغئغئ والسمض سطى تعتغث المآجسات 
السسضرغئ وافطظغئ شغ لغئغا ضمظ طسار التض السغاجغ 
وتفضغك المطغحغات وتسطغط أجطتاعا وشصا لثقخات 

طآتمر برلغظ".
طظ  لطتث  خغس  صث  أظه  الصرار  طظ  غادح   :
تصثم تضعطئ السراج (العشاق) ظتع طظاذص جغطرة 
طخر  شغ  السغسغ  ظزام  غآغثه  الثي  تفار،  صعات 
سمقء  الصرار  وجه  شغ  وغصش  أطرغضا.  ورائعما  وطظ 
العشاق  تضعطئ  طبض  طظ  برغطاظغا  وخاخئ  أوروبا 
أن  المعضعع  شغ  وافخطر  وتعظج.  وصطر  الطغئغئ 
طظ  سربغئ  صدغئ  باثوغض  تصعم  السربغئ  الةاطسئ 
وق  داخطغا  تتطعا  أن  صعاظغظعا  تسإ  المفروض 
طصررات  إلى  تسظثعا  وق  الماتثة  لفطط  تظصطعا 
الاغ  السربغئ  الةاطسئ  أن  وطسطعم  برلغظ.  طآتمر 
أجساعا برغطاظغا سام ١٩٤٥م لامرر طآاطراتعا طظ 
خقلعا لارضغج ظفعذعا شغ المظطصئ والتغطعلئ دون 
إصاطئ  دون  والتغطعلئ  اقجاسمار  ربصئ  طظ  تتررعا 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شةاءت أطرغضا 
واخاطفئ الةاطسئ السربغئ سظ ذرغص سمقئعا شغ 
طخر لاائظى افعثاف الئرغطاظغئ ظفسعا شغ طتاربئ 
افطئ ولضظ بارضغج ظفعذعا وصطع الظفعذ الئرغطاظغ 

شأخئتئ تاثث صرارات لخالح أطرغضا.

اخاراق  سطى  سمطئ  الاغ  الظاسمئ  الصعة  ذرغص  سظ 
المةاعثغظ، وصث أوضض عثا الثور لما غسمى "أخثصاء 
الحسإ السعري"، وافدوار افجاجغئ ضاظئ لارضغا شغ 
الحمال وافردن شغ الةظعب وضاظئ الشعذئ طظ ظخغإ 
السسعدغئ، وجمغسعا جاءت بخفئ المتإ لطمةاعثغظ 

المئشخ لظزام اإلجرام زورًا وبعااظاً.
وشسقً اجاطاسئ أطرغضا ربط الفخائض وجطئئ صرارعا 
وأرجئ  جظغش  شغ  السغاجغ  التض  أجج  وخاغئ 
الاغ  المآتمرات  وضض  له،  بالسمض  وبثأت  صعاسثه 
اظسصثت تعل بعرة الحام ضاظئ طرجسغِّاعا طآتمر جظغش 

الثي وضع صعاسث التض السغاجغ.
 وجظسرد أعط بقبئ بظعد لعثا التض السغاجغ ولظ 
ظشعص شغ الافاخغض الاغ وضسئ لثثاع أعض الحام:
الئظث افول: المتاشزئ سطى وتثة افراضغ السعرغئ.

الئظث الباظغ: المتاشزئ سطى أجعجة الثولئ.
الئظث البالث: إظحاء عغؤئ تضط اظاصالغئ ضاططئ الخقتغات.

شططععطئ افولى غمضظ أن ترى أن عثه الئظعد عغ لخالح 
البعرة والةعاد، ولضظ اجمتعا لغ أن أظزر ظزرة شاتخًئ 

سمغصئ تثرج ظعاغا المةامع الثولغ التصغصغئ؛
تسظغ  ق  السعرغئ  افراضغ  وتثة  سطى  شالمتاشزئ 
الترص سطى سثم الاحرذم أبثًا بض تسظغ إسادة ضاطض 
المظاذص الاغ خرجئ سظ بغئ الطاسئ وإسادتعا لطتضط 
السطماظغ وسثم السماح في جعئ ضاظئ باصاطاع ججٍء 

طظعا طعما ضان طحروسعا.
الثولئ،  أجعجة  سطى  المتاشزئ  شعع  الباظغ  الئظث  أطا 
ضمآجسئ  الثثطغئ  المآجسات  شغعا  غصخث  ق  وعظا 
تمطك  الثول  أحئاه  شتاى  ذئساً،  الضعرباء  أو  الماء 
أجعجًة خثطغئ، ولضظ المصخعد عظا عع المتاشزئ سطى 

المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أسرب  الفطسطغظغئ  طسا  حئضئ  إلى  طفاعتئ  رجالئ  شغ 
شطسطغظ سظ اجاغائه طظ الثور الئارز لطحئضئ شغ الاروغب والسمض طع الساططغظ إلشساد المرأة شغ شطسطغظ 
طآجسات  طظ  الشرب  أبعاق  اتادان  سئر  الشرب،  لتدارة  والاروغب  افطئ  وبصاشئ  اإلجقم  طعاجمئ  خقل  طظ 
وحثخغات باسئ دغظعا وأعطعا بثوقرات أطرغضغئ وغعروعات أوروبغئ. وأحارت الرجالئ إلى أن اجاداشئ أولؤك 
افبعاق المفسثغظ، عغ إجاءة طئاحرة فعض شطسطغظ ولسمعم افطئ اإلجقطغئ. وصالئ الرجالئ لحئضئ طسا: إن 
اقجاعجاء بالظخعص الحرسغئ وتصّخث سثم العصعف سطى طساظغعا الختغتئ ودققتعا الحرسغئ عع جرغمئ ازدراء 
لقجقم تاتمض حئضاضط وزرعا طع أولؤك المفسثغظ. وتساءلئ الرجالئ: عض أخئتئ حئضئ طسا وشدائغاعا 
طظئرًا لمعاجمئ اإلجقم وظساء المسطمغظ والاروغب لطضفر وظساء الشرب وتدارة السري واقظتقل؟! وعض باتئ 
طساداة  ساصئئ  بأن  طتثرة  الرجالئ  وخامئ  اإلجقم؟!  وطعاجمئ  افسراض  لئغع  لثغضط  طصئعلئ  أبماظا  افطعال 
اإلجقم وطعاقة الزالمغظ والمساسمرغظ وخغمئ، وإّن طعاخطئ تساوظضط طع أولؤك المةرطغظ العادشغظ إلى 
إشساد المرأة المسطمئ وظحر بصاشئ الشرب الفاجث غساةطإ غدإ اهللا وجثطه. وافطئ اإلجقطغئ وأعض افرض 
المئارضئ شطسطغظ لظ غظسعا غعطا طظ تآطر سطغعط وسطى دغظعط وأسراضعط، ولغظئثّظه ظئث الظعاة ولع بسث تغظ. 
شاتصعا اهللا وسعدوا إلى رحثضط وتعبعا إلى اهللا سما أجطفاط واجألعه المشفرة والعثاغئ، وجارسعا إلى تصثغط 
اساثار فعض شطسطغظ سظ اجاداشاضط لعآقء المشرضغظ ورساغاضط لاطك الئراطب المفسثة صئض أن غفعت افوان.

تغاان افتجاب "اإلجقطغئ" 
تئاطع السراق
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ سطغ الئثري – السراق
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إن عظاك طظ غخض لغطه بظعاره إلظعاء طرتطئ التضط 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلى  واقظاصال  الةئري 
جاظعغ  والاغ   ، اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الظئعة 
الثي  ربعط  حرع  سطغعط  وتطئص  المسطمغظ  سثابات 
شغه السسادة شغ الثارغظ، شإغاضط أن تاسطص صطعبضط 
طظ  اهللا  بأسثاء  تبصعا  أن  وإغاضط  وجض؛  سج  اهللا  بشغر 
الثول السمغطئ المةرطئ؛ واسطمعا أن خقخضط وخقص 
طع  والمثطص  الةاد  بالسمض  عع  العتغث  المسطمغظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب 

الظئعة، والساصئئ لطماصغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- السغسغ غسسى لئغع أخعل الثولئ لاسثغث صغمئ

   الثغعن الماراضمئ! ...٢
- أطرغضا وسعاطض الافضك الماسثدة والماةثدة 

   التطصئ افولى ...٢
- الدربئ العصائغئ والثطط بغظ التدارة والمثظغئ

   جقح الضفار وسمقئعط الةثغث شغ تسعغص السطماظغئ ...٣
- طفععم المعاذظئ شغ اإلجقم  ...٤

- ظزام آل جسعد غخر سطى تطئغص اتفاق الرغاض 
  وتضعطئ عادي واقظاصالغ غمسظان شغ سرصطاه   ...٤
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ضطمئ السثد

ضبغرة عغ الحسارات اإلجقطغئ الاغ رشساعا افتجاب 
والاضاقت اإلجقطغئ الاغ جاء بعا المتاض افطرغضغ 
لتضط السراق؛ شالثسعة لطسثالئ والمساواة، وتتصغص 
افطظ وافطان واقجاصرار، وحسار اإلجقم عع التض، 
وبظاء السراق الةثغث سطى أجاس المعاذظئ، والاغ طظ 
خقلعا ضسئئ الاساذش الحسئغ، شضاظئ شغ طصثطئ 
اقظاثابات  جمغع  شغ  والحغعسغئ  السطماظغئ  افتجاب 
المظاخإ  طسزط  لعا  وضاظئ  الئطث،  شغ  جرت  الاغ 
إق  الئرلماظات،  جمغع  شغ  الضئرى  والضاض  السغادغئ 
تتصغص  شغ  شحطئ  الُتضط  إلى  وخطئ  سظثطا  أظعا 
اإلجقم  غثالش  طا  ضض  وارتضئئ  الحسارات  عثه 
وافخقصغ  السغاجغ  والفساد  والسرصئ  الزطط  طظ 

واإلداري والمالغ.
السراق،  لتضط  تسطمعط  طظ  صطغطئ  جظعات  شئسث 
تظاشسعط  خقل  طظ  شسادعط  بعادر  ظعرت 
سطغعط  تثر  الاغ  والمظاخإ  العزارات  وتصاجعط 
افطعال وشص طتاخخئ ذائفغئ بشغدئ، شعط ظزروا 
لطتضط ضمضسإ ولغج ضصغادة وتضطغش وطسآولغئ، 
واظثشسعا ظتع التضط ضما تظثشع سخابئ طظ السارصغظ 
أطعال،  طظ  شغه  طا  وجرصئ  لظعئه  الئظعك  أتث  ظتع 
لعثه  افوجع  الحسار  عع  ضان  اإلجقم  ضعن  ورغط 
افتجاب إق أن افجج المثعئغئ والطائفغئ ضاظئ وق 
زالئ عغ طترك إظااج السغاجات الاغ اسامثتعا شغ 

إدارة الثولئ خاخئ بسث جصعط ظزام الئسث.
اجاشطئ  الاغ  افتجاب  عثه  ظض  شغ  الفساد  إن 
اإلجقم لضسإ تساذش الظاس طسعا لط غسث ظعاعر 
ذاك  أو  الضئغر،  المعظش  عثا  غمارجعا  طافرصئ 
الفساد  أخئح  بض  الصاضغ،  أو  الااجر  أو  المخرشغ 
سام  لطسراق  أطرغضا  اتاقل  وطظث  واإلداري،  المالغ 
٢٠٠٣م، والتاضط المسائث بأطره بعل برغمر وبأواطر 
َجطَّمئ  أن  وطظث  أوقً،  بعش  دبطغع  جعرج  إدارة  طظ 
البقث  بسططاتعا  السراصغئ  الثولئ  اقتاقل  جططئ 
لفتجاب "اإلجقطغئ" السغاجغئ السراصغئ وطظ تساون 
شغ  طاضاطًق وشاسًق وتاضماً  طسعا باظغاً، أخئح ظزاطاً 
جططات الثولئ البقث وأجعجتعا المثظغئ والسسضرغئ، 
المةامع.  وشغ  واقجاماسغئ،  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
شمظ خقل المتاخخئ الطائفغئ الاغ حرسظعا جغأ 
العخعل  جععلئ  تمئ  الئطث  إلدارة  برغمر  الخغئ 
شغ  اقصاخادغئ  افظحطئ  واتاضار  السام  المال  إلى 
لطسغاجغغظ  الحثخغئ  المعارد  ظمئ  شصث  السعق. 
ضئغرًا  سثدًا  شإّن  الماضغ،  السصث  خقل  ضئغر  بحضض 
لفتجاب  المظامغئ  السراصغئ  السغاجغئ  الظثإ  طظ 
"اإلجقطغئ" طظ بغظ افحثاص افضبر براًء شغ الئقد. 
العخعل  جععلئ  افتجاب  المتاخخئ  طظتئ  شصث 
طظ  افتجاب  صادة  اضاسإ  الاغ  الثولئ  طعارد  إلى 
الاغ  لفذراف  وغمضظ  الحثخغئ.  برواتعط  خقلعا 
دخطئ التضعطئ بالصطغض طظ الئظغئ الاتاغئ أن تمطك 
اآلن سثدًا ضئغرًا طظ المتطات الاطفجغعظغئ والمعاصع 
اإللضاروظغئ والختش وسثدًا ضئغرًا طظ المعظفغظ شغ 

طآجساتعا وشروع لطتجب شغ طثاطش المتاشزات.
السغاجغئ  المظاشع  عثه  الصاظعظغ  الظزام  وغتمغ 
طصاضاتعط  طظع  الصادة  غساطغع  تغث  واقصاخادغئ، 
افتجاب  طظ  ضئغر  سثد  صام  وصث  المتاضط.  شغ 
طضاشتئ  طآجسات  باسطغض  التضعطئ  شغ  السغاجغئ 
الفساد ذعال السصث الماضغ، وتسغغج سثد ضئغر طظ 
تعزغع  غاط  ذلك،  سطى  سقوًة  المتاضط.  شغ  الصداغا 
المظاخإ شغ العغؤات الاغ طظ المفارض أن تضعن 
طساصطًئ طبض "عغؤئ الظجاعئ" سطى أجاس المتاخخئ 

بغظ افتجاب السغاجغئ.
والمرجسغات  الثغظغئ  المآجسئ  سظ  شدق  عثا 
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دائماً طا تخرح أطرغضا بأن التض شغ لغئغا غةإ أن غضعن 
جغاجغاً وغةإ وضع تٍث لطسظش وإلذقق الظار ضما خرح 
بعطئغع شغ أواخر السظئ الماضغ (بعطئغع: التض العتغث 
شغ لغئغا جغاجغ وظصرُّ بأعمغئ وضع تث لطسظش وإلذقق 

الظار شغ لغئغا) (الصثس السربغ ٢٠١٩/١٠/٢م).
إن الماائع لطاخرغتات افطرغضغئ المسسعلئ غرى أظعا 
ق تحةع سطى السظش بض سطى السضج شعغ تثسع لعصش 
المفاوضات  ذرغص  سظ  المحاضض  وتض  الظار  إذقق 
ضما  الثم  حقل  لعصش  تسسى  شعغ  السغاجغ،  بالتض 

جسئ إلغصاشه شغ الحام سطى تث زسمعا.
أغعا افعض شغ لغئغا لصث خثسئ أطرغضا رؤوجظا بالتض 
السغاجغ الثي دسئ لاطئغصه شغ الحام وعا عغ اآلن 
تثسع لاطئغصه شغ لغئغا، شما عع التض السغاجغ الثي 
الاغ  الثطعات  عغ  وطا  الحام،  شغ  لاطئغصه  جسئ 
اتئساعا؟ وجظسرض لضط خطعاته وبظعده لسطضط تأخثون 

طظ أعض الحام سئرة شق تظثثسعا بعثه افقسغإ...
اإلجرام  ظزام  سطى  سارطئ  بعرة  صاطئ  الحام  شفغ 
شأضتى الظزام عع الةعئ افضسش بغظ ذرشغ الظجاع 
بمتاولئ  وذلك  سمغطعا  لتماغئ  أطرغضا  شاجاظفرت 
السغطرة سطى ذرشغ الظجاع، شأوسجت فزقطعا شغ إغران 
بالشرض  غفعا  شطط  الظزام  لغساظثوا  الطئظاظغ  وتجبعا 
شأتئ بروجغا. وعضثا سمطئ أطرغضا سطى سثم اظعغار 
الظزام بحضض طفاجأ، وعثا طا خرح به تجب إغران 
المةاعثون  شعط  اآلخر  الطرف  أطا  وروجغا.  وإغران 
وعثا  والاعجغه،  الدئط  شغ  افخسإ  الةعئ  وعط 
طسعط  شاجاسمطئ  أطرغضا  طظ  ضئغرًا  جعثًا  تططإ  طا 
أجطعب الارغغإ والارعغإ. أطا الارعغإ شصث ضان طظ 
ظزام بحار وطظ المةامع الثولغ ضالاعثغث بالعضع 
ضان  شصث  الارغغإ  وأطا  وغغرعا.  اإلرعاب  قئتئ  سطى 

صرار الةاطسئ السربغئ بثخعص لغئغا
عع لخالح أطرغضا

بصطط: افجااذ طخطفى رضعان

رسالۀ مفتوحۀ من المکتب اإلعالمی لحزب التحریر فی فلسطین
إلى شبکۀ معا اإلخباریۀ وفضائیۀ معا
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تاسرض أطرغضا طظث ظحأتعا لعجات وأزطات، طاقتصئ 
وأسمثتعا  صعاسثعا  وتظثر  أرضاظعا  تعج  وطااابسئ 
وأوخالعا؛ شغ ضض طظاتغ التغاة؛ الفضرغئ والسغاجغئ 
جرغسا  دشسا  وتثشسعا  وخارجغا،  داخطغا  واقصاخادغئ، 
وصعغا ظتع العاوغئ المزطمئ الستغصئ، بض ظتع الافضك 
والاحرذم والجوال. وصئض أن ظاتثث سظ بسخ عثه 
عثا  شغ  بالثات  أطرغضا  خخعخغئ  وسظ  العجات، 
المةال، ظرغث أن ظصش صطغق سظث طعضعع سعاطض صعة 
بحضض  وصعتعا  ووتثتعا  بصائعا،  واجامرارغئ  الثول، 

سام، وسظث سعاطض تفااعا، وزوال صعتعا واظعثاطعا.
صعة  عع  واجامرارغاعا؛  الثول  صعة  شغ  افطعر  شأبرز 
وتغعغئ  وذئغسئ  حؤعظعا،  لضاشئ  المظزط  طئثئعا 
الحسإ الثي غسضظ عثا الضغان. شطغسئ ضض الحسعب 
خاتئئ المئثأ العاتث؛ تاساوى شغ صعتعا، وق شغ طثة 
اجامرارغاعا وبصائعا، شالحسإ اإلظةطغجي طبق غثاطش 

لطمئثأ  تثغظ  أظعا  طع  أوروبا؛  حسعب  طظ  غغره  سظ 
ظفسه. وطظ سعاطض صعة الثول أغدا صعة اصاخادعا، 
عثه  صثرة  ضثلك  وطظعا  شغعا.  البروة  طخادر  وتسثد 
أو  الثارجغ،  السثوان  طظ  ظفسعا  تماغئ  سطى  الثول 
وطظعا  وتثتعا.  تعثد  الاغ  الثاخطغئ؛  المثاذر  طظ 
ضثلك إغمان عثا الحسإ داخض الثولئ العاتثة بفضره، 
واجاسثاده لطادتغئ شغ جئغض الثشاع سظ ضغاظه بضض 
عع  وغتمطه  به،  غثغظ  طا  بأن  أغدا  وإغماظه  حغء، 

افشدض وافصعى وافخطح لتغاة الئحر.
الاارغت  طثار  سطى  السابصئ  الثول  تارغت  شغ  شالظاظر 
اإلظساظغ؛ غرى أن وجه الئسغطئ صث تصطئئ سطغه دول 
وضغاظات جغاجغئ سثة؛ تاى شغ الئصسئ العاتثة. وأن 
تظاشسئ  صث  السالط،  صغادة  طصسث  تئعأت  الاغ  الثول 
تاطاتظ،  ضاظئ  وأظعا  المضان،  عثا  سطى  وتثاشسئ 
أن  ضثلك  وغرى  العجعد.  طظ  بسدا  بسدعا  وغجغض 
أخرى  طرة  ترجع  ق  وتجول  تظعثم  ضاظئ  الاغ  الثول 
إلى التطئئ السغاجغئ؛ باجابظاء الثولئ اإلجقطغئ تغث 
ضاظئ لعا خخعخغئ شغ عثه الظاتغئ، تامغج بعا سطى 

ضض حسعب افرض.
خق  اجابظاء،  بق  الثول  جمغع  إن  الصعل  وغمضظ 
والجوال؛  لطافضك  طسرضئ  شإظعا  اإلجقطغئ،  الثولئ 
زالئ  إذا  وأظعا  وجه،  أضمض  سطى  طئثأعا  تطئص  وعغ 
شإظعا ق تسعد أبثا طرة أخرى. والثلغض سطى عثا افطر: 
الصرغإ،  التاضر  سطى  الحاعث  اإلظساظغ  الاارغت  عع 
والماضغ الئسغث؛ شأغظ عغ تدارة الروطان والغعظان 
والفراسظئ، وأغظ عغ تدارة الضظساظغغظ وافحعرغغظ 
والغئعجغغظ. بض أغظ تدارة شارس والروم؟! لصث زالئ 
ْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمْن 

َ
جمغسا بق رجسئ، صال تسالى: ﴿َوَكْم أ

زاً﴾ [طرغط: 
ْ
ْو تَْسَمُع لَُهْم رِك

َ
َحٍد أ

َ
َقْرٍن َهْل حُتِسُّ ِمْنُهْم ِمْن أ

ْهلَْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم 
َ
َولَْم َفْهِد لَُهْم َكْم أ

َ
١٩]، وصال أغدا: ﴿أ

َفال 
َ
ِمَن الُْقُروِن َفْمُشوَن يِف َمَساكِنِِهْم إِنَّ يِف َذلَِك آليَاٍت أ

يَْسَمُعوَن﴾ [السةثة: ٢٦].
اإلجقم؛  بتدارة  تاسطص  أخرى؛  خخعخغئ  وعظاك 
وعغ أن ضسش دولاعا وصعتعا؛ غسعد إلى طثى تمسك 
أختابعا بعا. وق غاسطص بالفضر ظفسه؛ فن الفضر شغ 
تدارة اإلجقم عع شضر رباظغ ختغح؛ صائط سطى أجاس 
ختغح، وغرتئط شغ ضض ججئغئ طظ ججئغاته بسصغثته 
الاغ آطظئ الحسعب بعا إغماظا صطسغا. وشغ العصئ ظفسه 
شإن اإلجقم عع الفضر العتغث سطى وجه افرض المئظغ 
ضض  غصظع  أي  اإلظساظغئ؛  الفطرة  وغعاشص  السصض،  سطى 
سصض إظساظغ، وغحئع وغظزط طا شطر سطغه اإلظسان طظ 
تاجات سدعغئ وغرائج بحضض حاطض ضاطض طساصغط؛ 
لثلك شإن الثولئ اإلجقطغئ شغ تارغثعا الطعغض ضاظئ 
تاةثد باةثد تمسضعا بفضرعا المساصغط، تماطا ضما 
تخض شغ سعث السئاجغغظ، وافظثلج، وشغ خراجان 
وغغرعا... وضما عع تاخض الغعم؛ شغ ططالئئ الحسعب 
غصرب  طا  طرور  رغط  الثولئ؛  عثه  بسعدة  اإلجقطغئ 

المؤئ سام سطى عثطعا.
واجامرارغاعا  بصائعا  وسعاطض  بالثول  غاسطص  طا  عثا 
شق  خاص؛  بحضض  بأطرغضا  غاسطص  طا  أطا  سام.  بحضض 
بث أن ظظزر أوق صئض التثغث سظ سعاطض تفضضعا شغ 

تسزغط  طجاسط  تتئ  الثولئ  أخعل  طظ  أخض  أي  بغع 
تطك افخعل واجاشقلعا واجابمارعا، شطط غأت المرضج 
تعل  تــردد  طا  سطى  رده  شغ  ذضرعما  سطى  اإلسقطغ 
تتخغظ الخظثوق طظ الرصابئ المالغئ. ضما تاط الاسمغئ 
سطى تةط وذئغسئ افخعل الاغ تط ظصطعا لطخظثوق، 
وضأظعا أجرار سسضرغئ، أو أظعا سجبئ غثغرعا ظاظر السجبئ!

إن طبض تطك الثطعات جاسغث سعث اقطاغازات افجظئغئ 
وجاآدي إلى ارتعان الصرار السغاجغ لطثولئ المخرغئ 
جافاح  ضما  الثغعن،  بسئإ  الصادطئ  السظغظ  لسحرات 
طصثرات  سطى  وسربغئ  أجظئغئ  دول  لسغطرة  افبــعاب 
الظاس سظ ذرغص الثخعل شغ حراضات طحئععئ، طبض 
المظخئ المخرغئ اإلطاراتغئ المحارضئ بصغمئ ٢٠ ططغار 
دوقر الاغ تساعط شغعا طخر بظخغإ الظخش، طامبق 
دوقرات  ططغارات   ١٠ بصغمئ  طخرغئ  أخعل  رعظ  شغ 
شغ طصابض الظخغإ اإلطاراتغ المثشعع ظصثا. وضطظا غسطط 
الثور المحئعه الثي تطسئه اإلطارات لخالح ضغان غععد، 
شصث تثعإ افخعل المخرغئ لخالح ضغان غععد ضما 
تثث شغ الصثس المتاطئ طظث ساطغظ، سظثطا اضاحفئ 
أن  افخدر  الثط  داخض  بالصثس  السربغئ  الةمسغات 
اإلطاراتغغظ الثغظ غحارون الئغعت المتغطئ بالمسةث 

افصخى عط طةرد وجطاء لطخعاغظئ.
إن العضع شغ طخر الغعم تسثى ضعظه جعء إدارة وتثئطًا 
طظ تضعطات طاساصئئ ق تمطك خطئ اصاخادغئ طاضاططئ 
صادرة سطى الظععض بالئقد أو سطى افصض وصش الاثععر 
اقصاخادي الصادم ق طتالئ، إلى طآاطرة طاضاططئ افرضان 
لطافرغط شغ طصثرات الئقد وبرواتعا لخالح أسثاء افطئ، 
شعغ خغاظئ طاضاططئ افرضان، بثاغئ طظ الافرغط شغ 
طغاه طخر اقصاخادغئ لخالح الغعظان وصئرص وضغان 
غععد، وطرورا بئغع ججغرتغ تغران وخظاشغر لطسسعدغئ 
المساعمئ  خــقل  طظ  ظغعم  طحروع  شغ  والحراضئ 
بمساتئ ١٠٠ ضغطعطار طظ جغظاء شغه، ولغج اظاعاء 
طظ  الظغض  طغاه  شغ  المائغئ  طخر  تخئ  شغ  بالافرغط 
خقل الثخعل شغ طفاوضات سئبغئ ق ذائض طظعا بسث 
الاعصغع سطى اتفاصغئ إسقن المئادئ بغظ طخر والسعدان 

وإبغعبغا شغ ٢٠١٥م.
إن أعض الضظاظئ شغ تاجئ لظزام تصغصغ غرسى حؤعن 
الظاس رساغئ تصغصغئ، غطئص شغه اإلجقم وغتفر لطظاس 
جعى  لفطئ  ختغتاً  ظزام  وق  وطصثراتعط،  برواتعط 
ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الثي وسث اهللا به افطئ 
وبحر به رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شعغ وتثعا الصادرة سطى ذلك، 
ولصث ساحئ افطئ شغ ظطعا لصرون ذعغطئ شضاظئ خغر 
أطئ أخرجئ لطظاس. وافطئ الغعم صادرة بإذن اهللا سطى 

إسادتعا طرة باظغئ.
يَنُصُر َمن يََشاُء  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنْصِر اهللاَِّ 

 ﴾وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

صال خظثوق الظصث الثولغ إظه تعخض قتفاق طع تضعطئ الثرذعم لاظفغث إخقتات عغضطغئ قصاخاد السعدان، 
وجاء شغ بغان لطخظثوق، أن السططات السعداظغئ ذطئئ تظفغث برظاطب اإلخقح لمثة ابظغ سحر حعرًا المصئطئ 
تتئ رصاباه. وإزاء ذلك أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان أن خظثوق الظصث 
الثولغ عع طآجسئ طظ طآجسات الظزام الرأجمالغ الماتضط شغ اصاخادغات السالط الغعم؛ وعع أداة طظ أدوات 
اقجاسمار، وسئرعا تصعم الثول الرأجمالغئ الضئرى بالاتضط شغ بروات الثول الدسغفئ جغاجغاً طبض السعدان، 
ولفئ الئغان إلى أن الروحاات الاغ غصثطعا عثا الخظثوق لغسئ طظ أجض رشاه الحسعب المشطعبئ سطى أطرعا، 
وإظما طظ أجض إضساف الصعة الحرائغئ لطسمطئ المتطغئ؛ تاى تسعض جرصئ بروات الئقد طظ المعاد الثام؛ الاغ 
تتااجعا الثول الرأجمالغئ الماعتحئ، وصث صثم خظثوق الظصث الثولغ لطظزام الئائث عثه الروحاات ظفسعا؛ 
وسظثطا ذئص ظزام المثطعع الئحغر عثه الروحاات ضاظئ الظاغةئ؛ ارتفاع افجسار، وازدغاد تثة الفصر وتعاوي 
الةظغه شضاظئ ظعاغئ الظزام، وعا عغ التضعطئ اقظاصالغئ تصع شغ الفت ظفسه وتسغر سطى خطا الظزام الئائث شغ 
الثدعع لروحاات خظثوق الظصث الثولغ المعطضئ. وخاط الئغان طثاذئا أعض السعدان بالصعل: ق تض لضط وق 
طثرج طما أظاط شغه إق بالرجعع إلى طظعب ربضط؛ بإصاطئ دولئ التص والسثل؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة الاغ تثغر اقصاخاد لمخطتئ افطئ وتصطع غث المساسمرغظ الساببغظ ببرواتعا، وترسى حآوظضط بما غتصص 

لضط التغاة الضرغمئ المطمؤظئ، شاسمطعا طع تجب الاترغر لما شغه الثغر لضط شغ الثظغا واآلخرة.

تارغت عثا الضغان؛ طظ تغث بثاغئ ظحعئه، وضغش وخض 
إلى عثه الثرجئ طظ الصعة والشطرجئ والسظةعغئ. وطا 
عع الفضر الثي غصعم سطغه عثا الضغان؟ وطا عغ ذئغسئ 

الحسعب المظدعغئ تتئ طظزعطاه السغاجغئ؟
غسمى  طا  بسث  أوروبغئ  ضمساسمرات  صاطئ  شأطرغضا 
شغ  غسغح  ضان  تغث  ١٤٩٢م؛  جظئ  باضاحاشعا 
عثه الئصسئ طظ افرض العظعد التمر؛ وعط جضاظعا 
أتث  قجط  تثطغثا  اقجط:  بعثا  وجمغئ  افخطغعن، 
الئتارة افوائض الثغظ وخطعا أطرغضا بسث ضعلعطئج؛ 
وأول طظ  وعع الئتار الئرتشالغ أطرغةع شغرحئعجغ. 
الةجء  شغ  الععلظثغعن  عط  شغعا؛  طساسمرات  أجج 
السضان  عآقء  وضان  الحمالغئ،  أطرغضا  طظ  الحرصغ 
العاشثون  ازداد  بط  وطجارسغظ،  خغادغظ  حضض  سطى 
المثن  بسخ  وأصاطعا  اضاحاشعا،  بسث  شحغؤا  حغؤا 
جظئ  شطعرغثا  شغ  طثغظئ  اإلجئان  أجج  بط  عظاك. 

جظئ  شرجغظغا  طثغظئ  اإلظةطغج  أجج  بط  ١٥١٣م. 
١٦٠٧م، وتاابسئ بسث ذلك العةرة إلغعا طظ إظةطارا، 
بغظ  إظةطارا  شغ  الثاخطغئ  التروب  بسئإ  وازدادت 
السادس  الصرن  شغ  التاضمغظ  وافباذرة  الضابعلغك 
اإلظةطغج  طظ  الةثد  السضان  وظض  المغقدي.  سحر 
الدرائإ؛  لعا  وغثشسعن  لئرغطاظغا؛  تئسا  أطرغضا  شغ 
جظئ  تاى  الةثغثة  المساسمرات  ضمظ  اسُائروا  تث 
الائسغئ  عثه  ضث  بعرة  أول  صاطئ  سظثطا  ١٧٧٣م 
الةثد  المساعذظغظ  اتاةاجات  اجامرت  الئرغطاظغئ. 
وأغطئعط طظ الئرغطاظغغظ شغ سثة طثن ضث اإلجتاف 
إلى  افطعر  ووخطئ  الدرائإ.  شرض  شغ  الئرغطاظغ 
الةثد  والسضان  برغطاظغا  بغظ  السسضرغئ  المعاجعئ 
شغ  تّعجئ  طااابسئ؛  جظعات  جئع  تعالغ  واجامرت 
ظعاغئ المطاف باحضغض طةطج غدط ١٢ طساسمرة، 
اظاخر  تغث  ١٧٨١م؛  جظئ  تاى  التروب  وظطئ 
افطرغضان سطى برغطاظغا، واضطروعا لاعصغع طساعثة 
تحضض  بثاغئ  عع  عثا  وضان  ١٧٨٣م،  جظئ  بارغج 
الماتثة  العقغات  دخطئ  وصث  الماتثة..  العقغات 
وصسئ  تغث  جثغثا؛  سعثا  ١٧٨٨م  جظئ  الةثغثة 
ضاشئ العقغات سطى الثجاعر الةثغث، وجمغ دجاعر 

اقجاصقل.
اظاابئ أطرغضا طرتطئ جثغثة طظ التروب افعطغئ جظئ 
١٨٦١م؛ وعغ طا تسرف بترب الحمال والةظعب؛ تغث 
اظفخطئ سثة وقغات طظ الةظعب، وحضطئ تطفاً شغما 
بغظعا ضث الحمال، واظاعئ عثه الترب جظئ ١٨٦٥م 
بإسقن (لغظضعلظ)؛ المظاعخ لطسئعدغئ، وعع طا غسرف 
تسإ  الترب  عثه  ضتغئ  ذعإ  وصث  الرصغص.  بمترر 
بسخ اإلتخاءات ٦٢٠,٠٠٠ جظثي طظ ضق الطرشغظ.

الترب  شغ  افوروبغ  افوروبغ  الخراع  شارة  وشغ 
تخض  الثي  ١٩٤٥)؛   - ١٩٣٩) جظئ  الباظغئ  السالمغئ 
شرظسا  طصثطاعا  شغ  جعئ؛  طظ  التطفاء  صعات  بغظ 
الئرغطاظغ  الضعطظعلث  ودول  وبرغطاظغا،  وبعلظثا 
أشرغصغا)،  و جظعب  ظغعزغطظثا  العظث،  ضظثا،  (أجارالغا، 
وبغظ دول المتعر طظ جعئ أخرى سطى رأجعا (ألماظغا 
السسضري  التغاد  أطرغضا  الاجطئ  والغابان).  وإغطالغا 
المظاعدئ  الثول  تثسط  وضاظئ  ١٩٤١م؛  جظئ  تاى 
فلماظغا بالسقح والمال بخعرة غغر طئاحرة. وسظثطا 
أطرغضا  دخطئ  عاربر؛  طغظاء  الغاباظغ  الةغح  عاجط 
ألماظغا  اجاسقم  تاى  وظطئ  طئاحرة  بخعرة  الترب 
والغابان. وصث اتاضرت أطرغضا شغ بثاغئ افطر السقح 
الظعوي لمثة سحر جظعات بسث الترب طما جسطعا الصعة 

افولى شغ السالط بق طظازع.
لصث ضاظئ طرتطئ طا بسث الترب السالمغئ الباظغئ؛ شارة 
أطرغضا  السمقصغظ  بغظ  الئاردة  الترب  سطغعا  غططص 
واقتتاد السعشغاغ. وبصغئ أوروبا تتئ جظاح أطرغضا؛ 
عثا  وظض  أوروبا.  بشجو  الروجغئ  الاعثغثات  بسئإ 
السعشغاغ  اقتتاد  جصعط  تاى  وججر  طث  بغظ  العاصع 
طظ  جثغثة  طرتطئ  تثبئ  وبسصعذه  ١٩٩٠م،  جظئ 
والعغمظئ  الافرد  حئه  طرتطئ  عغ  الثولغئ؛  السغاجئ 

 افطرغضغئ شغ الخراع الثولغ
غائع... 

السغسغ غسسى لئغع أخعل الثولئ لاسثغث صغمئ 
الثغعن املرتاضمئ!

جغادغئ  خظادغص  بإظحاء  ــثول  ال تصعم  السادة  شغ 
سطى أجاس طا غاعشر لثغعا طظ سعائث بغع طعاد خام 
ضالئارول والشاز الطئغسغ وخقشه، بغظما شغ طخر غسمث 
السغسغ إلظحاء خظثوق جغادي سظ ذرغص ظصض أخعل 
أسطظئ  الثي  لطخظثوق  المساشطئ  غغر  الثولئ  وأطقك 
٢٠١٨م؛  ظغسان/أبرغض  شغ  المخرغئ  التضعطئ  سظه 
إذ  ٢٠١٨م،  تمعز/غعلغع  شغ  الئرلمان  سطغه  لغخادق 
غظص الصاظعن سطى أن ظصض ططضغئ أّيٍ طظ افخعل غغر 
طظ  أي  أو  الخظثوق  إلى  لطثولئ  الممطعضئ  المساشطئ 

الخظادغص الاغ غآجسعا ق غاط إق بصرار طظ السغسغ.
أغمظ  لطخظثوق  الاظفغثي  المثغر  أسطظ  أغــام  وصئض 
جطغمان، اساجام التضعطئ الاثطص طظ بسخ دغعظعا 
بئغع أخعل طمطعضئ لطثولئ لمسابمرغظ سرب وأجاظإ 
جطغمان  وصال  السغادي،  طخر  خظثوق  طع  بالحراضئ 
إن شاح الئاب لطمسابمرغظ لحراء بسخ افخعل طظ 
خقل تتالفات طع الخظثوق، جغاغح لقصاخاد المخري 
اجابمرت  أظعا  خاخئ  افطــعال،  رؤوس  تثوغر  إسادة 
طؤات المطغارات، وضاظئ بأسئاء تمعغطغئ (صروض)، شغ 
ختفغ  طآتمر  شغ  وتابع  افجاجغئ.  الئظغئ  طحروسات 
سئر الفغثغع البقباء ٩ تجغران/غعظغع التالغ: (إذا تمئ 
المساطقت اقجابمارغئ سطى تطك افخعل، شسارشع طظ 
سطى ضاعض اقصاخاد الصعطغ دغعظا شغ طغجاظغئ الثولئ). 
وسظ صغمئ افخعل الماعصع ظصطعا، ضحش جطغمان أظه 
غةري الاتدغر لظصض أخعل بصغمئ تاراوح بغظ ٥٠ و٦٠

ططغار جظغه، ضتجطئ أولغئ.
وصث بطس الثغظ الثارجغ المخري شغ ظعاغئ سام ٢٠١٩م 
رصما غغر طسئعق شغ تارغت طخر، إذ بطس ١١٢,٦٧ ططغار 
ططغار   ٥٥٥ بتثود  السام  الثغظ  أصساط  بغظما  دوقر. 
جظغه، والربا سطى الثغظ السام ٥٦٦ ططغار جظغه، أي أن 
خثطئ الثغظ السام تمبض ١,١٢ ترغطغعن جظغه، وعع طا 
غسادل ٨٧٪ طظ إجمالغ اإلغرادات الساطئ الاغ تئطس ظتع 

١,٢٨ ترغطغعن جظغه.
تسثغقت  سطى  الئرلمان  واشــص  الماضغ،  وافجئعع 
طظ  المرجض  السغادي)  طخر  (خظثوق  صاظعن  طحروع 
التضعطئ بحضض طئثئغ، والاغ تادمظ إسفاء المساطقت 
الئغظغئ لطخظثوق والضغاظات الممطعضئ له بالضاطض طظ 
جمغع الدرائإ والرجعم. وغحارط طحروع الصاظعن أق 
الخظثوق  غئرطعا  الاغ  السصعد  بئطقن  الثساوى  ترشع 
أو الاخرشات الاغ غاثثعا لاتصغص أعثاشه أو اإلجراءات 
الاغ اتثثت اجاظادا لاطك السصعد أو الاخرشات، إق طظ 

أذراف الاساصث دون غغرعط.
تفاخغض  طسرشئ  تساطغع  ق  السةائإ  بطث  شغ  وفظك 
طعمئ سظ عضثا خظادغص، إذ غاةاعض المرضج اإلسقطغ 
لطتضعطئ الرد سطى طسألاغظ جععرغاغظ وعما تتخغظ 
سصعده وصراراته طظ الطسظ أطام الصداء، وتمضغظه طظ 

أطرغضا وسعاطض الافضك املاسثدة واملاةثدة
التطصئ افوىل

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ـ 

الحکومۀ االنتقالیۀ فی السودان تسیر على خطا النظام البائد
فی الخضوع لروشتات صندوق النقد الدولی المهلکۀ



 السثد ٢٩٣  ٣ افربساء ١٠ طظ ذي الصسثة ١٤٤١عـ المعاشص  ١ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠ طـ 

ق  الفخائض  أخئتئ  تاى  الرخغخئ  الصغادات  وبسخ 
تسخغ أطرًا لطسغث الارضغ طعما ضان عثا افطر، تاى 

ولع ضان تسطغماً لطمظاذص الاغ ُتررت بالثطاء...
سطى  أطرغضا  تسمض  الاغ  العتغثة  السبرة  بصغئ  واآلن 
تثلغطعا وعغ الظَفج البعري وروح الاشغغر الثي ق زال 
الئصغئ  طظ  تئصى  وطا  الحسئغئ  التاضظئ  سظث  طعجعدًا 
ضشطًا  غتااج  وعثا  المصاتطغظ،  طظ  المثطخئ  الئاصغئ 
ضئغرًا، شأوضطئ عثه المعمئ لطتضعطات الاغ حضطاعا 
عغ  التضعطات  لعثه  العتغثة  والمعمئ  الفخائض، 
شرض الدرائإ والادغغص سطى المسطمغظ شغ جمغع 
جعاظإ تغاتعط، وشسق ق تجال تضعطئ اإلظصاذ وأخاعا 
شغ  وغسسعن  الظاس  أصعات  سطى  غسغحعن  المآصائ 
الغأس،  لمرتطئ  بالظاس  غخطعا  تاى  الفساد  افرض 
ولظ غخطعا بإذن اهللا. وق ظظسى جغاجئ الصدط الاغ 
اتئسعا الظزام والاغ زادت طظ طساظاة أعض الحام جراء 
لاسعد  عثا  وضض  الممظعب،  والاعةغر  والصاض  الظجوح 
السغاجغ  بالتض  لغصئطعا  افول  لطمربع  الحام  بأعض 
الثي تخعغه أطرغضا وأزقطعا لغاظاجإ طع طخالتعا 
افطئ  بعرات  سطى  الاّفئ  ضما  بسمغض  سمغقً  شاسائثل 

طظ صئض...
وعع  أطرغضا  له  تسسى  الثي  السغاجغ  التض  عع  عثا 

إسادة إظااج الظزام ولضظ بعجعه جثغثة.
أطا الئظعد افخرى طبض إذقق جراح المساصطغظ وإسادة 
اإلسمار ورشع السصعبات شعغ ضمساتغص الاةمغض الاغ 

تعضع سطى وجه السةعز الحمطاء لاسغث لعا ِخئاعا!
 شعض سرشاط أغعا افعض شغ لغئغا طا عع طفععم التض 
السغاجغ الثي تسسى له أطرغضا شغ لغئغا أغدًا؟ وعا 
عع أردوغان صث بثأ باخاراق تضعطئ العشاق بثسمعا 
وغصعدعا  صرارعا  سطى  غسغطر  تاى  والمرتجصئ  بالمال 
سطغضط  وجغثرج  له،  غثسعن  الثي  السغاجغ  لطتض 
عثشعا  وبادرات  طئادرات  سطغضط  لغسرض  السغسغ 
أوروبا  أغثي  وصطع  لغئغا  شغ  افطرغضغ  الظفعذ  تشطشض 
أقسغإ  طظ  لغئغا  شغ  أعطظا  غا  شاتثروا  المظطصئ،  طظ 

الشرب الضاشر وأجالغئه.
 وإلى أعطظا شغ الحام ظصعل: أطا آن افوان لاظفدعا سظضط 
غئار الثل الارضغ، وصث آن افوان لائخروا أطرغضا وتطعا 
السغاجغ سطى تصغصاه. وإلى المثطخغظ المةاعثغظ: 
المال  ظثرعا  الاغ  الفخائطغئ  المظزعطئ  سظ  اظفّدعا 
صغادة  فظفسضط  واظاصعا  الظثاع  تاى  الصثر  السغاجغ 
سسضرغئ ترضعظعا تاصغ اهللا شغ الثطاء والادتغات، 
ولااثثوا صغادة جغاجغئ واسغئ تتمض طحروع اإلجقم 
السزغط؛ طحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة... 
وصث  طحروسه  وصثم  ظفسه  الاترغر  تجب  صثم  وصث 
ظخح لضط وق غجال ضثلك، شالافعا تعله واتثثوه صغادة 
وا السثة إلجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ  لضط تاى ُتِسثُّ
تضط اإلجقم وطا ذلك سطى اهللا بسجغج، شالظخر طظ سظث 
اهللا وتثه شاعضطعا سطى اهللا شعع تسئضط وظسط العضغض 

 ﴾ْقَداَمُكْم
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ ََّ يَنرُصْ وا اهللا ﴿إِن تَنرُصُ

افجعجة الاغ تضط طظ خقلعا أجث أعض الحام وعغ 
الةغح وافطظ، عثا الةغح الثي تحّرب ضره اإلجقم 
وتربى سطى ذبح المسطمغظ بسث أن تمئ تظصغاه طظ 
جعاز  وأطا  البعرة،  أول  باظحصاصعط  المثطخغظ  جمغع 
افطظ شعع الةعاز الثي ضمظ بصاء تضط المةرم افب 
أجث والثي رّجت لتضط ابظه طظ بسثه، عثا الةعاز الثي 
أذاق المسطمغظ حاى أظعاع السثاب. عثه افجعجة الاغ 
ضان اصاقسعا عع أتث افعثاف افولى لطبعرة المئارضئ 
سطغعا  لطمتاشزئ  لطثسعة  الثولغ  المةامع  غسعد 
وتبئغاعا طظ جثغث باسئغرات براصئ وأجالغإ ططاعغئ 

لثثاع الظاس وإسادتعط لما ضاظعا سطغه.
أطا الئظث البالث شعع طربط الفرس والشاغئ الاغ تطمح 
إلغعا  لطعخعل  ورائعا  طظ  الثولغ  والمةامع  أطرغضا 
وعغ تاج التض السغاجغ الثي سمطئ أطرغضا لاعغؤاه 
لغئغا  شغ  له  تسسى  وضثا  وأجعائه،  رجاقته  وتعغؤئ 
أطرغضا  طظ  تاططإ  صث  العغؤئ  عثه  إظحاء  إن  أغداً. 
تعغؤئ ذرشغ الظجاع؛ شأطا الطرف افول شعع طدمعن 
السطعك والائسغئ وعع ظزام المةرم أجث، وأطا الطرف 
والطشغان  الزطط  سطى  باروا  الثغظ  البعار  شعط  الباظغ 
أطرغضا  سطى  شعجإ  الةرغح  ضافجث  جمعحٍ  شغ  وعط 
الثولغ،  المةامع  لصفص  إلسادته  افجث  عثا  تطعغع 
جغاجئ  سطى  البعار  تطعغع  شغ  أطرغضا  شاسامثت 
إغران  سطغعط  جططئ  جاظإ  شمظ  والةجرة؛  السخا 
بأعض  اجاطاسعا  طا  غئطحعا  تاى  والروس  وتجبعا 
الظاسمئ  الصعة  أطرغضا  أرجطئ  آخر  جاظإ  وطظ  الحام، 
الاغ لسئئ دور الظاخح افطغظ لطبعار وتشطشطئ شغعط 
ضًق  الثور  لعثا  اجاثثطئ  وصث  طظعط،  تمضظئ  تاى 
شضان  رئغسغ  بحضض  وترضغا  وافردن  السسعدغئ  طظ 
اخاراق  افردن  طعمئ  شضاظئ  طسغظ؛  دوٌر  طظعا  لضٍض 
ظتظ  المطاف  آخر  شغ  لعط  صالئ  الثغظ  درسا  بعار 
سمطعا  ضان  شصث  السسعدغئ  أطا  أتث،  سظ  ظثاشع  لظ 
سظ  المةاعثغظ  جماح  بضئح  ظةتئ  وصث  الشعذئ  شغ 
ذرغص اخاراصعا لطفخائض وترتغإ أوراق الشعذئ تاى 
بسرض  صعاعا  تساسرض  عظاك  الفخائض  أخئتئ 
بدسئ  جعى  الةمععري  الصخر  سظ  غئسث  ق  سسضري 
تضئغطعا  وتط  المةاعثغظ  بظادق  شخمائ  ضغطعطارات 
الثائظئ  المااجرة  وبالصغادات  الصثر  السغاجغ  بالمال 
الاغ لط تةطإ لطبعرة إق الثل والععان. وأطا الحمال 
الثي  أردوغان  المثادع  ظخغإ  طظ  ضان  شصث  المترر 
ع  خثَّ والثي  السعري  لطحسإ  الخثغص  بخعرة  ظعر 
رؤوجظا باخرغتاته الضاذبئ ضصعله "لظ ظسمح بتماة 
باظغئ" و"تطإ خط أتمر" و"جظسغث المعةرغظ لما بسث 
طعرك"... وغغرعا طظ الاخرغتات، ذئسا غراشص الثور 
الارضغ شرصئ ترصغع طتارشئ سمطعا الارصغع لطثور الارضغ 
بسخ  طظ  افطر  غثطع  وق  به...  المرتئطئ  والفخائض 
المرتئطئ  الفخائض  ألصماعط  الثغظ  السقذغظ  سطماء 
بسخ الثراعط لغضعظعا ذئعقً تصرع تغظ الطجوم! وصث 
ظةح أردوغان أغداً باخاراق الفخائض سظ ذرغص المال 

تامئ: التض السغاجغ شغ لغئغا وأخاعا جعرغا

بصعة  وتثسمعا  افتجاب  عثه  ترسى  الاغ  اإلجقطغئ 
طرضج  الةماعغر  سظث  لطعسغ  ضاطض  حئه  غغاب  شغ 
الصعة لطصعى الطائفغئ؛ الحغسغئ والسظغئ سطى السعاء، 
والمسآولئ افولى سظ الثراب الضئغر الثي لتص بالئطث. 
وطظث  ساتصعا  سطى  أخثت  الطفغطغئ  المآجسئ  شعثه 
سرشعط  جاجئ  أجعأ  تسعغص  لقتاقل  افّول  الغعم 
خقل  طظ  وجاعمئ  التثغث،  تارغثه  ذعال  السراق 
ضشطعا شغ ضاابئ دجاعر ذائفغ جّئإ وغسّئإ لطئطث 
طحاضض ق تخر لعا. عثه المآجسئ الغعم وسطى الرغط 
راسغئ  تئصى  أظعا  إق  براغماتغاعا  إظعار  طتاولئ  طظ 
طظث  رساعا  الاغ  والمطغحغات  افتجاب  ضعن  لطفساد 
شغ  أذرسه  غمّث  أخطئعذاً  الغعم  أخئتئ  افّول  الغعم 
ضض طراشص الثولئ وطآجساتعا. عثه افتجاب تماطك 
أغدا بروات عائطئ تساطغع طظ خقلعا تسط المسارك 
اقظاثابغئ لخالتعا، شعغ جرصئ خقل السظعات السحر 
تساطغع  والاغ  الثوقرات،  ططغارات  طؤات  الماضغئ 
الصداء،  وضسش  الرصابئ  طآجسات  غغاب  خقل  طظ 
اجاثثام ججء طظعا لحراء أخعات الظاخئغظ. ضما أّظعا 
تساعط بسمطغات تعرغإ ضئرى ظاغةئ جغطرتعا سطى 
المطارات والمعاظأ والمظاشث التثودغئ والاغ تثّر لعا 

أطعاق ذائطئ جظعّغا.
إلى  لطعخعل  اإلجقم  اجاشطئ  الاغ  الترضات  عثه 
أذماسعا وطضاجئعا وتتصغص طخالتعا بسث أن ُجطمئ 
سظث  السغاجغ  اإلجقم  خعرة  وحععئ  غغرت  التضط 
لطتضط  وخعلعا  ضان  وصث  أجمع،  السالط  وشغ  أعطه 
ضمظ خطئ غربغئ خئغبئ لدرب اإلجقم وجسطه دغظًا 
ضعظعتغاً شصط، وق سقصئ له بالسغاجئ وأظزمئ التغاة 
بمزعر  وإظعاره  وبصاشغ،  واجاماسغ  اصاخادي  طظ 
السخر  شغ  لطئحرغئ  غخطح  ق  الثي  الماثطش  الظزام 
إذا  تاى  والاضظعلعجغ،  السطمغ  والاصثم  التثغث 
شحطئ عثه الظماذج شغ السغاجئ وشغ التضط، اساصث 
أشسثته  اإلجقم  شغ  دخطئ  إذا  السغاجئ  أن  الئسخ 
وجطئئ طظه ذابسه الروتغ! إق أن شخض اإلجقم سظ 
لقجقم  وأٌد  عع  إظما  المةامع،  أظزمئ  وسظ  التغاة 

تامئ ضطمئ السثد: تغاان افتجاب "اإلجقطغئ" تئاطع السراق
وأظزماه وأتضاطه، وجتص لفطئ وِصَغمعا وتدارتعا 

ورجالاعا.
بالاالغ شإن التالئ الاغ غسغحعا أعض السراق الغعم عغ 
تالئ ذئغسغئ سظثطا غضعن ظزام الثولئ طفروضا طظ 
لسصغثة  وتحرغساته  صعاظغظه  شغ  وطثالفا  المساسمر، 
الئطث  وبروات  التضط  غخئح  وتغظ  وتدارتعا،  افطئ 
غظغمئ بغث وضقء المساسمر طظ التضام ورجال افسمال، 
وتغظ ق غةث الظاس طظ غرسى حآوظعط، سظثعا غضبر 
الرادسئ  الصعاظغظ  تفطح  ولظ  والفساد،  والزطط  الفصر 
وق اإلخقتات الارصغسغئ وق تاى تمقت ظحر بصاشئ 
طضاشتئ الفساد الاغ غثسع إلغعا بسخ الظاحطغظ شغ 
شساد  دام  طا  الظاس،  بصئ  اجارجاع  أو  سطغه  الصداء 
دغمصراذغًا  وضسغاً  الظزام  دام  شما  صائما.  الظزام 
غطئصه أظاس شاجثون ظخئعط الضاشر المساسمر، شق 
أطرغضا  به  تسمح  بما  إق  وصغادته  الئطث  طظ  غمطضعن 
طظ إذساطعط جرصات ججاء لثغاظاتعط، ورعظعط الئطث 
والشرب  الحرق  طظ  الضفرة  بغث  العشغرة  وطصثراته 
وخظثوق  الثولغ  والئظك  الماتثة  لفطط  وإخداسه 
الظصث... وغغرعا طظ المآجسات الاغ ق غثدع لعا بطث 

إق أعطضاه بحروذعا وجغاجاتعا.
وأخغرا إن السقج الثي ق غثفى سطى ضض ذي لإ أن 
تشغغر افحثاص ق غأتغ بثغر، وعع طا ذضره السثغث 
الثي  الظزام  عثا  تئثغض  غةإ  بض  المازاعرغظ،  طظ 
أرجى صعاسثه الضاشر المساسمر وإغةاد ظزام جغاجغ 
طظئبص طظ سصغثة افطئ، طظسةط طع ععغاعا الفضرغئ 
والتدارغئ ضما عع تال الثولئ اإلجقطغئ الاغ ذئصئ 
اإلجقم فضبر طظ بقبئ سحر صرظا، سظثعا ُغصئض الظاس 
لثغعط  تتصص  فظعا  ذعاسغئ  بصعاظغظه  اقلاجام  سطى 
جمغع الصغط؛ المادغئ وافخقصغئ والروتغئ واإلظساظغئ، 
وسظثطا غةث ضض شرد تصه شغ المال السام سظ ذرغص 
قرتضاب  طئررا  الساصض  غةث  ق  لطبروة،  السادل  الاعزغع 
الترام لضسإ المال، وتضعن تئسا لثلك تاقت الفساد 
أطظ  سطى  تآبر  وق  سقجعا،  غسعض  وحاذة  شردغئ 

 المةامع واجاصراره

الضاشر  وظةح  الفضر  باظتطاط  افطئ  اباطغئ  سظثطا 
المساسمر شغ عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ، وتمجصئ 
افطئ إلى أحقء طاظابرة، وتمجق ظسغب وتثتعا، وتسطط 
افسثاء سطى خغراتعا، وشصثت التضط بضااب ربعا وجظئ 
الةعاد  وتعصش  والاضظعلعجغا،  السطط  وخسرت  ظئغعا، 
أبظائعا،  بغظ  شاظئ  تروب  إلى  وتتعل  اهللا  جئغض  شغ 
وصاطئ أظزمئ وضسغئ سطى أظصاض خقشاعا... تضمئ 
وصث  دغظعا،  بأتضام  افطئ  جعض  وصئ  شغ  بالسطماظغئ 
تسمث الضفار وسمقؤعط إخفاء تصغصئ اإلجقم وإبرازه 
سطى أظه دغظ طظتخر شغ السئادات الفردغئ ولغج له 
جغض  شظحأ  والمةامع،  والثولئ  التغاة  بأظزمئ  سقصئ 
سطى ذلك طصاظع بأن اإلجقم لغج شغه ظزام تضط وق 
سقصئ له بالسغاجئ طظ صرغإ وق طظ بسغث، وسظثعا 
بضض  السطماظغئ  تطئغص  افطئ  أسثاء  سطى  جعقً  ضان 
جععلئ وغسر وبثون طظاعدئ لعا طظ المسطمغظ، إق 
أظه بسث أن ظعرت الختعة اإلجقطغئ واحاث سعدعا 
وضبر أظخارعا وأخئح تطئغص الحرغسئ غاغاعا وإصاطئ 
سظثعا  ذرغصاعا،  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
تارب الضفار وسمقؤعط اإلجقم ترباً ق ععادة شغعا، 
ولما خسر الضفار وسمقؤعط الترب الفضرغئ وترظتئ 
وأخئتئ  المسطمغظ  طظ  ضبغر  ولفزعا  السطماظغئ 
البعرات  واظثلسئ  لطسصعط  آغطئ  السطماظغئ  افظزمئ 
إلجصاذعا، جارع الضفار إلى تماغئ ضراجغ سمقئعط 
لمسئ  إلظصاذعط،  الماظعسئ  افجالغإ  واجاثثطعا 
سظثعط شضرة تسعغص السطماظغئ طظ جثغث، وبسث أن 
جعأتعا  وظعرت  طفاجثعا  واظضحفئ  سعارعا  بان 
المثظغئ  الثولئ  شضرة  شةاءت  أشضارعا،  وأشطسئ 
شاخثى  بعا!  لعا  سقصئ  ق  أو  السطماظغئ  غغر  وضأظعا 
تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه لئغان زغفعا 
وإظعار تصغصاعا وبّغظ طظاصداعا لطسصغثة اإلجقطغئ 
جثغثة  تسمغئ  وأظعا  الحرسغئ  لفتضام  وطثالفاعا 
أخرى  أجالغإ  وسمقؤعط  الضفار  شاباثع  لطسطماظغئ، 
وجقتا جثغثا شغ ترب اإلجقم وتسعغص السطماظغئ 
طظ جثغث، وغامبض ذلك شغ الدربئ العصائغئ والثطط 
اإلجقم  تصغصئ  تزض  لضغ  والمثظغئ  التدارة  بغظ 
الظعدئ  تصغصئ  غثرضعن  شق  المسطمغظ  سظث  غائمئ 

وضغش غسعدون خغر أطئ ضما ضاظعا طظ صئض.
والدربئ العصائغئ عغ اجائاق ضرب اإلجقم وتحعغعه 
سظث المسطمغظ وإبرازه بخعرة صاتمئ وطصجزة وبحسئ 
اإلرعاب)  سطى  (الترب  وطا  المسطمغظ،  سظث  خاخئ 
والشرب  الصئغض،  عثا  طظ  إق  الثقشئ  شضرة  وتحعغه 
وطظ  السصعط.  طظ  السطماظغئ  لتماغئ  ذلك  غسمض 
الاغ  وافظزمئ  السطماظغئ  لتماغئ  العصائغئ  الدربئ 
بثطط  وذلك  لطثقشئ  الساططغظ  ضرب  بعا  تتضط 
افوراق ووضسعط طع افتجاب الفاجثة شغ جطئ واتثة 
سئر الئراطب التعارغئ والئراطب السغاجغئ الساخرة الاغ 
وخئغث؛  خطغر  طفععم  لشرس  المعرجعن  غصثطعا 
سطى  التخعل  إق  غعمعا  وق  جعاء  ضطعا  افتجاب  أن 
السططئ ولع ضان ذلك سطى تساب طخالح افطئ ضطعا، 

وعثا غغر ختغح شـ"طظ غسّعي بأظش الظاصئ الثظئا"؟!
افتجاب  طع  واتثة  جطئ  شغ  الاترغر  تجب  شعضع 
شغ  وبغظعا  بغظه  الضئغر  لقخاقف  ختغح  غغر  افخرى 
المظعاج وذرغصئ إغةاده شغ تغاة افطئ، شتجب الاترغر 
اإلجقم،  طظ  لغج  طا  ضض  وغرشخ  اإلجقم  طظعاجه 
شعع غسسى إلى تطئغص اإلجقم وتثه سطى المسطمغظ 
تاسابص  افخرى  افتجاب  بغظما  لطسالط،  رجالاه  وتمض 
سصغثة  طع  تاظاصخ  وعغ  السطماظغئ  تطئغص  سطى 
اإلجقم وتثالش أتضاطه، وذرغصاعا شغ العخعل إلى 
السططئ غغر واضتئ وق طتثدة، شعغ صث تسغر سطى 
إلى  وخعلعا  ضان  إذا  اقصاراع  وخظادغص  اقظاثابات 
تساثثم  جعف  شإظعا  وإق  الظاغةئ  طدمعن  السططئ 
طظ  دواطئ  شغ  افطئ  وُتثخض  السسضرغئ  اقظصقبات 
السظش والخراسات، وتارغثعا ضطعا حاعث سطى دطعغاعا 
ظةث  بغظما  خالتعا،  شغ  اقظاثابات  تضعن  ق  سظثطا 
شغ  تامبض  المسالط؛  واضتئ  الاترغر  تجب  ذرغصئ  أن 
غساثثم  ق  شعع  السغاجغ،  والضفاح  الفضري  الخراع 
افسمال المادغئ طططصا وذرغصاه بابائ لط تاشغر طظ 
أضبر طظ ٦٠ ساطا ولظ تاشغر فظعا الطرغصئ الحرسغئ 

. الاغ رجط طسالمعا وخطعاتعا رجعل اهللا
افتجاب  بغظما  افطئ،  وتثة  إلى  غثسع  الاترغر  وتجب 
تجب  أن  ضما  تمجغصعا،  اجامرار  سطى  تسمض  افخرى 

بغظما  والطائفغئ،  والصعطغئ  العذظغئ  غظئث  الاترغر 
افتجاب افخرى تروج لعا وتثضغ ظارعا، وتجب الاترغر 
شغ  باإلجقم  لطتضط  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  غسمض 
بقد  طظ  الشربغ  الظفعذ  وذرد  التغاة  حعؤن  جمغع 
المسطمغظ ذردا ضطغا ورطغ سطماظغاعط ودغمصراذغاعط 
شغ واد جتغص، بغظما افتجاب افخرى تتاشر سطى بصاء 
بقد المسطمغظ طمجصئ تتضمعا أشضار الضفر وغعغمظ 

سطغعا ظفعذ الضفار... شحاان بغظه وبغظعا!
لطاثلغج  شعع  والمثظغئ  التدارة  بغظ  الثطط  وأطا 
صثغمًا  أخئح  اإلجقم  أن  إلصظاسعط  المسطمغظ  سطى 
سحرات  صئض  طظاجئا  ضان  الثي  الصثغط  ضالاطغفعن 
لعثا  افظسإ  عع  الثغمصراذغ  الظعب  بغظما  السظغظ، 
الجطظ شعع ضالاطغفعن التثغث! وظسغ المعرجعن أن 
اإلجقم صئض الثغمصراذغئ بمؤات السظغظ وأن السعدة 
الرجعل  لسخر  السعدة  عع  جظئ   ١٤٠٠ صئض  طا  إلى 
أشدض  وعع  سطغعط  اهللا  رضعان  الضرام  وختاباه   

السخعر شغ تارغت المسطمغظ والسالط بأجره.
الضفار  طظ  طاسمث  والمثظغئ  التدارة  بغظ  والثطط 
وافحغاع  افتئاع  جعض  سظ  له  وغروج  والسمقء 
طآلش  طظ  شضط  بغظعما،  الفرق  إدراضعط  لسثم 
غفااح طصثطئ ضاابه سظ التدارة بصعله سظث تسرغش 
بغظعما  غمغج  ق  شعع  المثظغئ)  أي  (التدارة  التدارة 
خطأ  وعثا  لطمثظغئ  طرادشًئ  التدارة  غةسض  عع  بض 
الئسطاء،  وغخثصه  الثئباء  له  طتخ غاسمث الاروغب 
المغضرشعن  الثطغإ  غساثثم  ضغش  صائطعط  شغصعل 
طفاعغمعا  غعاجط  بط  الشربغئ  التدارة  أظاةاه  الثي 
بالمغضرشعن  غظافع  ضغش  خقله؟  طظ  وأشضارعا 
والضعربائغئ  الطئغئ  وافجعجة  والضمئغعتر  والاطغفعن 
والسطماظغئ  الثغمصراذغئ  غرشخ  بط  واإللضاروظغئ 
والترغئ والسثالئ اقجاماسغئ والثخثخئ وصث خرجئ 

جمغسعا طظ طحضاة واتثة (الشرب)؟
شضان ق بث طظ تعضغح الفرق بغظعما إلزالئ اإلحضالغئ 
سظث الئسطاء، تاى ق غثلج سطغعط السمقء وأحرارعط:

شعغ  التغاة،  سظ  المفاعغط  طةمعسئ  عغ  شالتدارة 
اإلجقطغئ  شالتدارة  تدارتعا؛  أطئ  ولضض  خاخئ، 

تثاطش تماطا سظ التدارة الشربغئ لبقبئ أجئاب:
التدارة،  سطغه  تصعم  الثي  افجاس  اخاقف   -١
اإلجقطغئ  السصغثة  سطى  تصعم  اإلجقطغئ  شالتدارة 
بغظما التدارة الشربغئ تصعم سطى سصغثة شخض الثغظ 

سظ التغاة.
والترام،  التقل  عع  اإلجقم  شغ  افسمال  طصغاس   -٢

بغظما طصغاس افسمال لطتدارة الشربغئ عع الظفسغئ.
اهللا  رضعان  ظغض  عع  اإلجقم  شغ  السسادة  طسظى   -٣
بغظما طسظى  واجاظاب ظعاعغه،  باتئاع أواطر اهللا  تسالى 
السسادة شغ التدارة الشربغئ عع التخعل سطى أضئر 

صثر طظ الماع الةسثغئ.
شالتدارة اإلجقطغئ تاظاصخ طع التدارة الشربغئ فن 
طفاعغط ضض تدارة تثاطش سظ طفاعغط افخرى تمام 

اقخاقف.
شغ  المساثثطئ  المادغئ  افحضال  شعغ  المثظغئ  أطا 

حآون التغاة وعغ صسمان:
الظاتةئ  ضالامابغض  التدارة  سظ  ظاتةئ  طثظغئ   -١
سظ التدارة الشربغئ ق غةعز أخثعا ضالتدارة جعاء 
بسعاء، وضثلك لئج المرأة المسطمئ غثاطش سظ لئج 

المرأة الضاشرة...
٢- طثظغئ ظاتةئ سظ السطط وعغ ساطئ ق تثاص بعا 
وجمغع  والمغضرشعن  الاطغفعن  طبض  أخرى  دون  أطئ 
وذئغئ  وإلضاروظغئ  ضعربائغئ  طظ  المثاطفئ  افجعرة 

وخظاسات والسغارات والطائرات وغغرعا...
التضط،  ضظزام  الشرب  طظ  أخثعا  غةعز  ق  شالتدارة 
شعع شغ اإلجقم خقشئ سطى طظعاج الظئعة بغظما شغ 
وعغ  وجمععرغئ...  ططضغئ  أظزمئ  الشربغئ  التدارة 
أظزمئ ق غةعز أخثعا وتطئغص طفاعغمعا، شعغ جئإ 
الئقء الثي تض بالمسطمغظ، أطا المثظغئ الظاتةئ سظ 
السطط شعغ ساطئ لةمغع الئحر وغةعز أخثعا طظ غغر 

المسطمغظ.
جئإ  عغ  الفاجثة  وطفاعغمعا  الشربغئ  والتدارة 
اظتطاط المسطمغظ، والاثطص طظعا ورشدعا وإصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تتضط 
غتصص  الثي  عع  التغاة  حآون  جمغع  شغ  باإلجقم 

 ظعدئ المسطمغظ طظ جثغث
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أسطظئ سدع المةطج السغادي رجاء ظغضعق سئث المسغح 
شغ تخرغح ختفغ غعم السئئ ٢٠٢٠/٦/١٣م، أظعا 
أجرت اتخاقً بعضغطئ وزارة الاربغئ والاسطغط تعل خطع 
جثول الِتخص الارضغجغئ طظ طادة الاربغئ المسغتغئ 
٢٠٢٠م،  لطسام  افجاس  حعادة  بُطقب  والثاص 
وصالئ  الصادطئ،  افغام  خقل  الاطفاز  سئر  ببعا  المصّرر 
المعاذظئ  دولئ  تضعن  أق  طظ  طظاص  وق  ظغضعق 
الخغتئ  (ختغفئ  والعاجئات.  لطتصعق  افجاس  عغ 

٢٠٢٠/٦/١٤م).
طا طسظى أن تضعن المعاذظئ أجاس التصعق والعاجئات؟ 
وعض لطعذظ ظزام غظزط عثه التصعق والعاجئات؟

افغام  عثه  تثاوله  ضبر  الثي  المعاذظئ  طخططح  إن 
الصعاظغظ  شغ  واضح  وتأبغر  شاسض  وجعد  له  وأخئح 
المخططح  عثا  ضان  وإن  والمةامع،  والبصاشئ  والفضر 
بثأ غاسرض لقعاجاز شغما غحئه افزطئ، وذلك بفسض 
تأبغرات السعلمئ الُمطشغئ لاأبغرات التثود ولثخعخغات 
المةامسات (البصاشئ والفضر والسادات) والاغ تساعثف 
لطسالط  واتثة  تضعطئ  العذظغ،  التاجج  ضسر  أو  إلشاء 
تئثل  وأطعال  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  بعا  غئحر 
لطصاح ضعروظا الثي بتسإ طاابسغظ غخإ شغ الةععد 
ظفسعا، وطا أطعال الرأجمالغ بغض غغاج الاغ تظفص 

إق لثلك.
لضظ  ن"  ط  "و  طادة  طظ  طأخعذ  لشئ  المعاذظئ  لفر 
لغج سطى المسظى المخططح سطغه، وشغ لسان السرب: 
"العذظ المظجل تصغط به وعع طعذظ اإلظسان وطتطه 
طرابدعا  والئصر:  الشظط  وأوذان  أوذان،  والةمع 
وأوذظ:  بالمضان  وذظ  إلغعا...  تأوي  الاغ  وأطاضظعا 
أرض  شقن  أوذظ  غصال  وذظا،  اتثثه  وأوذظه:  أصام، 
شغعا،  غصغط  وطسضظا  طتقً  اتثثعا  أي  وضثا:  ضثا 
الثغض  طظه  لارجض  غعذظ  الثي  المعضع  والمغطان: 
شغ السئاق، وشغ خفاه ملسو هيلع هللا ىلص: "ضان ق غعذظ افطاضظ" 
أي ق غاثث لظفسه طةطسا غسرف به، والمعذظ: طفسض 
طظه، وغسمى به المحعث طظ طحاعث الترب وجمسه 
طعاذظ، والمعذظ: المحعث طظ طحاعث الترب، وشغ 
َُّ يِف َموَاِطَن  ُكُم اهللا الاظجغض السجغج صال تسالى: ﴿لََقْد نرََصَ

َكثرَِيةٍ...﴾.
تتمض  وق  شغه،  واإلصاطئ  المضان  تعل  تثور  شالضطمئ 
طسظاعا  سظ  تجغث  صغمئ  غتمض  اخطقتغاً  طثلعقً 
الطشعي، وطظ عظا غائغظ أظه ق دقلئ لشعغئ شغ ضطمئ 
عثه المادة "وذظ" سطى المساظغ والثققت الاغ أرغث 

لعا أن تتمطعا والاغ ظسرض لعا قتصاً.
الاغ  عغ  وأععاءعط  الئحر  سصعل  شإن  التصغصئ  وشغ 
واظطقصًا  المصاغغج،  لعا  وتدع  الفضرة  عثه  تتضط 
طظ عثا شإن افشضار والسقصات والصعاظغظ الماسطصئ بعا 
تظاصض طظ وضع إلى وضع آخر وطظ ذعر إلى ذعر بان 
تئساً لجغادة سطط اإلظسان أو ظصخاظه وتئساً لتسظ خطصه 
لما غراه طتصصا لمخالته، وصث تاول  أو جعئه، وتئساً 
الئسخ أن غساثرج سظ ذرغص الصغاس دقلئ لشعغئ 
سطى جعاز اجاسمال لفر المعاذظئ بمسظى المساغحئ، 
ورغط أن عثا اقجاسمال ق وجعد له شغ لشئ السرب، 
شإظه  خعابه  أو  وجعده  بفرض  شإظه  طتثث،  عع  بض 
غثل  أن  غراد  الثي  اقخطقتغ  المسظى  سطى  غثل  ق 
الصرن  شغ  ظاةئ  الاغ  "افوذان  المعاذظئ  لفر  سطغه 
السحرغظ ظاغةئ قتفاصغئ بغظ الضفار لاصسغط طا غسمى 
ترضئ الرجض المرغخ والمسظغ عظا دولئ الثقشئ شغ 

اتفاصغئ جاغضج بغضع ١٩١٦م".
لضظ عثا الطفر أرغث له أن غتمض بسثًا شضرغاً تئظى سطى 
أجاجه الاخعرات والاخرشات شغ العذظ الثي غتمض 
اجط "دولئ" لغتض طتض الثغظ شغ خغاغئ الاخعرات 
المخططح  عثا  أن  خاخئ  السقصات،  وإصاطئ  وافشضار 
السالط  شغ  لطثغظ  باظتغاه  ظععره  بثاغات  ارتئطئ 
طفاعغط  وتشطغإ  شغه،  ظعر  الثي  الظخراظغ  الشربغ 
بثغطئ تاظضر لطثغظ وتسطغ طظ صغمئ الةظسغئ والاراب 
العذظغ واقساجاز به أضبر طظ غغره، واقظاماء إلى ترابه 
الاارغثغ وساداته وبصاشاه ولشاه، والاغ حضطئ ظسغةًا 
غتغط بالعذظ تاى تعلاه إلى رطج ُغعالى شغه وُغسادى 
سطغه وطظه تساظئط الصغط والسطعك والسادات؛ وسطى 
الثغظ  سظ  بسغثًا  والعاجئات  التصعق  تتثد  أجاجه 
الفضرة،  عثه  غسارض  بصاشغ  أو  شضري  طعروث  أي  أو 
تغث غسمض سطى إذابئ ضض افشضار واقظاماءات السصثغئ 

والسرصغئ.
عثه  سطى  غعجث  لط  المعاذظئ  طخططح  أن  ورغط 
الخعرة أول أطره بض أخث غاطعر وغظاصض طظ طفععم 
إلى طفععم، بتغث ق غمضظ العصعف سطى تسرغش جاطع 
له، إق أظه غظزر لطمعاذظئ بعجه سام سطى أظعا سقصئ 
الثولئ  تمبطه  الثي  العذظ  وبغظ  الفرد  بغظ  صاظعظغئ 
والصدائغئ،  والاظفغثغئ  الاحرغسغئ  البقث  بسططاتعا 
والاغ  السقصئ،  عثه  السائثة  الصعاظغظ  تظزط  تغث 

المةطج  صعات  بغظ  طةثدا  الصاال  جئعات  احاسطئ 
اقظاصالغ الةظعبغ الثي أظحأته اإلطارات، وبغظ صعات 
خطغفًئ  برغطاظغا  جسطاه  الثي  عادي  طظخعر  ربه  سئث 
لطعالك سطغ خالح وشص اتفاصغئ المئادرة الثطغةغئ الاغ 
رساعا الثول الثمج دائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ 
الثولغ. وضان الطرشان صث وصسا سطى طا غسرف بـ"اتفاق 
الرغاض" السام الماضغ شغ الرغاض، والثي غظص سطى 
سئث  تضعطئ  ضمظ  الةظعبغ  اقظاصالغ  المةطج  دطب 
ربه عادي شغ اإلذارغظ السسضري والسغاجغ، وبعثا 
غخئح المةطج اقظاصالغ ذائئاً داخض تضعطئ سئث ربه 

عادي وغفصث ضغظعظاه بعخفه ضغاظاً طساصقً.
شثًا  الرغاض  اتفاق  تعصغع  طظ  السسعدغئ  جسطئ  وصث 
رضغجًة  طظه  وجسطئ  إسقطعا  وجائض  له  جثرت  ضئغرا 
اقتفاق  وبارك تراطإ ذلك  لطتض الحاطض شغ الغمظ، 

واخفا إغاه بظخٍر شغ جغاجئ الممطضئ.
وضاظئ السسعدغئ تعثف طظ إبراطه أن تةسض المةطج 
التض  طفاوضات  شغ  واتثًا  ضغاظا  والحرسغئ  اقظاصالغ 
الباظغ،  الطرف  التعبغعن  غضعن  أن  سطى  الحاطض، 
سطى  غتاشر  طظ  أطرغضا  لسغثتعا  تدمظ  وبعثا 
المخالح افطرغضغئ شغ الغمظ بأن غضعن لعط ظخش 
ضما  تماطا  التعبغغظ،  خقل  طظ  افصض  سطى  السططئ 
عع التال شغ لئظان إذ جسطئ السسعدغئ لتجب إغران 
ولط  الئقد.  شغ  السططئ  شغ  واجسًئ  طساتًئ  عظاك 
تضظ السسعدغئ غعطاً طسظغًئ بصاال التعبغغظ، بض سطى 
السضج، شعغ بصغادتعا لطاتالش السربغ صاطئ بتماغئ 
بغظما  الئقد،  شغ  تمثدعط  لعط  وجعطئ  التعبغغظ 
ضمظئ لعط أطرغضا تمبغق جغاجغا شغ افطط الماتثة 

والمتاشض الثولغئ غعازي تمبغض تضعطئ عادي.
وعضثا ضان، شصث أجئرت السسعدغئ ذرشغ الظجاع شغ 
جظعب الغمظ سطى الثعاب إلى الرغاض وتعصغع "اتفاق 
الرغاض" الثي غسعض لعا الطرغص ظتع تظفغث الثطئ 

افطرغضغئ.
إق أظه وطظث الغعم افول لاعصغع اتفاق الرغاض لط غسمض 

تصعم سطى أجاس اقظاماء لعذظ واتث خاضع لظزام 
إذار  خارج  بحغء  اقرتئاط  سظ  بسغثًا  واتث  جغاجغ 
العذظ جعاء أضان الثغظ أم البصاشئ أم غغر ذلك، وعغ 
سقصئ اخطظاسغئ ولغسئ سقصئ ذئغسغئ، شعغ لغسئ 
عظاك  بض  إظساظغاه  بمصادى  لقظسان  لخغصئ  خفئ 
غفصثعا  أن  غمضظ  اإلظسان  أن  ضما  قضاسابعا،  ذرق 
أو  الةظسغئ  "إسطاء  طسغظئ؛  وضعابط  حروط  وشص 

الترطان طظعا".
ضما أن افتضام المظزمئ لعثه السقصئ صابطئ لطاشغغر 
تدئط  الاغ  الصعاظغظ  تشغغر  إطضاظغئ  طظ  اظطقصا 
تثود تطك السقصئ وتئغظ التصعق والعاجئات المارتئئ 
لغج  واآلن  جعداظغاً  ضان  الةظعبغ  سطغعا "شالمعاذظ 

جعداظغاً"!
افشراد  جمغع  غخغر  المعاذظئ  طئثأ  طظ  واظطقصا 
(المعاذظعن) شغ طرضج صاظعظغ واتث، شما غةعز لفرد 
طظه  غمظع  شرد  طظه  غمظع  وطا  افشراد،  لةمغع  غةعز 
السثل  بعجعب  المسطمغظ  إغمان  وطع  افشراد،  جمغع 
ظخئ  ضما  طتاربغظ  ضفارًا  ضاظعا  لع  تاى  الةمغع  طع 
أغدا  الظخعص  لضظ  الحرسغئ،  الظخعص  ذلك  سطى 
اخاخئ الضفار جاضظغ دار اإلجقم (أعض الثطئ) بئسخ 
وافخث  المسطمغظ.  سظ  شغعا  غثاطفعن  الاغ  افتضام 
بمئثأ المعاذظئ سطى الظتع الماصثم غسظغ إعثار تطك 
افتضام، وبمصادى ذلك غةعز لطغععدي أو الظخراظغ 
طظ جاضظغ دار اإلجقم أن غضعن ولغاً فطر المسطمغظ، 
وبمبض ذلك غصعل ضض الثغظ غظادون بمئثأ المعاذظئ، 
طع  المعاذظئ  طفععم  تسارض  به  غائغظ  طما  وعثا 
وق  أخرى.  وأبعاب  الئاب  عثا  شغ  الحرسغئ  افتضام 
الصئعل  سثم  غسظغ  الحرسغئ  بافتضام  الاصغث  أن  حك 
بمئثأ المعاذظئ أو الاصغث به؛ إذ المعاذظئ عغ سقصئ 
تصعق  وجعد  طع  ودولئ  (طعاذظ)  شرد  بغظ  صاظعظغئ 
غضعن  أن  سطى  والثولئ  الفرد  بغظ  طائادلئ  وواجئات 
العذظ طخثر التصعق والعاجئات وق حغء غغره، طع 
وجعد المساواة بغظ افشراد (المعاذظغظ) جمغسعط سطى 
صاسثة اقحاراك شغ العذظ وخدعع الفرد (المعاذظ) 
فظزمئ المةامع والاصغث بعا واجائساد الثغظ طظ عثه 

السقصئ الصاظعظغئ اجائسادًا طصخعدًا.
شغ  عغ  المعاذظئ  إلى  الثسعة  أن  ذلك  طظ  وغائغظ 

تصغصاعا دسعة إلى السطماظغئ ولضظ بمخططح جثغث!!
إن الامسك بالحرغسئ اإلجقطغئ طسارٌض تماطاً لمئثأ 
غجسمه  طا  لغج  بالمعاذظئ  المراد  أن  غئغظ  المعاذظئ 
المروجعن لعا وعع تسظ الاساطض طع المثالش أو الئر 
به والسثل طسه وظتع ذلك طظ المصعقت الاغ تمّطعا 
افجماع، بض المراد طظعا تظتغئ الحرغسئ وإبطال السمض 

بعا، وأن غتاضط الظاس إلى طا غروظه وغافصعن سطغه.
تصغصغًا  طسظًى  غرون  ق  الثغمصراذغ  الفضر  وأختاب 
ضما  لغئرالغئ،  دغمصراذغئ  دولئ  شغ  إق  لطمعاذظئ 
تصغصغًا  طسظى  غرون  ق  اقحاراضغ  الفضر  أختاب  أن 

لطمعاذظئ إق شغ دولئ دغمصراذغئ احاراضغئ.
لطافرق  دسعة  تمبض  لطمسطمغظ  بالظسئئ  والمعاذظئ 
الفرد  طظ  وقء  عظاك  شغضعن  والاصعصع،  والاحائ 
وق  سظه،  وغثاشع  بصعاظغظه  غطاجم  لعذظه  (المعاذظ) 
الماراطغئ  وأطاه  افوجع  طتغطه  إلى  ذلك  غاسثى 
جشراشغئ  بأبساد  طرتئطئ  المعاذظئ  فن  افذراف، 

طتثودة لاتصغص طظاشع دظغعغئ.
وبائظغ المعاذظئ والثسعة إلغعا تجداد سعاطض اقظسجال 
بغظ أوذان افطئ العاتثة، واظطقصاً طظ عثه المعاذظئ 
المتخعرة شغ العذظ أشاى بسخ المظسعبغظ لطسطط 
"لطمسطمغظ شغ الةغح افطرغضغ" سظثطا اساثت أطرغضا 
سطى أششاظساان، بةعاز اقحاراك شغ طصاتطئ المسطمغظ 
شغ أششاظساان، وطظ صئض ذلك بسصعد شغ بثاغئ الصرن 
طظاعدئ  دسعات  طخر  شغ  صاطئ  المغقدي  السحرغظ 
الطغئغغظ  إخعاظعط  طساسثة  شغ  المخرغغظ  قحاراك 
أبظاء  بغظ  تفرق  شالمعاذظئ  اإلغطالغ،  اقتاقل  ضث 
افطئ العاتثة وتةسض لطمحارضغظ شغ وذظ المسطمغظ 
طظ أعض الثغاظات المئاغظئ له تصعصاً لغسئ لطمسطط طظ 
وذظ آخر، طما غمبض إسقء لرابطئ المعاذظئ (العذظ) 

سطى رابطئ الثغظ (افطئ).
إن الرابطئ الاغ تربط المسطمغظ بسدعط بئسخ شغ 
طحارق افرض وطشاربعا عغ رابطئ اإلغمان الماةسثة 
الصائمئ  المعاذظئ  رابطئ  ولغسئ  العاتثة،  افطئ  شغ 
الظخعص  طظ  الضبغر  دلئ  شصث  العذظ،  أجاس  سطى 
أن  سطى  الصطع  لثرجئ  دقلاعا  تخض  الاغ  الحرسغئ 
شغ  المسطمغظ  بغظ  تربط  الاغ  عغ  اإلغمان  رابطئ 
طحارق افرض وطشاربعا. صال تسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن 
لََعلَُّكْم   ََّ اهللا وَايَُّقوا  َخَوْيُكْم 

َ
أ َننْيَ  ْصلُِحوا 

َ
َفأ إِْخَوٌة 

تُرمَْحُوَن﴾.، ولضظ شسطغاً ق غتصص عثه الرابطئ إق دولئ 
غعتثعط  الثي  اهللا  بحرع  المسطمغظ  تتضط  طئثئغئ 

 سطى اخاقف أوذاظعط

شغ خئر سطى طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢٩ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م) جاء طا غطغ: "خرجئ طزاعرات 
شغ واحظطظ ولظثن لطاظثغث بالسظخرغئ بسث طصاض طعاذظ أطرغضغ طظ أخض أشرغصغ سطى غث حرذغ أبغخ شغ 
العقغات الماتثة، وبغظما طظسئ طزاعرات شغ بارغج ظثدت واحظطظ بـ"ظفاق" افطط الماتثة بسث إخثارعا 
صرارا غثغظ السظخرغئ رغط أظه لط غحر إلى العقغات الماتثة. شصث تةمع اآلقف شغ طثن أطرغضغئ أطج الةمسئ 
لقتافال بغعم تترغر السئغث، وعع سططئ إلتغاء ذضرى قظاعاء السئعدغئ تتمض خثى خاخا عثا السام بسث طعجئ 
طظ اقتاةاجات والئتث سظ الثات تعل إرث الئقد طظ الزطط السظخري. وأجصط طازاعرون تمباق غةسث صائثا 
ضعظفثرالغا شغ الساخمئ افطرغضغئ واحظطظ، شغ إذار طعجئ طظ المزاعرات المظاعدئ لطسظخرغئ شغ العقغات 
الماتثة. وأظعرت لصطات تطفجغعظغئ تمبال ألئرت باغك الصرغإ طظ جاتئ الصداء شغ واحظطظ أبظاء إجصاذه 
باجاثثام التئال شغما ضان المازاعرون غعافعن "تغاة السعد طعمئ"، بط اجاثثطعا جائق إلحسال الظار شغه، 
صئض أن تثمثعا الحرذئ. واظثلسئ اتاةاجات تظثد بالسظخرغئ ووتحغئ الحرذئ شغ أظتاء الئقد وتعل السالط 
طظث وشاة جعرج شطعغث أبظاء اتاةازه طظ صئض حرذئ طغظغابعلغج الحعر الماضغ. وترددت شغ بسخ اقتاةاجات 
ططالئات لطسططات بإزاتئ ظخإ تثضارغئ تضرم حثخغات طظ الةاظإ الضعظفثرالغ الثي ضان طآغثا لطسئعدغئ 
إبان الترب افعطغئ افطرغضغئ. وشغ برغطاظغا، ظزمئ ترضئ "تغاة السعد طعمئ" طزاعرتغظ شغ لظثن رشدا 
لطسظخرغئ رغط دسعات الحرذئ إلى تةظإ الاةمسات الضئغرة، واقلاجام بصعاسث الائاسث الةسثي. وخرجئ شغ 
شرظسا شغ طثن سثة - وطظعا الساخمئ بارغج - طسغرات، لطمطالئئ باسعغئ أوضاع القجؤغظ غغر الظزاطغغظ 
وتئظغ جغاجئ جثغثة لطعةرة، شغما صررت الحرذئ طظع بقث طزاعرات، طظ بغظعا طزاعرة ضث السظخرغئ ضاظئ 

جااعجه إلى السفارة افطرغضغئ".

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
احتجاجات فی واشنطن وباریس ولندن ضد العنصریۀ
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ 

ظزام آل جسعد غخر سطى تطئغص اتفاق الرغاض 
وتضعطئ عادي واقظاصالغ غمسظان يف سرصطاه
ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظـ  ــــــــــ

ذرشا الظجاع شغ الةظعب سطى تظفغثه، بض اتعط ضض ذرف 
اآلخر بسرصطاه، وضبغرا طا دارت بغظعما تروب سئبغئ شغ 
سثن وأبغظ وحئعة وجصطرى، تعثف إلى سرصطئ اتفاق 
لمخالح  خثطئ  افطرغضغئ  الثطئ  وتسطغض  الرغاض 
برغطاظغا شغ الئقد والاغ غمبطعا ضٌض طظ تضعطئ سئث 
ربه عادي واإلطارات بمةطسعا اقظاصالغ، والدتغئ عط 
أعض الغمظ بضض طا تتمطه الضطمئ طظ طسظى، شتضعطئ 
صغادات  وضثلك  الئقد،  خارج  تسغح  عادي  ربه  سئث 
اإلطارات وصغادات طةطسعا اقظاصالغ، بغظما زرسعا جظعدا 
داخض الئقد جفضعا الثطاء واظاعضعا الترطات ودطروا طا 
بصغ شغ الئقد طظ خراب وسابعا شغعا شسادًا لط تفسطه 

ططغحغات التعبغ الاغ غجسمعن أظعط جاءوا لمصاتطاعا!
إن طا غتثث شغ أبغظ وجصطرى الغعم عع تطصئ طظ 
العصئ  شغ  الرغاض،  اتفاق  تسطغض  طسطسض  تطصات 
أسطظاه  طا  وآخره  تفسغطه،  سطى  السسعدغئ  تخر  الثي 
روغارز طظ أن السسعدغئ تصارح إذارًا إلظعاء المعاجعئ 

بغظ الحرسغئ واقظاصالغ.
وعضثا غادح لضط غا أعض الغمظ السثو سغاظاً؛ إظعا أذراف 
الظجاع المتطغئ وصغاداتعا (حرسغئ سئث ربه، والتعبغعن، 
لثغضط  طسروشئ  صغادات  وضطعا  اقظاصالغ)  والمةطج 
شغ  ولشئ  وصث  التالغ  وجةطعا  الماضغ  تارغثعا  طظ 
دطائضط، ولط تسِظعا غعطا رساغاضط، شعا أظاط الغعم بثون 
أبسط طصعطات التغاة طظ ضعرباء وطغاه ووصعد وغاز 
طظجلغ، بق ذرصات خالتئ وبق طساحفغات صادرٍة سطى 
رساغاضط، شغ العصئ الثي تآطظ شغه تطك السخابات، 
خروج برواتضط (طظ ظفط وغاز و...) إلى أجغادعط خارج 
الئقد... لصث جسطئ تطك الصغادات المتطغئ لسثوظا جططاظا 
سطغظا، بغظما غأطرظا اهللا بأق ظةسض لعط ذلك ﴿َولَن جَيَْعَل 

َُّ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾. اهللا
شإلى السمض إلصاطئ ظزام اإلجقم ظثسعضط تتئ راغئ 
خقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة بّحر بسعدتعا ظئغ افطئ 
سطغه أشدض الخقة والاسطغط «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ 

 ِة». رواه أتمث النُُّبوَّ

شغ  الظائإ  "وخش  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م)  ١٤٤١عـ،  حعال   ٢٩ السئئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
الئرلمان المخري أتمث الطظطاوي برظاطب اإلخقح اقصاخادي الثي تطئصه التضعطئ المخرغئ بالزالط، وتثر 
لطسام  لطثولئ  الساطئ  المعازظئ  طحروع  طظاصحئ  أبظاء  ضطماه  وشغ  اقصاراض.  جغاجئ  شغ  الئقد  اجامرار  طظ 
إخقح  إق  عع  طا  اصاخادغا  إخقتا  التضعطئ  تسمغه  "طا  إن  الطظطاوي  صال   ،٢٠٢٠-٢٠٢١ المصئض  المالغ 
ظصثي، وظالط سطى المساعى اإلظساظغ". ضما اظاصث الظائإ الئرلمان أغدا لسثم صغاطه بأي تسثغقت جععرغئ 
سطى طحروع المعازظئ المصثم طظ التضعطئ. وتساءل سظ المشالطات شغ تصثغر المئالس المثخخئ لصطاسات 
الختئ والاسطغط والفقتغظ بالصغط المططصئ، صائق إظه غةإ أن تظسإ إلى الظاتب المتطغ اإلجمالغ. وأضاف 
الطظطاوي أظه سظث الظزر إلى ظسئئ اإلظفاق سطى عثه الصطاسات المعمئ إلى الظاتب المتطغ اإلجمالغ جظةث أن 
اإلظفاق سطغعا غصض ساطا بسث اآلخر، وق غتصص الظسإ المظخعص سطغعا شغ الثجاعر. ضما تثر الظائإ المسارض 
طظ اقجامرار شغ جغاجئ اقجاثاظئ، طآضثا أن اإلظفاق سطى خثطئ الثغعن شغ المعازظئ الساطئ غمبض ١٢ ضسش 
اإلظفاق سطى الختئ شغ المعازظئ. وأضاف "جظارك لمظ بسثظا ترضئ بصغطئ، ولفجش شإن المعاذظ المخري 
الفصغر عع الثي غاتمض تضالغش الاسطغط والختئ". وتساءل الظائإ: ضغش غمضظ لطتضعطئ أن تصعل إظعا جادة 
شغ إخقح الاسطغط رغط ضسش طثخخات صطاع الاسطغط شغ طحروع المعازظئ شغ ظض وجعد سةج شغ المسطمغظ 
وسةج شغ المثارس وضسش رواتإ المسطمغظ؟ وشغ خاام ضطماه تساءل الطظطاوي جاخرا "عض التضعطئ تثحى 
التضعطئ  جاأخث  وعض  لطمةطج؟  طظعا  المصثم  المعازظئ  طحروع  سطى  الئرلمان  طعاشصئ  سطى  التخعل  سثم 

باعخغات افسداء؟ وعض جغرشخ الئرلمان طحروع المعازظئ أم غصعم باسثغقت جععرغئ سطغه؟"."

وشهد شاهد من أهله
برلمانی مصري: اإلصالح االقتصادي ظالم 
واالستمرار فی االستدانۀ سیقودنا لإلفالس


