
وزادت تضالغش الاأطغظ الختغ شغ أطرغضا طظث السام 
١٩٨٤ بظسئئ ٧٤٪ شغ تغظ زادت افجعر شغ الفارة 
بأّن الاأطغظ الختغ  ظفسعا بظسئئ ٢٤٪ شصط، سطماً 
الحسإ  طظ  بالمائئ  الثمسغظ  صرابئ  إق  ُغشطغ  ق 

افطرغضغ.
ظساحش  أْن  ُغمضظ  والثي  الاصرغر  ُططثص  عع  عثا 
شغ  أطرغضا  شحض  أّن  وعغ  جثًا  ُطعمئ  تصغصًئ  طظه 
افطعال  صطئ  سظ  ظاجماً  لغج  ضعروظا  طرض  طعاجعئ 
افطعال  تعزغع  ضغفغئ  بسئإ  عع  بض  واإلطضاظغات، 
بحضض خاص وبسئإ شساد رساغئ حآون الظاس الاغ 

ترتضج إلى المئثأ الرأجمالغ بحضٍض سام.
الصطاع  طغجاظغئ  طظ   ٪٥٣ طظ  أضبر  ُتظفص  شأطرغضا 
تخئ  تساظجف  الاغ  الاأطغظ  حرضات  سطى  الختغ 
افجث طظ المغجاظغئ، شغما تساتعذ حرضات الثواء سطى 
١٥٪ طظ المغجاظغئ، وعثه افطعال الاغ ُتحّضض أضبر طظ 
٧٥٪ طظ المغجاظغئ تسغطر سطغعا حرضات ق عّط لعا إق 
الربح، وعغ ُتااجر بختئ الظاس طظ خقل المداربئ 
بعثه افطعال شغ افجعاق المالغئ، وطظ خقل اتاضار 
المطضغئ الفضرغئ لخظاسئ افدوغئ، طّما غآدي إلى ارتفاع 

أبمان افدوغئ وارتفاع تضالغش الاطئغإ.
شحرضات الاأطغظ وحرضات افدوغئ تساتعذ سطى عثه 
الثثطئ  ُتصّثم  وق  الظاس  وطظ  التضعطئ  طظ  افطعال 
طع  افطعال  جمع  عّمعا  ضض  فّن  المططعبئ  الختغئ 
لطمآّطظغظ،  الختغئ  الثثطئ  طظ  افدظى  التث  تصثغط 
شرخئ  افطعال  عثه  سطى  اجاتعاذعا  شغ  تةث  شعغ 
الئعرخات،  شغ  بعا  المصاطرة  سئر  تضثغسعا  لجغادة 
أّن المساحفغات افطرغضغئ صث  لثلك لط غضظ ُطفاجؤاً 
ظعر أّظعا شغ عثه افزطئ تفاصر لعجعد أدوات ذئغئ 

لصث سالب الرأجمالغعن وأحئاععط أزطئ ضعروظا سطى 
بقث طراتض:

التةر  والباظغئ  المعضعع...  سطى  الاضاط  افولى 
الختغ والسجل الةجئغ... والبالبئ السجل حئه الضاطض 

شغ الئغعت.
تتض  ق  أظعا  غائغظ  البقث  المسالةات  عثه  وباثبر 
آخر،  شحًق  شحض اقصاخاد  جاجغث  عغ  بض  المحضطئ، 
والسأم  المطض  وطظ  المرض  عثا  طظ  تداسش  بط 
تاقت  سظ  ظسمع  أخئتظا  ضما  الظاس  غخغإ  الثي 

شغ المةامع الرأجمالغ...
ولثلك شإن السقج الختغح لعثا المرض عع ضما جاء 
شغ حرع اهللا جئتاظه بأن تاابع الثولئ المرض طظ 
بثاغاه وتسمض سطى تخر المرض شغ طضان ظحعئه 
شغ  افخرى  المظاذص  شغ  افختاء  وغسامر  اباثاًء 

السمض واإلظااج.
َسْظ  َزْغٍث  ْبِظ  ُأَجاَطَئ  سظ  ختغته  شغ  الئثاري  روى 
ِبَأْرٍض  ِبالطَّاُسعِن  َجِمْسُاْط  «ِإَذا  َصاَل:  َأظَُّه    الظَِّئغِّ 
َشَق َتْثُخُطعَعا َوِإَذا َوَصَع ِبَأْرٍض َوَأْظُاْط ِبَعا َشَق َتْثُرُجعا 
وطسطط  الئثاري  سظث  آخر  تثغث  وشغ  ِطْظَعا»، 
اهللاَِّ  َرُجعُل  َصاَل  َزْغٍث  ْبِظ  ُأَجاَطَئ  سظ  لمسطط  والطفر 
أَْو  ائِيَل  إِْرسَ بَِني  َعَىل  أُْرِسَل  َعَذاٌب  أَْو  ِرْجٌز  «الطَّاُعوُن   :
َعَىل َمْن كَاَن َقْبلَكُْم َفإَِذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبأَْرٍض َفَال تَْقَدُموا َعلَْيِه 
وشغ  ِمْنُه»،  ِفَراراً  تَْخُرُجوا  َفَال  ِبَها  َوأَنُْتْم  ِبأَْرٍض  َوَقَع  َوإَِذا 
رواغئ أخرى لطئثاري َسْظ َساِئَحَئ َرِضَغ اهللاَُّ َسْظَعا َزْوجِ 
 َصاَلْئ َجَأْلُئ َرُجعَل اهللاَِّ  َسْظ الطَّاُسعِن َشَأْخَئَرِظغ 
«أَنَُّه َعَذاٌب يَْبَعُثُه اللَُّه َعَىل َمْن يََشاُء َوأَنَّ اللََّه َجَعلَُه َرْحَمًة 
لِلُْمْؤِمِننَي لَْيَس ِمْن أََحٍد يََقُع الطَّاُعوُن َفَيْمكُُث ِيف بَلَِدِه َصاِبراً 
ُمْحَتِسباً يَْعلَُم أَنَُّه َال يُِصيُبُه إِالَّ َما كََتَب اللَُّه لَُه إِالَّ كَاَن لَُه ِمْثُل 

أَْجِر َشِهيٍد».
شعثا ظعع طظ التةر الختغ شغ دولئ ضاظئ طاصثطئ 
الطراز  طظ  تدارغئ  دولئ  وشغ  الثول،  جمغع  سطى 
وعع  إلغه  غعتى    ورجعله  اهللا  ظئغ  صائثعا  افول 
الاطئغص.  شغ  تسظئ  صثوة  لغضعن  اإلجقم  غطئص 
ذضر ابظ تةر شغ شاح الئاري أن سمر رضغ اهللا سظه 
وصع  العباء  أن  بطشه  جْرغ  جاء  شطما  الحام  إلى  خرج 
بالحام، شأخئره سئث الرتمظ بظ سعف أن رجعل اهللا 
 صال: «إَِذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبأَْرٍض َفَال تَْقَدُموا َعلَْيِه، َوإَِذا َوَقَع 
بظ  سمر  شرجع  ِمْنُه»  ِفَراراً  تَْخُرُجوا  َفَال  ِبَها  َوأَنُْتْم  ِبأَْرٍض 
الثطاب... أي لما جاءه الثئر بأن الطاسعن صث اظاحر 

رجع بالمسطمغظ...
المرض  تخر  اإلجقم  شغ  الثولئ  سطى  شإن  وسطغه 
سطغعط  غثخض  وق  شغه  جضاظه  غئصى  وأن  طضاظه  شغ 
بعاجئعا الحرسغ  تصعم الثولئ  وأن  جضان آخرون... 
شعغ دولئ رساغئ وأطاظئ، شضما تصعم بعثه اإلجراءات 
الرساغئ  باأطغظ  تصعم  المسثغئ  افوبؤئ  تفحغ  سظث 
رساغاعا  لضاشئ  طةاظا  والثواء  الاطئغإ  طظ  الختغئ 
وتصغط المساحفغات والمثائرات الطئغئ وغغرعا طظ 
وتفر  ضالاسطغط  الثولئ  لرساغا  افجاجغئ  التاجغات 

افطظ...
المرض  غسجل  بأن  الختغح  اإلجراء  غضعن  عضثا 
ختغًا  المرضى  سطى  وغتةر  طضاظه  شغ  المسثي 
افختاء  وغسامر  طةاظًا،  والسقج  بالرساغئ  وغاابسعا 
واقصاخادغئ  اقجاماسغئ  التغاة  وتسامر  سمطعط  شغ 
تاعصش  أن  ق  المسثي  المرض  صئض  سطغه  ضاظئ  ضما 
تغاة الظاس الساطئ وغسجلعا شغ الئغعت وطظ بط ُتحض 
اجافتاقً  افزطئ  شاجداد  تضاد  أو  اقصاخادغئ  التغاة 

وتزعر طحضقت أخرى...
السالط  الاترغر  تجب  أطغر  أخثره  جآال  جعاب  طظ 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾،  َّ ُِذيَقُهْم َنْعَض ا ِ يِْدي اجَّاِس 
َ
صال تسالى: ﴿َظَهَر الَْفَساُد يِف الرَْبِّ َواْكَْحِر بَِما َكَسَبْت أ

شضطظا غثرك طا خظسه الرأجمالغعن وأحئاععط طظ حر طساطغر شغ السالط، شعط ق غصغمعن وزظًا إق لمخالتعط 
وأذماسعط... شتضام أطرغضا والخغظ وروجغا وأوروبا...الت، عط جئإ حصاء السالط وحصاء حسعبعط، وجرائمعط 
بتص الئحرغئ ضبغرة، شعط طظ صخفعا الظاس السجل بالصظابض الظعوغئ، والغعراظغعم المظدإ، وصظابض الظابالط 
التارصئ، واجاسئثوا الصئائض افشرغصغئ بحضض وتحغ وجسطععا تصعقً لاةاربعط الئغعلعجغئ والضغماوغئ، وتروب 
اآلشاق،  بعا  ضةئ  اإلغشعر  المسطمغظ  بتص  الخغظ  وجرائط  جئغظعط،  سطى  سار  وخمئ  التمر  لطعظعد  اإلبادة 
وجرائط روجغا والخرب تةاه المسطمغظ شغ آجغا العجطى والئطصان والحام ق زالئ طسامرة، وجرائط برغطاظغا 
شغ العظث بتص المسطمغظ وغغر المسطمغظ ق زالئ تثاسغاتعا إلى الغعم، شعثه الةرائط تآضث أن عآقء التضام 
َصاَنُهْم َسيَِّئاُت 

َ
الثغظ غاتضمعن شغ حسعب السالط عط جئإ حصاء الئحرغئ... شظسط ضما صال الصعي السجغج: ﴿َفأ

ِيَن َظلَُموا ِمْن َهُؤَالءِ َسُيِصيُبُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهْم بُِمْعِجزِيَن﴾. َّ َما َكَسُبوا وَا
طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

ضعروظا غضحش سظ عحاحئ 
جعق افجعط الساملغ

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغ

شحض أطرغضا الثرغع يف طعاجعئ ضعروظا 
عع شحض لطظزام الرأجمالغ ظفسه

إن اقجاصرار التصغصغ والطمأظغظئ والسغح 
تطئغص  ظض  شغ  إق  غضعن  ق  الرغغث، 
الثقشئ  دولئ  دولاه؛  شغ  ضاطقً،  اإلجقم 
تئظغ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
وأظزماعا،  وأجعجتعا،  طآجساتعا،  ضض 
طظ  تظئبص  أتضام حرسغئ  سطى  ودجاعرعا 
السصغثة اإلجقطغئ الاغ عغ سصغثة افطئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
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   لطاظازل سظ البعابئ ...٢

- ضعروظا وشحض ظزام الرساغئ الختغئ شغ الظزط 
   الرأجمالغئ (١) ...٣

- ضعروظا... إن تضعظعا تألمعن شإظعط غألمعن ...٤
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ضطمئ السثد

سالمغا،  وباء  أخئح  ضعروظا  وباء  أن  تئغظ  أن  بسث 
افجعاق  شغ  ضبغرة  صطاسات  لاعثغث  طرحح  وأظه 
السالمغئ  افجعط  أجعاق  طسابمرو  جارع  السالمغئ 
لطاثطص طما لثغعط طظ أجعط شغ خطعة اجائاصغئ 
طظ أجض المتاشزئ سطى أطعالعط طا أدى إلى ظحعء 
خاخئ  افجعط  طظ  ضبغر  بغع  طظ  طتمعطئ  سمطغئ 
تطك الماسطصئ بصطاسات الظصض والئارول والمساطجطات 
إلى  أدى  طا  وغغرعا،  السغاتغئ  والفظادق  الختغئ 
عئعط طآحر داو جعظج خقل حعر تصرغئا (٢/١٩ إلى 
٣/٢٣) أن غثسر طا غصارب ١١٠٠٠ ظصطئ أي تعالغ 
٣٧٪ طظ صغمئ السعق. وضان جعق شعتسغ شغ لظثن 

صث حعث خسارة طحابعئ.
أجعاق  بعا  تمر  الاغ  المالغَّئ  افزطئ  أن  والتصغصئ 
ظزام  سطى  جثغثًة  ظاعرًة  لغسئ  الرأجمالغئ  الثول 
أجمالغَّئ، شصث طرَّت العقغات الماَِّتثة وأوروبا بفاراٍت  الرَّ
ضعد والَضساِد خقل المؤئ جظٍئ الماضغِئ،  ٍة طظ الرُّ سثَّ
وخقشاً لَةمغعِ افزطاِت واقْضِطراباِت شغ الماضغ؛ شصث 
أبارت افزطئ المالغَّئ سام ٢٠٠٨ وأزطئ ضعروظا التالغئ 
أجمالغَّئ، والُئظَغِئ الاَّتاغَِّئ  اعاماطاً حثغثًا إزاَء ِطتَظِئ الرَّ
 . التالغِّ واقصاخاديِّ  المالغِّ  لطظِّزام  الفصريِّ  لطسمعِد 
سظ  الماعاخض  بالتثغث  المرة  عثه  سطغعا  وزادت 

الظزام السالمغ واتامال اظعغاره أو تئثله.
وغسطص جعن ألغظ وعع جظرال أطرغضغ وطثغر طسعث 
عغضض  تحضغض  ضعروظا  أزطئ  "جاسغث  بصعله  بروضظةج 
الصعى السالمغ بطرق غخسإ تثغطعا، تغث جغسامر 
اقصاخادغئ  الظحاذات  سطى  بالدشط  الفغروس 
الطعغض  المثى  سطى  الثول  بغظ  الاعتر  وزغادة 
وجغثفخ الصثرة سطى اإلظااجغئ لقصاخاد السالمغ"، 
سطى  طئاحرة  تظسضج  أن  الاطعرات  عثه  حأن  وطظ 
عثه  إن  تغث  ذئغسغ  حغء  وعثا  المالغئ.  افجعاق 
افجعاق عغ طساعدع لفطعال الععمغئ الظاتةئ سظ 
أجسار غغر تصغصغئ لفجعط وطصغاس لطجغادة بالمال 

الععمغ اقشاراضغ.
 (Foreign Policy) وصث لثخئ طةطئ السغاجئ الثارجغئ
افبر المئاحر لضعروظا سطى العضع اقصاخادي السام وطا 
غائسه طظ تأبغر سطى السقصات الثولغئ والظزام السالمغ، 
طظ خقل آراء جغاجغغظ واصاخادغغظ سالمغغظ أطبال 
طثغر طسعث بروضظةج. وجاء شغ ططثص طةطئ السغاجئ 
الثارجغئ أن أزطئ ضعروظا تعثد باظاعاء ظزام السعلمئ 
سالمغئ،  تعرغث  جقجض  سطى  واقساماد  اقصاخادغئ 
وظسش الصعاسث التالغئ لسمطغات الاخظغع واإلظااج، طا 
طرتطئ  شغ  اقصاخادي  السالمغ  الظزام  دخعل  غسرع 
تئاذآ صث تآدي إلى ضساد سزغط. ولسض اقظعغار الثي 
ضعروظا  شغروس  اظاحار  طظث  المالغ  السعق  حعثه 

غحغر بعضعح إلى عثه الزاعرة.
اآلبار  سطى  بعلغسغ  شعرغظ  طةطئ  تصرغر  رضج  بط 
بصعلعا   ،٢٠٠٨ أزطئ  خقف  سطى  لفزطئ،  السغاجغئ 
إن عثه افزطئ جاشغر الظزام السالمغ وطغجان الصعى 
بحضض ضئغر، وجعف تزعر شحض المآجسات الثولغئ 
الصائمئ شغ الصغام بثورعا الماعصع طظعا شغ الاتثغر 
اقتتاد  تفضك  بط  وطظ  افزطئ،  طظ  لطتث  والاظسغص 
افوروبغ بسث شحطه شغ طعاجعئ افزطئ سطى طساعى 
ترغئ  وأصض  اظفااتا  أصض  السالط  وجغخئح  أسدائه، 

وأضبر شصرا.
أطرغضا  شغ  خاخئ  السالمغ  اقصاخاد  لتالئ  والمراصإ 
أدظى  وخطئ  صث  ضاظئ  اقصاخاد  شغ  البصئ  أن  غةث 
خقل  الضئرى  اقصاخادغات  طساعى  سطى  طساعغاتعا 
حعثت  صث  ضاظئ  شأوروبا  الماضغئ.  جظغظ  البقث 
جعاء  المالغئ  افجعاق  طظ  المسابمرغظ  ضئار  عروب 
أجعاق افجعط أو الئظعك، تغث لعتر أن أضبر طظ ١٥
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ضعروظا  طرض  طعاجعئ  شغ  الثرغع  أطرغضا  شحض  إّن 
وظزاطعا  الرأجمالغئ  شحض  سطى  سمطغ  دلغض  لعع 
إلطضاظغات  أطرغضا  اطاقك  طظ  شئالرغط  وطسالةاتعا، 
سظ الاساطض  طادغئ عائطئ إق أّظعا سةجت سةجًا واضتاً 
دولئ  وضأّظعا  طسه  تساططعا  شغ  وظعرت  المرض،  طع 
طظ دول السالط البالث، والسآال المطروح عظا بإلتاح 

شغ عثا المصام عع: طا عغ أجئاب عثا الفحض؟
وصئض اإلجابئ سطى عثا السآال دسعظا ظطصغ ظزرة سطى 
الصطاع  شغ  افطرغضغئ  الصثرات  سظ  المسطعطات  عثه 
الختغ طظ خقل تصرغٍر ظصطاه الةجغرة سظ الثئغر شغ 

الحآون افطرغضغئ طتمعد المظحاوي وعثا ططثخه:
تماطك أطرغضا أشدض طساحفغات السالط والاغ غصخثعا 
الطئغئ  الاضظعلعجغا  وتاخّثر  طضان،  ضض  طظ  افبرغاء 
السطمغئ  افبتاث  طةال  شغ  طاطعرة  وعغ  الماصثطئ، 
الطئغئ، وتماطك الرغادة وبق طظاشسئ شغ ظغض جعائج 
ظعبض شغ الطإ، وافعط طظ ذلك ضطه أّظعا ُتظفص طئطس 
٣,٦ ترغطغعن دوقر سطى الرساغئ الختغئ، وعثا المئطس 
وُغسادل  اإلجمالغ  ظاتةعا  طظ   ٪١٧ ُغحّضض  الدثط 

خمسئ أضساف طا غاط إظفاصه سطى الةغح افطرغضغ.
وغاط خرف عثه افطعال الدثمئ سطى الظتع الاالغ:

تضطفئ الاأطغظ الختغ: ٢,١ ترغطغعن دوقر
تضطفئ الثواء: ٥٤٠ ططغار دوقر

تضطفئ المساحفغات وافذئاء والمساسثغظ: ٨٠٠ ططغار 
دوقر

تضطفئ افجعجة الطئغئ: ١٦٠ ططغار دوقر
وتاضفض التضعطئ الفغثرالغئ وتضعطات العقغات بثشع 
طئطس ١,٨ ترغطغعن دوقر، شغما غاضفض المعاذظعن بثشع 
١ ترغطغعن، وتاتمض جعات أخرى الئاصغ وعع أصض طظ 

ترغطغعن دوقر.
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تزر الاةعل طظ السادجئ طساء إلى السادجئ خئاتا 
واإللجام بالتزر الختغ السام بسثم طشادرة الئغعت إق 
لطدرورة الصخعى، وأغطصئ المصاعغ والمطاسط وضض 
افغثغئ  بغع  شداءات  باجابظاء  بأخظاشعا  المآجسات 
وافدوغئ، وصث تسعثت السططئ باعشغر تاجغات الظاس 
والاسعغخ لطمادررغظ طظ التزر خاخئ أختاب رأس 
المال إضاشئ إلى إجظاد طظتئ بـ٢٠٠ دغظار لطمسعزغظ.

تغاة  سطى  الترص  ذابع  أخثت  الاغ  اإلجراءات  ضاظئ 
وتئج  الرزق  طعاذظ  ششطص  طآلمئ؛  طظ  أضبر  الظاس 
الظاس دون السسغ، طع إخقل السططئ باسعثاتعا ضما 
تفسض دائما، تغث سثطئ طظاذص سثة طظ الئقد المعاد 
افجاجغئ التغعغئ وطدى أضبر طظ أجئعع دون تعزغع 
المساسثات سطى أختابعا طّما أدى إلى تثععر العضع 
واظطقق اقتاةاجات، شثرج رئغج الثولئ شغ اجاماع 
لما جمغ طةطج افطظ الصعطغ لغطسإ دور المسارض 
الثي غتاجإ التضعطئ سطى تصخغرعا وغاعجه بالظخح 
غآضث  بائج  طحعث  شغ  والججر  افطر  بثل  واإلرحــاد 

تئثر الثولئ!
طظ  وتالئ  لطتغاة  تام  حطض  إلى  ــراءات  اإلج اظاعئ   
الاثطر والظصمئ سطى الساجئ وطرّد ذلك جمغسه الامرد 
التضام  عــآقء  أن  شطع  اهللا،  أتضام  سظ  واإلســراض 
الظئعي  العثي  شغ  جاء  طا  وذئصعا  اهللا  فطر  اجاةابعا 
ذطئئ  الثي  العصئ  شفغ  شغه،  ظتظ  طا  إلى  وخطظا  طا 
السططئ طظ أعض الئطث تصطغص الترضئ والاظصض، ترضئ 
الصادطغظ  لثخعل  طخراسغعا  سطى  طفاعتئ  المةاقت 
طظ طظاذص طعبعءة بغظما ضان غةإ أن تشطص التثود 
سظ    لصعله  الئطث  إلــى  والــثــروج  الثخعل  وغمظع 
الطاسعن «إَِذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبأَْرٍض َفَال تَْقَدُموا َعلَْيِه َوإَِذا َوَقَع ِبأَْرٍض 
َوأَنُْتْم ِبَها َفَال تَْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه» شعثا اإلجراء وتثه ضان 
ضفغق لاةظإ ضض عثه المخائإ، بط إذا لط غطئصعا عثا 
بتةئ أن الصادطغظ عط أبظاء الئطث وطظ تصعط السعدة 
المغثاظغئ  المآوي  تعشغر  سطغعط  ضان  أعالغعط  إلى 
أو  المطارات  أو  المعاظأ  شغ  جعاء  المضان  سغظ  سطى 
التثود الئرغئ لتةج العاشثغظ؛ وذلك لظعغ رجعل اهللا 
 أن غصثم الممرض سطى المخح وأطره بالفرار طظ 
المةثوم، بط إجراء الاتالغض السرغرغئ لاتثغث المرضى 
طظ افختاء، وبثلك ُظةظإ الئصغئ خطر السثوى، وإن 
لط غفسطعا عثه وق تطك شالعاجإ إجراء الاتالغض لطةمغع 
بشخ الظزر سظ الاضطفئ فظعا طعما ارتفسئ لظ تئطس 
الثسائر الاغ ظاتمطعا الغعم بعثا الحطض اقصاخادي، 
شغسجل  الختغح  طظ  المرغخ  غمغج  ذلك  أبر  وسطى 
السغر  لغعاخطعا  افختاء  وغسرح  لغساَلةعا  المرضى 

السادي فظحطئ التغاة.
رعظ  لمظ  أظى  ولضظ  افزطئ،  إلظعاء  التض  عع  عثا   
صراره وباع إرادته إلى الضاشر المساسمر أن غعاثي إلى 
التص؟! وعا عغ السططئ جادرة شغ غغعا وصث طثدت 
التةر الختغ فجئعسغظ جثغثغظ طع الاطعغح بإطضاظغئ 
أن غاعاخض افطر إلى أحعر وطا غمضظ أن غسفر سظه 
طظ إشقس ودطار قصاخاد طظعار، شصث ضّغسئ افطاظئ 
 ووّضض افطر إلى غغر أعطه وق تعل وق صعة إق باهللا

شغ ظض التثغث سظ جائتئ ضعروظا غئرز ططش المساصطغظ 
سظعط  باإلشراج  المطالئات  وتضبر  الطشاة  جةعن  شغ 
سطى اسائار أن خطعرة تفحغ عثا المرض بغظعط تفعق 
ظروف  تغث  المساصض،  خارج  عط  طظ  سطى  خطعرتعا 
اقساصال وطظاخه تسمح بحضض ضئغر قظاصال افطراض 
وضسش  الختغئ  الرساغئ  اظسثام  بسئإ  وظحعئعا 

المظاسئ ظاغةئ صطئ الاشثغئ وجعئعا.
وسطغه أردت أن ألصغ الدعء سطى المساصطغظ لثى ظزام 
أجث المةرم، تغث إن جةعن الظزام لعا تارغت ذعغض 
طظ دور افب الصاتض تاى ورغبه، وصخص السةظاء باتئ 
صخئ ضض تغٍّ وحارع شغ الحام إن لط تضظ صخئ ضض 
بغئ، شصث بطس سثد السةظاء طؤات اآلقف شغ ظض اظسثام 

لتصعق  السعرغئ  الحئضئ  وبصئ  وصث  إلتخائعط،  آلغئ 
طا  حثخا،  و٩٧٣  ألفا   ١٢٩ سظ  غصض  ق  طا  اإلظسان 
غجالعن صغث اقساصال أو اقخافاء الصسري لثى ظزام أجث، 

طظث آذار/طارس ٢٠١١.
أصئغئ  وشغ  الجظازغظ  داخض  الاسثغإ  أجالغإ  وتاظعع 
المساصقت وق أضعن طئالشاً إن صطئ إظه طا طظ أجطعب 
صثر لطاسثغإ شغ السالط وإق وتةثه سظث عثا الظزام 
المةرم، بض عع طظ غسطغ الثروس لشغره طظ الطشاة 
شغ الاظضغض بالمساصطغظ، غضفغ شصط أن تطاصغ بحثص 
واتث ُجةظ سظث الظزام ولع لفارة صخغرة تاى تسطط 
طثى صثارة عثا الظزام ولآطه وتصثه سطى أعض الحام.

وطع أن صدغئ المساصطغظ عغ جابصئ لطبعرة شغ الحام 
البعرة  صئض  تماطُأ  المةرم  الظزام  جةعن  ضاظئ  شصث 
وتتعي بغظ جثراظعا ضض طظ ظطص بئظئ حفئ غظاصث 
أو ُغثّطُأ أو ُغسارض شغعا الظزام، إق أظه وبسث البعرة 
باتئ  تغث  وأضئر  أضثط  المساصطغظ  صدغئ  أخئتئ 
المساصقت تشص بالسةظاء طما اضطر الظزام قشاااح 
جةعن جثغثة وتتعغض السثغث طظ المثارس لمساصقت 

ظاعغك سظ تخفغئ السثغث طظ السةظاء.
وسطى عثا أخئح اإلشراج سظ المساصطغظ ُغسائر أتث أعط 
أعثاف البعرة، بض وُغسائر أتث أجئاب اظطقصاعا اباثاًء، 
شغ  المساصطغظ"  سظ  "اإلشراج  سئارة  ظسمع  باظا  وسطغه 
ضض طتفض جغاجغ أو طآتمر غئتث ططش البعرة، ضما 
باتئ المسارضئ السطماظغئ الاغ خظساعا طثابرات الثول 
ترشع عثا الحسار لائرر ضض خغاظئ، ولامرر ضض تظازل سظ 
بعابئ البعرة وأعثاشعا، شاراعط غاظازلعن سظ إجصاط 
الظزام بتةئ أظعط غسسعن لقشراج سظ المساصطغظ، شق 

عط أجصطعا الظزام وق أشرجعا سظ المساصطغظ!
ولسض أبرز طظ تظاول صدغئ المساصطغظ دولغا طآخرا عع 
صاظعن "جغجر" والثي بات الئسخ غرى شغه أن أطرغضا 
تصش طع البعرة وأظعا جاتاجإ ظزام أجث سطى جرائمه، 
رغط أن جرائط أجث سطغعا آقف الحععد وطعبصئ بآقف 
العبائص، وطع ذلك شإن أطرغضا ضان طعصفعا داسماً لظزام 

أجث ولع لط غر ذلك بسخ طظ سطى أسغظعط غحاوة.
وتاى ظصش سطى صاظعن جغجر صطغق ظةث أظه أذطص عثا 
الخعر  آقف  شغ  وبَّص  طةععٍل  لحثٍص  ظسئئ  اقجط 
شغ  حسئه  تصِّ  شغ  أجث  ظزام  طارجُه  الثي  الاسثغإ 
الحعارع والطرصات الساطَّئ وداخض السةعن طظث اظثقع 

ظزط تجب الاترغر/ ععلظثا ببا تغا سئر اإلظارظئ غعم افتث، 27 رجإ المترم 1441عـ المعاشص 22 آذار/طارس 
2020م بسظعان "ق أطان بثون دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة" تظاول طا تساظغه الئحرغئ الغعم طظ اظاحار 
المرض الفغروجغ ضعروظا، وسثم الحسعر بافطان، وعضثا تال المسطمغظ طظث عثطئ دولاعط، تضالئئ سطغعط 
افطط؛ شعا عط شغ الخغظ غسةظعن وغسثبعن، وضثا شغ طغاظمار والعظث وغغرعا طظ الئقد، بقدعط طتاطئ 
وبرواتعط طظععبئ، وجئإ ضض ذلك، عع غغاب اإلطام الثي غصاتض طظ ورائه وغاصى به فضبر طظ 99 ساطا، ولظ 
تصعم لظا صائمئ ولظ ظحسر بافطان، إق بسعدة الثولئ الاغ أصاطعا رجعل اهللا . ضما تظاول الئث التغ الطرغصئ 

الحرسغئ إلصاطئ دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

إظه لمظ المآلط تصًا أن التضام شغ بقد المسطمغظ غائسعن خطعات الضفار المساسمرغظ حئرًا بحئر وذراسًا 
بثراع، شإذا اضطربئ تطك الثول شغ طسالةاعط داء طسغظا تئسععط، وإذا اصارتعا تًق ولع ضان سطى غغر جعاء 
(ضعروظا)  العباء  عثا  غدفغ  أن  طآلط  فطر  إظه  وحفاء!  ختئ  وسثوه  المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  له  خفص 
سطغعا  طر  صث  المسطمغظ  بقد  أن  طع  تاعصش  الساطئ  التغاة  لاضاد  تاى  وجمعدًا  رضعدًا  والسئاد  الئقد  سطى 
طبطه الحغء الضبغر، شاباطغئ بالطاسعن وعغ تثعض تربًا ضروجًا طع الروم شغ الحام السظئ الباطظئ سحرة 
الةمرة،  اآلن  وغسمَّى  "الحصفئ"  بئقء  لطعةرة  السادس  الصرن  طظاخش  شغ  افطئ  اباطغئ  وضثلك  لطعةرة... 
واطاث طظ الحام تاى المشرب، وعع اآلن غسث طظ الصروح الظاتةئ سظ إخابئ الةطث بسثوى جرابغط المضعرات 
بما  (٧٤٩عـ)  لطعةرة  الباطظ  الصرن  طظاخش  شغ  المسطمعن  اباطغ  وضثلك  الئضاغرغا)...  طظ  (ظعع  السظصعدغئ 
غسمى الطاسعن افسزط شغ دطحص، وشغ جمغع عثه التاقت لط تشطص المساجث وتعصش الةمسئ والةماسئ، 
ولط غتئج الظاس شغ بغعتعط، بض ضان ُغسجل المرضى، وغجاول افختاء أسمالعط بالةعاد وسمارة افرض... 
الثي  الختغ  السقج  سظ  شدًق  عثا  المرض،  عثا  حر  غصغعط  أن  اهللا  وغثسعن  غخطعن  لطمساجث  وغثعئعن 

َالُل﴾. َقِّ إِالَّ الضَّ اتئسعه شغ السظاغئ بالمرضى... عثا عع التص ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ
طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

البعرة ضّثه سام ٢٠١١ وتاى سام ٢٠١٤. ولصث أبارت 
خعر صغخر تغظ ظحرعا ضّةئ وجثقً ضئغرغظ؛ شطالئئ 
صغخر  تصرغر  شغ  بالاتصغص  ووتح  راغاج  عغعطظ 
المعتى  ضان  "إذا  بسظعان  إضاشغاً  تصرغرًا  أخثرت  بطَّ 
غساطغسعن الضقم"؛ وشغه ُسرضئ أدلئ شعتعغراشغئ طظ 
تصرغر صغخر ضما ُسرضئ تطَك افدلئ شغ طاتش ذضرى 

الععلعضعجئ بالعقغات الماتثة وشغ افطط الماتثة.
وبسغثا سظ الثعض شغ تفاخغض إصرار عثا الصاظعن والاغ 
العغقت  غثوصعن  الحام  أعض  ضان  بغظما  ذعغق  داطئ 
لغج شصط شغ المساصقت بض شغ المثن والصرى تغث 
تاساصط براطغض الصاض وخعارغت اإلجرام سطى طرأى طظ 
السالط أجمع، بض وأججم أظه سطى طحارضئ وطعاشصئ طظ 

عثه الثول جعاء الاغ أظعرت سثاءعا أو تطك الاغ اّدسئ 
خثاصاعا، وبسث عثا الامثغث الطعغض وصع تراطإ سطى 
طحروع صاظعن جغجر بسث إجماع طةطج الظعاب افطرغضغ 

سطغه وذلك شغ ظعاغئ سام ٢٠١٩م.
وبالظزر شغ تفاخغض الصرار تةث أظه ق غثاطش سظ صرارات 
أطرغضا الظاسمئ ضث سمقئعا شعغ سصعبات ُتفرض سطى 
ظزام أجث وطظ غاساطض طسه، سصعبات ُغصثرعا رئغج 
أطرغضا وغرشسعا طاى غحاء، ق تمظع اساصاق وق تعصش 
إق  طفاجؤا  عثا  غضظ  ولط  لمزطعم،  تظاخر  وق  صخفا 
المثطِّخئ  الصعة  شغعا  ورأى  أطرغضا  بتئال  تسطص  لمظ 
وخّثق رواغئ الظزام بأظه طصاوم طماظع فطرغضا وضغان 
غععد بغظما التصغصئ الاغ بات غسطمعا الضبغر أن ظزام 
أجث عع أشدض طظ تاشر سطى طخالح أطرغضا وضغان 

غععد شغ المظطصئ.
واإلشراج  المساصطغظ  صدغئ  شإن  الئثاغئ  سطى  وسعدًا 
ُغسطط  أن  وغةإ  البعرة  أعثاف  أعط  طظ  عغ  سظعط 
إجصاط  بصدغئ  وبغصا  ارتئاذا  طرتئطئ  صدغاعط  أن 
الظزام، شق ُغمضظ أن ُغفرج سظعط دون إجصاط الظزام، 
ولصث رأغظا طظ اّدسى تمبغض البعرة وخاض طع الظزام 
سظ  اإلشراج  بتةئ  البعابئ  سظ  طاظازق  المفاوضات 
المساصطغظ، ضغش أن الظزام صث جطمه طساصطغظ جثدًا 
جمسعط طظ الحعارع وضان ذلك طصابض تعةغر طظطصئ 

عظا، أو شك تخار سظ طظطصئ تائع لطظزام عظاك.
ظاعغك أن طظ تسّغث طظطصئ خشغرة وتضمعا طظ أدسغاء 
البعرة تةث أظعط حابععا ظزام أجث بئظاء المساصقت والجج 
بالظاس ظطما شغ السةعن، شضغش لمظ بظى السةعن أن 

غسسى إلجصاط الظزام واإلشراج سظ المساصطغظ؟!
وأخغرًا شإن جماع صخئ واتثة سظ طساصض أو طساصطئ 
لعع جئإ ضاٍف لقجامرار شغ البعرة والبئات سطغعا تاى 
إجصاط الظزام وتتضغط اإلجقم، شما بالك أن لثى أعض 
له  خرجعا  شغما  باباغظ  لاةسطعط  افجئاب  آقف  الحام 
ُطخرغظ سطى السمض سطى تتصغص أعثاف البعرة ولع ضّطش 
ذلك الشالغ والظفغج، وأطا طظ أرعصه المسغر واجاساغ 
الاظازل شسطغه أن غاظتى جاظئا تارضا البعرة فعطعا تثود 
سظعا وتثشع بعا شغ ذرغص الظخر طساسغظئ بربعا طاعضطئ 
سطغه، سسى اهللا أن غضرطظا بظخر صرغإ وطا ذلك سطى اهللا 

 بسجغج
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

السططئ الاعظسغئ تعاجه ضعروظا 
بمجغث تأزغط العضع!

لط غضظ طساشربا الامحغ الثي جارت سطغه السططات 
أحئاه  سّعدظا  شصث  ضعروظا،  طعاجعئ  شغ  الاعظسغئ 
الساجئ شغ تعظج أن غظازروا افواطر السطغئ الصادطئ 
طظ وراء الئتار لغةسطععا صراذغج طصثجئ ق غمطضعن 
إق تظفغثعا بسث إتاذاعا بطصعس الائةغض والامةغث 
الستئ،  وأضض  الادطغض  سطى  طرد  طأجعر  إسقم  طظ 
خعرت  رعغئئ  إسقطغئ  عةمئ  افولى  الثطعة  شضاظئ 
ضعروظا ضشعل طامرد جرغع اقظاحار ق غرى إق ضتاغاه 
بغظ طرضى غخارسعن المعت غظحثون جرسئ أضسةغظ 
أسثادعط  شاصئ  وصث  الحعارع  غشطعن  صاطى  وبغظ 
تغئ  بخعر  المصروظئ  افخئار  بعثه  الثشظ  ذاصات 
وتخرغتات غئغئ لئسخ الساجئ الشربغغظ، خغط الرسإ 
لاتمض  افظفج  ورّوضــئ  الصطعب  العطع  واجاعذظ 
بعا  جاةعد  الاغ  الصاجغئ  والتطعل  افلغمئ  اإلجراءات 

صرغتئ السئاصرة، شافطر جث ولغج عجل.
اقجاصقل  غسمى  طا  طظث  تعظج  تضام  دأب  وصث 
سطى تروغب شرغئ أظظا دولئ شصغرة ضسغفئ اإلطضاظغات 
طظ  ظظععا  تاى  سطغعا  أضثوا  إق  شرخئ  غفعتعن  شق 
والتال  أظظا  وبما  برعظئ،  تتااج  ق  الاغ  الئثغعغات 
عثه شق ِصئض لظا بضعروظا ق صثر اهللا إن اجافتض، وعا 
عغ الثول الماتدرة وتاى السزمى طظعا صث وصفئ 
والظةاة  شالتضمئ  وخرساه،  العباء  خعلئ  أطام  ساججة 
شغ العصاغئ وطتاخرة الفغروس وضئح اظاحاره، وأول 
الظاس  اتاضاك  وتصطغص  الاةمسات  طظع  ــراءات  اإلج
شغ  السمض  جاسات  تثفغخ  شاط  بئسخ  بسدعط 
بسثم  المصاعغ  وألجطئ  والساطئ  الثاخئ  المآجسات 
دولئ  طآّرصئ   - المساجث  أطا  طساء،  الرابسئ  تةاوز 
التثابئ والمخظفئ بآر إرعاب - شضان الصرار شغ حأظعا 
تاجما خارطا، إغصاف الةماسات والةمع وغطص المساجث 
الصرار  صعبض  وصث  الخقة!  أوصات  شغ  افذان  لرشع  إق 
باقطاساض واقجاظضار طظ المسطمغظ لعثه السابصئ 
الثطغرة الاغ لط غةرؤ سطغعا ذاغغئ طظ صئض، ولضظ 
زطرة المطئطغظ اجاطاسئ لّغ أسظاق بسخ الظخعص 
جقطئ  الحرسغئ وبررت الةرغمئ ضعن السططئ عمعا 

السئاد وطخطتئ الئقد طا أخمث أخعات الحةإ!
عثه  طبض  طظه  تثطع  ق  ــثي  وال ــرز  افب اإلجــراء  أطــا   
شالمراشص  لطائرسات؛  خظثوق  إتثاث  شعع  المظاجئات 
الختغئ جمغسعا تحضع ظصائص سثغثة والثولئ شصغرة 
وق غمضظعا طعاجعئ ضعروظا إق أن غاداطظ الاعظسغعن 
عثه  شغ  وغسعمعا  ولتماعط  وتثتعط  سظ  وغسئروا 

الترب، شغ جثرغئ صاتمئ تظّزر لطظعإ المصظظ.
 شغ افبظاء وشغ إذار الرشع طظ طساعى العسغ تعجعئ 
وزارة الختئ بالسثغث طظ اإلرحادات إلى سمعم الحسإ 
أو  إحعارغئ  وطدات  سئر  جعاء  السثوى  طظ  لطاعصغ 
طظعا  والاغ  السقطئ  لمثاخغ  المئاحرة  بالئراطب 
واجاسمال  بالمطعرات  افغثي  غسض  سطى  المثاوطئ 
المسصمات واإلضبار طظ اقجاظحاق واقجاظبار وتةظإ 
المخاشتئ والمساظصئ لطتغطعلئ دون تسرب الفغروس 
وحض  لطاضابر  طصخثه  الرئاغظ  إلى  وطظه  التطص  إلى 
ترضئ ضتاغاه، ولط تمخ إق أغام صطغطئ لاسطظ السططئ 

صدغئ املساصطني طرتئطئ بإجصاط الظزام ولغج طربرا 
لطاظازل سظ البعابئ
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الاةاري الةحع سطى تساب الختئ السالمغئ. وعا عغ 
تاسرض  وإجئاظغا،  وإغطالغا  شرظسا  طبض  دول  حسعب 
السام  الصطاع  ضسش  لاضاحش  شزغع،  بحضض  لطمعت 
جغاجات  ظاغةئ  ضعروظا  شغروس  طعاجعئ  شغ  تالغا 
افخغرغظ.  السصثغظ  ذعال  ذئصئ  الاغ  الثخثخئ 
طعارد  تثخغص  سظ  تطضأت  التضعطات  طظ  شضبغر 
باقظاحار،  بثأ  سظثطا  ضعروظا  شغروس  لمضاشتئ 
الئظعك  لثسط  المطغارات  سحرات  لاثخغص  وجارسئ 
افجعط  جعق  اظعارت  سظثطا  اقتاضارغئ  والحرضات 

طعثدة طسئث الرأجمالغئ السالمغئ.
تغظ ضةئ ختش ألماظغئ بفدغتئ تراطإ طع حرضئ 
بظصض  الاظفغثي  طثغرعا  إغراء  تاول  الاغ  ضغعرشاك 
الحرضئ إلى أطرغضا وإظااج لصاح طداد لضعروظا تسمض 
سطغه، شصث سرض تراطإ ططغار دوقر شعرغئ سطى طثغر 
طصابض  افبغخ  الئغئ  شغ  اجاداشه  الثي  الحرضئ 
تئغظ  طا  جرسان  لضظ  تخرًا.  لفطرغضغغظ  لصاح  إظااج 
أن الرجض والةعئ الظاشثة الاغ أبصاه شغ التضط وضان 
اقجاغقء  طظ  عثشعط  ضان  به،  تطغح  أن  بإطضاظعا 
إظساظغًا.  ولغج  طالغًا  عع  افلماظغئ  الحرضئ  سطى 
شعط غظعون اتاضار الطصاتات لغتصصعا أرباتا تارغثغئ 
اقجابمار  طةاقت  طظ  ضبغر  شغ  خسائرعط  تسعض 

الاغ ضربعا اظاحار شغروس ضعروظا.
الاةعل  تزر  إظعاء  خغار  (طع  أظه  تراطإ  خرح  ضما 
وطع السعدة إلى الظحاط الاةاري، فن خسائر اإلصفال 
بأن  غسظغ  طما  ضعروظا)،  خسائر  طظ  أضئر  الحاطض 
خسارة  طظ  أرخص  ضطفئ  عغ  أطرغضغ  ططغعظغ  تغاة 

ترغطغعظغ دوقر إذا اجامر اإلصفال والتزر!
ضعروظا  وباء  طضاشتئ  لةظئ  شغ  تراطإ  إدارة  وظفئ 
غظحط  ضان  ساطئ  سقصات  خئغر  افبغخ  الئغئ  شغ 
سطى رأس لعبغ ضاغط شغ أروصئ الضعظشرس لامرغر 
الاغ  الثوائغئ  "غغطث"  حرضئ  طخطتئ  تظاجإ  صعاظغظ 
جظعغا.  دوقر  المطغعن  تفعق  أجعرا  له  تصثم  ضاظئ 
طالغ  دسط  قظاجاع  تراطإ  لثى  الثئغر  ذلك  جسى 
إدارة  دشع  بط  الدرائإ،  داشسغ  طظ  غغطث  لحرضئ 
تراطإ إلخثار صرار طظ إدارة افغثغئ وافدوغئ طظتئ 
بمعجئه حرضئ غغطث اساراشا بسصار غسالب طرضى ضعروظا 
سطى أظه (غثدع لصاظعن السصار الغاغط)، ولظ غئاع عثا 
الثواء إق طظ تخظغع الحرضئ، والحرضئ لظ تمظح تص 
تخظغسه في طخظع آخر. وافخطر طظ ذلك أن تراطإ 
حرع صرارات الحرضئ بمظح دوائعا خفئ صاظعظغئ سئر 
أن  الحرضئ  تص  طظ  أن  غسظغ  الثي  الغاغط)،  (الثواء 
تئغسه لمظ تحاء بالسسر الثي تحاء، وظفج الحرضئ 
تخظع،  أن  تساطغع  طما  أضبر  باسئ  أظعا  شعرا  أسطظئ 
وغصعل جغمج قف طثغر الحرضئ أن عثا افطر عثشه 
رشع جسر المظاب، شالحرضئ تئغع دواء لطسغثا بثمسئ 
العظث  شغ  شصط  دوقرات   ٦ ضطفاه  بغظما  دوقر  آقف 
إدخال  تمظع  الغاغط)  (السصار  وضسغئ  لضظ  والخغظ، 

دواء أجظئغ أو تخظغع دواء طمابض شغ أطرغضا.
خسثت  غغطث  حرضئ  أجعط  أن  قف  جغمج  واسائر 
بحضض خاروخغ وتصصئ أرباتا طثعطئ، ولمتئ ختش 
أطرغضغئ سثة إلى أن تراطإ احارى أجعط حرضئ غغطث 
أذئاء  طظاحثات  الطتزئ  تاى  وغرشخ  أجابغع.  صئض 
وسطماء باتعغض طخاظع ضئرى إلى تالئ الترب وجسطعا 
الصطاسات  تتااجه  طا  تظاب  الترب  صاظعن  بمعجإ 
ظصخا  تحعث  وافدوغئ  المسثات  تطك  شضض  الختغئ، 
افطرغضغ  الحسإ  أن  غسظغ  وعثا  أطرغضا.  شغ  طرسئا 
لظ غتخض سطى الثواء فظه جغئاع لمظ غساطغع دشع 
بمظه. ولظ تسمح إدارة تراطإ بإدخال أدوغئ عظثغئ 

طظسعخئ سظه وأرخص بضبغر.
عثه عغ أضئر دولئ شغ السالط، زسغمئ السالط الرأجمالغ 
الثي اظئعر بعا الئسخ ورأى شغعا الظمعذج الثي غةإ 
أجض  طظ  غتضط  الثي  المال  رأس  دولئ  غتاثى،  أن 
تضثغج المال لخالح شؤئ صطغطئ طظ الظاس، ق غعمعا 
المادغئ  افرباح  طظ  طمضظ  صثر  أضئر  تتصغص  جعى 
وتغاتعط،  الظاس  ختئ  تساب  سطى  ضان  ولع  تاى 
السالط  حسعب  طظ  الضبغر  لثى  أطرغضا  اظضحفئ  لصث 
سظثطا اجاسرضئ سدقتعا واجاثثطئ آلاعا التربغئ 
أجض  طظ  صعة،  وق  لعا  تعل  ق  حسعب  تةاه  المثطرة 
تتصغص طخالتعا ولفرض عغمظاعا سطى السالط بثاغئ 
بفغاظام  طرورا  الظعوغئ  بالصظابض  الغابان  ضرب  طظ 
الغعم  عغ  وعا  والسراق،  أششاظساان  باثطغر  واظاعاء 
تظضحش أطام حسئعا، غسّرغعا شغروس ضعروظا وغضحفعا 
 أطام حسئعا الثي غساظغ طظ تثاسغات عثا الفغروس

تامئ : شحض أطرغضا الثرغع شغ طعاجعئ ضعروظا عع شحض لطظزام الرأجمالغ ظفسه
الاظفج  ضأجعجة  سالغئ  لاضظعلعجغا  تتااج  ق  بسغطئ 
اقخطظاسغ والضماطات والمقبج العاصغئ والصفازات، 
وعثا غسظغ اظسثام وجعد الرساغئ الطئغئ شغ تثودعا 
ق  وافدوغئ  الاأطغظ  حرضات  أّن  ذلك  وجئإ  الثظغا، 
غعمعا إق طخالتعا وزغادة أرباتعا، وق تسظغعا ختئ 

الظاس.
لغج  الرأجمالغ  الظزام  شغ  المحضطئ  عثه  أخض  إّن 
ظاتةاً سظ صطئ افطعال وق ظصص الثئرات وإّظما عع ظاتب 
ذلك  الرساغئ؛  شغ  طسآولغاتعا  سظ  الثولئ  تثطغ  سظ 
أّن الثولئ صث جّطمئ عثا الحأن التغعي وعع الرساغئ 
افطعال  عثه  شمظتئ  الثاص،  الصطاع  إلى  الختغئ 
الاغ  افدوغئ  وحرضات  الاأطغظ  حرضات  إلى  الدثمئ 
ق غعّمعا إق تضثغج أرباتعا، شعغ أوضطئ سمطعا إلى 
الصطاع الثاص ضمظ طا ُغسرف سظثعط بالثخثخئ، 
الحرضات  تصعق  لتماغئ  المثاطفئ  الصعاظغظ  وجّظئ 
الاغ غماطك أجعمعا تفظئ طظ افبرغاء المظافسغظ طّما 
لةغعبعط  الدثمئ  افطعال  عثه  طسزط  ذعاب  جّعض 
ضثاطئ  طع  تاظاجإ  خثطات  غصثطعا  أن  دون  طظ 

افطعال الاغ غصئدعظعا.
شسئإ الفساد والئقء ضطه غسعد إلى عثه الثخثخئ 
الاغ تّعلئ أطعال الحسإ والثولئ إلى الصطاع الثاص 
الثي غاعلى ضغفغئ إظفاصعا سطى العجه الثي غجغث طظ 
سطى  الئحر  طظ  صطغطئ  تفظئ  لثى  افطعال  عثه  تراضط 
تتخض  وق  وتاسإ  وتضث  تثشع  الاغ  افغطئغئ  تساب 
افطعال  زادت  شمعما  ولثلك  المرجعة،  الرساغئ  سطى 
جغطرة  تتئ  شسائصى  الختغئ  لطرساغئ  المثخخئ 
ضما  الساطئ  بحآون  غساظغ  ق  الثي  الثاص  الصطاع 
غساظغ بأرباته وطداسفئ بروته، وطظ عظا ضان أسزط 

الصطاع  خخثخئ  عع  المسألئ  بعثه  غاسطص  شساد 
الختغ، فّن تطك الثخثخئ أّدت إلى اباقع افطعال 
المثخخئ وسثم اقجافادة طظعا سطى العجه الختغح.

وتض المحضطئ تقً جثرغاً غاطثص بئساذئ بإسادة عثا 
الصطاع التغعي إلى جغطرة الثولئ، وإلشاء الثخثخئ 
وإبطال  الرأجمالغ  الظزام  إلشاء  غسظغ  وعثا  تماطاً، 
أتضاطه، وعع طا ق غصئض به أجاذغظ الرأجمالغئ وتغاان 
الرأجمالغئ  سطى  البعرة  طظ  بث  ق  ضان  لثلك  المال، 

وإجصاذعا لرشع ظطمعا سظ الظاس.
والئثغض الختغح لعثه الرأجمالغئ الماعتحئ طعجعد 
وعع اإلجقم الثي غمظع الثخثخئ وغتخر رساغئ ضض 
سظ  طسآول  وعع  راعٍ  شاإلطام  الثطغفئ،  بغث  الحآون 
رسغاه، وق طضان لطصطاع الثاص شغ الرساغئ، والرجعل 
 صث وضع ذئغئاً أعثي له شغ خثطئ ضض المسطمغظ، 
لصطع  ذئغئاً  طرض  سظثطا  ضسإ  بظ  أبغ  إلى  وأرجض 
سرق له بّط ضعاه، وروى زغث بظ أجطط سظ أبغه صال: 
"طرضئ زطظ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه شثسا لغ 

ذئغئاً شتماظغ" أي سالةه.
الختّغئ  الرساغئ  بظفسعا  تئاحر  اإلجقم  شغ  شالثولئ 
شغ  الظفسغ  الثاص  الصطاع  بإصتام  ُطططصاً  تسمح  وق 
وق  ضالاسطغط  طّةاظاً  شغعا  شالاطئغإ  الرسعغئ،  أسمالعا 
طضان شغه لطثخثخئ، وق تسطغ لفشراد أي دور ظغابئ 
سظعا شغ أسمالعا ضما تفسض الثول الرأجمالغئ، وبثلك 

تضعن الضفاءة أسطى والثثطات أشدض والاضالغش أصض.
شئاإلجقم وتثه ظساطغع طعاجعئ المحاضض المثاطفئ 
واصاثار،  بضفاءة  الختغئ  الرساغئ  طحضطئ  وطظعا 
وبالثولئ اإلجقطغئ شصط ظساطغع إظصاذ الئحرغئ طظ 

  جحع الرأجمالغغظ واجاشقلعط وعغمظاعط

تساططئ  وضغش  المساةث،  ضعروظا  شغروس  ظععر  طع 
تطك  اظضحفئ  وباء،  عضثا  طع  السالط  شغ  التضعطات 
وتئغظ  حسعبعا،  أطام  تماطا  وتسّرت  التضعطات 
الثول،  لاطك  الختغئ  الرساغئ  جعء  طثى  لطضبغرغظ 
وضغش أظعا تعاط شغ المصام افول بمخالتعا وطخالح 
الضئرى،  والحرضات  افسمال  ورجال  الماظفثغظ  ذئصئ 
بغظما جاءت تغاة الظاس وختاعط شغ المرتئئ افخغرة. 
شغ  جاعط  أو  بعا  تسئإ  الاغ  اقصاخادغئ  شافزطئ 
تفاصمعا الفغروس، وطتاولئ اجافادة حرضات افدوغئ 
الضئرى طظ عثا العباء أو تطك الةائتئ، عغ طا غعغمظ 

سطى السصطغئ التاضمئ بحضض ضئغر.
الظزام  عع  ضعروظا  شغروس  سّراه  طا  أبرز  ولسض 
طراضمئ  إلى  غسسى  الثي  الماعتح،  الرأجمالغ 
طاظفثة،  رأجمالغئ  صطئ  جغعب  شغ  الثوقرات  ططغارات 
شاإلظفاق  جمساء!  الئحرغئ  ظخش  تمطضه  طا  غمطضعن 
شغ  لطفرد  دوقرا   ٤٠ غاةاوز  ق  الختئ  سطى  السالمغ 
السام شغ الئطثان الفصغرة، وتعالغ ١٠٠٠ دوقر شغ 
أغظى بطثان السالط أي أطرغضا. وتاى عثا اإلظفاق سطى 
تظفص  أطرغضا  أن  شرغط  ضاشغا،  طسغارا  لغج  الختئ 
١٧٪ طظ دخطعا الصعطغ سطى الختئ، شإن ظسئئ طظ 
لثغعط تأطغظ ختغ حاطض شغعا ق غاةاوز ٣٠٪، فن 
طسزط اإلظفاق غثعإ لةغعب حرضات الاأطغظ ولغج 
لطظاس وختاعط، وتاى إذا ضظئ تماطك تأطغظًا ختغًا 
شغ أطرغضا وغمضظك إجراء شتص ضعروظا طةاظا، شإن 
تضالغش السقج جااراوح طا بغظ ١٠ إلى ٢٠ ألش دوقر، 
ظسئئ  تادمظ  الختغ  الاأطغظ  خطط  طظ  والسثغث 
١٥ بغظ  طا  طسثلعا  غاراوح  والاغ  المرغخ  غاتمطعا 

الاغ  السقجغئ  الثثطات  وأجسار  المائئ.  شغ   ٢٠ إلى 
تفرضعا الحرضات خغالغئ، شمطغارات الثوقرات تثعإ 
تاى  تساطع  لط  وضطعا  وافدوغئ،  الاأطغظ  لحرضات 
الثصغص  الفغروس  عثا  طظ  واٍق  لصاح  اضاحاف  اآلن 

والثطغر.
الاسطح  سطى  جظعغا  الثوقرات  ططغارات  الثول  تظفص 
سطى  اإلظفاق  تداسش  وصث  الماسثدة،  افطظ  وأجعجة 
وضض  افخغرة،  السظعات  شغ  جظعظغ  بحضض  افجطتئ 
غفرق  ق  دصغص،  شغروس  وجه  شغ  له  صغمئ  ق  ذلك 
أبرى  وبغظ  دلعغ،  حعارع  شغ  شصغر  إظسان  بغظ 
أبرغاء السالط طظ أختاب المطغارات شغ ضالغفعرظغا أو 
ظغعغعرك. ضما ق غفرق بغظ التضام والمطعك والعزراء 
شماذا  الئسطاء.  السادغغظ  الظاس  وبغظ  والمحاعغر 
شغ  المضثجئ  افجطتئ  ترجاظئ  طظ  الظاس  جغسافغث 

طثازن تطك الثول شغ طعاجعئ عضثا جائتئ؟!
ذئغئ  أدوات  تعشر  سثم  افطرغضغعن  اضاحش  لصث 
أجاجغئ وبسغطئ، ق تتااج تضظعلعجغا طسصثة إلظااجعا 
غآضث  طساحفغاتعط.  شغ  اجاثثاطعا  أو  تعزغسعا  أو 
آدم جاشظغ، طظ ضطغئ الطإ بةاطسئ عارشارد ورئغج 
طظزمئ "افذئاء طظ أجض برظاطب وذظغ لطختئ"، أن 
طجرغئ.  شعضى  إظه  ختغئ،  رساغئ  ظزام  لغج  (عثا 
طاةاظسئ  وغغر  طائاسثة  أظساق  عظاك  أخرى،  طرة 
الرساغئ  أصساط  بمعجئعا  ظثشع  الاغ  الطرغصئ  تسإ 
إلدارة  المثاطفئ  المظزعطات  سظ  شدًق  الختغئ، 
طظعا  ضض  شصغر،  وبسدعا  غظغ  بسدعا  طساحفغاتظا: 
اقظتسار  بسئإ  ذواتعا  سطى  وطظشطصئ  ظفسه،  غسغض 
شغ ظزام طظاشسئ السعق). وصالئ جغسغضا بغض، الاغ 
لثى  الختغ  لفطظ  سالمغ  طآحر  تةمغع  شغ  تساسث 
غغر  طظزمئ  وعغ  الظعوي"،  الاعثغث  طظزمئ "طئادرة 
ربتغئ: (إن العقغات الماتثة لثغعا صثرات تحثغخغئ 
طماازة شغ المةال الطئغ، ولضظ طا غظصخعا تصًا عع 
شغ  لطساططغظ  وخاخئ  الختغئ،  الرساغئ  إلى  العخعل 
برات،  دغفغث  صال  شغما  أظفسعط).  الختغئ  الرساغئ 
طمبض الختئ والسقطئ شغ جمسغئ الممرضات بعقغئ 
ظغعغعرك: (تظاطى إلى سطمظا أن الممرضات غدطررن 
الاغ  الاظفج  أجعجة  سطى  التخعل  أجض  طظ  لطصاال 
غتاةظعا سطى الرغط طظ أن الصطص افضئر غضمظ شغما 
جغتثث سظثطا ُغخاب عآقء الممرضعن بالفغروس).

الحرضات  غث  شغ  الختئ  صطاع  السالط  ترك  لصث 
افدوغئ  خظاسئ  سطى  جغطرت  الاغ  لطصارات،  السابرة 
وتصارب  الظفط  حرضات  تفعق  أرباتا  لاتصص  السالمغئ 
طبض  الرصمغ  المةال  شغ  الساططئ  الحرضات  أرباح  طظ 
الصطاع  تحةغع  إلى  قتصا  واظاصطئ  طغضروجعشئ. 
تساب  سطى  تضعطات  بمساسثة  الختئ  شغ  الثاص 
سطى  لطتخعل  جاعثة  وتسمض  السمعطغ.  الصطاع 
برظاطةعا  لاضمض  الظاس  لختئ  السالمغئ  الئغاظات 

ضعروظا وشحض ظزام الرساغئ الختغئ 
يف الظزط الرأجمالغئ (١)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 

ترغطغعن دوقر صث تط اجابمارعا شغ جظثات تضعطغئ 
بظسئئ ربا جالئئ، أي أن المسابمرغظ ضاظعا غحارون 
طدمعظئ  خسارة  ولضظعا  بثسارة،  دغظ  جظثات 
وطتثدة، بغظما ضان الاثعف طظ أن اجابماراتعط شغ 
افجعاق المالغئ صث تساظغ طظ خسارة ضئغرة ق تثود 
لعا. وق ظصعل إن تثجعط صث خثق، ولضظ ظصعل إن 
المسابمرغظ ضاظعا غثرضعن تماطا أن اقصاخاد لغج 
وصئ  أي  شغ  لقظعغار  طرحح  وأظه  تاقته  أشدض  شغ 
وسظث أول أزطئ صث غعاجععا اقصاخاد. وعثا طا تخض 
بالدئط سظث أول اظاحار لعباء، صث ق غضعن أضبر خطرا 
طظ غغره، ولضظه جاء شغ شارة ترجئ بالظسئئ قصاخاد 

لط غاساف بالضاطض أو بالتث افدظى طظث أزطئ ٢٠٠٨.
بثأت  صث  الفثرالغ  الئظك  خقل  طظ  أطرغضا  وضاظئ 
باثفغخ ظسئئ الربا سطى الصروض الممظعتئ لطئظعك، 
ضما  اقظعغار.  طظ  السعق  لتماغئ  اجائاصغئ  ضثطعة 
أن أطرغضا بثأت بئغع جظثات دغظ بظسئئ ربا خفرغئ 
المالغ  والعاصع  اقصاخاد  أن  غسظغ  طا  جالئئ.  وأتغاظا 
فطرغضا وأوروبا ضان شغ غاغئ العحاحئ وسطى وحك 
اقظعغار. ولط غضظ غتااج إق إلى عجة أو ضما تسمغعا 
الئظغان  عثا  تةسض  صعغئ  خثطئ  افوجاط  بسخ 
غظعار. وعثا طا تخض شصث بثأ وباء ضعروظا باقظاحار، 
المالغئ  افجعاق  شغ  المسابمرغظ  طثاوف  وتأضثت 
خاخئ افضبر طشاطرة والثغظ اتافزعا باجابماراتعط 
جارسعا  الثغظ،  جظثات  طظ  بثق  المالغ  السعق  شغ 
لستإ أطعالعط وبغع أرخثتعط طظ افجعط، وعثه 
افجسار  لاثععر  وجرغع  ذئغسغ  بحضض  تآدي  سمطغئ 

وطا غائسه طظ اظعغار.
السعق،  تماجك  سطى  تتاشر  أن  أطرغضا  تاولئ  وصث 
وتغظ أدرضئ أن عئعط جسر الظفط ضان له أبر ضئغر 
سمثت  السمقصئ  الظفط  حرضات  أجعط  اظعغار  شغ 
لطسمض  وروجغا  السسعدغئ  لثى  جاشر  بحضض  لطاثخض 
سطى رشع أجسار الظفط، وصث تخض ارتفاع (ولع طآصئ) 
الضئرى  الظفط  حرضات  برؤجاء  تراطإ  اجامع  أن  بسث 
والثغظ ذطئعا طظه الاثخض بسرسئ لعصش عئعط أجسار 
الظفط. طا أدى إلى ارتفاع أجسار السعق المالغ طاأبرا 

تامئ ضطمئ السثد: ضعروظا غضحش سظ عحاحئ جعق افجعط السالمغ
المالغئ  خسائرعا  طظ  بسدا  الظفط  حرضات  باجارداد 

المارتئئ سطى عئعط أجعمعا.
تأبغر  تتئ  غئصى  جعف  المالغ  افجعط  جعق  أن  إق 
الحرضات،  طعظفغ  طظ  طقغغظ   ١٠ طظ  أضبر  شخض 
وتعصش صطاسات ضئغرة جثا طظ الصطاسات اقصاخادغئ 
عثا  المعظفغظ  شةغح  ذعغطئ.  لفارات  السمض  سظ 
بثغعظعط  وشائعط  سظ  السةج  سطغه  غارتإ  جعف 
أو  بالمساضظ،  طاسطصا  ضان  طا  طظعا  جعاء  المظعسئ 
بطاصات  خقل  طظ  الغعطغئ  المحارغات  أو  السغارات، 
أطعاق  غاطصعن  طمظ  ضبغرا  إن  بط  غغرعا.  أو  اقئامان 
حعرغئ طظ أطعال الاعشغر والاصاسث صث خسروا ظسئئ 
سالغئ طظ عثه افطعال طا غظسضج سطى ترضئ السعق 
الغعطغئ، وغآدي إلى اظثفاض شغ اإلظااج ضما تعصسئ 
تامضظ  لظ  التضعطئ  شإن  بط  وطظ  بعلغسغ.  شعرغظ 
الحرضات  طظ  الدرائإ  طظ  غضفغعا  طا  جمع  طظ 
الماسبرة وافشراد المعصعشغظ سظ السمض. وسطغه تضعن 
طساتصاتعا  ودشع  بعظائفعا  الصغام  سطى  صثرة  أصض 
والصغام بمحارغسعا. وتاى ق غزعر السةج الضطغ سطى 
تضعطئ أطرغضا وغغرعا طظ دول السالط الرأجمالغ شصث 
٥ إلى  تخض  وصث  دوقر  ترغطغعن   ٢ ضت  إلى  سمثت 
سطى  الاشطغئ  أجض  طظ  وتثعا،  أطرغضا  شغ  ترغطغعن 
اقظعغار ولع طآصاا. وغسطط اقصاخادغعن والسغاجغعن 
سطى تث جعاء أن سمطغئ ضت المال بعثا الحضض لظ 

تجغث الطغظ إق بطئ.
وعضثا شإن أزطئ ضعروظا طرحتئ أن تضحش سظ سعار 
بط  وطظ  طتعر،  طظ  أضبر  طظ  الرأجمالغ  اقصاخاد 
طظ المتامض أن تسخش بالظزام السالمغ الثي جغطر 
وإن  وإظه  السعشغاغ.  اقتتاد  اظعغار  طظث  السالط  سطى 
ضان اظعغار اقتتاد السعشغاغ لط غارك شراغا تغث إن 
وتضط  الفراغ  طضء  إلى  سمثت  ورأجمالغاعا  أطرغضا 
السالط بظزام واتث وصطإ واتث. أطا عثه المرة شمظ 
غمف الفراغ؟ شعض تظعخ افطئ اإلجقطغئ طظ ضئعتعا 
وتاصثم بظزام شرغث طظ ظعسه غصثم لطسالط ظمعذجا 
ضاإ  شغ  سظه  صرأت  ضاظئ  وإن  صئض  طظ  تسعثه  لط 

 تارغثعا؟

باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا أذطص تجب الاترغر تمطئ 
سالمغئ واجسئ بمظاجئئ الثضرى العةرغئ الـ99 لعثم دولئ الثقشئ، 28 رجإ المترم 1441عـ / 2020م، وبعثه 
المظاجئئ سصث تجب الاترغر/ أطرغضا غعم افتث، 12 حسئان 1441عـ، المعاشص 05 ظغسان/أبرغض 2020م طآتمره 
السظعي "طآتمر الثقشئ 2020" تتئ سظعان: "اقضطراب السالمغ إلى العثوء السالمغ"، وذلك سئر بث تغ طئاحر 
سطى اإلظارظئ بسئإ أزطئ شغروس ضعروظا الاغ غساظغ طظعا السالط اآلن. وإظه شغ خدط جائتئ، ألتصئ أزطئ 

اصاخادغئ أخرى بالمطغارات شغ جمغع أظتاء السالط. دار المآتمر تعل افطعر الاالغئ:
أبرت سمطغات الاسرغح الةماسغئ لطسمال وطؤات المقغغظ طظ افحثاص الثغظ غسغحعن تتئ صغعد الئصاء شغ 
المظجل سطى تغاة لط غحعثعا السالط طظ صئض. غتثث عثا سطى خطفغئ صائمئ طظ سثم المساواة الماجاغثة شغ 

البروة وزغادة اقضطرابات السغاجغئ وافزطات اإلظساظغئ الاغ سخفئ بالسالط لسصعد.
تاسرض افطئ اإلجقطغئ لصمع عائض بشخ الظزر سظ ضعظعا أصطغئ أو أغطئغئ.

طظ الحرق إلى الشرب، لط تامضظ التضعطات الرأجمالغئ السطماظغئ طظ بظاء طةامسات طاظاغمئ وشحطئ شغ تأطغظ 
اقتاغاجات افجاجغئ لطمطغارات.

غاعق السالط إلى تض بثغض.
التض السالمغ عع تطئغص الظزام اإلجقطغ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 

حزب التحریر/ أمریکا
"االضطراب العالمی إلى الهدوء العالمی" مؤتمر الخالفۀ ٢٠٢٠
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 افربساء ١٥ طظ حسئان ١٤٤١عـ / ٨ ظغسان /أبرغض ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٨١

تثغث  بات  الثي  ضعروظا،  وباء  الغعم  السالط  غةااح 
الساسئ، شصث بطشئ اإلخابات شعق المطغعن، والعشغات 
سحرات اآلقف، وق جغما شغ أطرغضا وأوروبا والخغظ، 
أطا شغ بقد المسطمغظ شما زالئ افرصام ُتسُث بالمؤات 
أو شعق افلش بصطغض، وعثا أطر قشٌئ لطظزر، غساثسغ 
العصعف سطغه... وق جغما ظتظ المسطمغظ، وق ظةث شغ 

عثه الةائتئ إق ضااب اهللا ططةأً وعادغا.
شفغ خطاب الصرآن لطضاشرغظ والزالمغظ الثغظ ضفروا 
َمَثالً   َُّ اهللا ﴿َورَضََب  تسالى:  غصعل  وجض  سج  اهللا  بأظسط 
يِيَها رِزُْقَها َرَغداً مِّن لُكِّ َماَكٍن 

ْ
ْطَمئِنًَّة يَأ َقْريًَة اَكنَْت آِمَنًة مُّ

َْوِف بَِما  ُوِع وَاخلْ َُّ ِكَاَس اجلْ َذاَقَها اهللا
َ
َِّ َفأ ْغُعِم اهللا

َ
َفَكَفَرْت بِأ

اَكنُوا يَْصَنُعوَن﴾.
سظثطا تعسث اهللا الضفار وخش سصابه بالصعل أذاصعا، بض 
الةسث،  غشطغ  الثي  ضالبعب  والثعف  الةعع  وغضعن 
اهللا  تعسث  بض  سظه،  غظفك  وق  جاظإ  ضض  طظ  شغتغطه 
سج وجض المحرضغظ، بظصص أراضغعط، سطى صعلغظ شغ 
طسظى الظصص، افول: ظععر المسطمغظ سطى الضاشرغظ، 
تسالى:  غصعل  والمعت،  والبمر  الئرضئ  ظصص  والباظغ 
 َُّ وَاهللا ْطرَافَِها 

َ
أ ِمْن  ْغُقُصَها  ْرَض 

َ ْ
األ  ِ

ْ
نَأ نَّا 

َ
ك يََروْا  َولَْم 

َ
﴿أ

وصال  َِساِب﴾، 
ْ
احل رَسِيُع  وَُهَو  حِلُْكِمِه  َب  ُمَعِقّ َال  حَيُْكُم 

ْطرَافَِها 
َ
ْرَض َغْنُقُصَها ِمْن أ

َ ْ
ِ األ

ْ
نَّا نَأ

َ
َفَال يََرْوَن ك

َ
تسالى: ﴿أ

َفُهُم الَْغاِكُوَن﴾.
َ
أ

بض صث تعسث اهللا الثغظ غمضرون بأخظاف طظ السثاب، 
ْن خَيِْسَف 

َ
يَِّئاِت أ ِيَن َمَكُروا الَسّ َّ ِمَن ا

َ
َفأ

َ
غصعل سج وجض: ﴿أ

يَِيُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشُعُروَن 
ْ
ْو يَأ

َ
ْرَض أ

َ ْ
َُّ بِِهُم األ اهللا

ُخَذُهْم 
ْ
ْو يَأ

َ
ُخَذُهْم يِف َيَقلُّبِِهْم َفَما ُهْم بُِمْعِجِزيَن  أ

ْ
ْو يَأ

َ
أ

عع  والاثعف  رَِحيٌم﴾،  لَرَُءوٌف  َرَبُّكْم  َفإَِنّ  َُوٍّف  ختَ بَلَ 
الاظصص، ولغج الثعف ضما صث غزظ بسدعط. وشعق 
شسص  الاغ  الئقد  أو  الصرى  سطى  اهللا  سثاب  شإن  ذلك 
َرْدنَا 

َ
طارشععا، غضعن سثاباً طثطرًا، غصعل تسالى: ﴿َوإَِذا أ

َمْرنَا ُمرْتَفِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعلَْيَها 
َ
ن غُّْهلَِك َقْريًَة أ

َ
أ

شغ  الغعم  غتخض  طا  ألغج  تَْدِمرياً﴾.  ْرنَاَها  َفَدمَّ الَْقْوُل 
الشرب والحرق، جعٌع وخعف، وظصص شغ الئرضئ والبمر 

وطعت، ودطاٌر، وتظصص؟!
خعٌف  غخغئعط  شإظه  المآطظغظ،  بسئاده  اهللا  لطش  أطا 
ولغج  والةعع،  الثعف  طظ  حغؤاً  غضعن  لضظ  وجعٌع، 
طتغطاً بعط إتاذئ البعب بالةسث ضما شغ تعسث الضفار، 
َْوِف  َن اخلْ ٍء مِّ ْ َ

ِ غصعل تسالى لطمآطظغظ: ﴿َوَجَْبلَُونَُّكم ب
 ِ

َوبرَشِّ وَاخكََّمرَاِت  نُفِس 
َ ْ
وَاأل ْموَاِل 

َ ْ
األ َن  مِّ َوَغْقٍص  ُوِع  وَاجلْ

‡Ê∏_Á;€‚›c…;‡Ê∏_h;\Ê›Ê“h;‡b;III]›ÂÑÊ—
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس طةثي سطغـ 

حسئان ١٤٤١عـ،  السئئ، ١١  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
الثارجغئ  وزغر  "رأى  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٤/٠٤م) 
افطرغضغئ افجئص عظري ضغسظةر شغ طصال له بختغفئ وول 
جارغئ جعرظال، أن جائتئ ضعروظا جاشّغر الظزام السالمغ 

لفبث.
وأوضح ضغسظةر أن افضرار الاغ ألتصعا تفحغ شغروس 
أن  إق  طآصائ،  تضعن  صث  بالختئ  المساةث  ضعروظا 
صث  أذطصعا  الاغ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  اقضطرابات 
افطرغضغئ  اإلدارة  ضغسظةر  وتث  سثغثة.  فجغال  تسامر 
سطى الارضغج سطى بقبئ طةاقت رئغسغئ لمعاجعئ تثاسغات 
العباء طتطغا وسالمغا، أولعا تسجغج صثرة السالط سطى طصاوطئ 
افطراض المسثغئ، وذلك طظ خقل تطعغر الئتث السطمغ. 
افضرار  لمسالةئ  التبغث  السسغ  شعع  الباظغ  المةال  أطا 
الاغ لتصئ باقصاخاد السالمغ جراء تفحغ العباء والاغ لط 

غسئص أن حعثت الئحرغئ طبغق لعا طظ تغث السرسئ وجسئ الظطاق، ضما تث اإلدارة افطرغضغئ سطى تماغئ طئادئ 
الظزام السالمغ الطغئرالغ بخفاعا المةال البالث الثي غظئشغ الارضغج سطغه. وخاط ضغسظةر بالصعل إن الاتثي الاارغثغ 
الثي غعاجه صادة السالط شغ العصئ الراعظ عع إدارة افزطئ وبظاء المساصئض شغ آن واتث، وإن الفحض شغ عثا الاتثي 

صث غآدي إلى إحسال السالط".
: غثرك بسطإ السغاجئ افطرغضغئ ووزغر خارجغاعا افجئص عظري ضغسظةر تماطاً أن تساذغ أطرغضا 

ي

وباصغ الثول الرأجمالغئ طع أزطئ وباء ضعروظا صث خطص تالئ جثغثة تامبض شغ تساظط رشخ حسعب الثول 
الرأجمالغئ لعثا الظزام الفاجث الفاحض، تغث تظاعغ ضض جغاجات اإلظصاذ اقصاخادي الاغ تصعم بعا تطك 
الثول إلى طجغث طظ تضثس البروة شغ أغثي افغظغاء وطجغث طظ إشصار الفصراء. لضظه ق غثري، بض لسطه غثري 
وغثري بأن الظزام الثي غاأعإ له السالط الغعم بسظاغئ اهللا جئتاظه وتسالى سطى صثم وجاق؛ عع الظزام 
اإلجقطغ، طامبق بالثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، رغط أظش ضغسظةر الثي غتثر أطرغضا والثول 

الضئرى طظ عثا الظزام، ورغط أظش تطك الثول الاغ بان سعارعا، واظضحش زغش طئثئعا الرأجمالغ.

هنري کیسنجر:
 فیروس کورونا سیغیر النظام العالمی لألبد

صام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان غعم اقبظغظ ٢٨ رجإ ١٤٤١عـ، المعاشص ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م، باعزغع سحرات 
آقف الظست طظ الضطمئ الاغ وجععا أطغر تجب الاترغر، السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا وشاح 
سطى غثغه، صام التجب باعزغسعا سطى ظطاق واجع شغ طثن الساخمئ وأصالغط السعدان المثاطفئ، تثضغرًا لفطئ 

بالتثث افلغط الثي وصع شغ عثا الاارغت صئض ٩٩ جظئ، وبالاتثغث شغ ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ.
وصث وجه أطغر التجب ضطماه إلى افطئ اإلجقطغئ بساطئ، وإلى حئاب تجب الاترغر بثاخئ، وإلى ضغعف خفتاه 
سطى الحئضئ السظضئعتغئ، طثضرًا افطئ بةرغمئ إلشاء الثقشئ سطى غث طةرم السخر طخطفى ضمال، بط بغَّظ افطغر 
تفزه اهللا ورساه أن الثقشئ عغ صدغئ افطئ المخغرغئ، وأظعا شرض سزغط، وأضث أن تجب الاترغر طاض شغ 
َِّ إِالَّ الَْقوُْم الْاَكفُِروَن﴾،  ُس ِمْن َرْوِح اهللا

َ
صدغاه إلصاطئ الثقشئ بضض سجم، وصال: إظظا ق ظغأس طظ رتمئ اهللا ﴿إِنَُّه َال َفْيأ

وأحار إلى وسث اهللا جئتاظه لطمآطظغظ باقجاثقف شغ افرض، وإلى بحرى التئغإ  بسعدة الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة بسث المطك الةئري. ضما تمث افطغر شغ ضطماه، المعلى جئتاظه بأن أضرم عثه افطئ بصغام تجب الاترغر، 
ظاذرًا ظفسه لطسمض الةاد والمثطص قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

وصث تط تعزغع الضطمئ شغ أغطإ طثن السعدان المثاطفئ وضان لعا أبر ذغإ شغ ظفعس الظاس، الثغظ تطصفعا 
الضطمئ، واتاحثوا تعل الحئاب وعط غأخثون الضطمئ طظ أغثي الحئاب. وضان طظ ضمظ الاسطغصات: (اظاع أرجض 

ظاس)، (طا شغ غغرضط تاظغ)، (أدغظغ ضمغئ أوزع لغ ظاس تطاظا) وعضثا.
أدظاه رابط الضطمئ: سطى خفتئ أطغر تجب الاترغر سطى طعصع الفغج بعك.

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/66798.html

تعزغع تجب الاترغر/ وقغئ السعدان 
ضطمئ أطري تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 

بمظاجئئ الثضرى ٩٩ لعثم الثقشئ

باةعغع الظاس وتئسعط، ظظا وحضاً أن طظعط طرضى 
تعشغر  ســثم  طع  الاةعال  تزر  ألغج  وطخابغظ؟ 
اقتاغاجات الدرورغئ لطظاس عع طتاربئ واضتئ لعط 
ولغج لمرض ضعروظا؟ ألغج تزر الاةعال جارع شغ 
تثطغر اقصاخاد وغقء افجسار وارتفاع الثوقر، واظسثام 
ضبغر طظ السطع الدرورغئ؟ ألغج تزر الاةعال جاسث 
الرأجمالغغظ شغ اتاضار السطع والاقسإ بافجسار طما 

حضض ضشطا سطى أعض الئطث؟
بسث اإلجابئ سطى عثه افجؤطئ، شإن الثولئ المتارطئ 
الئقد  حآون  إلدارة  وطظعب  وشضر  شعط  إلى  تتااج 
طع  طظسةما  غضعن  أن  افخض  المظعب  وعثا  والسئاد، 
الثي  وتسالى؛  جئتاظه  بثالصه  وطرتئطا  الضعن  جظئ 
ر، وبغظ، ووضح ضض حغء. وعثا ق غمضظ أن غضعن  شسَّ
جئإ  عغ  الاغ  الثغمصراذغئ  العضسغئ  افظزمئ  شغ 
الحثوذ  أتطئ  الاغ  الصثرة  باحرغساتعا  السالط  بقء 
وأضض  المسضرات،  وحــرب  ــارب،  افص وزواج  الةظسغ 
الثئائث، لغئصى السالط ضطه شغ عثا العضع الضاربغ... 
تصش  الثغمصراذغئ  السطماظغئ  المثظغئ  الثول  عغ  شعا 
ساججة سظ رساغئ رساغاعا شغ طبض عثه الضعارث، تاى 
غصعل تراطإ سظ شغروس ضعروظا (لط ظضظ ظاعصع عثا 
السثو)! طما أضث أن دولعط عثه صث صاطئ شصط سطى 
صاطعا  ضما  الظاس،  طظ  المسادسفغظ  وصاض  طساداة 
السراق،  شغ  والةربعطغئ  الظعوغئ  بافجطتئ  المسطمغظ 
وجتصعط  وجتطعط  واغاخابعط  الدسفاء  ــادة  وإب
ضما تثث لطروعغظةا شغ بعرطا، واإلغشعر شغ الخغظ، 
شغ  ولطمسطمغظ  والحغحان،  العظث،  شغ  والمسطمغظ 
طظعط  بض  السالط،  بقد  طظ  وغغرعا  العجطى،  أشرغصغا 
دظغؤئ،  أظاظغئ  أعثاشا  بعا  لغتصص  افزطئ  اجاشض  طظ 
حروط  وغتصص  بافزطئ  لغاسعل  اقصاخاد  شغعثد 
الظصث  خظثوق  اقجاسمارغئ؛  المآجسات  وتسطغمات 

والئظك الثولغغظ.
اهللا  عثي  أجــاس  سطى  دولــئ  تصام  أن  عع  التض  إن 
وأتضاطه وتحرغساته تدع افطعر شغ ظخابعا الختغح 
الظاس  حآون  وترسى  افطظ  وتئسط  السثل  وتصغط 
بأتضام اهللا رب السالمغظ، شاثُطش الظئغ  تصغصئ شغ 
صغادة الظاس وإدارة الثولئ؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج 

 الظئعة
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

  شغ وقغئ السعدان

ضعروظا وطسالةات الثولئ املثظغئ يف السعدان

طتاربئ  بجسط  خطعات  اقظاصالغئ  التضعطئ  اتثثت 
أغطصئ  تغث  الاةعال؛  تزر  أحعرعا  ضعروظا،  شغروس 
المتال طظ الساسئ الرابسئ سخرًا طع اجابظاءات لئسخ 
المتقت، وشرض تزر ضاطض لطةمغع غئثأ سظث الساسئ 
السادجئ طساء، وتاى السادجئ خئاتا، ولضظ ظطئ 
اصاخادغئ  أو  ختغئ  خطعات  أي  سظ  ساججة  الثولئ 
السطع  أجسار  شارتفسئ  واذمؤظاظعط،  الظاس  لاأطغظ 
أخرى،  جطع  واظسثطئ  شاتح،  بحضض  والمأضعقت 
المثابج،  أطام  ذعغطئ  خفعشاً  غصفعن  الظاس  غجال  وق 
بتزر  طئالغظ  غغر  الطغض،  طظ  طاأخرة  جاسات  تاى 
الاةعال، وق طرور دورغات الحرذئ، وعط شغ خفعف 
لثى  واقطاساض  الاثطر  تالئ  زاد  طما  الرغغش،  خئج 
الظاس، عثا شدق سظ خفعف الشاز الطعغطئ، وأزطئ شغ 
المعاخقت، لغادح أن الثولئ بثطعاتعا زادت طساظاة 
(إذا  افطعات:  إتثى  صالئ  تاى  تآطظعط،  ولط  الظاس 
ُخغرظا بغظ ضعروظا والمعت جعسا شغ بغعتظا، تظططع طظ 
طظ  ضعروظا  فن  بضعروظا،  وطرتإ  السغح  لصمئ  أجض 

اهللا واهللا صادر غحفغظا).
إجابات افجؤطئ أدظاه تبئئ أن الثولئ بصراراتعا لط غضظ 
عمعا افول الظاس الثغظ زاد الدشط سطغعط بحضض 
الثطعات  عغ  طا  عغ:  افجؤطئ  وعثه  ذئغسغ،  غغر 
شغ  الثولئ  بعا  تصعم  الاغ  واقصاخادغئ  الختغئ 
السعدان لمتاربئ المرض؟ عض شسق غعجث أبر لطثولئ 
وذرصات؟  وطعاصش  أجعاق  طظ  الساطئ؛  افطاضظ  شغ 
وتعسغئ  الظاس  تماغئ  شغ  الةثغئ  تزعر  عغ  وعض 
الظاس والصغام بإجراءات اتارازغئ تطمؤظك أن الثولئ 

شسق طعامئ بالمعضعع؟!
طظ  جاءت  ضعروظا  بفغروس  المخابئ  التاقت  ألغسئ 
وخروج  دخعل  سظ  المسآول  شمظ  السعدان؟  خارج 
الظاس طظ الئقد؟ ألغج بسخ عثه التاقت اضاحفئ 
عضثا طخادشئ برغط جماح الثولئ لعا؟ وعض جغارك 
المطارات  لغترجعا  أوقدعط  ورساغئ  أسمالعط  الظاس 
والمعاظأ تاى غطمؤظ أن الثولئ لظ غثخطعا طخاب 
والرساغئ  والمراصئئ  بالتةر  افطراُض  ُتسالب  عض  آخر؟ 
شغ  السقجغئ،  واإلطضاظغات  الطئغئ،  الضعادر  واجاظفار 
وإغصاف  اإلظااج  باسطغض  أم  والصرى،  والمثن  افتغاء 
سةطئ التغاة طظ زراسئ وخظاسئ وتةارة وغغرعا؟ ألغسئ 
افطراض جظئ ضعظغئ، تسغر طع جظظ الضعن وصعاظغظه 
المتارطئ  الثولئ  تصعم  وق  التغاة،  تسطض  عغ  شق 
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ابِرِيَن﴾. الصَّ
جائتئ  أن  ضغش  ظرى  ظتظ  عا  السزغط،  اهللا  شسئتان 
ضعروظا صث اظفةرت اظفةارًا سزغماً شغ الخغظ وأوروبا 
وأطرغضا، تاى تضثجئ الةبث. بغظما وشغ العصئ ظفسه 
ضاظئ طتثودة بغظ المسطمغظ طع أن الةائتئ ضربئ 

عظا وعظاك.
لاضعن  اإلجقطغئ؛  بافطئ  اهللا  رتمئ  طظ  عثه  ولسض 
رجالًئ لطمسطمغظ أن غسعدوا إلى اهللا، وغطاجطعا بأواطره 
وغظاععا سما ترطه، وغفعضعا أطرعط له جئتاظه وتسالى 
شغ ضض تغاتعط، وغسمطعا جاعثغظ أن غضعن حرع اهللا 
المسطمغظ ضغ  سطى  تطئص  وأظزماه عغ الاغ  تسالى 
ظظال رضاه جئتاظه. وبثاخٍئ وظتظ ظصش سطى أسااب 
١٠٠ جظٍئ طظ غغاب تضط اهللا طظ افرض، شطسطه غضعن 

سطى رأس المؤئ طظ غةثد لعا دغظعا. 
ُغةري  خغرًا،  جئتاظه  به  ظزظ  الثي  تسالى  اهللا  ولسض 
بعثه الةائتئ جظًئ غحث بعا ظزر السالط إلى ضرورة 
الاشغغر، شطصث خارت تال الشرب الغعم صئض المسطمغظ، 

غصعلعن: إن السالط بسث ضعروظا جغضعن سالماً جثغثًا.
شعض ظسائسث أن ظضعن ظتظ المسطمغظ، الاشغغَر الصادم 
ضفارعا  برضعع  افرض،  له  تسالى  اهللا  غمعث  الثي 

وظالمغعا، واسائار طسطمغعا؟!
جاضعن عثه الةائتئ لطمسطمغظ بإذن اهللا تسالى ضغعم 
بساث، الثي أعثاه اهللا لظئغه  صئض وخعله لطمثغظئ. 
وطظ حاء أن غسرف طا بساث، شطغصرأ جغرة ظئغظا صراءة 

جغاجغئ واسغئ ولغج صراءة تارغثغئ تصطغثغئ.
اظطئاصه  ظرى  وتسالى  جئتاظه  ربظا  صعل  عثا  وخااطاً 
ََياةِ 

ْ
سطى واصع الغعم، غصعل اهللا سج وجض: ﴿إِغََّما َمَثُل احل

ْرِض 
َ ْ
َماءِ َفاْخَتلََط بِِه َغَباُت األ نَْزْجَاهُ ِمَن السَّ

َ
ْغَيا َكَماٍء أ ُّ ا

ْرُض زُْخرَُفَها 
َ ْ
َخَذِت األ

َ
َّ إَِذا أ ْغَعاُم َح

َ ْ
ُكُل اجَّاُس وَاأل

ْ
ا يَأ ِممَّ

ْالً  َ ْمُرنَا 
َ
تَاَها أ

َ
غَُّهْم َقادُِروَن َعلَْيَها أ

َ
ْهلَُها ك

َ
يََّنْت َوَظنَّ أ وَازَّ

ْمِس َكَذلَِك 
َ ْ
ْن لَْم َيْغَن بِاأل

َ
ْو َغَهاراً َفَجَعلَْناَها َحِصيداً َكأ

َ
أ

ُروَن﴾. ُل اْآليَاِت لَِقوٍْم َفَتَفكَّ ُغَفصِّ
َدارِ  إىَِل  يَْدُعو   َُّ ﴿وَاهللا بسثعا:  اهللا  غثسعظا  طاذا  وإلى 
﴿َوَال  ُمْسَتِقيٍم﴾،  رِصَاٍط  إىَِلٰ  يََشاُء  َمْن  َويَْهِدي  َالِم  السَّ
لَُموَن َكَما 

ْ
لَُموَن َفإِغَُّهْم يَأ

ْ
تَِهُنوا يِف ابْتَِغاءِ الَْقوِْم إِن تَُكونُوا تَأ

َعلِيماً   َُّ اهللا َواَكَن  يَرُْجوَن  َال  َما   َِّ اهللا ِمَن  َوتَرُْجوَن  لَُموَن 
ْ
تَأ

َحِكيماً﴾
الطعط لطفك بسئادك، ورتماك بالسالمغظ، الاغ جسطاعا 

 شغ رجالئ ظئغك طتمث خطى اهللا سطغه وآله وجطط

باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا أذطص تجب الاترغر تمطئ 
سالمغئ واجسئ بمظاجئئ الثضرى العةرغئ الـ99 لعثم دولئ الثقشئ، 28 رجإ المترم 1441عـ، 2020/03/23م، 
وبعثه المظاجئئ صام تجب الاترغر شغ ضغظغا بسطسطئ طظ الفسالغات ضان أبرزعا تظزغط وصفات ساطئ، وسصث 
الضطمئ الاغ ألصاعا أطغر تجب  سطط، والصغام بتعارات سئر اإلظارظئ، والصغام باعزغع  وتطصات  دروس طساجث 
الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ بعثه المظاجئئ تعزغسا ضفاتغا واجسا شغ المساجث وافجعاق 

والطرصات الساطئ.
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