
(أظصرة - طسا - البقباء، ١٥ جمادى اآلخرة ١٤٤٣عـ، 
الارضغ  الرئغج  صال  باخرف)   - ٢٠٢٢/٠١/١٨م 
ضغان  رئغج  طع  غاعاخض  إظه  أردوغان،  ذغإ  رجإ 
أن  غمضظ  أظه  إلى  طحغرا  عغرتسعغ،  إجتاق  غععد 
غجور ترضغا. جاء ذلك تسطغصا سطى السقصات بغظ ترضغا 
افظاضعل  أظئاء  وضالئ  ذضرت  تسئما  غععد،  وضغان 
الارضغئ، الغعم البقباء، شغ تثوغظئ سطى تعغار. وسطص 
شغ  غععد  ضغان  طع  الاساون  اتامالغئ  سطى  أردوغان 
حرق الماعجط، طآضثا أن "العثف عع إتراز تصثم 
طا  "جظئثل  أردوغان:  وصال  إغةابغئ".  طصاربات  سئر 
الربح  أجاس  سطى  صائما  افطر  عثا  ضان  إذا  بعجسظا 
البقباء  الغعم  جابصئ،  تخرغتات  وشغ  المائادل". 
الشاز  ظصض  طحروع  إن  الارضغ  الرئغج  صال  أغدا، 
غغر  وصئرص،  والغعظان  غععد  ضغان  بغظ  المحارك 
سئر  أوروبا  إلى  الشاز  ظصض  إلى  داسغا  لطاطئغص،  صابض 
إسقن  طظ  أغام  بسث  أردوغان  تخرغح  وجاء  بقده. 
الاضطفئ  بسئإ  لطمحروع  افطرغضغ  الثسط  جتإ 
ترضغا،  سئر  الشاز  ظصض  "غةإ  أردوغان:  وصال  السالغئ. 
طع  ذلك  حروط  ظظاصح  أن  الممضظ  "طظ  طدغفا: 
(إجرائغض)". تسطغصا سطى تخرغتات أردوغان عثه ظحر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ تسطغصا ختفغا سطى طعصسه، طفاده: ق غثةض 
والثطابات  اإلجقطغئ  الحسارات  خاتإ  أردوغان 
الرظاظئ والمظاخرة الضاذبئ لصدغئ شطسطغظ وأعطعا، 
غععد  ضغان  رئغج  طع  غاعاخض  بأظه  الاخرغح  طظ 
الشاخإ لفرض المئارضئ، بض وشعق ذلك شعع غرتإ 
بجغارته لارضغا ساخمئ الثقشئ السبماظغئ الاغ حضطئ 
إصاطئ  شغ  وذمعته  عرتجل  بغعدور  أطام  طظغسا  جثا 
طعصفه  أردوغان  وغسطض  شطسطغظ،  شغ  لغععد  ضغان 
المائادل،  الربح  سطى  طئظغئ  المسألئ  بأن  عثا  العصح 
لغئرعظ سطى أظه سطماظغ براغماتغ ق تتضمه حسائر 
بعثا  أردوغان  إّن  السالمغظ.  رب  أتضام  وق  اإلجقم 
الثطغب  دوغقت  تضام  حأن  حأظه  المثجي  المعصش 
غسعدوا  لط  والثغظ  غععد  ضغان  طع  المطئسغظ 
غصغمعن وزظا فتضام اهللا جئتاظه وتسالى وق لمحاسر 
ُغطمع  ربح  وأي  ُغرتةى  خغر  شأي  جمغسا،  المسطمغظ 
حئاب  به شغ الاطئغع طع الشاخئغظ المةرطغظ صاطئ 
عع  وأغظ  شطسطغظ؟!  وظساء  وحغعخ  وأذفال  بض 
طسرى  غثظسعن  طظ  طع  الاطئغع  شغ  والربح  الثغر 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وغظاعضعن طترطات وطصثجات افطئ 
لط  أردوغان  إن  المئارضئ؟!  افرض  شغ  اإلجقطغئ 
غضظ شغ غعم طظ افغام أشدض طظ بصغئ الروغئدات 
ضان  ربما  ولضظه  المسطمغظ،  تضام  الثعظئ  السمقء 
أطضرعط وأضبرعط خئبا ودعاء؛ إذ إظه غاسار باإلجقم 
وخطش سئاءة الصغط والمحاسر اإلجقطغئ لغثثم ضغان 
غععد الشاخإ واقجاسمار، طبطه شغ ذلك طبض بصغئ 
تضام المسطمغظ المةرطغظ. إن العاجإ الثي غفرضه 
وتصادغه  اإلجقم  أتضام  وتمطغه  وتسالى  تئارك  اهللا 
طخطتئ أبظاء افطئ اإلجقطغئ جمغسا، إن العاجإ سطى 
أن  عع  ترضغا  شغ  الخادصغظ  المثطخغظ  المسطمغظ 
شغ  غثور  الثي  السطماظغ  وظزاطه  أردوغان  غسصطعا 
لسغاجاتعا  وتظفغثا  لمخالتعا  خثطئ  أطرغضا  شطك 
إلى  شعرعط  طظ  وغسارسعا  المسطمغظ،  بقد  شغ 
السمض طع تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
إلى  افطعر  تسغث  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
افرض  لاترغر  المسطمغظ  جغعش  وتترك  ظخابعا 
ورجج  دظج  طظ  وتطعرعا  شطسطغظ،  المئارضئ 
غععد، وتمرغ أظعشعط بالاراب بثق طظ أن غساصئض 
الئساط  لعط  وغفرش  ترضغا  شغ  صادتعط  أردوغان 
شغ  بالةعاد  ضطه  والربح  شالثغر  بعط،  اتافاء  افتمر 
بالاطئغع طسه  غععد ولغج  ضغان  جئغض اهللا قصاقع 

واقتافاء بصادته المةرطغظ.

الساتض  دول  طةمعسئ  لمظطصئ  خاخا  طئسعبا  شسغظئ 
السظش  أسمال  طعاجعئ  بثرغسئ   ٢٠٢٠ سام  طظث 
المسطتئ.  اإلجقطغئ  الةماسات  صئض  طظ  والعةمات 
دول  شغ  العضع  أن  افطرغضغئ  الثارجغئ  وأسطظئ 
بغظ  البقبغئ  التثود  طظطصئ  شغ  وخاخئ  الساتض 
شاصادى  غاثععر  بثأ  والظغةر  وطالغ  شاجع  بعرضغظا 
شرظسا  تثخطئ  وصث  لطمظطصئ.  خاص  طئسعث  تسغغظ 
طظ جثغث شغ المظطصئ طظث سام ٢٠١٣ بسث اقظصقب 
الثي تثث شغ طالغ سام ٢٠١٢ ضث ظفعذعا بثسعى 
طتاربئ الةماسات اإلجقطغئ المسطتئ شغ حمال طالغ. 
وصث تخطئ اتاةاجات شغ ظعاغئ السام المظخرم ضث 
غرب  طظطصئ  شغ  وتثخطه  الئطث  شغ  الفرظسغ  العجعد 
أي  بقده.  إلى  شرظسا  جغح  بسعدة  وذالئعا  أشرغصغا 
بعرضغظا  شغ  الفرظسغ  العجعد  ضث  تترضا  عظاك  أن 
شاجع. وضض ذلك غآضث وجعد خراع أطرغضغ شرظسغ 
غرب  طظطصئ  شغ  تاخض  عع  ضما  شاجع  بعرضغظا  شغ 
أطرغضا  بغظ  الخراع  غسامر  وعضثا  أشرغصغا.  ووجط 
طاضرون  أحار  وصث  أشرغصغا.  ووجط  غرب  شغ  وشرظسا 
صائق  أخرى  بخغشئ  الخراع  عثا  تعل  له  تثغث  شغ 
وأضث  الصارتغظ"  بغظ  صطغق  طاسئئ  السقصات  ("إن 
جثغث  سصث  تأجغج  "إسادة  ضرورة  سطى  تثغبه  شغ 
غةإ  أوروبا  "إن  وصال:  أشرغصغا"  طع  وطالغ  اصاخادي 
طحارضئ  اجاراتغةغئ  الثولغئ  العغؤات  شغ  تسامث  أن 
والختئ  الاسطغط  شغ  أجظثة  وتطئغص  أشرغصغا..  طع 
أضث  وصث   (٢٠٢١/١٢/٩ برس،  شراظج  والمظاخ"... 
ظعاب  أطام  ضطمئ  ألصى  سظثطا  أخرى  طرة  الضقم  عثا 
٢٠٢٢/١/١٩ غعم  بساراجئعرغ  افوروبغ  الئرلمان 

أطرغضا 
واقظفةار طظ الثاخض

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغ

انقالب الجيش في بوركينا فاسو

صدغاه  عغ  الثقشئ  إصاطئ  جسض  الاترغر  تجب  إن 
شغ التغاة بعخفعا الطرغصئ الحرسغئ لاطئغص أتضام 
اإلجقم، واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ. وفجض إصاطاعا 
شصث تئظى التجب طظ اإلجقم بصعة الثلغض، أظزمئ 
المسطمغظ،  واصع  تسالب  الاغ  والاحرغسات  التغاة 
وتظعخ بعط شغتمطعا الثغر لطسالط، وق ُتثضر الثقشئ 
غسرف  أن  أراد  شمظ  الاترغر.  تجب  طسعا  وُغثضر  إق 
سظ الثقشئ، وأظزماعا وتحرغساتعا، وطصثرتعا سطى 
تجب  جطره  طا  شطغراجع  اإلظساظغئ،  طحاضض  سقج 

الاترغر شغ ضائه وإخثاراته.

اصرأ شغ عثا السثد:
- أغظ طحروع التعبغغظ اقصاخادي؟ (الةجء افول)  ...٢

- أطرغضا باثخطعا العصح شغ السعدان تآضث طفععم 
   أصثر ضطمئ شغ الصاطعس السغاجغ ...٢

- لماذا لط غثعإ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص  لغبرب ذطئاً لطظخرة؟!  ...٣
- اإلجقم عع خاتإ الضطمئ الفخض شغ حأن المرأة ووضسعا 

  شغ المةامع ...٤
- المسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ المسطمغظ؟!

   (التطصئ الباطظئ)  ...٤
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كلمة العدد

أطرغضا  شغ  والصادة  والمسطصعن  السغاجغعن  اسائر 
باإلجماع تصرغئاً أن تثث ٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢١
وضان  الثغمصراذغئ.  سطى  وطظزط  سمغص  عةعم  عع 
الرئغج  طظخإ  تسطمه  خطاب  شغ  سئر  صث  باغثن 
"الغعم  بصعله  افطرغضغ  اقتتاد  تالئ  سظ  أطرغضا  شغ 
أظخإ رئغسا لثولئ غمجصعا افلط واقظصسام والاعتر" 
وصال "إن طا جرى غعم ٢٠٢١/١/٦ عع عةعم جاتص 
سطى الثغمصراذغئ" و"أظظا طخممعن سطى التفاظ سطى 

دغمصراذغئ بظغظاعا طظث أضبر طظ ٢٠٠ سام".
أظعا  أم  جغثة؟  وبختئ  آطظئ  تصا  الثغمصراذغئ  شعض 
تاقحى ضظسغب حضض المةامع افطرغضغ خقل الصرظغظ 

الماضغغظ؟
جععر  شعط  إلى  ظتااج  السآال،  عثا  سطى  لقجابئ 
الثغمصراذغئ وخسعدعا ضةجء ق غاةجأ طظ أغثغعلعجغئ 
ظعرت بسث عجغمئ الضظغسئ الظخراظغئ شغ سمطغئ بعرغئ 
وتطعرغئ ذعغطئ شغ أوروبا شغ السخعر العجطى. أدت 
البعرة الفرظسغئ وتتعل أوروبا طظ اتاضار ظخراظغ إلى 
اظصسام بغظ الضظغسئ والثولئ إلى ظحعء أربسئ جعاظإ 
الاسئغر  ترغئ  شغ  تاةطى  والاغ  الترغئ،  طظ  أجاجغئ 
السئادة.  وترغئ  الحثخغئ  والترغئ  المطضغئ  وترغئ 
لطضظغسئ  والسئادة  الحثخغئ  التغاة  ترغئ  جمتئ 
الثغظ  افشراد  سظ  والرضا  بعثوء،  العجغمئ  بصئعل 
غجورون الضظغسئ، ودشع طساتصات السدعغئ طظ أجض 
التفاظ سطى سمطغات رجال الثغظ الماسطصئ بالتفاظ 

سطى الضظغسئ.
الثغمصراذغئ  طفاعغط  ولثت  شصث  الاسئغر  ترغئ  أطا 
التثغبئ، تغث غاماع الظاس بترغئ اظاثاب طمبطغعط، 
الاحرغع  شغ  أترارًا  أغداً  غضعظعا  أن  غةإ  والثغظ 
والتضط والتفاظ سطى الثولئ. شغ جععرعا، أدت ترغئ 
الاسئغر إلى ظحعء الثغمصراذغئ ضظزام تضط وصعاسث 
المطضغئ  ترغئ  ولثت  وبالمبض،  المةامسات.  تضط 
المطاف  ظعاغئ  شغ  حضطئ  الاغ  الرأجمالغئ  طفاعغط 

ظزام اقصاخاد والمال لطمةامع.
لضظ المفارصئ عغ أن الثغمصراذغئ والرأجمالغئ تتعلاا 
إلى أشضار طاسارضئ وطاظاصدئ، وتتمقن بطئغساعما 
بثور الخثام بغظعما. ضاظئ الرأجمالغئ الاغ تشثغعا 
المطضغئ الفردغئ لطمماطضات، وتتضمعا ظزرغئ الظثرة 
البراء  أختاب  سظعا  وغاعلث  تظاب  أن  بث  ق  الظسئغئ، 
بحضض  المعارد  اظاجاع  طظ  تمضظعا  والثغظ  الفاتح، 
أجرع، شغ وصئ أبضر طظ اآلخرغظ، وبضمغات أضئر. طا 
 ٪١ بغظ  الاارغت  حعثعا  شةعة  أضئر  ظععر  إلى  أدى 
طظ الظاس غماطضعن أضبر طظ ٧٠٪ طظ إجمالغ البروة 
غسمطعن  والةغاع  الفصراء  طظ  ذئصئ  طصابض  الئقد  شغ 
لغض ظعار شغ خثطئ حرضات وطآجسات افبرغاء طظ 
أجض لصمئ سغح. وتمضظ أصض طظ ١٪ طظ ضئار افبرغاء 
وأختاب الحرضات الضئرى طظ اطاقك أدوات ووجائض 
الثاخئ  والظعادي  اإلسقم  طبض  والسغطرة  الاأبغر 

والخظاسات الرئغسغئ وطا حابه.
تمطك  جثًا  الخشغرة  المةمعسئ  عثه  شأخئتئ 
والاغ  والعجائض  افدوات  طسزط  سطى  وتساتعذ 
وتعجغععا  الاسئغر  ترغئ  سطى  الاأبغر  طظ  تمضظعط 
وأتغاظاً إخداسعا لـ٩٩٪ طظ الظاس. وبالاالغ، أخئتئ 
المطضغئ  لترغئ  أجاجغاً  سثوًا  ضمفععم  الاسئغر  ترغئ 
التغاة  طفاخض  شغ  تاتضط  ذئصئ  طظ  سظعا  ظاب  وطا 
شغ أطرغضا وغغرعا طظ الثول الاغ تطئص طئثأ شخض 
أظزمئ،  طظ  سظه  غظاب  طا  وتائظى  التغاة  سظ  الثغظ 
والاغ ترطئ الةماعغر السزغمئ طظ تصعصعا افجاجغئ 
طظ  طفارض  عع  ضما  والترغئ  واقزدعار  السغح  شغ 
ظفسه،  العصئ  شغ  الثغمصراذغ.  الرأجمالغ  المئثأ 
أخئتئ ترغئ المطضغئ والطئصئ شائصئ البراء الماعلثة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: ظساسرض افطعر الاالغئ لغادح الةعاب:
- إن بعرضغظا شاجع، واجمعا الصثغط شعلاا السطغا، ُغسثُّ 
بطثا إجقطغا إذ إن أضبر طظ ٦٠٪ طظ أعطه طسطمعن، 
وغتعي  الثعإ  إظااج  شغ  أشرغصغا  شغ  بطث  رابع  وعع 
ضبغرا طظ المسادن افخرى ضالظتاس والجظك وغغرعا، 
اجاسمارعط  سطغه  وشرضعا  الفرظسغعن  اتاطه  وصث 
اقتتاد  غسمى  طا  إلى  ضمعه  بض   ،١٨٩٦ سام  طظث 
الفرظسغ. واضطروا إلى أن غسطعه اقجاصقل الحضطغ 
سام ١٩٦٠، شأجسئ شرظسا شغه ظزاطا وجغحا تابسغظ 
خاخئ  لصعات  تابسئ  سسضرغئ  صاسثة  شغعا  ولعا  لعا، 
المظطصئ.  شغ  ظفعذعا  سطى  لطتفاظ  تساثثطعا 
افشرغصغ  الساتض  دول  طةمعسئ  شغ  سدعا  وجسطاعا 
ووجط  غرب  شغ  ظفعذعا  سطى  لطمتاشزئ  الثمج 
أشرغصغا. وربطئ اصاخادعا بعا سظ ذرغص طا غسمى 
بالفرظك افشرغصغ وأخئح غصعَّم بالغعرو، وتتعل أطعال 
المرضجي  الئظك  إلى  السمطئ  بعثه  المرتئطئ  الثول 
تحاء  ضغفما  افطعال  عثه  شرظسا  شاسابمر  الفرظسغ، 
تئصغ  اجاسمارغئ  أجالغإ  شضطعا  اصاخادعا،  لثسط 
ورغط  لبرواتعا.  وظعئه  الئطث  سطى  المساسمر  عغمظئ 
أشضار  إبارة  سئر  إلغه  العلعج  سطى  أطرغضا  سمطئ  ذلك 
ذرغص  وسظ  الغسار،  وأشضار  اقجاسمار  طظ  الاترر 
خظثوق  وصروض  بالمساسثات  غسمى  طا  تصثغط 
الظصث الثولغ وحروذه المةتفئ وتظزغمات المةامع 
المثظغ واقتخال بالسغاجغغظ والسسضرغغظ. وطآخرا 
بثأت تساثثم ذرغسئ طتاربئ اإلرعاب لئسط ظفعذعا 
شغ  السسضرغئ  الصعاسث  باجاثثام  بثأت  تغث  عظاك، 

الئقد ضث الةماسات اإلجقطغئ المسطتئ.
٢- وصث أبثت أطرغضا اعاماطا بعثا الئطث وبما غةاوره 

أردوغان 
غتافغ بصادة غععد! طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

اإلجقطغ  الحرع  اجائساد  إلى  ترجع  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الاسعل  ظاعرة  اظاحار  أن  إلغه  الاظئغه  غةثر  طما 
طظ الاطئغص وإلى الاصخغر الضئغر التاخض طظ التضام شغ رساغئ حؤعن الظاس. وإظه لمظ المفةع المئضغ طا 
غحاعث طظ أجراب طظ الماسعلغظ شغ بقد المسطمغظ أطام المساجث وشغ الحعارع وسظث تصاذع الطرق، طع 
أن بقد المسطمغظ عغ طثجن المال والبروات. وإن الطعم ق غصع بالثرجئ افولى سطى الماسعلغظ والحتاذغظ 
بض غصع سطى التضام الثغظ ق غطئصعن الحرع، وشعق ذلك ق غرسعن حؤعن الظاس وق غصدعن تاجاتعط وق 
أولعغاتعا  طظ  جغضعن  اهللا  بإذن  صرغئًا  الصادطئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإن  سغح.  طظ  صعاطًا  لعط  غعشرون 
طسالةئ ظاعرة الفصر شغ الئقد اإلجقطغئ وطا غارتإ سطغعا طظ ظعاعر جغؤئ ضزاعرة الاسعل. وصث بغظ تجب 
الاترغر شغ ضائه ضغش سالب اإلجقم طحضطئ الفصر، وخاخئ طا جاء شغ ذلك طظ ضااب الظزام اقصاخادي شعع 

طفخض شغه. (طظ جعاب جآال فطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ).

تطبيق اإلسالم يعالج مشكلة الفقر 
وينهي ظاهرة التسول

آال
ب ج
جعا

السآال: أسطظ الةغح شغ بعرضغظا شاجع غعم ٢٠٢٢/١/٢٤ اجاغقءه سطى التضط بسثطا أذاح بالرئغج روش 
ضابعري وسطص السمض بالثجاعر وتض التضعطئ والئرلمان وأغطص التثود. ووصع المصثم بعل عظري جاظثاوغع 
لطتماغئ  العذظغئ  "الترضئ  باجط  التضعطغ  الاطفجغعن  سطى  آخر  ضابط  وصرأه  اقظصقب  إسقن  بغان  داطغئا 
واإلخقح". ووسث الئغان بأن "تسعد الئقد إلى الظزام الثجاعري شغ غدعن شارة زطظغئ طسصعلئ" لط غتثد 

طثتعا. شمظ غصش وراء عثا اقظصقب؟ وعض له سقصئ بالخراع الثولغ شغ الئطث؟
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افربساء ١ طظ رجإ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٧٦

افطرغضان  المئسعبغظ  أن  لطسغان  واضتًا  أخئح  لصث 
غأتعن إلى السعدان ووراءعط حر وحروط وتسطغمات، 
فجظثات  وتظفغث  وأعطه،  السعدان  سطى  تآطر  وضطعا 
الشرب المساسمر سئر سمقئعط، وعغ تفضغك السعدان 
وخض  شصث  أعطه.  وترضغع  برواته،  وظعإ  وتمجغصه، 
أطرغضغ  وشث  ٢٠٢٢/١/٢٠م  الثمغج  السعدان 
لطحآون  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسثة  برئاجئ 
افشرغصغئ طعلغ شغ برشصئ المئسعث افطرغضغ الةثغث 
بأسمال  والصائط  جاترشغطث،  دغفغث  افشرغصغ  لطصرن 
تغث  حعضان.  براغظ  بالثرذعم  افطرغضغئ  السفارة 
الفااح  سئث  السغادي  المةطج  رئغج  العشث  الاصى 
الئرعان، وظائئه طتمث تمثان دصطع، وسدع المةطج 

الفرغص غاجر السطا.

ضسادة  لطاظفغث  وحروذا  أجظثة  غتمطعن  جاءوا 
المئسعبغظ افطرغضان، وصث ضاظئ الاسطغمات افطرغضغئ 

عثه المرة:
١- دخعل افذراف السعداظغئ شى تعار وذظغ حاطض 

لطثروج طظ افزطئ التالغئ.
٢- تحضغض تضعطئ طا غسمى بضفاءات وذظغئ.

٣- إجراء تسثغقت سطى العبغصئ الثجاعرغئ.
الفارة  بظعاغئ  وظجغعئ  ترة  اظاثابات  صغام   -٤
اقظاصالغئ. (طظ بغان المةطج سطى الخفتئ الرجمغئ 
الثمغج  بعك  الفغج  سطى  السغادة  لمةطج 

٢٠٢٢/١/٢٠م).
عثه  باظفغث  العشث  طشادرة  صئض  الئرعان  حرع  وصث 
٢٠٢٢/١/٢٠م  غعم  ظئ  الةجغرة  ظحرت  الاسطغمات! 
"بسث جاسات طظ لصائه وشثًا أطرغضغا.. الئرعان غخثر 

صرارا باسغغظ ١٥ وزغرا".
شغ  الصرار  اتثاذ  شغ  ذاتغغظ  الصادة  عآقء  ضان  لع 
حآون  ورساغئ  الافطاات،  وتسط  المحاضض  طسالةئ 
وذئثات  أجظئغئ،  وشعد  إلى  اتااجعا  لما  الظاس 
غاابسعن  ظطعا  ولضظعط  صثرة.  وأجظثة  طسمعطئ 
شغ  وجصعذعا  العاوغئ،  ظتع  الئقد  اظعغار  بئرود 
الفعضى، جغاجغا وأطظغا، واصاخادغا، واجاماسغا، شطط 
الثطاء،  تتصظ  طئثئغئ  بتطعل  بخغرتعط  سطغعط  تةث 
وتصدغ سطى الشقء، وتتاجإ المةرطغظ، ولع أرادوا 
الثول  أجظثة  تظفغث  إلى  رضظعا  ولضظعط  لفسطعه  ذلك 

اقجاسمارغئ وطآاطرات ضغان غععد.
لصث ازدادت جرأة ووصاتئ أطرغضا شغ الاثخض شغ حأن 
السعدان بحضض طصجز وغغر طسصعل، شطط غضفعا إشصار 
وإغصاسه  وأعطه،  ببرواته  الشظغ  الئطث  عثا  السعدان 
لاثطغره  الثولغ،  الظصث  خظثوق  دغعن  طخغثة  شغ 
اصاخادغا، طظث سعث جسفر الظمغري. ولط غضفعا دسط 
واإلسقطغ  السغاجغ  والثسط  بالسقح  الامرد  ترضات 
الحسئغئ  الترضئ  بغظ  بالاعاذآ  الةظعب  شخطئ  تاى 
والمآتمر العذظغ أبظاء تضط الئحغر شغ أصثر جرغمئ 
الفاظ  تئث  عغ  عا  بط  التثغث،  السعدان  تارغت  شغ 
طئسعبغعا  سئر  اقظصقبات،  سطى  وتحرف  وترسى 
شغ  سمقئعط  طع  بالاساون  السعدان  شغ  وجفرائعا 
الثاخض طظ جغاجغغظ وسسضر، وسمقئعط شغ الثول 

المةاورة.
الئرعان،  قظصقب  الراسغئ  أطرغضا  ضاظئ  لصث 
افطرغضغ  المئسعث  شطغامان  جغفري  الاصى  شصث 
المساصغض، بالئرعان طرات سثة سحغئ اقظصقب افتث 
٢٠٢١/١٠/٢٤م، ولط غظخرف إق وعع ططمؤظ سطى 

تظفغث طا اتفصعا سطغه.
بط ضاظئ طعلغ شغ طساسثة وزغر الثارجغئ لطحآون 
افشرغصغئ، وراء اقتفاق السغاجغ الفاحض بغظ الئرعان 
الماضغ  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢١ شغ  وتمثوك 
التضعطئ  رئاجئ  إلى  تمثوك  سعدة  تدمظ  الثي 

اقظاصالغئ.
ظسط، إن أطرغضا تساثثم الظفاق باخرغتات لادطغض 
أطرغضا  إن  طبض  السغعن،  شغ  الرطاد  ولثر  السثج 

تتئ سئاءة عثا الظزام، وظحضض إذارا بسغثًا سظه، بما 
اإلداري،  الروتغظ  سظ  بسغثا  بمروظئ  الاترك  غمضظظا 
شضان الثغار أن تحضض الطةظئ"، وعض تساطغع الطةظئ 
الجراسغئ والسمضغئ أن تثرج الئظك الثولغ طظ الغمظ، 

وتتض المحاضض اقصاخادغئ شغ الغمظ؟!
شمع  الغمظ،  شغ  الساططئ  الثولغئ  المظزمات  أطا 
تحشغض  الشثاء،  "تصثغط  اصاخادغئ  أسمالعا  أن 
وتسئغث  رخش  افدوغئ،  وتصثغط  المساحفغات، 
فن  المثن"  حعارع  طظ  الصماطات  رشع  الطرصات، 
ولغج  ذلك  تعشغر  وجسعط  شغ  غضظ  لط  التعبغغظ 
طما  ضبغر،  ذلك  وغغر  به،  الصغام  سطى  الصثرة  لثغعط 
ذلك،  طظ  وأبسث  أسمص  شعع  بتبه  طةال  عثا  لغج 
شغ  الظاس  وجطعضغات  اإلجقم  طفاعغط  "ضرب  وعع 
وتئثغض  والاسطغط...الت،  واقجاماع  واقصاخاد  التضط 
بالثغظ  لعا  خطئ  ق  بعا  غربغئ  وجطعضغات  طفاعغط 
أخًق". وصث تتثث المثاظغ سظ سثم صغام التعبغغظ 
بإخراج المظزمات الساططئ طظ الغمظ، طع سطمعط بأن 
المظزمات تشغر جطثعا شصط بط تعاخض أظحطاعا شغ 
بسعئعا!  سطمعط  رغط  طظعا،  بثلك  وصئعلعط  الغمظ، 
شفغ إجاباه سظ جآال طاذا شسطاط طع عثه المظزمات 
اضاحاشعا  تط  الاغ  "المظزمات  صال:  وجرائمعا؟ 
ظاعر  شغ  اقظستاب  أسطظئ  بأخطائعا  وطعاجعاعا 
الضرة  تطع  الضرة  تساود  ظطئ  العاصع  شغ  لضظعا  افطر، 
لاسعد طظ جثغث، تسارع إلى تشغغر اجمعا وسظعاظعا، 
جثغث..  طظ  وترجع  اإلظساظغئ  طعماعا  جاظإ  وتاى 
عغ  ظعائغ،  بحضض  الغمظ  غادرت  طظزمئ  تعجث  ق 
جثغث،  طظ  وترجع  وطعظفغعا،  وجععا  تشغر  شصط 
آخر  دلغض  وعثا  تضامض".  أن  بث  ق  طعمئ  لثغعا  فن 
الظزام  اساماد  شغ  سطغه  ضان  ضما  التال  بصاء  سطى 
اقصاخادي سطى الشغر رغط طساوئه الئاذظئ والزاعرة، 
السعدة  طظ  وطظساعا  المظزمات،  جمغع  لطردت  وإق 
إلى الغمظ، ذالما لثغعا طثططات خئغبئ ظما لطةمغع 
تاجاعط  غئثون  التعبغعن  غجال  ق  بض  بعا.  السطط 
شصث  إلغعط،  تةطئه  لما  أغثغعط  وغمثون  لطمظزمات، 
ذضر المثاظغ ذلك بصعله "شغ بثاغئ طحعارظا، ظزمظا 
الحئاب  شؤئ  طظ  واخارظاعط  الاظمغئ،  شرجان  دورات 
الثغظ لط غحارضعا شغ الةئعات، وتط تضطغفعط بسمض 
اإلغابات  واجاقم  اإلغابئ،  لمساتصغ  طغثاظغ  طسح 
طظ المظزمات، والصغام باعزغسعا بثق سظعا"، وتسطط 
وأظاط  بصائعا  سطى  تخرون  شطماذا  جغثًا،  عثشعا 
لساظه  بسزمئ  المثاظغ  صال  وصث  عثشعا؟!  تسطمعن 
"فن المظزمات بثأت طظث وذأت أصثاطعا الئقد، وعغ 
تحاشض سطى شرض آلغات تتطغط اقصاخاد". وبثقً طظ 
بعثه  الصغام  طظ  غعرب  شالمثاظغ  المظزمات،  ذرد 
التاضط،  الظزام  بعا  غصعم  أن  طظ  وغاظخض  المعمئ 
غمضظ  "ق  شغصعل:  بعا  لطصغام  المةامع  إلى  وغتغطعا 
طعاجعئ المظزمات إق إذا أظحؤئ أطئ صعغئ طظ داخض 
وتثه  عع  واصاخاده  ببصاشاه  الصعي  العاسغ  المةامع 

 "الصادر سطى الاخثي لحشض المظزمات
... غائع

لطاسةغض  تثسع  أو  المازاعرغظ،  وصاض  السظش  ضث 
بصطع  الاعثغث  أو  طثظغعن،  غصعدعا  تضعطئ  بإصاطئ 
الاغ  شأطرغضا  وتدطغض  ضثب  ضطه  عثا  المساسثات، 
بافجطتئ  أعطه  وأبادت  ودطرته  السراق  جتصئ 
الظعوغئ والغعراظغعم المظدإ، شعغ أضبر الثول إجراطا 
ووتحغئ شغ الاارغت التالغ. وافدلئ ضبغرة جثا، شعغ 
تعثد بصطع المساسثات سظ السعدان بسئإ اظصقب 
تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١م، شافخض شغعا أظعا ق 
تساسث شعغ لغسئ جمسغئ خغرغئ، عغ دولئ طساسمرة 
تمص دطاء الفصراء، شعغ ق تثسط إق سمقءعا شصط 
إلى  تأتغ  الاغ  أطعالعا  وأن  أجظثتعا،  لعا  لغتصصعا 
ولتاحغاعط،  لسمقئعا  رحاوى  تثعإ  السعدان 
لغتاشزعا سطى طخالتعا، وبسث أن تساظفث أغراضعا 

تسظغ  أطبال  الطرغص،  صارسئ  سطى  بعط  تطصغ  طظعط 
طئارك شغ طخر، والظمغري والئحغر شغ السعدان، أغظ 

ذعئعا، شالغعم ق بعاضغ سطغعط؟!
طةال  شغ  والثئغر  السغاجغ  المتطض  غعطا  جألئ  لصث 
المسظى  سظ  جسفر  تاتط  افجااذ  المتاطغ  التضط، 
ضطمئ  وأصثر  أصئح  "إن  شصال:  سمغض  لضطمئ  التصغصغ 
غمضظ أن غعخش بعا إظسان جاةث ضطمئ سمغض أصئح 

وأصثر طظعا".
الظصث  إطقءات  تظفغث  شغ  اقجاماتئ  أرى  وسظثطا 
ضطمئ  أتثضر  وآقطعط،  الفصراء  أظغظ  طع  الثولغ، 
التغاة،  وتسطغض  الطرق  إغقق  أرى  وسظثطا  سمغض، 
آخر،  جاظإ  شغ  الترام  الظفج  وصاض  جاظإ،  شغ 
المسطتئ  الترضات  أرى  وسظثطا  سمغض.  ضطمئ  أتثضر 
جماعغر  رغما سظ  وتتضط  تخض لطصخر بصعة السقح 
الظاس، شمظ أسطاعط السقح ولماذا؟! وطظ صثم لعط 
الثسط السغاجغ واإلسقطغ؟! أتثضر ضطمئ سمغض. ولما 
تحغع  الاغ  الصعاظغظ  وضع  شغ  السغاجغعن  غسامغئ 
الفاتحئ بغظ المسطمغظ، باجط الثغمصراذغئ والترغئ 

والسطماظغئ، أتثضر ضطمئ سمغض.
غساظضر  أن  التغاة  شغ  افطعر  وأصثر  أصئح  طظ  إن 
الحثص لثغظه، شغسادي أطاه، وغئغع أخقصه الضرغمئ، 
لاظفغث  ودظاءة  بثسئ  وغسمض  طظخئه،  وغساشض 
أن  طظ  بالرغط  الثغظ،  أسثاء  الضاشرغظ  طثططات 
جرائمعط ق تثفى سطى أتث، غآضث ذلك صعل الئرعان: 
طصابض".  بق  تسطغ  خغرغئ  جمسغئ  لغسئ  أطرغضا  "إن 
اسارف  ضما  ٢٠٢٠/١١/٢٨م).  افظاضعل  (وضالئ 
الئحغر صئض جصعذه بصعله: "الماشطغ بأطرغضا سرغان" 
شغ خطابه بمظاجئئ الثضرى الـ٢٩ سطى تأجغج صعات 

الثشاع الحسئغ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨م.
لصث أضث الصرآن الضرغط ذلك، صال تسالى: ﴿ِإنَّ اْلَضاِشِرغَظ 
َضاُظعا َلُضْط َسُثّوًا طُِّئغظًا﴾. سظثطا آطظ افظخار باإلجقم، 
ضض  سظ  وتثطعا  لثغظعط،  وأطعالعط  أرواتعط  صثطعا 
روابط الةاعطغئ طع الغععد والمحرضغظ، شتمعا دولئ 
اإلجقم وظخروعا شغ تفان سةغإ أذعض ضض السالط. 
فبغ  وق  لطروم،  وق  لطفرس  ق  سمقء؛  غخئتعا  شطط 
جعض وزطرته، تاى اعاج سرش الرتمظ لمعت زسغط 
افظخار جسث بظ طساذ إضراطا، ورضعان طظ اهللا أضئر، 

رضغ اهللا سظه وسظ الختابئ أجمسغظ.
لغصفعا  الةغح  شغ  لطمثطخغظ  طااتئ  الساتئ  الغعم 
ق  شرخئ  شعغ  سزغط،  ورضعان  وضراطئ  سج  طعصش 
طظ  غغرعا  أو  فطرغضا  تأغغثعط  غظجسعا  بأن  تسعض 
باأغغث  جئتاظه  اهللا  دغظ  وغظخروا  اإلجقم،  أسثاء 
الثقشئ  دولئ  إصاطئ  سئر  السزغط  اإلجقم  طحروع 
المثرج  وتثعا  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
ولطمسطمغظ  لطسعدان  والثقص  الظخر  غضعن  وبعا 
صال  السالمغظ.  رب  اهللا  بإذن  السالط  طحاضض  ولضض 
مْ  كُ ْ يَنرصُ اهللاََّ  وا  ُ تَنرصُ إِن  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ َا  أَهيُّ ا  ﴿يَ تسالى: 

 ﴾ مْ كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ وَ
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

أغظ طحروع التعبغني اقصاخادي؟
(الةجء افول)

١ غعم  خظساء  شغ  الخادرة  البعرة  ختغفئ  أجرت 
إبراعغط  طع  طصابطئ  ٢٠٢٢م  الباظغ/غظاغر  ضاظعن 
السطغا،  والسمضغئ  الجراسغئ  الطةظئ  رئغج  المثاظغ 
تتثث شغعا سظ ظجر غسغر طظ المسدقت اقصاخادغئ 
بجطام  الثولغ  الئظك  ضاتضط  الغمظ،  غعاجععا  الاغ 
اقصاخاد، والسئث الثي تمارجه المظزمات الاغ تسرح 

وتمرح شغ الئقد طظث سصعد طظ السظغظ.
جظاتثث شغ عثه المصالئ سظ الحص اقصاخادي شغ 
المصابطئ شصط، وظارك طا جعاه. وبالطئع جظدع شغ 
وجعئ  طظ  الختغتئ  اقصاخادغئ  المسالةات  الظعاغئ 
طظ  الغمظ  غساظغه  لما  طةمض  بحضض  اإلجقم  ظزر 

طحاضض اصاخادغئ.
بثاغًئ إن الظزام اقصاخادي المطئص شغ الغمظ، بصغ 
ضما عع، ولط غاشغر بصثوم التعبغغظ إلى خظساء، وعثا 
الرتعش  وتشغغر  سطغه،  عع  ضما  افجاس  بصاء  غسظغ 
عغ  إذن  اقصاخادغئ  شالمحضطئ  شصط.  الثارجغئ 
الظاس،  وضبرة  والثثطات  المعارد  صطئ  غجسمعن  ضما 
تاجئ  لمعاجعئ  اإلظااج  زغادة  شغ  تضمظ  والمسالةئ 
الظاس الماجاغثة لطمعارد والثثطات الاغ عغ صطغطئ شغ 
افجاس وق تضفغ قتاغاجاتعط! شسطى خاتإ الاشغغر 
خادصاً،  ضان  إن  افول،  التال  سطغه  ضان  لما  التصغصغ 
طضاظه  غدع  وأن  برطاه،  اقصاخادي  الظزام  غشغر  أن 
تحثغص  شغ  وغثاطش  الئثغض،  اقصاخادي  ظزاطه 
الظاجسئ  والمسالةات  لقظسان،  اقصاخادغئ  المحضطئ 

لعا وشص وجعئ ظزره سظ الضعن واإلظسان والتغاة.
وأضئر دلغض سطى بصاء الظزام اقصاخادي شغ الئقد سطى 
طا عع سطغه، عع بصاء الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ 
ضماتضمغظ شغ اصاخاد الغمظ، غرجمان خطا اقصاخاد 
لاجداد  الغمظ،  سطى  صروضعما  وتظعال  وتعجعاته، 
وذأة الثغعن الربعغئ سطى أعطه، وغظساصعن وشص طا 
غرجماظه لعط طظ ظعب وطسالك اصاخادغئ، لطعخعل 
سطى  اقصاخادغئ  الغمظ  طخادر  بغع  إلى  الظعاغئ  شغ 
أرضه لطئظك الثولغ ضمتطات الضعرباء والمغاه وخعقً 

إلى الصطاسات الظفطغئ سظ ذرغص الثخثخئ.
وطظ الشئاء والمشالطئ التثغث سظ اظاعاء دور الئظك 
إلى  التعبغغظ  طةغء  طع  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق 
اقصاخادغئ  إخقتاته  أذطص  الثولغ  شالئظك  خظساء. 
واإلدارغئ شغ السام ١٩٩٥م، ودخعل التعبغغظ خظساء 
واتثة طظ بمار طثططاته، برشع الثسط سظ المحاصات 
شغ  له  طضائاً  شاح  الثولغ  الظصث  وخظثوق  الظفطغئ. 
خظساء طظث السام ٢٠١١م. لصث تفاخر التعبغعن سطى 
أطدعا  بأظعط  ٢٠٢١م  شغ  البعرة  ختغفئ  خفتات 
شغ  وأسطظ  الثولغ،  الئظك  طع  طئاتباتعط  شغ  أحعرًا 

أضبر طظ طرة تصثغمه صروضاً لعط شغ خظساء.
السئث  سظ  الثولغ  الئظك  أغثي  بضش  غتطط  شالمثاظغ 
باقصاخاد شغ الغمظ بصعله "السغاجئ السابصئ ضاظئ 
شغ  ر  غصخَّ لط  بثوره  وعع  الثولغ،  الئظك  طظ  تثار 
جسطعا  بتغث  والمآجسات،  العزارات  بعغاضض  الطسإ 
شطط  الئثغض،  ظةث  أن  سطغظا  لجاطا  ضان  عظا  تثثم..  ق 
طظ  ظثرج  أن  جعى  لطظةاح،  شرخئ  طظ  أطاطظا  غضظ 

أطرغضا باثخطعا العصح يف السعدان
تآضث طفععم أصثر ضطمئ يف الصاطعس السغاجغ

ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

تثر تجب الاترغر/ وقغئ لئظان طظ السغر شغ السغاجئ المثطرة، خطش السططئ التاضمئ الاغ ُتِخر سطى اقصاراض 
الربعي طظ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، طآضثا: إنَّ أصضَّ طاابعٍ لحآون خظثوق الظصث، غسطط غصغظاً أن وخفاه لطئقد 
تثطغرغٌئ باطاغاز، وصث تثث طبض عثا شغ بطثاٍن أصعى طظ لئظان، وطا تجال غارصًئ شغ أزطاتعا ودغعظعا، شضغش جغضعن 
تال لئظان إذا جار شغ المظزعطئ ظفسعا؟! ووجه شغ ظحرة أخثرعا الثمغج، ٢٠ ضاظعن الباظغ رجائض لةعاٍت أربع، 
أوق: لطسططئ التاضمئ شغ لئظان: ُضفعا سظ أخث الئطث وأعطه باتةاه العاوغئ واقجاسمار اقصاخادي طظ الخظثوق 
والئظك الثولغغظ وِطْظ ورائعما أطرغضا، ِسقوًة سطى ترب اهللا جئتاظه ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص. باظغا، لطسطماء وأختاب الرأي 
َب  والفضر: ارشسعا أخعاتضط طتثرغظ طظ طشئئ السغر شغ عثا الطرغص، بالبا، فْعِض لئظان سمعطاً: عض تصئطعن بأن ُتةرَّ
سطغضط وخفاٌت، أعطضئ َطْظ َصئَطضط؟! ألط َغأِن لضط أْن تصفعا ِوصَفَئ خثٍق، شاظئثوا عآقء السغاجغغظ؟ وبثلك، تدسعن 
لئظًئ شغ ظةاة الئطث. رابسا، لطمسطمغظ شغ لئظان خخعخاً: ق تصئطعا أن غضعن سطى رأجضط طظ غثالش إجقطضط، 
واسمطعا طسظا لثطع عثه الطئصئ السغاجغئ المفسثة وإزالاعا، تاى ُغْزِعر اهللا جئتاظه وتسالى دغظه، شغسعد لئظان صرغئاً، 
ضما ضان، ضمظ طظزعطٍئ سابرٍة لطتثود ترتئط بئقد الحام خخعخاً، وبافطئ اإلجقطغئ سمعطاً، طا غةسطه َغظَسط، 

لغج شصط بما تتعغه أرضه، َبْض بما تتعغه الئقد اإلجقطغئ طظ خغراٍت َتِخُض إلغه بعخفه ججءًا طظ افطئ.

ِ ع حربها هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
السلطة الحاكمة  لبنان  ت
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 السثد ٣٧٦  ٣    افربساء ١ طظ رجإ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ  

١٤٤٣عـ،  اآلخرة  جمادى   ١٤ اقبظغظ،  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  (المضاإ 
٢٠٢٢/١/١٧م) رشخ رئغج تضعطئ ضغان غععد ظفاالغ بغظغئ اتامال تثوث تصثم شغ السمطغئ السغاجغئ طع 
السططئ الفطسطغظغئ شغ أسصاب الطصاء الثي جمع رئغج السططئ طتمعد سئاس طع وزغر أطظ ضغان غععد بغظغ 
غاظاج، وصال بغظغئ إن صادة السالط لط غسألعا سظ المعضعع الفطسطغظغ خقل طتادباته طسعط. وأضاف بغظغئ 
أن طعصفه واضح وعع أظه ق غصئض بثولئ شطسطغظغئ ولظ غطاصغ طع أبغ طازن، وطظ جعئ أخرى أوضح غؤغر لئغث 
وزغر الثارجغئ ورئغج التضعطئ المصئض بتسإ اقتفاق اقئاقشغ طع بغظغئ أظه ق غظعي الثخعل شغ أي طفاوضات 
طع السططئ الفطسطغظغئ. إن عثه الاخرغتات الماسةرشئ طظ غععد عغ بمرة قتفاصغات الاطئغع الثغاظغئ لطثول 
السربغئ طع ضغان غععد، ولاثاذل السططئ وتظازلعا سظ ضض حغء طصابض تخارغح VIP وبطاصات BMC وأطعال 
المصاخئ، وعع طا تط اقتفاق سطغه شغ لصاء سئاس غاظاج، شأخئح ضغان غععد غصطش بمار الثغاظئ والافرغط 
وغاتثث بعثا الائةح، وأن صدغئ شطسطغظ تسمئ ولط غسث لعا وجعد جعى شغ بروتعضعقت افظزمئ وبغاظاتعا 
الثااطغئ سصإ لصاءاتعط طع صادة ضغان غععد وشغ بسخ افتغان ق غاتثبعن سظ الصدغئ أخقً. وتزعر تخرغتات 
بغظغئ ولئغث أن طسار السقم الثي اتئساه طظزمئ الاترغر عع طسار سصغط ق غظةإ أرضا وق جغادة وق دولئ، 
وأظه شصط طسار لطاظازل بط الاظازل بط الاظازل تاى ق غئصى حغء غاط الاظازل سظه، وعا عغ السططئ تصارب طظ 
عثه المرتطئ طظ اإلشقس، وأن ضغان غععد شصط غراوغ وغراعظ سطى الجطظ لغتخض سطى المجغث والمجغث طظ 
الاظازقت. لصث بات ضض حغء طضحعشا ولط غسث طاسع لطضقم سظ دولئ أو طحروع جقم أو طفاوضات، ولط غسث 
عظالك حغء تاسار وتراوغ به افظزمئ السربغئ بسث الاطئغع السطظغ وبسث عثا الضقم العاضح لئغظغئ دون أن غرد 
سطغه ططك أو رئغج! وعثا غعجإ سطى افطئ أن تثرك أن صدغئ شطسطغظ ق تتض إق باترغرعا وأن ضض الطروتات 
افخرى اظضحفئ وجصطئ بسث أن ألتصئ افذى بالصدغئ وبأعض شطسطغظ، وأن الصدغئ جصطئ طظ تسابات 
المظزمئ والسططئ وافظزمئ التاضمئ ولط غسث لعا صغمئ إق سظث الحسعب وأعض الصعة والمظسئ المثطخغظ، وأن 
العاجإ سطى افطئ بةغعحعا أن تاترك طظ شعرعا إلجصاط تضاطعا السمقء وتترغر عثه افرض طظ ضغان غععد 

وجسطه سئرة لضض طسائر.

(الحرق افوجط - السئئ، ٢٦ جمادى اآلخرة ١٤٤٣عـ، ١/٢٩/ ٢٠٢٢م) صال المئسعث افطمغ إلى جعرغا غغر 
بغثرجعن، شغ تثغث ظحرته ختغفئ "الحرق افوجط" السسعدغئ الخادرة خئاح الغعم السئئ شغ لظثن، إن 
"افذراف افجاجغئ" المسظغئ شغ افزطئ السعرغئ، أبطشعه بأن "طرتطئ السمطغات السسضرغئ اظاعئ، وأْن ق ذرف 
جغتاضر الثاتمئ" الماسطصئ بالخراع. وأضاف بغثرجعن أْن "ق خقشات اجاراتغةغئ" بغظ أطرغضا وروجغا شغ جعرغا، 
وأن طمبطغ الثولاغظ أبطشعه خقل لصائعط طسه شغ جظغش، أظعط "طساسثون لقظثراط" شغ خطاه الةثغثة "خطعة 
طصابض خطعة". وصال شغ التثغث، الثي ُأجري سئر العاتش خقل وجعده شغ ظغعغعرك، إظه تخض خقل لصائه طع 
أسداء طةطج افطظ، سطى "دسط خطإ" طظ المةطج لطمدّغ صثطاً شغ خطاه لـ"تتثغث خطعات تثرغةغئ، وطائادلئ، 
وواصسغئ، وطتثدة بثصئ، وصابطئ لطاتصص طظعا، ُتطئص بالاعازي" بغظ افذراف المسظغئ، وخعقً إلى تطئغص الصرار 
الثولغ ٢٢٥٤. وواشص بغثرجعن سطى الصعل إن أطرغضا تثّطئ سظ جغاجئ "تشغغر الظزام" السعري، وتسسى إلى "تشغغر 
جطعك الظزام". وُجؤض سظ إسقن وزغر الثارجغئ السعري شغخض المصثاد، رشده خطاه الةثغثة، شأجاب بغثرجعن، 
بأظه جغضعن "جسغثًا ضغ أحرح بافاخغض أضبر لثطحص الثطفغئ التصغصغئ لـ(خطعة طصابض خطعة)، سطى أطض أن ظظثرط 
أغداً بطرغصئ طظاجئئ طع عغؤئ الافاوض". وأحار بغثرجعن إلى أظه تةري طظاصحات طع دطحص و"عغؤئ الافاوض" 
لارتغإ سصث جعلئ جثغثة قجاماسات الطةظئ الثجاعرغئ الحعر المصئض لطارضغج سطى خغاغئ الظخعص. وصال المئسعث 
افطمغ، "صعات جعرغا الثغمصراذغئ" (صسث) الاغ تسغطر سطى بطث جعرغا وطسزط برواتعا بثسط طظ الاتالش الثولغ 
بصغادة أطرغضا، لغسئ ججءًا طظ طسار جظغش؛ فن عثه السمطغئ تصعم بمعجإ الصرار ٢٢٥٤ الثي "حمض طةمعسات 

طسارضئ طتثدة، لضظعا (صسث) لط تسث ججءًا طظ ذلك. وق غجال عثا عع العاصع".

سظعا سثوًا أجاجغاً لترغئ الاسئغر.
لمةامسات  الرئغسغئ  افشضار  تتعلئ  الةععر،  شغ 
طاسارضئ  صعى  إلى  الةثغثة  الرأجمالغئ  الثغمصراذغئ 
تصغط شغ خظثوق واتث، غسمى المةامع. وغحئه عثا 
ظعاة  داخض  تحاعث  والاغ  الطئغسغئ  الزاعرة  العضع 
الثرة شغ السظاخر الطئغسغئ. تغث تسائر الئروتعظات صعى 
طاسارضئ شغ حتظاتعا، ولضظعا طةئرة سطى الاعاجث داخض 
تثود ظعاة الثرة، والاساغح طساً طظ خقل صعة خارجغئ 
ضثمئ غغر سادغئ، والاغ ضاظئ وطا زالئ تظثر باظفةار 

عائض صث غتثث شغ أي وصئ.
وسطى الحضض ظفسه، ضان ق بث طظ وجعد الثغمصراذغئ 
والرأجمالغئ شغ الخظثوق ظفسه بالرغط طظ الاظاصخ 
الطئغسغ بغظعما. شضان ق بث طظ وجعد صعة غغر سادغئ 
طظ أجض التفاظ سطى وتثة المةامع واقتتاد افطرغضغ 
تتثغثا بالرغط طظ الاظاصخ العاضح والخرغح لمضعظات 
المةامع افجاجغئ. وطدئ عثه الصعى والاغ أخئتئ 
تسمى شغما بسث الثولئ السمغصئ أو الصعى ذات الاأبغر 
(الئغخ  العاجإ  شؤئ  أو  السمقصئ  الحرضات  طمبطغ  أو 
وطعارة  بإتضام  تسمض  الئروتساظئ)  افظةطعجضسعن 
طظ  والاأضث  اقتتاد،  ووتثة  المةامع  سطى  لطمتاشزئ 
سثم تثوث اظفةار حئغه باقظفةار الظعوي. شسطى غرار 
الصعى الثفغئ الععمغئ الاغ تتاشر سطى وتثة واجاصرار 
الثرة، ضاظئ الصعى الاغ تتاشر سطى جقطئ واجاصرار 
طةامع (الرأجمالغئ-الثغمصراذغئ) صعغئ وخفغئ وطاسصئ.

طظ الظاتغئ الفظغئ، شصث بئئ بما ق غثع طةاقً لطحك أن 
الصعة الظعوغئ الععمغئ صابطئ لطضسر، وأن اقظفةارات 
الصعى  إخفاق  غمضظ  وبالمبض،  واصسئ.  تصغصئ  الظعوغئ 
المث  تظاصخ  سطى  التفاظ  طظ  دائما  تمضظئ  الاغ 
والةجر داخض المةامع شغ أطرغضا. ظسط إظه طظ الممضظ 
العجعد  سطى  الماسارضئ  افشضار  بغظ  الاظاصخ  إجئار 
بض  واقظصسام  لقظفخال  سرضئ  أغداً  لضظعا  طسا، 
اقظفةار، وذلك تغظ تفصث الشراء الثي غئصغعا ططاخصئ 
طساً. وق بث أن ظقتر أظه طظ الدروري التفاظ سطى 
الصعة الثارجغئ وباجامرار لطتفاظ سطى اقجاصرار داخض 
ذلك  بثون  فظه  طاسارضئ  أشضار  طظ  غاحضض  طةامع 

غعم تسطط بقده رئاجئ اقتتاد افوروبغ لسائ أحعر 
الصارة  طع  جثغث  تتالش  إلى  شغعا  ("دسا  تغث  صادطئ 
افشرغصغئ، ودسا إلى سصث صمئ بغظ الصارتغظ شغ حئاط 
إلى  أحار  وصث   ،(٢٠٢٢/١/١٩ شراظج٢٤،  الصادم"... 
افوروبغئ  الحرضات  عغمظئ  أي  عظاك  اقجابمارات 
وأحار  وظعئعا،  الئقد  بروات  سطى  الفرظسغئ  وخاخئ 
طعضعع  اجاشقل  أي  الختئ  شغ  اقجابمار  إلى 
افطراض لاخرغش افدوغئ، وأحار إلى طعضعع افطظ 

لطمتاشزئ سطى الظفعذ الفرظسغ عظاك.
٣- وضاظئ طخادر أطظغئ أشادت بأن الرئغج ضابعري 
بضظئ  شغ   ٢٠٢٢/١/٢٣ افتث  غعم  طظث  طتاةج 
سسضرغئ بسثطا تمردت سطى جططاه وتثات سسضرغئ 
ططالئغظ بإصالئ ضئار طسآولغ الةغح؛ رئغج افرضان 
ورئغج جعاز المثابرات طاعمغظ إغاعط بالفحض شغ 
طتاربئ الةعادغغظ وذالئعا باثخغص طعارد إضاشغئ 
الرئغج  برتغض  وذالئعا  المةمعسات.  عثه  لمعاجعئ 
السةظ  طظ  دغظثغر  جغطئرت  الةظرال  جراح  وبإذقق 
بمتاولئ  بالصغام   ٢٠١٥ سام  السططات  أداظاه  والثي 
"إن  الةغح  (وصال  السةظ.  وأودساه  شاحطئ  اظصقب 
ضابعري شحض شغ تعتغث افطئ والاساطض طسعا بفسالغئ 
طع افزطئ افطظغئ الاغ تعثد أجج أطاظا". بغ بغ جغ 
جاظثاوغع  عظري  بعل  اقظصقب  وصائث   (٢٠٢٢/١/٢٥
شاجع  بعرضغظا  جغح  شغ  ضئغر  طحاة  ضابط  داطغئا 
شغعا  وتخض  بئارغج  السسضرغئ  المثرجئ  طظ  تثرج 
الةظائغئ.  السطعم  شغ  الماجساغر  سطى   CNAM بمسعث
جغحه  وسطى  سطغه  تعغمظ  بطث  وشغ  الظحأة  شعثه 
طع  لقظصقب،  العاعغئ  وتئرغراته  شرظسا  سام  بحضض 
ظععر طا غثل سطى سثم اظجساج شرظسا طظ اقظصقب، 
بض ظععر طا غثل سطى رضاعا سظه... ضض ذلك غآضث 

أظه صام بعثا اقظصقب بثسط طظ شرظسا.
٤- لصث خرح الرئغج الفرظسغ طاضرون سصإ اقظصقب 
صائًق "إن رئغج بعرضغظا شاجع روش طارك ضرغساغان 
اظاثابات  شغ  حسئه  صئض  طظ  طرتغظ  اظاثإ  ضابعري 
الاسرض  خطر  شغ  لغج  إظه  لغ  صغض  دغمصراذغئ. 
 (٢٠٢٢/١/٢٥ برس  شراظج  جسثي"...  فذى 
سطى  غثل  طا  شغه  طا  الثعاء  طظ  شغه  الاخرغح  شعثا 
طضارث  وغغر  سطغه  آجفا  ولغج  لقظصقب  طآغث  أظه 
بسصعذه واقظصقب سطغه، ولضظه صال "لغج شغ خطر 
الاسرض فذى جسثي"! شضأظه غرغث أن غصعل بطعةئ 
حسئغئ "ططغح إظه ظةا بئثظه صئض أن غصاض"! وطعضعع 
وتظخغإ  شاجع  بعرضغظا  شغ  لثخعطعا  شرظسا  صاض 
الرئغج  ُصاض  شصث  طسروف،  أطر  طضاظعط  سمقئعا 
١٩٨٧ سام  جاظضارا  تعطاس  شاجع  لئعرضغظا  السابص 

والثي ضان غزعر بعرغا طارضسغا لغشطغ سطى سمالاه 
ضعطئاوري  بطغج  شرظسا  سمغض  غث  سطى  ُصِاض  فطرغضا، 
سسضري  اظصقب  شغ  طصاطه  سصإ  التضط  تعلى  الثي 
التضط  شغ  واجامر  السظئ،  تطك  شغ  شرظسا  ذئثاه 
الةغح  ضئاط  اظصقب  تثث  تغث   ٢٠١٤ سام  تاى 
بإجراء  جمتعا  جظئ  بسث  بط  وطظ  فطرغضا،  المعالغظ 
ولط   .٢٠١٥ سام  ضابعري  روش  شغعا  شفاز  اظاثابات 
غطالإ طاضرون باإلشراج سظه وإرجاسه إلى السططئ ضما 
ذالإ اقظصقبغغظ شغ طالغ اإلشراج سظ الرئغج المالغ 
إلى  وإرجاسه  الثجاعر  واتارام  ضغاا  بضر  أبع  إبراعغط 
التضط سام ٢٠٢٠. فظه شغ طالغ تغظعا ضان الرئغج 
عظا  أطا  سظه،  باإلشراج  ذالئئ  لثلك  لفرظسا،  سمغًق 
شطط غطالإ طاضرون باإلشراج سظ ضمئاري وعثا غحغر 
إلى أظه لغج طظ المعالغظ لفرظسا، ولط ُغخثر إداظئ 
طع  وضالسادة  بعضعح  "ظافص  صال  وإظما  شرظسا  باجط 
إداظئ  شغ  أشرغصغا  غرب  لثول  اقصاخادغئ  المةمعسئ 
عثا اقظصقب السسضري". أي أن اإلداظئ جاءت طةاراة 

وطثاراة لثول عثه المةمعسئ.
باجط  طاتثث  خرح  شصث  افطرغضغ  المعصش  وأطا   -٥
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ صائق: ("إن العقغات الماتثة 
الفعري  باإلشراج  شاجع  بعرضغظا  شغ  الةغح  تطالإ 
الئقد  وصادة  الثجاعر  وباتارام  ضابعري  الرئغج  سظ 
شغ  افذراف  جمغع  تتخ  واحظطظ  وإن  المثظغغظ، 
العثوء  سطى  التفاظ  سطى  المدطرب  العضع  عثا 
شراظج  ططالئعط"...  لاطئغئ  جئغق  التعار  وتعجض 
برس ٢٠٢٢/١/٢٤) شغثل ذلك سطى أن أطرغضا لغسئ 
الرئغج  سظ  باإلشراج  وتطالإ  اقظصقب  سظ  راضغئ 
ضابعري واتاراطه ضصائث طثظغ لطئقد واتارام الثجاعر 
بإسادته إلى التضط لضعظه رئغسا طظاثئا. وعثا طثاطش 
آظؤث  صالئ  شصث   ،٢٠١٤ سام  اظصقب  طظ  طعصفعا  سظ 
الماتثبئ باجط الثارجغئ افطرغضغئ جغظ جاضغ: ("إن 
العقغات الماتثة لغسئ طساسثة لعخش طا إذا ضان 
اجاغقء الةغح سطى السططئ شغ بعرضغظا شاجع غخض 
صث  اتثثت  إذا  خطعة  وعغ  ق،  أم  اقظصقب  تث  إلى 
الئقد"...  سظ  افطرغضغئ  المساسثات  وصش  تاططإ 
روغارز ٢٠١٤/١١/٣) شصث أغثت اظصقب سام ٢٠١٤
اقظصقب  شغ  ولضظعا  اظصقب،  أظه  تخفه  لط  سظثطا 
الرئغج  سظ  الفعري  باإلشراج  الةغح  ذالئئ  افخغر 
اقظصقبات  تثوث  غةغج  ق  الثي  الثجاعر  واتارام 
وغآضث سطى حرسغئ الرئغج.. وصالئ الماتثبئ باجط 

شإن اقظصسام والاعتر واقظفةار عع الظاغةئ الطئغسغئ 
والاغ سئر سظعا باغثن شغ خطاب الرئاجئ افول.

لصث تمضظئ أطرغضا طظ التفاظ سطى الصعى الثارجغئ 
بظاؤه  تط  اتتاد  اجاصرار  سطى  لطتفاظ  العصئ  ذعال 
السطح  سطى  طمبطئ  وطاسارضئ  طاظاصدئ  بأشضار 
بالثغمصراذغئ والرأجمالغئ، وطاةثرة شغ سصغثة ترغئ 
الاسئغر وترغئ المطضغئ. لصث اسامثت سمطغئ المتاشزئ 
صئدئ  سطى  افطرغضغ  الفغثرالغ  اقتتاد  وتثة  سطى 
سطغه  الاسارف  تط  وطا  الظفعذ  بأختاب  طامبطئ  صعغئ 
بأظسةئ الثولئ السمغصئ طظ خقل صعة أختاب الظفعذ 
واطاقضعط افدوات المظاجئئ، والاغ اجاثثطئ بحضض 
والسغاجئ  السالمغ  لطظزام  الثارجغئ  الزروف  شسال 
السالمغئ. لصث تةثر شغ بصاشئ الصعى المآبرة افطرغضغئ 
شاسطغئ  افضبر  الطرغصئ  عغ  خارجغ  سثو  طتاربئ  أن 
تتثث  ولطالما  فطرغضا.  طساصر  اتتاد  سطى  لطتفاظ 
لطتروب  أطرغضا  اجاثثام  سظ  أطرغضا  شغ  المآرخعن 
الثارجغئ جعاء الساخظئ طظعا ضالترب السالمغئ الباظغئ، 
طع  الئاردة  الترب  أو  والثطغح،  وشغاظام  ضعرغا  وترب 

اقتتاد السعشغاغ جابصا.
غمضظعا  سثو  سظ  ععادة  بق  أطرغضا  تئتث  والغعم، 
اقحائاك طسه لمثة سصثغظ إلى بقبئ سصعد أو أضبر. 
تماطًا  طفصعدة  لغسئ  ولضظعا  طتثودة  والثغارات 
وتامبض باإلجقم أو الخغظ أو روجغا أو خغارات جثغثة 
لط ظحعثعا طظ صئض. شظتظ الغعم ظحعث وفول طرة 
طظث ١٥٠ ساطا ألسظئ لعإ أولغئ تظثر باضسغر الخظثوق 
الصعى  جمغع  افغام  طظ  غعم  شغ  غتعي  ضان  الثي 
الماسارضئ، وق غمضظ أن غضعن عثا اقظفةار أصض طظ 
اظفةار ظعوي بمةرد أن تئثأ الئروتعظات شغ اقظفخال 
سظ ظعاة الثرة. شاقظصساطات غمضظ أن تضعن طثطرة، 
بض غمضظ أن تضعن طثطرة بحضض ضاربغ ضما سئر سظ 
اقظفةار  اتاعاء  وغاططإ  باغثن.  أطرغضا  رئغج  ذلك 

المتامض صعة أضئر بضبغر طظ ذي صئض.
شعض تساطغع أطرغضا أن تبئئ طرة أخرى صثرتعا سطى 
اتاعاء بعرة شغ ذعر الاضعغظ؟ سطغظا أن ظراصإ بسظاغئ 

 وأن ظضعن شغ تالئ تأعإ

الصغادة افطرغضغئ شغ أشرغصغا (أشرغضعم) ضغطغ ضاعاقن 
شغ رجالئ إلضاروظغئ سصإ اقظصقب غعم ٢٠٢٢/١/٢٥

بحأن  تسطغمات  تطصى  داطغئا  المصثم  "إن  شغعا:  صالئ 
الظجاسات المسطتئ والسغطرة المثظغئ واتارام تصعق 
طع  غاعاشص  ق  السسضري  اقجاغقء  وإن  اإلظسان. 
تغث  افطرغضغغظ".  السسضرغغظ  والاسطغط  الاثرغإ 
أحارت الصغادة افطرغضغئ أشرغضعم أن المصثم داطغئا 
حارك شغ السثغث طظ الثورات والاثرغئات السسضرغئ 
لط  وضأظه  و٢٠٢٠.   ٢٠١٠ ساطغ  بغظ  افطرغضغئ 
ولعثا  لفرظسا،  وقئه  سطى  وبصغ  بأطرغضا  غرتئط 

سارضئ أطرغضا صغاطه بعثا اقظصقب.
شاجع،  بعرضغظا  شغ  تثث  بما  روجغا  اعامئ  وصث   -٦
شصالئ وزارة الثارجغئ الروجغئ شغ بغان: ("إن طعجضع 
الثاخطغ  السغاجغ  لطعضع  الةسغط  الافاصط  طظ  صطصئ 
تاابع  وإظعا  لروجغا  الخثغص  افشرغصغ  الئطث  عثا  شغ 
إلى  سعدته  سطى  وتسعل  العضع  تطعرات  ضبإ  سظ 
ذئغساه شغ أجرع وصئ طمضظ"... طعصع وزارة الثارجغئ 
الروجغئ ٢٠٢٢/١/٢٤). شعثا اقعامام الروجغ غبغر 
شغ  لطاثخض  روجغا  غثشع  طا  عظاك  أن  إلى  اقظائاه 
طظطصئ ظفعذ غربغ. إذ إظه ظعر أن أطرغضا تساثثم 
روجغا شغ أشرغصغا ضما تساثثطعا شغ الحرق افوجط 
لطتفاظ سطى ظفعذعا ضما شسطئ شغ جعرغا تغث أسطئ 
الدعء افخدر لاثخطعا شغ جعرغا سام ٢٠١٥ لتماغئ 
لئسط  اجاثثطاعا  وضثلك  أجث،  بحار  سمغطعا  ظزام 
سمغطعا  طظ  ذطئئ  تغث  لغئغا  شغ  شسطئ  ضما  ظفعذعا 
ضث  الثسط  طظعا  وغسامث  بروجغا  غاخض  أن  تفار 
أوروبا، وصث أوسجت طآخرا لسمقئعا شغ طالغ لغططئعا 
شأرجطئ  الفرظسغ،  الظفعذ  طعاجعئ  شغ  الثسط  طظعا 
أحار  وصث  الروس.  المرتجصئ  شاغظر  طةمعسئ  روجغا 
الصائط بأسمال الئسبئ شغ المةطج افوروبغ لطسقصات 
("إن  صائق:  ذلك  إلى  لغئعشغاح  أظثرو  الثارجغئ 
وجه  سطى  وشرظسا  أوروبا  واجعاعا  الاغ  الخسعبات 
الثخعص شغ اتاعاء الةماسات الةعادغئ شغ طظطصئ 
الساتض أتاتئ لروجغا شرخئ لاعجغع تساوظعا افطظغ 
ق جغما شغ طالغ"... خئر٢٥.ضعم ٢٠٢٢/١/٢٦) وطع 
شغ  اقجاتضام  سظ  بسغث  الروجغ  الظفعذ  شإن  ذلك 
بعرضغظا شاجع، شق خراع روجغ طع شرظسا شغ بعرضغظا 
شاجع، وصث صال طسآول شرظسغ سسضري ضئغر لط غرد 
داطغئا  المصثم  تثرغإ  تصغصئ  ("إن  اجمه:  غثضر  أن 
شغ بارغج ولغج شغ طعجضع، تسظغ أن شرظسا غةإ 
أن تضعن صادرة سطى إغةاد ذرغصئ لمعاخطئ تساوظعا 
المسامر طظث سصعد طع جغح بعرضغظا شاجع، وطظاصحئ 
صداغا افطظ الصعطغ. (ولضظ) سطغظا أن ظضعن شاسطغظ 
خئر٢٥.ضعم  الروس"...  غساشطه  صث  شراغ  أي  لاةظإ 

.(٢٠٢٢/١/٢٦
وشرظسا  أطرغضا  بغظ  عع  الفسطغ  الخراع  ولضظ   -٧
وضما  أشرغصغا..  ووجط  غرب  وشغ  شاجع  بعرضغظا  شغ 
المدادة  واقظصقبات  اقظصقبات  شإن  آظفًا،  ذضرظا 
طاثاولئ بغظ أطرغضا وشرظسا شغ بعرضغظا شاجع، ولغج 
شإظه  ذلك  طظ  أوجع  الخراع  إن  بض  شتسإ،  عثا 
والمساسمرغظ  أطرغضا  بغظ  أشرغصغا  سمعم  شغ  غتاثم 
بالئصاء  تاحئبان  الطاغظ  وشرظسا  برغطاظغا  الصثاطى 
عثا  سطى  والمتاشزئ  الصثغمئ  طساسمراتعما  شغ 
اقجاسمارغئ  الثول  إن  طثاطفئ.  بأحضال  اقجاسمار 
لعا  ظفعذ  إلغةاد  تسمض  طئاحرة  الئطث  تتاض  لط  إن 
السغاجغئ  المةاقت  طثاطش  شغ  السمقء  ذرغص  سظ 
والسسضرغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ واإلسقطغئ وغغرعا 
طظ المةاقت التغعغئ والمآبرة شغ الئطث. وعآقء طظ 
جغعش  طظ  أخطر  شعط  الئقد  سطى  غضعن  طا  أخطر 
بعط  وغاثفى  بعط  إق  غارضج  ق  المتاض  فن  المتاض، 
طتارباه  دون  وغتعل  بعاجطاعط  طخالته  وغتصص 
طاارجا طظ خطفعط. ﴿ُعُط اْلَسُثوُّ َشاْتَثْرُعْط َصاَتَطُعُط اهللاَُّ 
َأظَّى ُغْآَشُضعَن﴾ وصث ظعر أن أجطعب اقظصقبات أجعض 
ذرغصئ لئسط الظفعذ وذرد ظفعذ آخرغظ، إذ إن عظاك 
طساسثون  شأختابعا  جعض،  حراؤعا  رخغخئ  ذطمًا 
لطاساون طع عثا المساسمر أو ذاك شغ جئغض العخعل 
إلى التضط وتئعُّء المظاخإ ولع سطى تساب حسعبعط 
عثه  سظ  لقجاصقل  ذرغصا  غسرشعن  وق  وبقدعط، 
غسظثعط  خارجغ  جظث  سظ  دائما  شغئتبعن  الصعى، 
بغظعط  طظ  تعجث  وق  شغعا.  والئصاء  لطسططئ  لطعخعل 
تعجث  ق  ضما  واإلرادة،  الافضغر  شغ  طساصطئ  سصطغات 
الاغ  السصائثغئ  السغاجغئ  أو  المئثئغئ  الحثخغات 
تسرف ضغش تثغر الئقد وتظعخ بعا بسغثا سظ الصعى 
شغ  عغ  الغعم  المسطمغظ  بقد  طخغئئ  إن  الثارجغئ. 
عآقء التضام السمقء الثغظ غةسطعن "الضرجغ" شعق 
بطثعط وحسئعط! شالعاجإ سطى المسطمغظ أن غسمطعا 
بخثق وإخقص لثطع الظفعذ اقجاسماري طظ بقدعط 
جثغث،  طظ  اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  أدواته،  بضض 
وطظ بط تسعد عثه افطئ ضما صال السجغج التضغط شغ 
تْ لِلنَّاسِ  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ ﴿كُ الضرغط:  ضاابه  طتضط 
 ﴾َِّنُونَ بِاهللا مِ تُؤْ رِ وَ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تَ
شغ السابع والسحرغظ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/١/٣٠م

تامئ ضطمئ السثد: أطرغضا واقظفةار طظ الثاخضتامئ: اظصقب الةغح شغ بعرضغظا شاجع

كيان يهود يقطف ثمار خيانة حكامنا 
ويتبجح قادته بذلك!

أمريكا وروسيا 
تؤكدان  أن ملة الكفر واحدة
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افربساء ١ طظ رجإ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٣٧٦

لئظان  شغ  الطةعء  وطثغمات  جعرغا  شغ  لطظازتغظ  المسغحغ  العضع  وتفاصط  الحثغثة،  الحااء  سعاخش  سصإ 
وافردن وترضغا، صال بغان ختفغ خادر سظ الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: 
طا زال افبرغاء غثشسعن بمظ ترب ععجاء احارضئ شغعا الثول التاصثة سطى دغظ اإلجقم وأتضاطه. وأضاف 
الئغان: طظث اظثقع البعرة شغ جعرغا، ظتاول ضض طرة اجاظعاض عمط الرجال المثطخغظ لرشخ ضض المآاطرات 
جعرغا،  شغ  أعطظا  سظ  والصعر  والثل  الزطط  لرشع  المسطمغظ  لةغعش  الظثاءات  تطع  الظثاءات  وظعجه  الثارجغئ 
إضاشئ إلى دسعتظا المسامرة لطسمض طسظا إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وخاذإ الئغان 
البائرغظ العاسغظ بالصعل: بسث عثه السظعات الطعال ألغج الةثغر أن غضعن صطاف ضض عثه الادتغات عع 
تتصغص حسارضط الثي رشسامعه بأظعا هللا، وعثشضط الثي أسطظامعه طظث الئثاغات وعع إجصاط الظزام السمغض 
بضاشئ أحضاله ورطعزه؟! وخاط الئغان بالصعل: لظ ظمض ولظ ظساضغظ وجظسطغ أخعاتظا أضبر شغ ضض طرة سسى 

أن تطصى آذاظًا خاغغئ وسصعقً طئخرة لظسغث سجظا وطئسث شثرظا؛ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

باإلبط، شحّرسعا طا غعاشص الععى ق طا ُغخطح المةامع، 
وجّظعا طظ الصعاظغظ طا غظاجإ حععاتعط ق طا غتفر 
أو  اإلجعاض  ظسإ  ترتفع  أن  إذًا  ترج  شق  شطرتعط. 
طعالغث الجظا، أو تةث بغعت السةجة تفغخ بمظ تظّضر لعط 
بظععط، أو بضض بساذئ أن ترطغ أم ذفطعا شغ الصماطئ 
شصط فظه غجسةعا وغسضر خفع غعطعا بئضائه أو طاططئاته 
ضما تثث طع اطرأة تئطس ١٨ ساطاً شغ وقغئ ظغع طضسغضع 

افطرغضغئ شغ السابع طظ الحعر الةاري.
تغظ تضعن المخطتئ الحثخغئ عغ المرجسغئ الفضرغئ، 
والصغمئ المادغئ عغ الصاسثة السصطغئ شق سةإ أن تظاضج 
الصاسثة  تضعن  تغظ  أطا  بأضمطه.  طةامع  شغ  الفطرة 
الفضرغئ بابائ وطئظغئ سطى طرجع طصطعع بختاه وعع 
العتغ طظ اهللا جئتاظه، شتغظؤث تةث المةامع طةامسًا 
ضقعما  والمرأة  شغه  الرجض  تاله.  ظاعداً  بفضره  راصغاً 
غثوران شغ عثا المةامع لئظائه والتفاظ سطى ظعداه، 

ضض غآدي الثور المظعط به باساون واظسةام وذعر.
وصث وضع ضقً شغ طضاظه المظاجإ، شتزغئ افظبى طظ 
وقدتعا بضعظعا طتط الاثلغض والرساغئ واقعامام طظ 
افب وافم واإلخعة وتاى افخعال وافسمام، ولعا طظجلئ 
ق تثاظغعا طظجلئ إق طظازل افطغرات طظ ترخعط سطغعا 
وخعشعط أن غمّسعا جعء شاراعط غترخعن سطغعا طظ 
خشرعا، غئثل أبععا ضض طا غمضظه لغعشر لعا تغاة ضرغمئ 
تسر صطئعا، وتظاصض طظ ذعر آلخر وعغ تاصطإ شغ تغاة 
ططآعا الطمأظغظئ والمعدة بغظ طتارطعا وأصاربعا، شق 
غسعؤعا أتث بضطمئ وق غةرؤ صطغطع المروءة أن غاةاوزوا 
تثعط طسعا ولع بضطمئ فظعط غسطمعن أظه تاى الضقم 
طترم طسعا، اهللا ترطه طظ شعق جئع جماوات وجسطعا 
درة طخاظئ، وجسض اإلظفاق سطغعا وتعشغر السغح الضرغط 
الرجال،  بتص  العاجئئ  الفرائخ  طظ  ضطه  وتثلغطعا  بض 

ُغتاجئعن سظه أطام رب السالمغظ.
بالمصابض شالمرأة طظاط بعا أتث أخسإ وأدق العاجئات 
حآوظعا.  سطى  والصعاطئ  افجرة  بظاء  وعع  الثظغا،  شغ 
شتثغث رجعل اهللا واضح بعثا الحأن طظ أن المرأة 
وشرق  رسغاعا.  سظ  وطسآولئ  زوجعا  بغئ  شغ  راسغئ 
ضئغر بغظ الرسغ والرساغئ! الرأجمالغ الثي تمطغ سطغه 
أن  جغزظ  لطمادة،  إق  صغمئ  ق  أظه  الفضرغئ  صاسثته 
صائقً:  سصطه  شغظسص  وتسصغ  ُتطسط  الاغ  عغ  الراسغئ 
افم وربئ الئغئ ُطعاظئ فظعا ق تظاب سمقً لطمةامع وق 
تاطصى أجرًا سطى خثطاتعا! ولع ظزر بسغظغ سصطه لئغعت 
افجرة  أشراد  التغعاظات  تخئح  ضغش  ورأى  الشربغغظ 
الحغثعخئ،  وظاعرة  افجري  الافضك  قظاحار  رجمغاً 
لثرس لساظه صئض أن غعرف بما ق غسرف. أطا المسطط 
الثي غسادغء بظعر اهللا شعع غثرك جغثًا أن دور افم 
عع أجمى طضاظئ غمضظ لطمرأة أن تظالعا، وأن دورعا 
عثا غحئه جغثًا دور الختابئ شغ غجوة أتث إذ عغ شغ 
جعاد دون أن تةاعث، وشغ طعصع إن ترضاه اظضحش 
شاةث  سثوعا.  طع  طسرضاعا  شغ  وخسرت  افطئ  ظعر 
المسطمئ المثطخئ لربعا تصش سطى بشرعا بصعة، وتةث 
الرجض المسطط غساج بأطه وأخاه وابظاه وغصش جظثًا لعا، 
غاساوظان سطى ذاسئ اهللا وإظةاز طعمئ اقجاثقف شغ 
افرض. شق تةث طسطمئ تطصغ بعلثعا شغ الصماطئ بض 

إن شدض افطعات طما غسةج الصطط أن غضائه.
عثا الافخغض التضغط شغ حأن المرأة والرجض، ووضع 
تظاجإ  الاغ  خقتغاته  شغه  له  طضان  شغ  طظعما  ضض 
طا أظغط به طظ طسآولغات تآعطعما أن غصعطا بالثور 
شغ  افولى  الطئظئ  عغ  الاغ  افجرة  بظاء  شغ  افطبض 
وظعداه.  المةامع  ختئ  تسضج  وختاعا  المةامع، 
طا  عع  اإلجقم،  شخطه  الثي  التضغط،  الافخغض  عثا 
اهللا  شطر  الاغ  لطفطرة  لاسعد  الغعم  الئحرغئ  تتااجه 
الظاس سطغعا، وتساسغث الظساء تغاتعظ الطئغسغئ اآلطظئ 
ضةجء طظ المةامع غئظغ ق ُغعثم وق َغعثم، حصغصئ 

الرجض ق سثوته وق ظّثًا له وق ضتغئ لحععاته.
وعثا الافخغض، وعثه التغاة الضرغمئ، لظ تظالعا الظساء 
وق الئحرغئ بشغر دولئ تطئص عثي اإلجقم ضاطقً برتماه 
وسثله ودصئ أتضاطه. بشغر الثقشئ ق تسسث المرأة ولظ 

تطمؤظ الئحرغئ.
﴾َقُون اسِ ا إِالَّ الْفَ رُ بِهَ فُ كْ ا يَ مَ يِّنَاتٍ وَ اتٍ بَ لْنَا إِلَيْكَ آيَ دْ أَنزَ لَقَ ﴿وَ

وعغ:  المعضعع  عثا  طظ  الباطظئ  الجاوغئ  إلى  وخطظا 
افصخى،  تععغث  شغ  والغععد  الشرب  طتاوقت  شحض 
وشغ جسض الغععد جسما طصئعق لثى المسطمغظ؛ رغط 
ضض المتاوقت وافسمال! شئسث طرتطئ إظحاء وتمضغظ 
أحرف  سالمغئ؛  بمآاطرة  شطسطغظ  شغ  غععد؛  ضغان 
سطغعا الشرب، وجاسث شغعا تضام المسطمغظ تاول الشرب 
وطساظثة  الخعغعظغئ،  المظزمات  بمحارضئ  الخطغئغ 
وطساسثة التضام السمقء شغ بقد المسطمغظ؛ تاولعا 
اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  طصئعق  جسما  الغععد  جسض 
واصع،  ضأطر  وغصئطعظه  المسطمعن،  طسه  غاساغح 
وطحارغسعط  وعغؤاتعط  طآجساتعط  شغ  وغحارضعظه 
السغاجغئ، واقصاخادغئ والسسضرغئ وغغر ذلك. وصاطعا 
الثولغئ؛  وعغؤاتعط  طآجساتعط  سئر  ضبغرة؛  بأسمال 
طبض عغؤئ افطط الماتثة، وسئر تضام الثول السمغطئ 
لعط شغ المتغط اإلجقطغ، وطآجساتعط اإلصطغمغئ؛ 
طبض الةاطسئ السربغئ وطظزمئ المآتمر اإلجقطغ.. إق 

أظعط شحطعا شغ عثا افطر شحق ذرغسا.
 لصث تمبطئ أسمالعط لةسض عثا الضغان جسما طصئعق 

بأطعر ضبغرة وطاسثدة ظثضر طظعا بإغةاز:
تالئ السثاء، ودطب ضغان غععد طع  طتاولئ إظعاء   -١

المتغط اإلجقطغ.
الغععد؛  تةاه  الثغظغ  والثطاب  المظاعب  تشغغر   -٢

وخاخئ شغ المآجسات الاسطغمغئ والثغظغئ.
٣ - تعصغع طساعثات جقم طع المتغط لعثا الضغان.

٤- إظحاء طظزمات اصاخادغئ وتساون وتئادل تةاري 
طع الئقد اإلجقطغئ.

الةاطسئ  بثل  جثغثة  طظزعطئ  إلظحاء  السسغ   -٥
السربغئ؛ سئر طحروع الحرق افوجط الضئغر أو الةثغث.

٦- عرولئ تضام المسطمغظ لطاطئغع طع عثا الضغان سئر 
أسمال ضبغرة وطاسثدة.

المتغطئ  المظطصئ  شغ  طافعصئ  صعة  الغععد  إبراز   -٧
بعط، وإحاسئ أظه ق غمضظ عجغماعط. 

المتغط،  شغ  طحارغع  إصاطئ  طظ  الغععد  تمضغظ   -٨
وإصاطئ أتقف سسضرغئ، وتئادل أطظغ طع بسخ الثول.

وضثلك  إلظعائعا،  شطسطغظ  صدغئ  سطى  الاتاغض   -  ٩
الاتاغض سطى طعضعع الصثس؛ سظ ذرغص طظ وضسععط 

طمبطغظ سظ أعض شطسطغظ.
عثه أبرز افطعر الاغ شسطعا الشرب لةسض ضغان غععد 
تالئ  وإظعاء  اإلجقطغ،  المتغط  شغ  طصئعق  جسما 

السثاء له طظ المسطمغظ.
والتصغصئ عغ أن ضض طتاوقت الشرب وتضام المسطمغظ 
عثه صث شحطئ. وصث سئر صادة ضغان غععد شغ أضبر طظ 
طظاجئئ سظ ذلك ضان آخرعا طا ذضره بظغاطغظ ظاظغاعع 
جظئ ٢٠١٧ شغ الضظغسئ، بمظاجئئ طرور أربسغظ ساطا 
١٩٧٨؛  طخر  طع  دغفغث  ضاطإ  طساعثة  تعصغع  سطى 
لغسئ  الغعم،  السقم  أطام  سصئئ  أضئر  "إن  صال:  تغث 
تضمظ  وإظما  تعلظا،  طظ  الثول  زسماء  شغ  طعجعدة 
تط  الثي  السربغ،  الحارع  شغ  السام  الرأي  شغ  السصئئ 
غسغض دطاغه لسظعات طظ خقل سرض طحعه وطدطض 
سصعد  أربسئ  طرور  طظ  بالرغط  وأظه  (إجرائغض)،  لثولئ 
طظ طساعثة السقم الثائط بغظ الصاعرة و(إجرائغض)، 
إق أن الضبغر طظ وجائض اإلسقم شغ طخر ق تجال تحعه 
رئغج  ظائإ  ذضره  طا  أغدا  وعثا  (إجرائغض)"!  خعرة 
طرور  بمظاجئئ  التقغصئ  طتمث  افجئص  افردن  وزراء 
٢٦ ساطا سطى اتفاصغئ وادي سربئ تغث صال: "طساعثة 
بغظ  الماضغئ  افسعام  طثى  سطى  اجامرت  السقم 
تالئ  ظاغةئ  لطحسعب؛  لاخض  تامثد  ولط  التضعطات، 

الرشخ الحسئغ افردظغ لـ(إجرائغض)"!!
عثا  دطب  شغ  واإلصطغمغ  الثولغ  الفحض  تمبض  لصث   
الضغان المست شغ طظزعطئ المظطصئ طع الحسعب شغ 

أوجه ضبغرة ظثضر طظعا:
المفععم  ظجع  سمقؤعط  وق  الشرب  غساطع  لط   -١
المصثس.  بغئ  تةاه  وق  الغععد،  تةاه  السصائثي 
شسادعط  سظ  الضرغط  الصرآن  تتثث  صث  شالغععد 
وإشسادعط شغ افرض، صال تسالى: ﴿ُضطََّما َأْوَصُثوْا َظاًرا 
َواهللاَُّ  َشَسادًا  افَْرِض  ِشغ  َوَغْسَسْعَن  اهللاَُّ  َأْذَفَأَعا  لِّْطَتْرِب 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ املسطمني؟!
(التطصئ الباطظئ)

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

باخظغش  تصئض  "سظثطا  الصظغئغ:  إغاد  الثضاعر  غصعل 
حغء طا طظ دغظك سطى أظه حئعئ شصث خسرت ظخش 
المسرضئ، وسظثطا تتاول أن تثاشع سظه بمساغغر سثوك 

شصث خسرت الظخش اآلخر".
"دّس السط شغ السسض" طصعلئ طسروشئ، غساحعث بعا 
الضض تصرغئاً سظث التثغث سظ الحأن السغاجغ، أو السثاء 
والمصاغغج  المخططتات  وتثاطش  لقجقم،  الشربغ 
الثي  لضّظ  لطسئارة.  المصائج  الماتثث  باخاقف 
اجاثساظغ شغ عثا المصال قصائاجعا عع خعرة ظحرعا 
سظعظعا  شغسئعك  شغ  خفتاه  سطى  السربغ  الاطفجغعن 
باآلتغ: "ُتتمض سطى راتئ غث.. طراعصئ برغطاظغئ تطث 

أخشر ذفطئ خثغب شغ الئقد".
غمّر الضبغرون طرور الضرام سطى الثئر، شحسعب تةرسئ 
طرارة الثل والفصر والتروب والاحرد وغحشطعا التضام 
بالضث لاتخغض لصمئ السغح، طا عّمعا بخئغئ برغطاظغئ 
أظةئئ؟! طا عّط المسطمغظ الثغظ ُغثبتعن طظ العرغث 

إلى العرغث إن ضاظئ المعلعدة خثاجاً أم ق؟
غمّر الصارئ طرورًا سابرًا سطى عضثا خئر، وق غطافئ لطسط 
المثجعس: الخئغئ تظةإ جفاتاً. وعثا ق غسظغظا لع ضان 
الشرب ق غئث جمعطه لغض ظعار شغ بقدظا وبغظ أبظائظا، 
ق غسظغظا أن تظةإ بظات أوروبا بالترام، إق فن بقد الضفر 
تثم الجواج المئضر وتسغئه بض وتسمض سطى تةرغمه شغ 
بقد المسطمغظ، بغظما تسسى لاتطغض الفعاتح وظحرعا، 

وطا اتفاصغئ جغثاو سظا بئسغثة.
الفضر الشربغ الثي اظئبص طظ المئثأ الرأجمالغ، غرى بق 
غداضئ أن الماع الةسثغئ عغ الشاغئ وأن تتخغض أضئر 
اآلخرة  لطتغاة  وزن  شق  السسادة،  جئغض  عع  طظعا  صثر 
التاضمئ  عغ  وأععاؤه  وظجساته  الضض  عع  الفرد  سظثه. 
وعغ الفخض شغ تعجغه تخرشاته وجطعضه. شإن رأى أن 
غجظغ أو غسرق أو غصاض ق غردسه إق الثعف طظ السصعبئ، 
وإن اجاطاع أن غتاال سطى الصاظعن شطظ غمظسه حغء، 
ولعثا شمصعلئ "الصاظعن ق غتمغ المشفطغظ" تسائر سرشًا 

شغ المةامع الرأجمالغ.
لثلك شعثا المةامع تظاحر شغه الفعاتح وغضاد المرء 
شغه ق غسرف أباه، طصابض المةامع المسطط الثي ُغسرف 
شالمرأة  افسراض.  وتماغئ  افظساب  وتفر  بالطعر 
لتماغاه  ُتئثل  أن  غةإ  ُطخان،  ِسرض  اإلجقم  شغ 

افظفج وافرواح.
إن  ُغصال  أن  ُغجسةعط  ساطئ  والشربغعن  السطماظغعن 
افخض شغ المرأة المسطمئ أظعا أم وربئ بغئ وِسرض 
غةإ أن ُغخان. السةغإ أن عآقء الصعم الثغظ تئطس 
طظ   ٪٦٠ طظ  أضبر  سظثعط  بالجظا  المعالغث  طسثقت 
المرأة  تطث  أن  شغ  ترجاً  غةثون  وق  المعالغث،  ظسئئ 
اإلجقم  شغ  افظبى  ضعن  لمسألئ  غظزرون  ق  بالجظا، 
وغاثثون  سثطعا،  طظ  الئضارة  زاوغئ  طظ  إق  ِسرضاً 
طظ عثه المعاضغع تراباً غعاجمعن شغعا دغظ السفئ، 
بضض وصاتئ، وتماطأ ظثوات السغثاوغغظ والسغثاوغات 
بمعاضغع ضالثاان وغحاء الئضارة واإلجعاض والجواج 
المئضر، طآضثغظ أن ضض طا غفصععن سظ الِسرض عع 

الظاتغئ الةظسغئ، واإلظاء غظدح بما شغه!
إن اإلجقم عع دغظ الطعر وعع المئثأ الختغح الصعغط 
طظ الثضر وافظبى تص الاضرغط، تامًا  الثي غضرم ضقً 
ق ظّظاً. وتغظ ظسرض لعةعم الرأجمالغغظ سطى أتضام 
شعق  دغظظا  شأتضام  الثشاع  طعصع  شغ  شطسظا  الحرغسئ 
الحئعات، بض إظظا ظسرض الحئعات طظ طعصع الماسةإ 

المساظضر الفاضح.
تماغئ  شغ  شحطعا  وصث  الصعم  عآقء  جرأة  طظ  أسةإ 
ظسائعط طظ ضض أذى؛ باتئ المرأة الفرظسغئ ق تأطظ 
تشرغثة  تسإ  الساطئ  المعاخقت  شغ  ظفسعا  سطى 
ظحرعا طاضرون سطى تسابه شغ تعغار طآخرًا. وأجاظضر 
أن غخثر عثا الضقم بضض خفاصئ طمظ جسطعا ظساءعط 
لطَسرض بض وخض تالعط أن غسرضععظ سطى المعائث 
ضالطسام، ضغش غاطاول عآقء لغعاجمعا أتضام اإلجقم 
المسطمغظ!  سظث  والشغرة  والِسرض  الحرف  وطفاعغط 
وظفدح عثا الظزام الثي عع ُأّس الثاء والئقء ووجعده 

شغ التضط غسئإ لطئحرغئ الحصاء.
عثا المئثأ الثي تظضر لعتغ السماء، وأخثت أعطه السجة 

اإلجقم عع خاتإ الضطمئ الفخض
يف حأن  املرأة ووضسعا يف املةامع

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة بغان جمالـ 
شساد  أن  ذضرت  اآلغئ  شعثه  اْلُمْفِسِثغَظ﴾،  ُغِتإُّ  قَ 
الغععد طسامّر إلى غعم الصغاطئ؛ فظه جاء بخغشئ الفسض 
المدارع (وغسسعن)، وضطمئ شسادا أغدا جاءت طظضرة 
افرض.  وجه  سطى  الفساد  ألعان  ضض  لاحمض  طططصئ؛ 
وق  غاشغر  ق  اإلجقم؛  أطئ  سظث  سصائثي  طفععم  شعثا 
غائثل. وطظ ظاتغئ أخرى شإن الغععد سطى طثار الاارغت 
ضاظعا أعض غثر وخغاظئ؛ ضما أخئر سظعط سئث اهللا بظ 
الرجعل  تدرة  شغ  وأجطط  غععدغا  ضان  الثي  جقم  
غععد  إن  اهللا  رجعل  (غا  صال:  والسقم  الخقة  سطغه 
صعٌم بعئ، أعض غثر وخغاظئ). وصث تتثبئ آغات جعرة 
وتتثبئ  بافظئغاء،  وغثرعط  خغاظاتعط  سظ  الئصرة 
المثغظئ،  شغ  وخغاظاعط  غثرعط  سظ  الظئعغئ  السغرة 
الخقة  سطغه  الرجعل  لصاض  الماضررة  وطتاوقتعط 

والسقم لعق أن اهللا سخمه طظعط.
وطفععم  الةعاد،  بمفععم  المسطمغظ  تمسك   -٢
الةعاد غرتئط بمفععم الضفر واإلغمان. شالةعاد ضث 
الضفار واجإ حرسغ، تاى غسطعا الةجغئ سظ غث وعط 
خاغرون. صال تسالى: ﴿َصاِتُطعا الَِّثغَظ َق ُغْآِطُظعَن ِباهللاَِّ 
َم اهللاَُّ َوَرُجعُلُه َوَق  ُطعَن َطا َترَّ َوَق ِباْلَغْعِم اْآلِخِر َوَق ُغَترِّ
َغِثغُظعَن ِدغَظ اْلَتصِّ ِطَظ الَِّثغَظ ُأوُتعا اْلِضَااَب َتاَّى ُغْسُطعا 
اْلِةْجَغَئ َسظ َغٍث َوُعْط َخاِغُروَن﴾. وعثا المفععم لطةعاد 
سصغثة  طظ  ججء  فظه  أبثًا؛  غاشغر  ق  واإلغمان  ولطضفر 
الغععد؟  ضاظعا  إذا  شضغش  الصغاطئ،  غعم  إلى  اإلغمان 
وضغش إذا اغاخئعا أولى الصئطاغظ وبالث المسةثغظ؟ 

وضغش إذا سابعا شغ أرضه شسادا وإشسادا؟!
شغ  المسطمغظ  تص  غشاخئعن  زالعا  طا  غععد   -٣
افصخى، وغّثسعن ضثبا وزورا أظعط أختاب التص شغه، 
المسطمغظ  وأن  المغساد،  أرض  افرض عغ  عثه  وأن 
المسطمغظ  ضراعغئ  طظ  غجغث  وعثا  سظعا،  الشرباء  عط 

لغععد.
٤- ضراعغئ الغععد بسئإ طا غصعطعن به طظ جرائط 
شغ بغئ المصثس؛ شفغ ضض غعم صاض وتظضغض وتعةغر 
وعثم لطئغعت، وعثا ق غافص أبثا طع أضاذغإ الشرب 
جقطا،  غرغثون  الغععد  بأن  المسطمغظ  وتضام 
وغرغثون إرجاع التص إلى ظخابه تسإ أضاذغإ عغؤئ 

افطط وطةطج افطظ وصراراتعما.
٥- الاطرف الغععدي وافتجاب اإلجراطغئ، وطا غارتإ 
سطغه طظ ضراعغئ لعآقء المةرطغظ؛ شالتضام شغ ضغان 
غععد طظث جظعات؛ عغ افتجاب الماطرشئ اإلرعابغئ، 
وق  وافرغعن  واتسض  وحاغرن  لطعةاظاه  اطاثاد  وعغ 
تظفخض سظعا، بض إن صادة غععد عط طظ أتئاع عثه 
وحارون  وحاطغر  دغان  أطبال،  اإلجراطغئ  المظزمات 

ورابغظ، وغغرعط.
٦- ظزرة الغععد الفعصغئ. وعثا طثساة لضراعغاعط سئر 
الرجعل  سعث  شغ  لطسرب  الفعصغئ  شظزرتعط  الاارغت؛ 
أظعط  طع  والسقم  الخقة  سطغه  به  غضفرون  جسطاعط 
الفعصغئ  وظزرتعط  أبظاءعط.  غسرشعن  ضما  غسرشعظه 
جسطاعط غحسطعن الفساد شغ أوروبا طا تثا بافوروبغغظ 

لصاطعط أضبر طظ طرة.
المسطمغظ  ضث  الخطغئغ  الخعغعظغ  الاتالش   -٧
الظخارى  طع  غاتالفعن  شالغععد  الشرب.  تروب  شغ 
المسطمغظ.  ضث  تروبعط  ضض  شغ  الخطغئغغظ 
وجه  شغ  حعضاعط  وغصعون  غثسمعظعط  والخطغئغعن 
اإلجقم، صال تسالى: ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا َق َتاَِّثُثوا 
َوَطظ  َبْسٍخ  َأْوِلَغاُء  َبْسُدُعْط  َأْوِلَغاَء  والظخارى  اْلَغُععَد 
اْلَصْعَم  َغْعِثي  َق  اهللاََّ  ِإنَّ  ِطْظُعْط  َشِإظَُّه  ظُضْط  طِّ َغَاَعلَُّعط 
الزَّاِلِمغَظ﴾. وعثا طا تخض شغ السابص وطا زال غتثث، 
صطإ  شغ  الغععد  زرسعا  طظ  عط  اإلظةطغج  شالخطغئغعن 
الئقد اإلجقطغئ. والغععد غاتالفعن طع أطرغضا وأوروبا 

شغ أغئ ترب شغ المظطصئ.
٨- ضراعغئ الحسعب لطتضام وتالئ البعرات طظ أجئابعا 
وحرورعط  وشسادعط  الغععد  سطى  شالتصث  الغععد. 
تتالفعط  بسئإ  تضاطعا  تضره  أغدا  الحسعب  جسض 
إذقصا  الحسعب  ترضى  وق  الغععد،  لعآقء  ودسمعط 
 بأشسال تضاطعا شغ الاطئغع أو الاصارب طع الغععد

غائع...
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