
بيجين +٢٥
هل سقط قناع المساواة 

الجنسين؟ بين 
سصث الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
ظغسان/أبرغض   ٤ السئئ  غعم  بظةاح  الاترغر  لتجب 
طآتمرًا سالمغا سطى اإلظارظئ بسظعان "بغةغظ +٢٥: 
عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟". وضان ذلك 
تاعغةا لتمطئ سالمغئ داطئ بقبئ أجابغع تعل عثا 
المعضعع. وتثطض المآتمر ضطمات طظ أخعات أسداء 
وإظثوظغسغا  وترضغا  شطسطغظ  طظ  الاترغر  تجب  شغ 
ببه  تط  وصث  وبرغطاظغا.  ولئظان  وأجارالغا  وتعظج 
والسربغئ  اإلظةطغجغئ  بالطشات  سالمغ  جمععر  إلى 
والارضغئ واإلظثوظغسغئ وحاعثه سحرات اآلقف طظ 
افعثاف  تظاولئ  بضطمئ  المآتمر  بثأ  المحاعثغظ. 
والتالغ  الاارغثغ  السالمغ  لقظاحار  افغثغعلعجغئ 
أن  وأوضتئ  الةظسغظ،  بغظ  والمساواة  لطظسعغئ 
الثول  تساثثطعا  أخرى  وجغطئ  بئساذئ  ضان  ذلك 
وظزمعا  طساصثاتعا  لفرض  اقجاسمارغئ  الرأجمالغئ 
الةالغات  وسطى  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  السطماظغئ 
التفاظ  أجض  طظ  السالط  أظتاء  جمغع  شغ  اإلجقطغئ 
ظععر  وطظع  السالمغئ  وطخالتعا  عغمظاعا  سطى 
"تفضغك  بسظعان  الباظغئ  الضطمئ  وضاظئ  اإلجقم. 
أوعام المساواة بغظ الةظسغظ" وصث جططئ الدعء 
سطى شحض جغاجات وصعاظغظ المساواة بغظ الةظسغظ 
فن  تغاتعا،  وتتسغظ  المرأة  وتمضغظ  تماغئ  شغ 
السئإ الةثري لطسثغث طظ المحاضض الاغ تعاجععا 
بغظ  المساواة  سثم  سطى  تصعم  ق  الغعم  المرأة 
الةظسغظ، بض بافترى تصعم سطى المساصثات والصغط 
الاغ  وغغرعا  واقحاراضغئ  الرأجمالغئ  وافظزمئ 
السالط.  أظتاء  جمغع  شغ  الثول  شغ  اإلظسان  وضسعا 
وطظعاج  إسقن  أجظثة  سظ  البالبئ  الضطمئ  وضحفئ 
اقجاماسغئ  اإلجقطغئ  افتضام  إللشاء  بغةغظ  سمض 
داخض الثول واآللغات والمآجسات الاغ تساثثطعا 
الثولغئ  والعغؤات  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  التضعطات 
سطى  ترضاه  الثي  الدار  وافبر  العثف،  عثا  لاتصغص 
وجططئ  والمةامع.  افجرة  وتثة  وسطى  المرأة، 
سطى  الدعء  والسادجئ  والثاطسئ  الرابسئ  الضطمات 
شغ  لقسقن  اقجاراتغةغئ  افعثاف  وإخفاصات  سغعب 
وضمان  والظساء،  لطفاغات  الاسطغط  تعشغر  طةاقت 
شغ  المرأة  وتماغئ  لطمرأة،  اقصاخادغئ  التصعق 
الظجاسات المسطتئ، إلى جاظإ تصثغط الطرح السطغط 
ضما  لطمرأة.  التصعق  عثه  لاأطغظ  اإلجقطغ  لطظعب 
المرأة  لـ"تمضغظ  الةظساظغ  السرد  الضطمات  ت  سرَّ
أداة  عثه  أن  ضغش  وحرتئ  الاعظغش"  خقل  طظ 
الظساء  قجاشقل  الرأجمالغئ  الثول  تساثثطعا 
طساعى  تتسغظ  طظ  بثقً  قصاخادعط  ضمترضات 
افخغرة  الضطمئ  وظاصحئ  تصغصغ.  بحضض  طسغحاعظ 
التصغصغ  الامضغظ  إلى  الطرغص  "اإلجقم:  بسظعان 
السغاجغ  وظزاطه  اإلجقم  أن  ضغش  لطمرأة"، 
وافظزمئ  والصعاظغظ  المئادئ  غةسثان  (الثقشئ) 
لضغفغئ  وختغتئ  طفخطئ  رؤغئ  تصثم  الاغ  السطغمئ 
ذلك  شغ  بما  المةامع،  داخض  المرأة  طضاظئ  رشع 
طظ  السثغث  وتض  افطعطئ؛  دور  ودسط  تمضغظ 
واقجاماسغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  المحاضض 
سطى  الصداء  ذلك  شغ  بما  الظساء،  تعاجععا  الاغ 
السظش  طظ  المرأة  وتماغئ  الرخاء؛  وتتصغص  الفصر 
العخعل  بإطضاظغئ  وتجوغثعا  والزطط؛  واقجاشقل 
إلى تسطغط سالغ الةعدة ورساغئ ختغئ؛ تمضظعا طظ 
أن غضعن لعا دور سام ظحط وطظاب شغ بغؤئ آطظئ؛ 
الثولئ.  داخض  التصغصغئ  والاظمغئ  الاصثم  وتتصغص 
جمغع  شغ  المسطمات  لطظساء  بثسعة  الضطمئ  واظاعئ 
إصاطئ  أجض  طظ  السمض  إلى  لقظدمام  السالط  أظتاء 
شةر  بئجوغ  جائحر  الاغ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
جثغث لطظساء شغ الئقد اإلجقطغئ وجاضعن ظمعذجًا 
والمساططئ  لطتصعق  أخرى  طرة  السالط  طساعى  سطى 

الةغثة الاغ تساتصعا ضض الظساء.

١٤٤١عـ،  حسئان   ١٨ السئئ،  (روغارز،  طعصع  ظحر 
٢٠٢٠/٠٤/١١م) خئرا جاء شغه: "صال دغفغث طالئاس 
رئغج الئظك الثولغ غعم الةمسئ إظه وابص طظ إتراز 
الظصث  خظثوق  طع  المحارضئ  دسعته  بحأن  تصثم 
الثولغ لاسطغص طآصئ شغ جثاد الثول افضبر شصرا شغ 
طظحعر  شغ  وصال  الرجمغئ.  البظائغئ  لثغعظعا  السالط 
غزعر  فن  غاططسعن  السالط  إن "شصراء  إن  لغظضث  سطى 
المةامع الثولغ صغادة تاجمئ بحأن تثفغش الثغعن 

وأظا وابص طظ إتراز تصثم". وغثسع اقصاراح الخغظ والثائظغظ الضئار اآلخرغظ إلى تسطغص دشع دول طآجسئ 
الاظمغئ الثولغئ الثغعن اباثاء طظ أول أغار/طاغع وتثخغص طعارد لعا لطاخثي لةائتئ ضعروظا".

: إن الثول الرأجمالغئ اقجاسمارغئ طاضغئ شغ تثطغر تغاة الظاس، وخخعخًا شغ الثول الفصغرة 
الاغ طا زالئ تطك الثول اقجاسمارغئ تظعإ خغراتعا وتساعلغ سطى برواتعا، وتةسطعا سرضئ لطثغعن 
الرأجمالغ  بظزاطعا  اقجاسمارغئ  الثول  إن  السالمغئ.  اقصاخادغئ  افزطات  طظ  شاصمئ  الاغ  الربعغئ 
تطعلعا  شإن  بتطعل  شضرت  وإذا  سطغعا،  وتصاات  افزطات  تخظع  الاغ  عغ  بض  التطعل،  تماطك  ق  الفاجث 
الختغح  العتغث  التض  إن  أزطاتعط.  طظ  لطثروج  الظاس  لمساسثة  ولغج  المال  تغاان  لثثطئ  تضعن 
والظاجع لمحاضض الئحرغئ جمساء غضمظ شغ ظزام اإلجقم تخرا، وذلك طا ضان ططئصا ذعال بقبئ سحر 
صرظا طظ الجطان، شعق ظعدئ افطئ اإلجقطغئ طظ جثغث واجاطمئ زطام افطعر بإصاطئ خقشاعا الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة؛ شاطئص ظزاطعا السادل وتسغث لطئحرغئ اقجاصرار والطمأظغظئ والسغح الضرغط؟
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بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحام

أغعا المسطمعن: إن المثرج لظا طظ جمغع أزطاتظا عع 
ذو اتةاه واتث ق غغر، وعع أن تسمطعا طع الساططغظ 
طظ أجض الاشغغر التصغصغ، تتئ تضط اإلجقم؛ الثقشئ 
أغثي  لظصطع  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
ربظا،  شظرضغ  بقدظا،  شغ  الطاطسغظ  المساسمرغظ 
وظسغح سطى برضات السماء وافرض، الاغ وسثظا بعا 
ْهَل الُْقَرى آَمُنوا 

َ
نَّ أ

َ
ربظا جئتاظه وتسالى الصائض: ﴿َولَْو أ

ْرِض﴾.
َ ْ
َماءِ وَاأل َقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم بََراَكٍت ِمَن السَّ وَايَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  أعض طخر شغ ظض العباء بغظ الرأجمالغئ واإلجقم ...٢
-  تزر الاةعال الضاطض شغ السعدان 

    بغظ شحض التضعطئ وطساظاة الظاس ...٢
-  ظزرة اجاراتغةغئ لطسالط 

    بسث الاأرغت بفغروس ضعروظا ...٣
-  أغظ وخطئ بعرة الحام 

    وعض طا زالئ تماطك طصعطات الاشغغر؟ ...٤
-  وسعد الضاظمغ لحسإ السراق طةرد أوعام وجراب ...٤
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ضطمئ السثد

فظظا ظصش أطام شحض ذرغع شغ طظع اإلخابئ أو وصش 
العشغات تاى شغ أضبر الثول تصثطا سطمغا شغ السالط، 
الرأجمالغ  الظزام  سةج  الغث  لمج  ظطمج  وفظظا 
المسغطر سطى السالط، والثي ذالما تئةح سطى السالط 
سظ  الدثمئ  المالغئ  وأرخثته  السسضري  بثغقئه 
دواء  تطعغر  أو  لطمخابغظ،  الختغئ  الرساغئ  تعشغر 
طظاجإ لعثا الفغروس الثي ق غرى بالسغظ المةردة، 
وفظظا ظرى العطع السالمغ تتئ وذأة اإلغقصات والتةر 
تعل  الئحر  ططغارات  ذال  الثي  الةماسغ  الختغ 
السالط، ضان لجاطا سطغظا أن ظفضر شغ افجئاب الاغ أدت 
إلى تخعل عثه الةائتئ، وضثلك شغ تةط اإلخفاق 
السالمغ والعجغمئ الةماسغئ الاغ لتصئ بالثول الضئرى 
والخشرى سطى تث جعاء شغ ظض الرأجمالغئ الشاحمئ.

أوق: افجئاب الاغ أدت إلى تخعل جائتئ ضعروظا:
١. اضطراب الشثاء السالمغ، والثي اباسث سظ الفطرة 
صثرعا  الاغ  الطئغسغئ  افرض  أصعات  وسظ  السطغمئ 

اهللا شغعا.
٢. زغادة اإلظااج وجعء الاثجغظ، شدق سظ جعء الاعزغع.
جضان  طسزط  لثى  الظزاشئ  طساغغر  طراساة  سثم   .٣
أم  بغعتعط،  شغ  أم  أجساطعط  شغ  جعاء  افرض، 
رغط  والفدقت،  الظفاغات  طظ  الاثطص  ضغفغئ  شغ 
الاطعث  وظسئئ  السالمغئ  بالئغؤئ  الجائثة  اعاماطاتعط 

الظاتب سظ المخاظع.
٤. الفعضى السارطئ شغ السقصات الةظسغئ الاغ تثالش 
وافجظئ  افسراض  سطى  وتساثي  السعغئ  الفطرة 
والمعالغث، طا غسائر طظ الفعاتح المترطئ والةرائط 

الفزغسئ بتص الظعع اإلظساظغ.
٥. ذشغان الصغمئ المادغئ سطى باصغ الصغط، وتةاعض 
وأظه  اهللا  صثرة  إظضار  بض  بالسماء،  افرض  سقصئ 

الصاعر شعق سئاده.
باظغا: تةط اإلخفاق السالمغ والعجغمئ السالمغئ أطام 

جظثي خشغر طظ جظعد اهللا الضئغر الماسال:
رساغئ  طةال  شغ  الرأجمالغ  الظزام  سعار  اظضحاف   .١

الظاس الختغئ بض وإشقجه.
٢. عطع الئحر الجائث والثي أشدى إلى اظاعاضات عائطئ 

لتصعق اإلظسان.
الظزرة  شغ  الضئرى  الرأجمالغئ  الحرضات  إطسان   .٣

الربتغئ لمحارغع افبتاث سظ دواء طظاجإ.
٤. اقجاعاار بأرواح الظاس وخخعخا ضئار السظ سئر 

طا غسرف بمظاسئ الصطغع.
ولع  وتضاطعا،  الحسعب  بغظ  المائادل  البصئ  سثم   .٥

زسمعا أظعط طظاثئعن طظعط.
تسرت  وعضثا  الئحسئ،  الةحسئ  الرأجمالغئ  عغ  عثه 
خثطئ  أول  أطام  وحرغساعا  بسصغثتعا  وأشطسئ 
تصغصغئ وعغ جائتئ ضعروظا، ولط تشظ سظعا ترجاظاعا 
السسضرغئ الدثمئ وق طثجوظاتعا المالغئ العائطئ طظ 
العباء حغؤا، وخثق اهللا السزغط تغظ غصعل شغ ضاابه 
َفَظلَّْت  آيًَة  َماءِ  السَّ َن  مِّ َعلَْيِهم  ُغزَنِّْل   

ْ
ََّشأ ن ﴿إِن  الضرغط: 

ْقَناُقُهْم لََها َخاِضِعنَي﴾.
َ
أ

سصغثة  الماضاطض  اإللعغ  المئثأ  وعع  اإلجقم،  أطا 
وحرغسئ، شإظه غدع افجج الطغئئ الطاعرة لطسصغثة 
والظزام المظئبص سظعا، وغعظثس تغاة الئحر والحةر 
بثصئ وسظاغئ شائصاغظ، بتغث غتصص لطظاس السسادة 

شغ الثارغظ:
يَِّباِت  ١. غتض الطغئات وغترم الثئائث. ﴿َوحُيِلُّ لَُهُم الطَّ

ََبائَِث﴾.
ْ
َوحُيَرُِّم َعلَْيِهُم اخل

٢. غظزط اإلظااج، وغتسظ الاثجغظ والاعزغع، وغمظع 
اقتاضار.

٣. غعجإ الظزاشئ وغتخ سطغعا، وغراسغ اظاحار الظاس 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الرأجمالغ  المئثأ  أن  غثرضعن  طظ  الظاس  طظ  صطغض 
غتمض أجئاب طعته شغ ذاته، شتةط الترغات، والطفرة 
حضطئ  المةامسات،  تغاة  شغ  خظسعا  الاغ  المادغئ 
غفصثون  الظاس  طظ  الضبغر  جسطئ  خاخئئ  أضعاء 
وخار  به،  شاظئعروا  واإلدراك  الرؤغئ  سطى  صثرتعط 
وحضطعا  الشربغئ  بالبصاشئ  المدئعسغظ  أولؤك  بسخ 
إلى  والثسعة  تسعغصعا  طظ  ترجًا  غةثون  ق  المادي 
السقج  أظعا  طظعط  ظظًا  المسطمغظ  بقد  شغ  تطئغصعا 
وطحاضض  تثطش،  طظ  المسطمعن  غساظغه  لما  الحاشغ 

شغ طثاطش ظعاتغ التغاة.
ضحفئ  أجمع  السالط  أخابئ  الاغ  ضعروظا  جائتئ  إن 
سعار الظزام الرأجمالغ، والسفظ الضاطظ شغ التدارة 
سئر  الصغط  طظزعطئ  شغ  الماأخض  والفساد  الشربغئ، 
طحاعث لط غثغض فتث أن تتثث شغ أضئر دول السالط، 
وتطعرًا،  تصثطًا  وأضبرعا  وأحعرعا،  طثظعا  وأسزط 
والسرصئ،  والشعغائغئ،  الفعضى،  طحاعث  رأغظا  شصث 
والاثطغر لطمماطضات طظ ساطئ الظاس شغ غغاب واضح 

لطثولئ وطآجساتعا.
أظعاع  أبحع  تمارس  ضغش  الضئرى  الثول  ورأغظا 
بالتخعل  غاسطص  شغما  بسدًا  بسدعا  تةاه  الصرخظئ 
شصث  "ضماطئ"،  ضاظئ  ولع  الطئغئ،  المساطجطات  سطى 
اجاعلئ أطرغضا سطى حتظئ لطضماطات ضاظئ طاعجعئ 

فلماظغا، وطبض ذلك شسطئ طع شرظسا.
ورأغظا افظاظغئ السالغئ الاغ تمارجعا الثول شغما بغظعا 
إلى  والئاصغ  ظفسغ  "ظفسغ  طصعلئ  شغعا  لغخثق 
الطعشان"، شاظضفأت دول اقتتاد افوروبغ سطى ظفسعا 

ضاد  ضغش  ورأغظا  العذظغئ،  تثودعا  خطش  وتمارجئ 
سظ  اقتتاد  دول  اطاظاع  جراء  غئضغ  الخربغ  الرئغج 
واضح  تخثع  شغ  بالمساسثة،  لمظاحثته  اقجاةابئ 

لمسغرة ربع صرن طظ الجطان تتئ حسارات العتثة.
غغر  واقجابمارات  الععمغ،  اقصاخاد  شساد  وتئغظ 
التصغصغئ سئر الحاحات، وشغ خاقت الئعرخئ، وأجعاق 
طظ   ٪٩٩ ظسئاه  طا  تضثس  والاغ  المالغئ،  افوراق 
افطعال  رؤوس  أختاب  طظ  تفظئ  بغث  السالط  بروات 
غمبطعن ١٪ طظ جضان السالط، بغظما غساظغ اقصاخاد 
التصغصغ طظ ضسش حثغث ضحفئ سظه أزطئ ضعروظا، 
الظاس  ظرى  باظا  تاى  غضفغ،  بما  طاعشرة  السطع  شق 
غصاطعن بسدعط بسدا طظ أجض لفاشئ ورق التمام، وق 
الثثطات صادرة سطى تشطغئ التاجئ واجاغساب الططإ، 
شعخض افطر بالظاس أن غأضطعا طظ الظفاغات، أو غمعتعا 
شغ بغعتعط، أو شغ طآجسات دور المسظغظ، أو سطى 

بعابات وشغ طمرات المساحفغات.
الاغ  الضئرى  الثول  تطك  صثرة  سظ  الاساؤل  بات  لصث 
تاتضط شغ السالط جغاجغاً واصاخادغاً تاضرًا وبصعة، وصث 
ضحفئ افزطئ سظ ضسش شغ بظغئ تطك الثول، وإسقء 
إق  السالط  إلى  تظزر  ق  دول  شعغ  بعا،  الثاخئ  "افظا" 
بمظزار طخالتعا الثاتغئ، وق تمطك الحثخغئ الرسعغئ، 
سطى  اإلظساظغئ  وتآبر  غثعا،  شغ  طا  بئسخ  شادتغ 
ظفسعا ولع ضان بعا خخاخئ، لاأخث بغث السالط إلى بر 
افطان، ولع أخابعا شغ جئغض ذلك بسخ افذى أتغاظاً.

لصث ضحفئ افزطئ سظ السصعط التداري لطرأجمالغئ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الدول الرأسمالية االستعمارية ماضية في تدمير حياة الناس

ظتظ املسطمني افجثر بصغادة السالط
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شغ العصئ الثي تظاشص شغه تاضظئ التضعطئ السعداظغئ أو طا تسمى صعى الترغئ والاشغغر؛ بأظه لظ غضعن عظاك 
رشع لطثسط سظ الثئج أو غغره. أسطظ والغ الثرذعم السماح بإظااج صطسئ الثئج بعزن ٤٥ جراطا بسسر جظغه 
ووزن ٩٠ جراطا بسسر جظغعغظ، وإزاء عثا اإلسقن؛ صال بغان ختفغ أخثره الثمغج، ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض): تاى غظططغ الادطغض سطى الظاس 
- ضما ضاظئ تفسض التضعطئ الئائثة - جغضعن تةط الثئج شغ افغام افولى أضئر طظ تةمه التالغ، بط جغضعن 
العزن عع العزن المعجعد الغعم، وغبئئ السسر جظغعان، وبثلك تضعن التضعطئ صث زادت جسر الثئج إلى الدسش، 
دون إسقن ذلك رجمغاً. وأضث الئغان: أن التضعطئ اقظاصالغئ ق شرق بغظعا وبغظ التضعطئ الئائثة؛ شعما وجعان 
لسمطئ واتثة، شغ طسالةئ افزطات اجاظادا إلى الظزام الرأجمالغ الةائر؛ الثي غصعم سطى الةئاغات، وق سقصئ له 
برساغئ حآون الظاس، وأحار الئغان: إن إخرار التضعطئ سطى تظفغث وخفئ خظثوق الظصث الثولغ الطسغظئ، رغط 
الشقء الفاتح، والفصر والسعز المتثصغظ بالظاس؛ إظما غثل سطى أن عآقء التضام إظما عط وضقء سظ اقجاسمار. 
وخطص الئغان طآضثا: إن ظزام اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، عغ وتثعا الصادرة سطى رساغئ 

. حآون الظاس، وإغةاد التغاة الضرغمئ، فظعا تأخث طسالةاتعا طظ ضااب رب السالمغظ، وعثي الظئغ الضرغط

تظاولئ التضعطئ اقظاصالغئ شغ افغام الماضغئ صدغئ 
التزر الضاطض لطاةعال شغ الثرذعم لمثة بقبئ أجابغع، 
وظعصحئ الصدغئ غعم الثمغج ٢٠٢٠/٤/٩م، ضما جاء 
شغ طعصع باج ظغعز اإلخئاري طا ظخه: (طةطج افطظ 
والثشاع ُغظاصح اإلغقق الاام لطئقد أو صفض الثرذعم 

لـ (٣) أجابغع). ٩ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠م.
شعض التضعطئ جادة شغ تظفغث عثه الثطعة شغ ظض 
إن  الئقد؟  به  تمر  الثي  الضاربغ  اقصاخادي  العضع 
طحضقت  تض  سظ  ساججة  تصش  اقظاصالغئ  التضعطئ 
ق  بالغعم)،  الغعم  (برزق  شأتثعط  افجاجغئ،  الظاس 
غساطغع تعشغر الثئج، طع الشقء الفاتح لضض السطع، 
وطع اظسثام تام لطشاز، وخفعف ذعغطئ لطتخعل سطى 
غسغح  شضغش  والمغاه،  لطضعرباء  وصطعسات  العصعد، 
ذسام،  وق  ضعرباء،  وق  طاء،  بق  طتئعجًا  اإلظسان 
لغعم واتث، إق أن غضعن ذلك سصابًا شرضاه التضعطئ، 

وسثابًا لحسئعا؟!
شغ ظض التزر الةجئغ غساظغ أختاب افسمال الغعطغئ 
طظ سمال بظاء، وجائصغظ، وبائسغ المظاةات الغعطغئ، 
طظ خدار وطا حابعه، وضثا المسطمعن شغ المثارس 
طع  راتئعط  وتعصش  طثارجعط  أغطصئ  الثغظ  الثاخئ 
ضض  الثولئ  تتاخر  ضغش  أدري  وق  المثارس،  تعصش 
تسططئ  الثغظ  أذضر،  لط  وطظ  ذضرُت  طمظ  عآقء 
عثه  تاى  طظعا  طسالةئ  أي  دون  بصراراتعا  تغاتعط 
التضعطئ  تمادت  إذا  عآقء  طخغر  عع  شما  الطتزئ! 

وشرضئ تزرًا ضاطًق؟!

والتضعطئ تاتثث سظ افجر الفصغرة، وق تتثد طصغاجًا 
جضان  طظ   ٪٩٠ أخئح  وصث  الفصغرة،  افجر  لعثه 
السعدان غسغحعن (رزق الغعم بالغعم)، وق أدري طظ 
الثي  الحثص  ذاك  عع  عض  سظثعط؟  الئطث  ابظ  عع 
الثصغص  له  وشرت  الاغ  المسغظئ  المآجسئ  شغ  غسمض 
افرض  شغ  غدرب  الثي  عثا  عع  أم  والسضر،  وافرز 
غئتث سظ ذسام الغعم، شغأتغ طتمقً بافضغاس ظعاغئ 

الغعم، إن وجث إلى ذلك جئغًق؟
بماظغئ  ولعا  تماطا،  ساججة  التضعطئ  ضاظئ  شإذا 
أحعر ضاططئ، لط تساطع أن تدع خقلعا طةرد تض، 
تئج  ترغث  بالعا  شما  افجاجغئ،  الظاس  قتاغاجات 
خراخ  غسمسعن  وعط  جعسى،  بغعتعط  شغ  الظاس 
أذفالعط وصرصرة بطعظعط طظ الةعع؟! شصث صرأُت أن 
وزارة الاةارة صاطئ باعشغر جعال السضر ١٠ ضغطع بـ٥٣٠ 
جظغعاً، شعض عثه عغ ظعسغئ التض فجابغع؟ أق غثري 
ولغُّعا  غثرج  افجر  بسخ  أن  الةثد  السعدان  تضام 
خئاتاً وق غارك لعط حغؤا غغر رتمئ اهللا، بط خئرعط، 
تاى غرجض إلغعط بما شاته اهللا سطغه ذلك الغعم، شما 
وصث  أجابغع؟!  بقبئ  سظ  شدق  أجئعساً،  بالتزر  بالك 
جغؤا  العضع  وأخئح  الةجئغ،  التزر  طع  الدغص  ازداد 
أسمالعط  تجدعر  لمظ  خاخئ  السمض،  جاسات  لاصطغض 
طع  الئغع،  شغعا  غظاسح  الاغ  افجعاق  شغ  ضما  طساًء، 

سعدة المعظفغظ والسمال ظعاغئ الغعم.
التضعطئ  صاطئ  إذا  الئغئ،  شغ  المضعث  طظ  طاظع  ق 
ضطعا،  افجاجغئ  الظاس  اتاغاجات  تعشغر  شغ  بعاجئعا 
وإذا أرادت شرض التزر حعرًا ضاطقً، جغمضث الظاس 
إذا ضان العضع الختغ غاططإ ذلك، ولضظ طع ضغص 
المعت  بغظ  المرء  غخئر  لظ  السغح،  وحزش  التال 

المال  أباذرة  سروش  وتثعا  وجُاسصط  سطغعط  وباقً 
وافسمال طظ طخاخغ دطاء الحسعب.

أغعا السصقء شغ أرض الضظاظئ حسئا وجغحا وصادة وظثئا 
وأعطعا  لمخر  العتغث  الثقص  جئغض  إن  وطآبرغظ! 
ولطسالط ضطه عع شغ ظزام غرسى الظاس رساغئ ختغتئ 
تدمظ تعزغع البروة سطغعط ق ظعئعا طظعط ضما تفسض 
الرأجمالغئ، شغ ظزام غضفض لعط السقج والثواء والرساغئ 
الختغئ بالمةان ودون تأطغظ ودون جظسغئ وغثشع لمظ 
غتااج شارة ظصاعئ بالئغئ طا غضفغه عثه الفارة، عثا طا 
ضاظئ تصثطه طساحفغات صرذئئ سظثطا ضاظئ لطمسطمغظ 
به  وغطجم  الثولئ  سطى  الحرع  غعجئه  طا  وعثا  دولئ، 
الثطغفئ وخاخئ شغ تال افوبؤئ وافزطات، شافزطئ تتااج 
إلى راع غثحى اهللا شغ الظاس وغسمض شغعط لظغض رضاه 
غظغعط  صئض  وشصغرعط  ضئغرعط  صئض  خشغرعط  وغرسى 
لمظ  صال  الثي  سمر  در  وهللا  صعغعط،  صئض  وضسغفعط 
خرجعا لطةعاد تارضغظ أبظاءعط "أظا أبع السغال" ضظاغئ سظ 
رساغئ الظاس وإذساطعط شغ الرخاء صئض افزطئ، شضان 
خغر راع لرسغاه غرساعا باإلجقم وأتضاطه وحرسه، وعثا 
طا ظثسعضط إلغه شغ تجب الاترغر؛ دولئ ضثولئ سمر ق 
دولئ  وشصغر،  غظغ  وق  وطتضعم  تاضط  بغظ  شغعا  شرق 
ترسى الظاس جمغسا وتدمظ لعط تصعصعط ضاططئ بشخ 
الظزر سظ الثغظ أو الطعن أو السرق أو الطائفئ؛ خقشئ 

راحثة سطى طظعاج الظئعة.
أغعا السصقء! إن افظزمئ الغعم شغ بقدظا شغ ورذئ 
وذرغص  الصمسغئ،  آلاعط  طسعا  تخطح  ق  تصغصغئ 
الثقص صرغإ ق غظصخه إق اتادان الفضرة الصادرة 
لضض  بعا  والاخثي  ــئ  وافط بمخر  الظععض  سطى 
افزطات وسطى رأجعا عثا العباء، الفضرة الاغ غتمطعا 
لضط وشغضط تجب الاترغر وغمطك الةاعجغئ لاطئغصعا 
وضفالاعط  الظاس  تصعق  غدمظ  الثي  بالحضض  شعرا 
شاغاظمعا  جمغسا،  سظا  اهللا  رضا  وغدمظ  ورساغاعط 
أطرغضا  الافاف  بسث  لضط  اهللا  أسادعا  الاغ  الفرخئ 
وجرصاعا  غظاغر   ٢٥ بعرة  شغ  بعرتضط  سطى  وأدواتعا 

وجرصئ ذمعتضط شغ السغح شغ ظض اإلجقم.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ! إظظا ظثاذإ سصعلضط 
افظزمئ  تساذغ  وشحض  افزطــئ  عثه  ظض  شغ  اآلن 
اإلطضاظغات  رغط  طسعا  ضطه  السالط  شغ  الرأجمالغئ 
العائطئ الاغ تمطضعا، طا أدى إلى تفاصمعا تاى خار 
وجه  جاشغر  سالمغئ  بضاربئ  غظثر  سالمغا  وباًء  ضعروظا 
افرض تاما وعع طا تعصسه عظري ضغسظةر ("ضعروظا" 
ظسط  الةسر).  (صظاة  افبث)  إلى  السالمغ  الظزام  جاشغر 
خطئ  لسصعد  المضئطئ  افطئ  أطام  سزغمئ  شرخئ  شعغ 
الشرب  اهللا  حشض  وصث  الائسغئ،  ربصئ  طظ  تظساص  تاى 
بقدظا،  تضام  طظ  سمقئه  سظ  غظحشض  وربما  بظفسه 
افطئ  شظخرة  سزغمئ  تئسئ  أطام  غدسضط  الثي  افطر 
أبخارعط  بضط  تاسطص  طظ  تثثلعا  شق  بضط  طظعذئ 
ظفعجضط،  شغ  الضاطظ  لطثغر  وتاططع  ظخرتضط  تظازر 
شأروا اهللا طظ أظفسضط طا غتإ صئض غعم ق غظفع شغه 
الظثم، شطسض اهللا غضاإ الظخر سطى أغثغضط شغضعن خغر 
خقخعط  وغضعن  أجمسغظ  والظاس  بض  وافطئ  طخر 
الاغ  الثقشئ  وتضعن  وتعتحعا  الرأجمالغئ  طظ  بضط 
وخثصا  تصا  الئحر  صئض  والتةر  الحةر  خغرعا  غسط 
وغصغظا وغضعن عثا ضطه شغ طغجان أسمالضط أطام اهللا 
غعم الصغاطئ... شغا شعز طظ أصام وغا شعز افظخار، الطعط 

 اجسطه صرغئا واجسطظا طظ جظعده وحععده
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم﴾
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ضعروظا.  وبغظ  افلغمئ،  وخراخاتعط  أذفاله  طع  جعسا 
جعشاء،  وسعدًا  إق  اقظاصالغئ  التضعطئ  تمطك  ق  لضظ 
وصراراتعا دوطا تخظع الدغص والحصاء، وإذا تتثث أتث 
الظاس ظاختاً أو طتثرًا، تاول أتئاع التضعطئ إجضاته 

واتعاطه، دون شعط وق وسغ.
إن وظغفئ التضعطئ عغ رساغئ حآون الظاس، شسطغعا 
أن تاصغ اهللا جئتاظه وتسالى، وتصعم بعاجئعا باثلغض 
جئض التغاة لعط، ولغج بصاء المسآولغظ شغ أبراجعط 
المحغثة، وصخعرعط المضغفئ، والاظزغر سظ بسث، غغر 

طئالغظ بما غتثث لطظاس.
التغاة  تاعصش  لظ  ضعظغئ  جظئ  عغ  ضعروظا  جائتئ  إن 
تسامر  الطئغسغ،  واقتاغاط  التثر  طع  بض  بسئئعا، 
حؤعن  رساغئ  شغ  بعاجئعا  الثولئ  صاطئ  إذا  التغاة، 
الظاس، وق تحص سطغعط، شصث دسا الظئغ  سطى التضام 
 ْ ِم َوِلَي   ْ َم  َّ «اللَُّه شصال:  أطاه،  سطى  غحصعن  الثغظ 
ِه». وصث وخش  ْ َعَلْ ْ َفاْشُق ِه َّ َعَلْ َ ًا َف ِي َشْ َأْمِ ُأمَّ
 ْ ٌل َع ُ ْ َماُم َراٍع َوُهَ َم  التاضط بأظه راعٍ شصال: «اإلِْ
ِِه». وصث ذئص خطفاء المسطمغظ عثا الظص الظئعي  َرِعَّ
بعخفه  الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ  عع  شعثا  بتصه، 
الظاس،  سطى  افزطات  أبظاء  غطعف  لطمسطمغظ،  تاضماً 
وغافصثعط، وغسالب طحاضطعط أجرة أجرة، وشردا شردا، 
شعع الثي تمض الثصغص والطسام سطى ظعره فجرة لط 

غضظ لعا ذسام، وطا أضبر أطبال عثه افجرة الغعم.
سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  المسطمغظ  وخطغفئ 
حارك بظفسه شغ إذسام الةعسى سام الرطادة، شغشرف 

لطظاس الطسام بغثه، وغصعل لئطظه الاغ أخثرت خعتا 
(صرصري أو ق تصرصري شطظ تاثوصغ الطتط تاى غحئع طظه 
أبظاء المسطمغظ)، وضان غضافغ بالجغئ والثئج، والثطغفئ 
أبع بضر الخثغص رضغ اهللا سظه، لما ولغ الثقشئ بضئ 
الظساء صائقت طظ غتطإ لظا الحاة، شطمأظعظ، شصال: 
(بطى فتطئظَّعا لضّظ، وإظِّغ فرجع أقَّ غشغِّرظغ طا دخطئ 
شغه)، والثطغفئ سمر بظ السجغج جمع طاله وطال أجرته 
وبظغ سمه، لغضعن شغ خثطئ الثولئ، تثار به حآون 

الظاس، وغظفص طظه سطى الفصراء والمساضغظ.
اإلجقم،  دولئ  ظض  شغ  تضاطًا  ضاظعا  الثطفاء  عآقء 
تةاه  بمسآولغاعا  الصغام  عع  واجئعا  الاغ  الثقشئ 
الظاس، وعثه أتضام حرسغئ، وظاغةئ ذئغسغئ لاطئغص 
حرع اهللا تسالى، شالثولئ شغ اإلجقم الثقشئ الراحثة 
عغ دولئ رساغئ، ق دولئ جئاغئ، غضعن التاضط شغعا 
خادطا لطظاس، ق طاسططًا سطغعط، ضما تفسض التضعطات 
ساججة  الثغمصراذغئ  شافظزمئ  الغعم،  السطماظغئ 
لمحاضض  وسمطغئ  ختغتئ  تطعقً  تمطك  وق  وشاحطئ، 
أو  الظاس،  غسصطعا  تاى  وتثور  تطش  شعغ  الظاس، 
بقدظا،  شغ  تضرر  ضما  السسضرغغظ  أتث  سطغعا  غظصطإ 

لغسغث الظزام ظفسه بعجه جثغث.
بإخقص  افلغط،  العاصع  عثا  تشغغر  المسطمغظ  سطى 
الثقشئ  دولئ  دولاعط،  إلصاطئ  تسالى  هللا  السمض 
الثل،  سظعط  لغرشسعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
وغسغحعا ضرطاء أسجة شغ الثظغا، ورضعان طظ اهللا أضئر 
 �ِ اّبَ بَِنْصِر    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  اآلخرة.  شغ 

 ﴾َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم �يَنُصُر َمن يََشاُء
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

أعض طخر يف ظض العباء 
بني الرأجمالغئ واإلجقم

جطغا  غزعر  ضعروظا  جائتئ  وتتئ  ــام  افغ عثه  شغ 
الاغ  بقدظا  شغ  لغج  وظفسغاعا،  الرأجمالغئ  تعتح 
اضاعت بظغرعا شصط، بض وشغ الشرب وضر الرأجمالغئ؛ 
شأطرغضا تسرق حتظئ طظ افصظسئ الطئغئ ضاظئ طعجعئ 
لطحرذئ افلماظغئ، شدق سظ طجاغثتعا سطى دول أخرى 
شغ السعق السالمغئ لمظسعا طظ حراء طسثات التماغئ 
طظ الفغروس. (خثى الئطث)، والاحغك تساتعذ سطى 
طساسثات إغطالغا، وألماظغا تساعلغ سطى حتظئ ضماطات 
ضاظئ طاةعئ إلى الظمسا (غج سراق)، شغما جمغ بترب 
الضماطات المحاسطئ بغظ دول الشرب الاغ تسطع سطى 
طا تخض إلغه أغثغعا طظ طساسثات وحتظات طاةعئ 

لشغرعا، شغ إظعار لروح الرأجمالغئ الظفسغئ.
أطا شغ بقدظا شالطاطئ أضئر؛ شإن ضان الشرب رغط ضض 
حسعبه  رساغئ  سظ  ساجج  بقدظا  بروات  طظ  غظعئه  طا 
لمعاجعئ  غتااجعن  طا  لعط  لغعشر  السطع  وغماعظ 
رساغئ  ق  تغث  بقدظا  تال  غضعن  شضغش  الفغروس، 
وق بظغئ تاتمض طعاجعئ طبض عثه افزطات وافوبؤئ، 
وافظزمئ ق تسئأ بالحسعب وق تثحى سطغعا بض تثحى 
افطظغئ  الصئدئ  طظ  الثائفئ  شالحسعب  اظافاضاعا؟! 
جاةث  افرواح  تتخث  الاغ  الرخاص  ذطصات  وطظ 
ظفسعا طةئرة سطى الثروج لطتفاظ سطى طا تئصى طظ 
الاغ  الصطغع  طظاسئ  لسغاجئ  طخر  وطمارجئ  أرواح. 
تدتغ شغعا بالحسعب والةعاز الطئغ طسا، افطر الثي 
الظزام؛  وجظثان  العباء  ططرصئ  بغظ  طخر  أعض  جسض 
شالثولئ الاغ لط تضحش تاى اآلن سظ التةط التصغصغ 
لطضاربئ تساصض ضض طظ غتاول أن غزعر لطظاس التصغصئ، 
وعغ  والفاظ،  لقحاسات  المروج  بالضاذب  وتخفه 
ظفسعا الثولئ الاغ أغطصئ المساجث وطظسئ الظاس طظ 
خقة الةمع بغظما أجئرتعط سطى الاجاتط شغ وجائض 
الظصض خقل جسغعط سطى صعت سغالعط الثي لظ تعشره 
التةر  أدخطاعط  طظ  قتصا  أجئرت  الاغ  الثولئ  لعط 
الختغ سطى دشع تضطفئ إصاطاعط ورساغاعط وشتخعط 
وتطئغئعط خقل شارة التةر شغ شظادق الثولئ بتسإ 
الختفغ  حظثي  طةثي  صاله  وطا  الةجغرة!  ظحرته  طا 
المخري خقل لصائه سطى الةجغرة إن تضطفئ الطغطئ ٥٠ 
اضطر  تاى  بحثة  الظاس  أغدإ  الثي  افطر  دوقرًا، 
الظزام إلى إسقن تتمض ظفصات التةر الختغ لخظثوق 
تتغا طخر، وضأن الثولئ وطغجاظغاعا ق غخح أن تظفص 
سطى رساغئ الظاس تاى غظفص سطغعط طظ الائرسات، وإن 
ضان عثا عع دأب الظزام تغث غسمث إلى إجئار الظاس 
طخر  تتغا  المسمى  الثثطات  لخظثوق  الائرع  سطى 
بغظما طغجاظغئ الثولئ طعصعشئ لثثطئ الصروض وِرباعا، 
وبروات الثولئ وخغراتعا ضطعا تتئ غث الشرب وحرضاته 

الرأجمالغئ غظعإ شغعا ضغش غحاء! 
الثي  الصاتض  الظزام  عثا  إن  الضظاظئ!  طخر  أعض  غا 
رابسئ  شغ  بارد  بثم  صاطضط  سظ  غاعرع  لط  غتضمضط 
شغ  وجث  ولسطه  زال،  وق  وغغرعا  وجغظاء  والظعدئ 
عثا الفغروس ضالاه الاغ تصاض طظضط طظ لط تخطه 
رخاخاته طظ طسارضغه وتاى طظاشسغه، شعع غصاطضط 
باقطاظاع سظ رساغاضط سطى العجه الختغح أو إعمال 
تتمض  دون  لطةمغع  إغخالعا  وســثم  الرساغئ،  تطك 
سظ  لقطاظاع  الظاس  أوخطئ  الاغ  وظفصاتعا  تئساتعا 
الفتص لشقء بمظه الثي وخطئ صغماه لـ١٠٠٠ جظغه 
غتمطضط  بط  السابع،  الغعم  ظحرته  طا  بتسإ  طخري 
الاجاطضط  بسثم  رساغاضط  شغ  شحطه  طسآولغئ  أظاط 
بصراراته سطى تث زسمه، بغظما غدسضط عع شغ العاجعئ! 
وطظ جعئ أخرى شالثولئ الرأجمالغئ ق تساطغع تتمض 
ظفصات وتئسات تطك الةائتئ الاغ لع اجامرت جاضعن 
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تزر الاةعال الضاطض يف السعدان 
بني شحض التضعطئ وطساظاة الظاس
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الحكومة االنتقالية والنظام البائد في السودان 
وجهان لعملة كاسدة واحدة

المسطمغظ  ظتظ  ضطََّفظا  صث  الماضغ،  الصرِن  شغ  الئطِر  تثِّ  إلى  وِغظاُه  وتفُعُصُه  وتصّثُطُه  الشرِب  خسعُد  ضان  إذا 
إلى  والسسضري،  والسطمغ  اقصاخادي  والاأخر  الثولغ  المسرح  سظ  الشغاب  طظ  الخسِث؛  ضضِّ  سطى  باعزاً  بمظاً 
الفصر والمثغعظغِئ والائسّغِئ والاةجئئ...إلت، شإنَّ اظعغار الشرِب وتخعل أزطاٍت جغاجّغٍئ وطالغئ واصاخادغٍَّئ سظثه، 
جاضعُن ُضطفُاُه سطغظا أضبَر وأحثَّ وذًأًة؛ ذلك أن الاظاشَج اقجاسماري وطا غائسُه طظ اظسضاجاٍت سطغظا جغجداد. أطا 
وضسظا اقصاخادي شسغضعن ظاغةئ شحض الشرِب وأزطاِته أضبَر جعءًا، ذلك أظه جغسعُِّض الظصَص سظثه سطى تسابظا، 
بسرصِئ المجغِث طظ برواِتظا واجاسئاِد أبظائظا. إن المساصئَض شغ ظضِّ الظزام الرأجمالغ الةرغح والةائع طرسٌإ لظا 
ظتظ المسطمغظ، ولضض المسادسفغظ شغ افرض. وتاى ظاةظََّإ ذلك المساصئَض المرسَإ، الثي غظازرظا، شغةإ 
سطغظا ظتظ المسطمغظ أن ظظاعَج عثا العاصَع الغعم لقظسااِق طظ عغمظِئ الشرب واجاسماِره وظفعذِه شغ بقدظا، 
وظساسغث جططاظظا وصرارظا، والسغادة لحرسظا، بطَّ أْن ظسسى لقجعاِز سطى ذلك الظزاِم الرأجمالغ الثي أوخَض 
الئحرّغَئ إلى التدغخ وظصدغ سطغه صداء طئرطا. طا لط ظاثارك افطر وظفسض ذلك، شإنَّ أغاطاً أضبَر جعادًا تظازُرظا 

والئحرّغَئ، شغ ظضِّ عثا الظزاِم الةحعِ والةرغِح. شعطّط أّغعا المسطمعن لطسمض الةادِّ والسرغعِ، شصث آن أواُظضط.

أّيها المسلمون قد حان دوركم وآن أواُنكم
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تان العصئ لضغ غثرك المسطمعن، بسث أن ضحش وباء شغروس ضعروظا شحض طئادئ الظزام السالمغ الطغئرالغ 
الرأجمالغ شغ إدارة افزطئ التالغئ الاغ تفاك بالسالط، وإن ضان شحطعا صث بئئ طظث زطظ بسغث، أظعط أولى 
طظ الخغظ وطظ أطرغضا وطظ أطط افرض ضطعا بالسمض سطى إظصاذ الئحرغئ طظ افطراض وافوبؤئ وتثطغص 
الظاس طظ برابظ الرأجمالغئ، فظعط أطئ تمطك سصغثة جغاجغئ روتغئ ختغتئ غظئبص سظعا ظزام غسالب ضاشئ 
طحاضض اإلظسان، وتمطك طظ الصعى المادغئ طظ بروات وذاصات طا ق غمطضه جعاعا. وعثا غساعجإ طظعط 
أن غاترضعا لعضع عثه السصغثة والظزام المظئبص سظعا طعضع الاطئغص طظ خقل إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
أو  أدغاظعط  سظ  الظزر  بشخ  ختغتئ  تصغصغئ  رساغئ  رساغاعا  حؤعن  ترسى  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
أسراصعط أو ألعاظعط، ق تئاشغ طظ وراء ذلك ربتا طادغا أو طظفسئ اصاخادغئ، بض غاغاعا طرضاة اهللا تسالى أوق، 
بط طخطتئ رساغاعا، دولئ ق تععظعا افوبؤئ وق تساشغث سظث افزطات بأسثائعا الثغظ غتاربعظعا، بض تعظش 
إطضاظاتعا وذاصات افطئ وضض طا تعخطئ إلغه الئحرغئ طظ سطعم وتضظعلعجغا شغ خثطئ الئحرغئ وتضعن سطى 
أعئئ اقجاسثاد لطاساطض طع افزطات والطعارئ طظ طظططص طسآولغئ الثولئ ضما اصاداه أتضام الحرع التظغش.

سطى افرض بحضض ختغ.
٤. غظزط السقصات الةظسغئ تظزغما ذاعرا ظصغا، وغترم 

الفعاتح الاغ تسئإ افطراض وافوبؤئ.
دون  الماظعسئ  الصغط  تتصغص  بغظ  الاعازن  غعجث   .٥

ذشغان صغمئ سطى أخرى.
الطاصئ  أصخى  وشص  الضاططئ  الختغئ  الرساغئ  غعشر   .٦

لضض طظ غتمض الاابسغئ اإلجقطغئ.
٧. غدع المساغغر الحرسغئ والختغئ لمعاجعئ الةعائح 
والظضئات، وغرجت الطمأظغظئ شغ ظفعس الظاس بتسظ 

الاعضض سطى اهللا وتصئض صداء اهللا وصثره.
٨. المتاشزئ سطى ختئ الظاس، شعط أطام الرساغئ جعاء 
بشخ الظزر سظ الفؤات السمرغئ أو الةظج أو الطعن أو 

الثغظ أو السرق.
شغ  واقجاعاد  بالسماء،  افرض  سقصئ  ترجغت   .٩
السئادة واقجاشفار والاعبئ والثساء والادرع إلى اهللا 
جئتاظه، وخخعخا سظث الضعارث والظضئات والةعائح، 
بالرتمئ  سئاده  إلى  اهللا  غظزر  فن  أدسى  شثلك 

والحفسئ ورشع الئقء.
غسضج  وعثا  المئاغع،  لطتاضط  والطاسئ  السمع   .١٠

الطُّتمئ بغظ الحسعب والتاضط، وغسجز البصئ المائادلئ.
إن الرأجمالغئ صث جصطئ شغ أول اخائار تاجط لعا، 
ضما جصطئ طظ صئض اقحاراضغئ طع أول عجة، وضقعما 
﴿َظَهَر  تسالى:  صال  ضما  افرض،  شغ  الفساد  أظعر  صث 
ُِذيَقُهْم  ِ يِْدي اجَّاِس 

َ
بَِما َكَسَبْت أ الَْفَساُد يِف الرَْبِّ وَاْكَْحرِ 

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾. شتضام السالط الغعم،  َّ َنْعَض ا
عط جئإ حصاء الئحرغئ جمساء.

وصث ظعر عثا جطغا شغ ضغفغئ طسالةاعط لافحغ وباء 
ضعروظا، تغث تضامئ الخغظ وطا ضان غظئشغ لعا أن 
الصغام  شغ  وأطرغضا  افوروبغئ  الثول  وتطضأت  تفسض، 
بما غطجم، وطا ضان لعا أن تاطضأ، بض ذشئ رأجمالغاعا 
الئحسئ سطى ضض إجراء رسعي، تغث حرسعا شغ الاثطص 
طظ ضئار السظ ضغ غساماع الئاصغ بالتغاة الثظغا ضما 

تساماع الئعائط!
شغ  جاء  ضما  شعع  المرض  لعثا  الختغح  السقج  أطا 
طظ  المرض  الثولئ  تاابع  بأن  جئتاظه  اهللا  حرع 
ظحعئه  طضان  شغ  المرض  تخر  سطى  وتسمض  بثاغاه 
اباثاًء وغسامر افختاء شغ المظاذص افخرى شغ السمض 

ُغطِجم  طا  وعع  وسعاطعط،  الظاس  بسطاء  ذلك  ولمج 
الئحرغئ  تبغره  جآال  سطى  باإلجابئ  اإلجقطغئ  افطئ 
ختعة  طظ  اإلجقم  أطئ  غا  لك  آن  أطا  تالعا،  بطسان 
وظععض؟ إلى طاى جظئصى ظاثئط شغ الزقم، وضظك 

السغح، وظضاعي بظار الحصاء؟
العتغثة  المسظغئ  عغ  الغعم  اإلجقطغئ  افطئ  إن  ظسط 
وعغ  الثقص،  تعل  السالط  تساؤقت  سطى  باإلجابئ 
والفعضى،  السصعط  طظ  الئحرغئ  إظصاذ  سطى  الصادرة 
وََسطاً  ًة  مَّ

ُ
أ َجَعلَْناُكْم  ﴿َوَكَذلَِك  شغظا  اهللا  خطاب  شعثا 

َعلَْيُكْم  الرَُّسوُل  َويَُكوَن  اجَّاِس  بَلَ  ُشَهَداَء  َُكونُوا  حكِّ
ْخرَِجْت 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َشِهيداً﴾، وضثلك صعله تسالى: ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن 
ْ
لِلنَّاِس تَأ

ِ﴾ خطاب تضطغش بالمسآولغئ، وإلجام بالعظغفئ. بِابَّ
شمظ ظاتغئ طئثئغئ ق غمضظ لفضرة أو طئثأ أن غصارن 
لطسصض  إصظاسه  شغ  أو  وخعابغاه،  خثصه  شغ  باإلجقم 
ضقم  جعاه  وطا  وتغ  شاإلجقم  لطفطرة،  وطعاشصاه 
بحر، اإلجقم تصغصئ وطا جعاه جراب، اإلجقم دغظ 

َالُل﴾. َقِّ إِالَّ الضَّ اهللا التص ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ
 ُ َ َفإِنَّ  ذِْكرِي  َعن  ْعرََض 

َ
أ ﴿َوَمْن  سمطغئ  ظاتغئ  وطظ 

ْقىَم﴾، ولصث حعث 
َ
يَوَْم الِْقَياَمِة أ ْرُشُهُ  َوحنَ َمِعيَشًة َضناكً 

السالط سطى تطئغص اإلجقم شغ التغاة شارة ذعغطئ لط 
غطئص طئثأ صئطه وق بسثه طبطعا، شالحغعسغئ لط تخض 
الصرن (٧٠ ساطاً)، والرأجمالغئ خمسئ صرون تاى غعطظا 
طظ الجطان، ظزط شغعا تغاة  عثا، أطا اإلجقم ١٣ صرظاً 
الفرد والمةامع والثولئ بظةاح وشاسطغئ طظصطسئ الظزغر، 
المرأة  وخارجغاً،  داخطغاً  الظاس  سقصات  تسالب  صعاظغظه 
غضظ  لط  والاسطغط،  الختئ  وافسمال،  المال  والرجض، 
لطةظج أو السرق أو الطعن أي اسائار، جعى اسائار اإلظسان 

ضإظسان، وق شدض إلظسان سطى آخر إق بالاصعى.
إق  ضطعا  الحرور  طظ  ططةأ  ق  أظه  افزطئ  ضحفئ  ولصث 
لقجقم، شصث ظحرت طةطئ ظغعزوغك افطرغضغئ طصاقً 
غساحعث وغسارحث باعجغعات ظئغظا  تعل الظزاشئ 

الحثخغئ، والتةر الختغ، والاساطض طع افوبؤئ.
إن السالط الغعم غساظغ طظ شراغ سطى ضض المساعغات، 
السالط الغعم بق رأس شضري غتثد له صغادته الفضرغئ، 
وخعرته التدارغئ، وبق رأس جغاجغ غرسى حآوظه 
غمظع  بما  دوله  سقصات  وغدئط  غخطتعا،  بما 
الاظاتر والخراع بغظعا، وغعجه طسار الئحرغئ إلى طا 
افطئ  تتمض  غساثسغ  طا  وعع  لعا،  الطمأظغظئ  غتصص 
وأداء  بمسآولغاعا،  والصغام  العاجإ،  لعثا  اإلجقطغئ 
﴿َوَما  وغرضى  اهللا  غتإ  ضما  بتص    رجعلعا  أطاظئ 

ْرَسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾.
َ
أ

وإن الئتث طظخإ الغعم تعل السالط طا بسث أزطئ ضعروظا، 

واإلظااج. روى الئثاري شغ ختغته سظ ُأَجاَطَئ ْبِظ َزْغٍث 
ِن َِأْرٍض َفَال  َّاُع ْ ِال ْعُ ِ َسْظ الظَِّئّغِ  َأظَُّه َصاَل: «ِإَذا َس
َها»،  ا ِمْ ُج ُ ْ ْ ِبَها َفَال َت َِأْرٍض َوَأْنُ َها َوَِذا َوَقَع  ُخُل َتْ
وشغ تثغث آخر سظث الئثاري وطسطط والطفر لمسطط 
ُن ِرْجٌ َأْو  َّاُع سظ ُأَجاَطَئ ْبِظ َزْغٍث َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «ال
ْ َفِإَذا  ُ َل اَن َقْ َ ْ َل َأْو َعَلى َم اِئ َاٌب ُأْرِسَل َعَلى َبِي ِإْسَ ْ ِبَها َع َأْرٍض َوَأْنُ ِه َوَِذا َوَقَعِ  ا َعَلْ ُم َأْرٍض َفَال َتْقَ ِهِ   ِ ْ ْعُ ِ َس
ُه»، وشغ رواغئ أخرى لطئثاري َسْظ  ارًا ِمْ ا ِفَ ُج ُ ْ َفَال َت
َساِئَحَئ َرِضَغ اهللاَُّ َسْظَعا َزْوجِ الظئغ  َصاَلْئ َجأَْلُئ َرُجعَل 
ُ َعَلى  َّ َعُُه  َاٌب َيْ اهللاَِّ  َسْظ الطَّاُسعِن َشَأْخَئَرِظغ «َأنَُّه َع
َقُع   َ ْ َأَحٍ َ ِم َ َلْ ِمِ ْ ُ ًة ِلْل َ َ َجَعَلُه َرْح َّ اُء َوَأنَّ  َ  َ ْ َم
ُُه  ِ ُ َأنَُّه َالُ  ْعَل ًاَ  ِ َ ْ ًا ُم ِه َصاِب ُ ِفي َبَلِ ُ ْ َ ُن َ َّاُع ال

.« ٍ ُل َأْجِ َشِه اَن َلُه ِمْ ُ َلُه ِإالَّ َ َّ  َ َ ِإالَّ َما َ
شعثا ظعع طظ التةر الختغ شغ دولئ ضاظئ طاصثطئ 
سطى جمغع الثول، وشغ دولئ تدارغئ طظ الطراز افول 
غطئص  وعع  إلغه  غعتى    ورجعله  اهللا  ظئغ  صائثعا 
اإلجقم لغضعن صثوة تسظئ شغ الاطئغص. ذضر ابظ تةر 
شغ شاح الئاري أن سمر رضغ اهللا سظه خرج إلى الحام 
شطما جاء جْرغ بطشه أن العباء وصع بالحام، شأخئره سئث 
ْ ِِه  ْعُ ِ الرتمظ بظ سعف أن رجعل اهللا  صال: «ِإَذا َس
ْ ِبَها َفَال  َِأْرٍض َوَأْنُ ِه، َوَِذا َوَقَع  ا َعَلْ ُم َِأْرٍض َفَال َتْقَ
ُه» شرجع سمر بظ الثطاب بالمسطمغظ. ارًا ِمْ ا ِفَ ُج ُ ْ َت

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

افجاجغئ لرساغا الثولئ ضالاسطغط وتفر افطظ.
عضثا غضعن اإلجراء الختغح بأن غسجل المرض المسثي 
شغ طضاظه وغتةر سطى المرضى ختغاً وغاابسعا بالرساغئ 
وتسامر  سمطعط  شغ  افختاء  وغسامر  طةاظاً،  والسقج 
صئض  سطغه  ضاظئ  ضما  واقصاخادغئ  اقجاماسغئ  التغاة 
المرض المسثي ق أن تاعصش تغاة الظاس الساطئ وغسجلعا 
شغ الئغعت وطظ بط ُتحض التغاة اقصاخادغئ أو تضاد 

 ...شاجداد افزطئ اجافتاقً وتزعر طحضقت أخرى

وبغظما غخارع الضبغرون لطئصاء، وغسسى الئسخ لطئروز 
ضصغادة لطسالط، شإظظا ظةثد الثسعة لفطئ اإلجقطغئ بضض 
جغاجغغظ  وساطئ،  سطماء  وجماسات،  أشرادًا  طضعظاتعا، 
وسسضرغغظ، أضادغمغغظ وذقبا، سماقً وشقتغظ، ظساء 
ورجاقً، ظةثد الثسعة لضط جمغساً لطسمض طع تجب الاترغر 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف 

. الباظغئ وسث اهللا وبحرى رجعل اهللا
أطا أختاب الصطعب الدسغفئ، الثغظ لط غبئئ اإلغمان 
شغ ظفعجعط، ولط غاةثر شغ صطعبعط، شصث بئئ أطام 
طعاجعئ  سظ  وغرباً  حرصاً  السالط  دول  ضسش  أسغظضط 
ضائظ طغئ طظ خطص اهللا، رغط طا غمطضعظه طظ تصظغات 
خحغئ  والظععض  الصغام  سظ  تماظسعا  شق  وإطضاظغات، 

صعى السالط الزالط، شعغ أضسش طظ أن تعاجعضط.
ِديُنُهْم﴾، شظتظ ق ظثضر  ورب صائض غصعل ﴿َغرَّ َهُؤَالءِ 
خراسعط  شغ  لظا  طضان  وق  الضئرى،  السالط  صعى  أطام 
تضعظعا  ق  اإلخعة  أغعا  لضط  أصعل  السالط،  لصغادة 
شعاتح  شاصرؤوا  حؤاط  وإن  المثغظئ،  شغ  ضالمرجفغظ 
جعرة الروم، الاغ تتثبئ سظ الخراع بغظ صعى السالط 
آظثاك، شارس والروم، وصث ضان أبع بضر رضغ اهللا سظه 
بغظما  الثولغئ،  السغاجئ  وغصرأ  السقصات،  باطك  طعاط 
لط غاةاوز سثد المسطمغظ تغظعا أخابع الغث العاتثة، 
الصرآن  وغأتغ  ذلك،  سطى  غحةسه    الظئغ  ضان  وصث 
لغسجز طظ عثه الرؤغئ، وضان الظئغ  غظزر إلى ظفسه، 
صادة  أظعط  سطغعط  اهللا  رضعان  أختابه  شغ  وغئث 
لغخظع  وظفسغاً  سصطغاً  غةعجعط  وضان  الةثد،  السالط 
طظعط حثخغات إجقطغئ، وغةعجعط بعخفعط رجال 
دولئ غراد لعا أن تضعن الثولئ افولى شغ السالط، وصث 
لرجعله  اهللا  بحرى  وتتصصئ  تسالى  اهللا  بفدض  ضان 
ِ َفْنرُصُ  والمآطظغظ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ
َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾، شسثظا السالط، وضظا له 
صادة وصثوة، تمطظا له الثغر، ولط ظساأبر به فظفسظا، 
وربما طات بسدظا لضغ غتغا غغرظا ولط غضظ سطى دغظظا، 
حسارظا "إن اهللا اباسبظا لظثرج السئاد طظ سئادة السئاد 
إلى سئادة رب السئاد وطظ ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا 
عثه  اإلجقم"،  سثل  إلى  افدغان  جعر  وطظ  واآلخرة 
ظتمطه،  الثي  وطحروسظا  رجالاظا  وعثه  دسعتظا  عغ 
وظتإ لفطئ أن تسغظظا سطغه بتمطه طسظا شغاتصص شغظا 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ ُ ا العسث ﴿َوَعَد ابَّ
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
 ْمناً﴾ شظتظ أجثر بصغادة السالط

َ
َخْوفِِهْم أ

افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ شطسطغظ

تامئ: ظتظ المسطمغظ افجثر بصغادة السالط

الئحرغئ  شالاظمغئ  وغغرعا،  البصاشغئ  أو  اقصاخادغئ  أو 
سطى جئغض المبال جااأبر جطئا بتضط طا غسمى الائاسث 
ظاغةئ البصاشئ  والثعف طظ السثوى، وعغ طاأبرة جطئاً 
الشرب،  شغ  وخخعخاً  السطماظغئ  والرأجمالغئ  الشربغئ 
شظسئئ الاعالث ضسغفئ بض إن الاجاوج ضسغش أغداً، وصث 
تض طضاظه المخاتئئ تاى جمغئ أوروبا بالصارة السةعز، 
السقصات  طظه  العصاغئ  أجاس  ضعروظا  شغروس  وطرض 

المائاسثة شغ ضض السقصات الجوجغئ وغغر الجوجغئ.
وأطا الاظمغئ اقصاخادغئ، شتثث وق ترج ضغش جاضعن 
بغظ  الماصاربئ  السقصات  طظ  والتثر  الائاسث  ظاغةئ 
والثثطات  السطع  أجسار  تأبرت  ضغش  شرأغظا  الساططغظ، 
أبظاء تفحغ الفغروس رغط تعشرعا، ظاعغك سظ الاضطفئ 
والاأخغر  والاسصغط  الفغروس  بسئإ  الطارئئ  الجائثة 
طظ  بثلك  جغطتص  وطا  وتخظغسعا،  السطع  بعخعل 

الاساغح الةثغث الطارئ.
غاسطص  وطا  والرغاضغئ  والبصاشغئ  الاسطغمغئ  الاظمغئ  أطا 
تسطغض  طظ  أسغظظا  بأم  ظراه  سما  بئسغث  شطغج  بعا، 
الاطئغصغئ،  والمساعث  والةاطسات  بالمثارس  الثراجئ 
وأخئح الاسطغط سظ بسث أتث الئثائض المطروتئ والاغ 
غاط الاثرب سطغعا وطمارجاعا شغ وزارة الاربغئ والاسطغط 
افردظغئ تغث أوجثت العزارة طظخات إلضاروظغئ لطاسطغط 
غاابسعظعا،  افعض  وأخئح  والطالإ  لطمسطط  بسث  سظ 
وجاضعن الاظمغئ البصاشغئ والرغاضغئ ضثلك بق جماعغر 
وطحاعثغظ سظ صرب. وصئض اقظاعاء طظ افطبطئ سظ 
سظعاظا  جظاظاول  جاطرأ  الاغ  والاشغغرات  السطئغات 
"ظصص  وعع  أق  سالمغغظ  خئراء  طظ  إسقطغا  ططروتا 
الاةعل  تزر  وطظعا  الطارئئ  الزروف  شظاغةئ  الشثاء"، 
خحغئ  صرب  سظ  الساططغظ  بغظ  الاساطض  طظ  والثعف 
"سطسئ" طفاجؤئ طظ طخاب بالفغروس شإن اإلظااجغئ 
زراسغا وخظاسغا لطشثاء جااأبر جطئا بحضض ططتعظ، وعثا 
بثوره جغآدي إلى ظصص الشثاء وارتفاع افجسار وربما 

إلى طةاسات وبعرات جغاع وظعإ وجطإ.
وشغ الثاام ظصعل: إن اقظفقت شغ ضض طظاتغ التغاة 
الئحرغئ الاغ أجسئ الرأجمالغئ والثغمصراذغئ السالمغئ 
تخض  سما  وآخرا  أوق  المسؤعل  عع  له  اقجاسمارغئ 
وغتخض سالمغا، بض وطظ الماعصع أن غتخض المجغث أن 
بصغئ السصطغئ الماتضمئ بالسالط وخخعخاً أطرغضا والشرب 
تتئ رضظ أجاس شغ تغاتعط وعع الترغئ الحثخغئ 
ورأغظا  سالمغاً،  ظحره  سطى  والسمض  حرط،  أو  صغث  دون 
إباتئ  صاظعن  طبض  الئحر  لئظغ  تطغص  ق  غربغئ  صعاظغظ 
وصئطه  المبطغئ،  صاظعن  أو  وتغعان  إظسان  بغظ  الاجاوج 

صعاظغظ تماغئ الثسارة الةظسغئ والمثثرات.
طظ  جعاء  إلغه  آل  طما  السالط  غثرج  تاى  وسطغه، 
شغروس ضعروظا، أو شغروس الصغط وافشضار والمئادئ 
وطتااج  وساجج،  ظاصص،  بحر  غخظسعا  الاغ  المظفطائ 
فظه  وغحرب؛  وغأضض،  وغخغإ،  غثطأ،  غغره،  إلى 
الثي  السطمغ  باصثطه  طشرور  تائه،  ضسغش،  طثطعق 
بحري  ظااج  عع  بض  المساخر،  اآلظغ  ظااجه  لغج  عع 
فطط خطئ طظ صئطه طظث آقف السظغظ، تغث اضاحفعا 
الثطص  خالص  تسالى،  اهللا  خطصعا  وظعاطغج  صعاظغظ 
لاساصغط التغاة، وق تضعن طسعجئ تغعاظغئ بعغمغئ، 

 تسالى اهللا الثالص السزغط سما غخفعن

الظزرة السطمغئ الطئغئ: شغروس صاتض طاطعر لغج له 
طخض لصاح، اظاحر سالمغا وق طةال لمتاخرته دون وجعد 
دواء أو لصاح، وصث تشغرت بسخ المسطغات، وتظاصدئ 
بغظ ضبغر طظ افذئاء والسطماء، وطبال ذلك سثم إخابئ 
وأخاب  أذفال،  وتعشغ  بض  السضج  بئئ  وصث  افذفال 
وبسث  أسراض  له  ذضرت  المرض  بثاغئ  وشغ  حئاباً، 
حعرغظ أو أضبر ذضرت أسراض أخرى، وسطغه ق دواء وق 
سقج لطمرضى وخخعخاً ضئار السظ وافذفال الخشار، 
المظاسئ  بظاء  لسغاجئ  اقجاسقم  طظ  طظاص  ق  وسطغه 

الثاتغئ، وطظ بط جغاجئ طظاسئ الصطغع.
شغ  واإلجراءات  افتعال  بصغئ  إن  اقصاخادغئ:  الظزرة 
الاساطض طع ضعروظا ضما تخض لشاغئ تارغت ضاابئ عثا 
المصال أي ٢٠٢٠/٤/١، أي إغقق لطمطارات والمظاشث الئرغئ 
والئترغئ، شإن السالط طصئض سطى أضبر طما حعثظا طظ 
اظعغارات اصاخادغئ جعاء لطئعرخات واقصاخاد الرصمغ 
أذغاشه  بضض  والفظادق  السغاتئ  صطاع  أطا  وافجعط. 
شسغئصى حئه طشطص وطظعارًا؛ فن تضطفئ الاحشغض سالغئ، 
وظقتر ضغش اظعارت أجسار الظفط سالمغا تغث وخض 
جسر الئرطغض أصض طظ سحرغظ دوقرًا، وتسرغح السمال 
والساططغظ والثي طظ الماعصع أن غخض طظ ٥-٢٥ ططغعن 

ساذض سظ السمض.
تتئ  الثولغئ  التماغئ  ظتع  جااةه  الثول  شإن  وسطغه 
طا غسمى بمخطتئ الثولئ أوق، وعثا غعلث الاحاتظ، 
وسثم الاساون بغظ دول السالط لتض المحاضض المثاطفئ 
الاغ تظحأ سادة سالمغا، وعثا غسغث السالط لسخر الثولئ 
الخراسات،  غآجب  طما  واإلصطغمغئ  والعذظغئ  الصعطغئ 
وغآدي إلى تثوث ترب سسضرغئ سالمغئ بالبئ طما غسظغ 
صاض أضساف الـ٧٠ ططغعن إظسان الثغظ صاطعا شغ الترب 
السالمغئ الباظغئ والاغ تخطئ ظاغةئ الضساد اقصاخادي 

السزغط سام ١٩٢٩م.
وسطغه شإن جغاجئ أطرغضا الماتضمئ بالسالط والاغ طفادعا 
افخرى،  السالط  دول  طع  الاخادم  غسظغ  أوق"  "أطرغضا 
المعاجعات  فن  السسضرغئ؛  بالمعاجعات  والاسرغع 
بغظ  جعاء  ضراوة،  وتجداد  صائمئ  اقصاخادغئ  والترب 
أطرغضا والخغظ أو أطرغضا واقتتاد افوروبغ، وأخغرا ترب 

أجسار الظفط بغظ السسعدغئ وروجغا.
الظجاسات  شاغض  لظجع  التاجئ  بأطج  السالط  شإن  وسطغه 
المحاسطئ سالمغا، أي دولئ تتضط السالط بالسثل ق أن 
تاتضط بالسالط وتساشطه وتظعئه، بض وتساسئث الحسعب 

وتصاض طظ غطالإ بتصه شغ السغح الئحري الضرغط.
بسطط  المسروشئ  الّثغمعغراشغا  الثغمعغراشغئ:  الظزرة 
السّضان؛ وعغ دراجئ لمةمعسئ طظ خخائص السّضان، 
السضاظّغئ،  الضباشئ  وطظعا  الضمّغئ،  الثخائص  وعغ 
والّاعزغع، والظمّع، والتةط، وعغضطّغئ السّضان، باإلضاشئ 
إلى الثخائص الظعسّغئ، وطظعا السعاطض المةامسّغئ، طبض: 
الّاظمغئ، والّاسطغط، والّاشثغئ، والّبروة. وُتسرَّف الّثغمعغراشغا 
بأّظعا اإلتخاءات الاغ تحمض الّثخض، والمعالغث، والعشغات، 
وغغرعا طّما ُغساعط شغ تعضغح الاشغُّرات الئحرّغئ. شعثا 
غسظغ أن ضض طضعظات الثغمعغراشغا جغطرأ سطغعا تشغر 
جعاء ضطغ أو ججئغ وشغ افغطإ ججئغ، وجظاظاول أطبطئ 

سطى ذلك. طبض: الّاظمغئ، والّاسطغط، والّاشثغئ:
أطا الاظمغئ شسااشغر بضض أحضالعا جعاء طظعا الئحرغئ 

ظزرة اجرتاتغةغئ لطسالط 
بسث الاأرغت بفريوس ضعروظا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ولغث تةازيـ 

تامئ ضطمئ السثد: جائتئ ضعروظا بغظ الرأجمالغئ واإلجقم

حان الوقت لكي يدرك المسلمون 
أنهم أولى أمم األرض بالريادة والسيادة

ظحر طعصع (الصثس السربغ، الةمسئ ١٧ حسئان ١٤٤١عـ، 
٢٠٢٠/٠٤/١٠م) خئرا صال شغه: "صررت التضعطئ الارضغئ 
بغع إطثادات ذئغئ (إلجرائغض) عثا افجئعع وجط أزطئ 
جغاجاعا  طظ  "ضةجء  وذلك  ضعروظا،  شغروس  تفحغ 
الثبطعطاجغئ اإلظساظغئ"، وشص طا صاله دبطعطاجغعن أتراك 
لمعصع "طغثل إغسئ آي" الئرغطاظغ، الغعم الةمسئ. وأوضح 

المعصع أن طسآولغظ (إجرائغطغغظ) تعاخطعا عثا الحعر طع أظصرة وذطئعا حراء طسثات ذئغئ، بما شغ ذلك أصظسئ 
لطعجه وطقبج واصغئ وصفازات طسصمئ، وواشصئ ترضغا سطى ذلك، شغ إحارة إلى أن الئطثغظ غساجطان التفاظ سطى 

سقصاتعما البظائغئ سطى الرغط طظ وجعد خقشات إصطغمغئ سمغصئ، شغما غاسطص بصطاع غجة ووضع الصثس المتاطئ".

هل واجب أردوغان هو تحرير فلسطين أم مساعدة مغتصبيها؟!
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جاء شغ خئر سطى طعصع (جئعتظغك، الةمسئ، ١٧ حسئان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٤/١٠م) طا غطغ: "بتث ظائئا 
إدلإ  تعل  اقتفاصغات  الةمسئ،  الغعم  أوظال،  وجادات  شغرحغظغظ  جغرغغ  وترضغا،  روجغا  خارجغئ  وزغري 
السعرغئ ودشع السمطغئ السغاجغئ شغ جعرغا. وجاء شغ بغان وزارة الثارجغئ الروجغئ: "تط بتث طةمعسئ 
اجاصرار  بحأن  الارضغئ  الروجغئ  اقتفاصات  تظفغث  ذلك  شغ  بما  السعرغئ،  بالاسعغئ  الماسطصئ  الصداغا  طظ 
أظفسعط  السعرغعن  وغظفثعا  غصعدعا  الاغ  السغاجغئ  السمطغئ  دشع  طعام  إلى  باإلضاشئ  إدلإ،  شغ  العضع 

"."٢٢٥٤ بمساسثة افطط الماتثة وشصًا لصرار طةطج افطظ الثولغ رصط 
سطى  الزالمئ  الثولغئ  الصرارات  لاظفغث  بافجاس  غثور  جعرغا  شغ  الثارجغ  الاثخض  طتعر  إن   :
شغ  افطئ  بعرة  طعاجعئ  صرار  اتثثت  الخطغئغئ  أطرغضا  رأجعا  وسطى  الثولغئ  شالمظزعطئ  جعرغا.  أعض 
جعرغا، وإرغاطعا سطى الصئعل بما غفرض سطغعا طظ صرارات واجاسمطئ لثلك المطغحغات والثول الاغ 
خاضئ تربًا حسعاء سطى أعض جعرغا لضسر إرادتعط شغ الاشغغر وإسادتعط إلى بغئ الطاسئ الثولغئ. 
إن الظزام الثولغ طا زال طسامرًا بمضره بالبعرة لمظسعا طظ العخعل إلى أعثاشعا شغ إجصاط ظزام 
الساحر  ساطعا  شغ  الةمر  سطى  بالسغر  طسامرة  البعرة  بغظما  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  السمغض  الئسث 

اهللا. بإذن  أعثاشعا  لاتصغص  الخسعبات  وتثلغض  السصئات  إلزالئ  وتضاشح  تظاضض 

الّثول  بسخ  جمتئ  ضعروظا،  شغروس  به  تسئإ  الثي  والعطع  والمرض  المعت  طظ  السام  العضع  عثا  إزاء 
افوروبغئ أن ُغرشع افذان بحضض سطظغ فول طرة تغث ضان جابصا غاّط داخض المساجث شصط دون اجاثثام 
طثاطش  طع  والاساغح  والاآزر  الاداطظ  بعب  شغ  جاءت  الاغ  المئادرات  عثه  أن  والتصغصئ  الّخعت.  طضّئرات 
افدغان إّظما عغ إصرار باجاتالئ شخض الّثغظ سظ التغاة. إن الرأجمالغئ بصعاظغظعا العضسغئ والاحرغسات الماّدغئ 
الئتائ أصخئ الّظاتغئ الّروتغئ وأعمطئ الةعاظإ الظفسغئ وافخقصّغئ شغ اإلظسان وتشاشطئ سظ تاجاه إلى الثالص 
المثبر، شالاةأت أوروبا لفذان ودق افجراس لسث سةج الرأجمالغئ سظ تصثغط المسالةات الضاشغئ لطئحر شغ 
ظض عضثا ظروف. إن عثه اقجاشابئ إظما عغ إدراك بأن الطةعء ق غضعن إق لطمسئِّإ؛ إلى اهللا، شعع الصادر سطى 
بسث عثه الّطمأظغظئ واإلتساس بالتماغئ والحسعر بافطض وسثم الصظعط طظ رتماه. إن عثا الفغروس أبئئ 
بالمتسعس لضض طظ ق زالئ صطعبعط طسطصئ بالشرب وظزاطه وضض طظ خظش الثغظ شغ خاظات الخعم والجضاة 
والخقة والتب وغّغئه شغ بصغئ طةاقت التغاة، أّن السصض الئحري، طعما بطشئ درجات سطمه وظئعغه، تمظسه 
طتثودغاه شغ ظض الماشغرات والاطعرات الاغ تتثث شغ التغاة الئحرغئ طظ وضع تطعل حاططئ وطاضاططئ 
تخطح لفارة زطظغئ ضئغرة. لثلك وجإ سطى اإلظسان أن غثدع لطثي ق غاشّغر؛ هللا وتثه ولغج في صّعة أخرى.

أغظ وخطئ بعرة الحام
وعض طا زالئ تماطك طصعطات الاشغري؟

لطثخعل  طعّغأة  لاخئح  ططالئعا  جصش  وجغظثفخ 
الظصغئ  أشضارعا  وتتعلئ  جثغث  طظ  الدغاع  ظفص  شغ 
وطسظعغاتعا السالغئ إلى شضرة خطغرة سظعاظعا (الصدغئ 

أخئتئ بغث الثول وخارت أضئر طظا).
الثطعرة  وطضمظ  طزطمان  ظفصان  الغعم  الظاس  أطام 
سطى  لغج  تةاععما  بالثطر  الظاس  حسعر  أّن  شغعما 
الصثر الضاشغ المقئط لتةمعما ولغج بالصثر الضاشغ 
الظفص  المسار.  وغختح  غئادر  بط  غسرصض  تترضاً  لغظاب 
غاط  الثي  افطرغضغ  السغاجغ  التض  ظفص  عع  افول 

الاروغب له إلغخال الظاس لغصئطعا به سظ صظاسئ.
والظفص الباظغ عع طا بسث التض السغاجغ الثي تثرج 
شغه روجغا طظ جعرغا باإلغاب شصط، وسظثعا غساعي 
سظث أطرغضا التسط السسضري طظ سثطه وسظثعا تضعن 
افجث  سمغطعا  سطى  خرج  طمظ  لقظاصام  طعغأة  افطعر 
بسث أن تضعن صث جتئئ السقح طظ الظاس وبسث أن 
طخالتات  سظاخر  إلى  المةاعثغظ  تعلئ  صث  تضعن 
وبسث أن تضعن صث وجعئ ضربات صعغئ لطتالئ البعرغئ 

ولبصئ الظاس بصثرتعا سطى الاشغغر.
السغاجغ  التض  عع  افخطر  ولضظ  خطغر  الظفصغظ  ضق 
فظه غتمض شغ ذغاته بثور إظعاء شضرة إجصاط الظزام 
غغر  ضاطظئ  تخئح  تضاد  الاغ  اإلجــقم  تضط  وإصاطئ 
البعرة  أّن  آخر  بمسظى  أو  صئض  طظ  ضاظئ  ضما  ظاعرة 
حثص  بضض  شردغئ  تخئح  تضاد  الظاس  صطعب  شغ 
سظثطا تسأله ولضظعا لغسئ جماسغئ بمسظى أظعا تثغث 

الحارع وعّمه وعغ الرأي السام الداغط.
والتض السغاجغ تمعغث لطظفص الاالغ الثي صث غضعن 
جربرظغاحا جثغثة بسغظارغع اظستاب الةغح الارضغ 
اغاخاب  صئغض  الععلظثغئ  الضاغئئ  اظستئئ  ضما 

طسطمات الئعجظئ وصاض رجالعا.
وإن أخطر طا تمر به الساتئ الغعم عع الرضعن لطظزام 
الارضغ الثي غسعصظا لطتض السغاجغ افطرغضغ وغسسى 
لاظفغثه سطى افرض طظ خقل افدوات طظ تضعطات 
ضمظ  الظاس  لعضع  وإسقطغغظ  وحرسغغظ  وصــادة 
خظثوق المترر وضمظ جةظ الثرغطئ السسضرغئ الاغ 
ترجمعا اتفاصغئ جعتحغ لغراعا الظاس خرغطئ جغاجغئ 

غصئطعن بعا وغساادون سطغعا لغظسعا طا جعاعا.
وإن ضباشئ العجعد الارضغ الغعم عغ لقحراف السمطغ 
سطى الئثء بثطعات التض السغاجغ الثي غئثأ باسطغط 
الظاس رصابعط لطظزام الارضغ بسث أن غفصثوا بصاعط 
بض  الثقص  ذرغص  وغظسعا  الاشغغر  سطى  بصثرتعط 
التفاظ  سطى  صثراتعط  شغ  بأظفسعط  البصئ  غفصثوا 
سطى طا تئصى وخاخئ بسث طسرضئ الظغرب المحارضئ طع 
الارضغ الاغ جصطئ بسث ذلك لغاط بث روح الابئغط 

واإلرجاف والغأس المفدغ لطصئعل بأجعأ التطعل.
الظاس  باثثغر  اقجامرار  الارضغ  الظزام  لمضر  غداف 
وتأطغطعط بالسعدة لئغعتعط بالاطمغح بأن ترضغا جاةئر 
جعتحغ،  لتثود  لغسعد  بالاعثغث  أو  سسضرغاً  الظزام 
واجاشقل عثه الفارة لابئغئ الثارذئ السغاجغئ التالغئ 
شغ أذعان الظاس لاسطغض تفضغرعط بط الامعغث لةسط 
سسضري صث غاط إظحاؤه لغاط تسثغره لصطع الطرغص 
غفةر  سمض  بأي  الصغام  طظ  لمظسعط  المثطخغظ  سطى 

الظاس طظ جثغث وغختح المسار.
الاغ  وافدوات  المسعصات  عغ  وتطك  أسثائظا  طضر  عثا 
لطاشغغر  وتطّطسعا  البعرة  سطى  لقجعاز  غساثثطعظعا 
ولضظ رغط ضض عثا المضر والضغث ق بّث أن ظقتر أّن 
البعرة  أّن  لعق  به  لغصعطعا  غضعظعا  لط  المضر  عثا  ضض 

بظزرعط طا زالئ خطغرة وتصش سطى صثطغعا.
وضئغرة،  طااتئ  زالئ  ق  والاشغغر  الظخر  شمصعطات 
لغج  الظاس  سظث  الئسخ  غاخعره  صث  الثي  والغأس 
وبئئ  جاائسعا  الاغ  الصط  أظاُة  عع  بض  تصغصغًا  غأجًا 
افجث، شالساطض الئحري طعجعد وعع رغط ضض المضر 
سطغه إق أظه ق غصئض بالسعدة لتدظ الظزام بأي حضض، 
وُطساظجف  طعطعض  والظزام  طعجعد  المادي  والساطض 

 سسضرغًا واصاخادغًا وحسئغًا

وسعد الضاظمغ لحسإ السراق 
طةرد أوعام وجراب

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابصـ 
شئات  السراق،  أتعال  إلغه  آلئ  طما  لغسةإ  المرء  إن 
أصام  ضاشر،  سثو  غتاطه  إذ  الفاحطئ..  لطئطثان  طبًق 
سازطا  المتاطئ  صعاته  لاتخغظ  السسضرغئ  الصعاسث 
سطى بصاء ذعغض افطث ترخا سطى طخالته، ولتماغئ 
الظزام الثي شرضه، شسادت شغ الئطث حرغسئ الشاب 
شحئ  طسظى،  لطسثل  وق  وجعد،  لطثولئ  غسث  ولط 
ولط  المترطئ،  والاةارة  المسطتئ،  السخابات  شغه 
غئص فتث عغئئ طعما جما طظخئه إق بصثر طا ظعئه 
شحاع  لتماغاه،  بأزقم  وتتخظ  الحسإ،  أطعال  طظ 
الثطش والصاض والسةعن السرغئ، وارتفسئ أخعات 

المسثبغظ، شماذا غاعصع طظ بطث عثا تاله؟!
لعثه  سظعاظا  والاثئط  الفحض  غضعن  أن  جرم  وق 
العزراء  لرئغج  بثغض  تضطغش  وغاسثر  المرتطئ، 
المساصغض. وطا إن ضطش طتمث سقوي باحضغض تضعطئ 
طآصائ تمعث قظاثابات طئضرة شغ شارة أصخاعا سام 
واتث تاى ظحئئ ترب اتعاطات وجةاقت بغظ طتمث 
الةمععرغئ  ورئغج  الئرلمان،  رئغج  التطئعجغ 
تغظ  الثجاعر  بثرق  افول  اتعمه  إذ  خالح  برعط 
والعصعف  الئرلمان،  شغ  افضئر  الضاطئ  طرحح  رشخ 
أن   - التال  بطئغسئ   - بث  وق  سقوي.  ترحغح  وراء 
غتزى المضطش بالبصئ طظ أرباب الفساد صادة الضاض 
وافتجاب، وعط ق غمظتعظعا إق بصثر طا جغتخطعن 
بسث  عاجسعط  بات  الثعف  لضظ  (طشاظط)  طظ  سطغه 
اقظافاضئ الحسئغئ الاغ باتئ ضالسغش المسطط سطى 
رصابعط، شطسض المضطش تخثق ظعاغاه باتصغص أعثاف 
الصداء  إلى  جعصعط  جغاط  وتغظعا  المازاعرغظ، 
غراوغعن  وخاروا  طخغر.  طظ  غساتصعظه  طا  لغظالعا 
الشاضإ  الحارع  رشدعط  فحثاص  أجماء  بطرح 
ولربما  خالتعط،  شغ  غسث  لط  الثي  لطعصئ  ضسئا 
تصعد إلسادة تضطغش سئث المعثي بتسإ طخثر شغ 
"ضاطئ الفاح" الةظاح السغاجغ لطتحث الحسئغ بجساطئ 
الساطري. وعضثا اضطر سقوي لثشع البمظ باقساثار 
السظئ  واطاظاع  الخراسات،  تطك  بسئإ  الاضطغش  سظ 

وافضراد سظ تأغغثه.
بط ضطش سثظان الجرشغ لغضمض المعمئ، وعع حثص 
خقل  المتاض  طع  خقت  أصام  طآعقت،  بق  طشمعر 
وساد  ٢٠٠٣م)   - (١٩٩١م  فسعام  أطرغضا  شغ  وجعده 
إلى السراق بسث اتاقله. بط سغظه التاضط المثظغ بعل 
برغمر طتاشزا لطظةش، بط أصخغ سظ المظخإ، تثور 
شغ  ظائئا  التال  به  اجاصر  بط  شساد،  حئعات  تعله 
الئرلمان سظ ائاقف الظخر بصغادة تغثر السئادي بسث 
اظاثابات ٢٠١٨ لضظ لط غضظ تزه أشدض طظ سقوي 
شصث ععجط طظ جعات، وأغثته أخرى صثر تسطص افطر 

بالعقء إلغران أو طا غسثعط به طظ طظاخإ.
الاأزغط،  طظ  المجغث  إلى  غثشع  الجرشغ  إشحال  وإن 
تضعطئ  تحضغض  شغ  المدغ  سطى  الصثرة  وسثم 
ظض  شغ  جغما  ق  أزطاتعا  طظ  الئقد  إلخراج  تسسى 
الظفط،  أجسار  وعئعط  "ضعروظا"،  المساطغر  العباء 
الثي  واقصاخادي  السغاجغ  اإلخقح  وضرورات 
غسسى إلغه السراصغعن. بط لط غئص أطاطه بسث اظسثاد 
وخقل  المعمئ،  إضمال  سظ  اقساثار  جعى  افشص 

طخطفى  المثابرات  رئغج  تضطغش  جاء  جاسات 
إجماع  طسطظا  خالح  برعط  الرئغج  طظ  الضاظمغ 
التضعطئ،  لرئاجئ  ترحغته  سطى  السغاجغئ  الصعى 
ودسا  وطسآولغئ"،  ساشغئ  "دلغض  اإلجماع  ذلك  وسّث 
وتصثغط  الثجاعري،  الجطظ  "اخاخار  إلى  المضطش 
الئرظاطب والاحضغطئ التضعطغئ بأصرب وصئ طمضظ"، 
لسصث  اقجاةابئ  "جرسئ  إلى  السغاجغئ  والصعى 

جطسئ الاخعغئ سطى التضعطئ".
وشعر تضطغفه، تسعث الضاظمغ بالسمض سطى تحضغض 
وططالئعط  السراصغغظ  تططسات  تدع  تضعطئ 
العذظ،  جغادة  وتخعن  أولعغاتعا،  طصثطئ  شغ 
أتمر  خط  "السغادة  أن  طآضثا  التصعق،  وتتفر 
وجغسمض  السراق"،  ضراطئ  سظ  الاظازل  غمضظ  وق 
سطى تض افزطات، ودشع سةطئ اقصاخاد إلى افطام. 
(الترة). والضاظمغ عع طساصض ق غظامغ في تجب، 
شغ  العذظغ  المثابرات  جعاز  رئغج  طظخإ  تسطط 
غجال  وق  السئادي،  شارة  خقل   ،٢٠١٦ تجغران/غعظغع 
غحشض المظخإ تاى اآلن. (الةجغرة). لضظ طراصئغظ 
المرة  عثه  الحغسغئ  الضاض  إجماع  إلى  غظزرون 
سئث  اجاصالئ  إبان  رشدعه  أن  بسث  الضاظمغ  سطى 
أظه  سطى   ٢٠١٩ أول/دغسمئر  ضاظعن  طططع  المعثي 
خغار ضرورة لفحطعط شغ تصثغط بثغض لطجرشغ طظ 
طظ  الئرلمان  شغ  تضعطاه  تمرغر  واتامال  جعئ، 
جعئ أخرى، طا غظئأ بأن طعصش (الحغسئ) صث غاشغر 
شغظصطئعن طرة أخرى سطى الضاظمغ طظ خقل سثم 
وتأتغ  الئرلمان.  داخض  تحضغطاه  بامرغر  السماح 
عثه المتاولئ بتسإ الظائإ سظ تغار التضمئ أجسث 
السططئ  شغ  المعثي  سئث  بصاء  لدمان  المرحثي 
تصصئ  الصعى  عثه  فن  اقظاثابات،  إجراء  لتغظ 

طضاجإ جغاجغئ ضئغرة طظ خقله. (الةجغرة ظئ).
وأغا ضان المضطش باحضغض التضعطئ المآصائ وطظعط 
الضاظمغ، شإن طا غسثون باتصغصه طظ أعثاف سطغا 
ق  ذلك  وأطبال  أتمر  خط  وأظعا  العذظ،  ضسغادة 
ضعظه  طظ  السراق  واصع  غأباه  بض  تتصغصه،  غمضظ 
بطثا طتاق طظ سثو غاخإ لتصعق حسئه، وراشخ 
الثروج طظه. وأي تصعق جاتفر بسث شساد الصداء، 
اقصاخاد  تفسغض  أطا  افتجاب؟!  طظ  رطعزه  واصاسام 
غخرون  وأذظابه  الضاشر  المتاض  شإن  به  والظععض 
وإغقق  افجظئغئ،  لطمظاةات  جعصا  الئطث  جسض  سطى 
طؤات المخاظع الاغ ضاظئ غعطا طا تسث التاجئ، تاى 

وخض بظا التال قجاغراد الفاضعئ والثدر!!
وأخغرا، شإن افطئ تظازر تاضما رباظغا، غسدثه تجب 
حاات  غةمع  الاترغر،  ضتجب  وخثصا  تصا  إجقطغ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  عغ  سزغمئ  دولئ  شغ  افطئ 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ آن أواظعا لثطع السالط 
أتضام  شاطئص  اإلجقم،  خق  خالح  طئثأ  طظ  ضطه 
وطسالةات  سصغثة  وتتمطه  الثاخض،  شغ  اإلجقم 
إلى السالط بالثسعة والةعاد. وتصغط خروح السثل، 
الضاشرغظ  وتثغص  آقطعط،  الظاس  سظ  وتمسح 
وأذظابعط طا غساتصعظه طظ السثاب، وتطعر افرض 

 طظ أرجاجعط وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

إن شعط العاصع شعمًا جغثًا وشعط الماشغرات المآبرة 
شغه والمراشصئ له عع أطٌر ق بّث طظه لطمعامغظ بالحأن 
السام الماطّطسغظ لطاشغغر. وإن طا تط تسمغاه بالربغع 
ضان  وشعمه  إدراضه  وسثم  جثغث،  واصع  عع  السربغ 
وطظ  بالجائطئ،  حئغعئ  أظزمئ  إظااج  إسادة  شغ  جئئًا 
عثا الربغع بعرة الحام الاغ ظظ الئسخ أن اقظاصال 
جغضعن جغاجغًا جطسًا ضما شغ تعظج، وراح الئسخ 
جرغع  سسضري  التسط  أن  وغرى  خغاله  شغ  لُغتّطص 
أّن  غثرضعا  ولط  الشالئغئ  وظسغ  المحعث،  لغظاعغ 
غفاجؤظا  وصث  ضبغرة،  وأجالغإ  أدواٍت  غماطك  سثوعط 

بعا إذا أخطأظا باصغغط العاصع بمصعطاته وسعائصه.
والغعم بسث أن دخطئ البعرة شغ ساطعا الساحر شإّظه 
شغ  الفارة  عثه  ضض  خمعدعط  وفعطعا  لعا  ُغتسإ 
وجه الظزام وأسعاظه طظ دول سزمى شغ المظزعطئ 
اتاعائعا  سطى  افولــى  الساسات  طظ  دأبــعا  الثولغئ 
الاغ  البعرغئ  التالئ  إلظعاء  وترضغسعا  وتعجغععا 

خرجئ سطى أتث أبظاء المظزعطئ الثولغئ الرأجمالغئ.
وُغتسإ لعا رغط اظتسارعا جشراشغًا أظعا طا زالئ لفن 
تصئض  أن  سطى  السغح  وضغص  والصاض  الظجوح  تاتمض 

بسعدة جغادة الظزام المةرم.
أطا طظ جاظإ آخر شإن واصع الظاس الغعم أخئح حئغعًا 
البعرغئ  التالئ  طظ  تتعّلئ  الاغ  شطسطغظ  بصدغئ 
تثفغخ  طظ  تالئ  إلى  ضاططئ  لاترغرعا  تعثف  الاغ 
جصش المطالإ لطصئعل بتثود ٤٨ بط تثود ٦٧ بط 
المصاوطئ  عع  الظاس  عّط  لغخئح  السصش  اظثفاض 

شتسإ والتفاظ سطى طا تئصى.
والظاس الغعم بسث أن ضاظئ تدشط سطى أعض الصعة 
والسقح لسثم الاعصش سظ المسارك تاى تتعغض ضض 
طةرد  تسائر  ضاظئ  والاغ  خثغص،  إلى  سثو  طظطصئ 
لاتصغص  تأخغرًا  شغعا  فّن  جرغمئ  والرباط  الاعصش 
ترضى  الغعم  أخئتئ  ضثلك  ضاظئ  أن  بسث  العثف. 
بالصطغض وتسضئ إذا تاشر أعض الصعة سطى المعجعد 
خسارته  تمئ  طا  قجاسادة  خعتعا  ترشع  وق  شتسإ 

وتترغر طا بصغ شغ تعزة افجث.
إن عثه الخعرة طظ تراجع التالئ البعرغئ وتثفغخ 
جصش المطالإ ضان له أجئاب سمض سطغعا الشرب الضاشر 
سظ ذرغص أدواته ضطعا بثءًا طظ اإلسقم الثئغث الثي 
المصغائ  بالفخائطغئ  وخعقً  اإلرجاشغئ  جمعطه  غئث 
الاغ صاطئ بتجطئ طظ افسمال المظزمئ لاظفغر الظاس 
طظ البعرة والاشغغر وذلك طظ خقل إسادة إظحاء أشرع 
أطظغئ خئغبئ لارضغع الظاس وتثعغفعط تتاضغ افشرع 
الطاغعتغئ شغ أجالغئعا وعثشعا، وطظ خقل الادغغص 
سطى تغاة الظاس ولصمئ سغحعط سظ ذرغص الدرائإ 
بفاح  الظاس  طسظعغات  ضسر  ذرغص  وسظ  والمضعس، 
اقجادساف  لفصه  الاروغب  لغاط  تفحغطعا  بط  طسارك 
المظزمئ  الثاخطغئ  اقصاااقت  خقل  وطظ  والمراوغئ، 
سثة  بعا  لُغتصصعا  المثابرات  ضئاط  طظ  والمعجعئ 
الئطثة  أعالغ  وبغظ  البعار  بغظ  الحرخ  طظعا  أعثاف 
تآضض  لغدمظعا  العاتثة  السائطئ  أشراد  وبغظ  العاتثة 
بعثه  ولغتصصعا  ترضاعا،  وضسش  البعرة  طفاخض 
رؤغاعط  بسث  وتحاؤطعط  الظاس  تغؤغج  اقصاااقت 

لسقح البعرة طعّجعا لطثاخض.
شغ  زرسعا  الشرب  اجاطاع  الاغ  افعط  الفضرة  ولسض 
البعرة عغ جسض البعرة طتخعرة بمظ غتمض السقح 
عع  البائر  إّن  بض  شصط،  المصاتض  عع  والبائر  شصط، 
ضاظئ  أن  بسث  شتسإ،  الفخائض  ضمظ  المصاتض 
الظزام  سارض  طظ  سطى  تظطئص  وخفئ  تالئ  البعرة 
طظ  العةرة  أو  طال  أو  طزاعرة  أو  دسعة  أو  بصعل 

جغطرته. طظاذص 
خظةر  باعجغه  ضفغطئ  ضاظئ  افخغرة  التالئ  عــثه 
جسض  طما  لفطئ  السططان  شضرة  خثر  شغ  طسمعم 
بأظعا  بظفسعا  بصاعا  تاظاصص  روغثا  روغثا  الظاس 
صادرة سطى الاشغغر، وسظثطا تفصث الظاس عثه البصئ أو 
تاجسجع جغاتعل الرأي السام شغعا إلى رأي سام ضاطظ 
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