
سظ  طثاطفئ  بعرة  أظعا  أطرغضا  أدرضئ  أعطعا،  وبئات 
باصغ اظافاضات المظطصئ، شسمثت إلى تعزغع أوراصعا 
لطحسإ  أسثاء  بغظ  طا  التضام،  طظ  أزقطعا  وتصسغط 
السعري، طعماعط الصاض والئطح والاثطغر والاعةغر، 
واقلافاف  البعرة  اتاعاء  طعماعط  له،  و"أخثصاء" 
سطى ططالإ أعطعا، تاى ق تافطئ وتساصض بصرارعا، 

شاسصط ظزام بحار المةرم، سمغض أطرغضا.
وطظث بثاغئ البعرة، بثأ الدشط سطى الصادة المغثاظغغظ 
والبعار المثطخغظ لطصئعل بةظغش، وبمئثأ الافاوض طع 
الظزام، والصئعل بأي اتفاق غئصغ سطى الثولئ السمغصئ، 
سطى  جابمئ  والسسضرغئ  افطظغئ  المآجسات  وسطى 
وغتمغ  فطرغضا،  تابسئ  الثولئ  وغئصغ  الظاس،  خثور 

تصعل المساحرصئ افلماظغئ زغةرغث ععظضه شغ ضاابعا 
"حمج السرب تسطع سطى الشرب"، طصارظئ بغظ تال 
المحاشغ شغ أوروبا وبغظعا شغ دولئ الثقشئ: "وطظ 
شغ  بثء  ذي  بادئ  أظحؤئ  الاغ  المساحفغات  أشدض 

بقد الفرظةئ، ضاظئ طساحفغات أوتغض دغع.
ضان بّمئ َصٌح ضبغر طعضعٌع سطى افرض َتجاتَط سطغه 
المرضى، وأصثاُم بسِدعط إلى جاظإ رؤوس اآلخرغظ. 
افذفال صرَب الحغعخ، والرجاُل بةاظإ الظساء بحضض 

غثسع إلى السةإ، ولضظه ضان تصغصغا.
المئظى  ضان  جثا...  ضؤغطئ  شعغ  الطسام  ضمغئ  وأطا 
أضْش  التحرات،  بأخطر  غجدتط  المرضى  غدّط  الثي 
ُتطاق  ق  لثرجئ  الثاخض  شغ  الععاء  شساَد  ذلك،  إلى 
إذا  ضاظعا،  بافطر،  المعلةغظ  إن  تاى  تتامض،  وق 
بإجفظةئ  وأشعاععط  أظعشعط  جاروا  الصاسات،  دخطعا 
ُتارك  المرضى  طظ  المعتى  جبث  وضاظئ  خّقً،  طئططئ 
طثة أربع وسحرغظ جاسئ، وشغ الشالإ أضبر، صئض أن 
ُتظَصض، شُغدطّر المرضى اآلخرون، خقل ذلك العصئ، 

أن ُغحاِذروا الةبَث عثا المضاَن...".
وشغ المصابض وسظ تال طساحفغات الثقشئ، أرشصئ 
ظص رجالئ طظ طرغخ شرظسغ شغ صرذئئ إلى أبغه 
إن  تسألظغ  التئغإ،  "أبِئ  شغعا:  غصعل  شرظسا،  شغ 
أخرج  سظثطا  بأظغ  شأخئرك  ظصعد،  إلى  بتاجئ  ضظُئ 
طظ المساحفى، جأتخض سطى لئاس جثغث وخمج 
صطع ذعئغئ، تاى ق أضطر إلى السمض تال خروجغ 
بسخ  تئغع  أن  إلى  إذن  بتاجئ  شطسَئ  طئاحرة 
طاحغاك، ولضظ سطغك باإلجراع شغ المةغء إذا أردَت 
السزام  جراتئ  صسط  شغ  اآلن  إظغ  عظا.  تطصاظغ  أن 
الئعابئ  طظ  تثخض  وسظثطا  الةراتئ.  صاسئ  بصرب 
طرضج  وعغ  الةظعبغئ،  الثارجغئ  الصاسئ  تسئر  الضئغرة 
وتغث  جصعذغ،  بسث  أخثوظغ  تغث  "الئعلغضطظغك" 
المساسثون  افذئاُء  غساغظه  لضغ  طرغخ  ضض  غثعإ 
طسالةئ  إلى  طظعط  غتااج  ق  وطظ  الطإ.  وذّقب 
شغتخض  وخفاه،  له  تسطى  المساحفى  شغ  دائمئ 

بمعجئعا سطى الثواء طظ خغثلغئ الثار.
المساغظئ،  بسث  عظاك  اجمغ  جةطعا  شصث  أظا  أطا 
طمّرٌض  تمطظغ  بط  افذئاء،  رئغج  سطى  وسرضعظغ 
وألئسظغ  جاخظا،  تّماطا  شتّممظغ  الرجال،  صسط  إلى 
بغابا ظزغفئ طظ المساحفى، وتغظما تخض ترى إلى 
ُغتاِضر  تغث  ضئغرة  وصاسئ  ضثمئ  طضائئ  غسارك 
غصع  وراءك  ظزرَت  طا  وإذا  الطقب.  شغ  الرئغُج 
ظزُرك سطى َطَمّر غآدي إلى صسط الظساء، لثلك سطغك 
الثاخطغ  بالصسط  شامّر  الغمغظ،  ظتع  جائرا  تزض  أن 
والصسط الةراتغ طرورا سابرا. شإذا جمسَئ طعجغصى 
أو غظاًء غظئسبان طظ صاسٍئ طا شادُخْطعا، واظزر بثاخطعا، 
ُتحّظش  تغث  الُظّصه  صاسئ  شغ  عظاك  أظا  ضظُئ  شطربما 
آذاَظظا المعجغصى الةمغطُئ، وُظمدغ العصَئ بالُمطالسئ 
المفغثة. والغعَم خئاتا جاء ـ ضالسادة ـ رئغُج افذئاء 
طع رْعٍط ضئغر طظ ُطساوظغه. ولما شتخظغ أططى سطى 
أوضح  ذعابه  وبسث  أشعمه.  لط  حغؤا  الصسط  ذئغِإ 
وبعجسغ  خئاتا،  الظععُض  بإطضاظغ  أظه  الطئغُإ  لغ 
الثروج صرغئا طظ المساحفى ختغح الةسط طساشى. 
وإظغ ـ واِهللا ـ لضاره عثا افطر! شضض حغء عظا جمغض 
طظ  وأغطغُاعا  وبغرة،  افجّرة  جثا:  وظزغش  لطشاغئ 
والئغاِض  الظسعطئ  بشاغئ  والُمقء  افبغخ،  َطْصج  الثِّ
تةث  المساحفى  غرف  طظ  غرشئ  ضض  وشغ  ضالترغر، 
وشغ الطغالغ  غضعن.  طا  أحعى  سطى  شغعا  جارغا  الماء 
وق  شتّثْث  الطساُم  وأطا  الشرف.  ضضُّ  ُتثشأ  الصارجئ 
غعطغا  غصّثم  الماحغئ  لتُط  أو  الثجاج  شعظاك  تَرج، 
أبِئ  غا  تسال  لثلك  غعدمه...  أن  بُعجسه  طظ  لضض 

وأجرْع بالمةغء صئض أن ُتتّمَر َدجاجاغ افخغرُة".

غسر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن غصثم لطماابسغظ وزوار خفتات المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
الضرام أجطعاظئ جثغثة (DVD) بسظعان: "أجطعاظئ جرغثة الراغئ ج4 (افسثاد 171 - 270)"، وعغ طظ إسثاد 

دائرة اإلخثارات وافرحغش شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر.
لاتمغض افجطعاظئ، ولطاخفح سطى أجعجة التاجعب أو لطظست سطى أجطعاظات طدشعذئ، طظ الرابط الاالغ:

http://media.hizb-ut-tahrir.info/CDs/Rayah/alRayah_4th_DVD_171_270_Rajab_2020.rar

لغئغا بني ططرصئ اقجاسمار 
وجظثان السمقء
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أتمث المعثب

التض السغاجغ افطرغضغ يف جعرغا
دققت واضتئ وتصائص خارخئ

عثا  ضعروظا  بقء  غضعن  أن  تسالى  اهللا  ظسأل 
شرخئ لطمسطمغظ فن غراجسعا أظفسعط، وغثرضعا 
وظغفاعط شغ التغاة، وأن عثه العظغفئ ق تاتصص 
إق بالسغح شغ تضط اإلجقم شغ دولئ الثقشئ سطى 
الظاس  إلى  اإلجقم  طسعا  لغتمطعا  الظئعة،  طظعاج 
الرأجمالغ  المئثأ  ظطمات  طظ  شغثرجععط  ضاّشئ، 
إلى ظعر طئثأ اإلجقم، وطظ حصاء افظزمئ الئحرغئ 
الظاس  غرى  وتغظعا  اإلجقم،  ظزام  جسادة  إلى 

المسالةات الختغتئ فغئ طحضطئ طعما ضاظئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- التضعطئ اقظاصالغئ شغ السعدان تتج بالثطر 

   وتصعم بإجراءات إلذالئ سمرعا  ...٢
-  ضعروظا وشحض ظزام الرساغئ الختغئ شغ الظزط 

   الرأجمالغئ  (٢)  ...٢
- تئسغئ التضام وسصثة الظصص السغاجغئ ...٣

- التخاد الُمّر لطمرأة بسث خمسئ وسحرغظ ساطًا طظ 
   طآتمر بغةغظ  ...٤

- افردن إلى أغظ؟ الةجء البالث والسحرون ...٤
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ضطمئ السثد

طدى سطى اجاغاح تفار لطشرب الطغئغ جظئ ضاططئ لط 
غتصص شغعا أي ظخر سسضري بارز، بض تخث عجغمئ له 
شغ ساخمئ الةئض الشربغ طثغظئ غرغان وذرد طظعا غةر 
أذغال خغئاه، وظعر لطسغان أن أغطإ أعطعا ق غصئطعن به 

تاضما لطئقد.
ولضظ أخئح طظ ظاشطئ الصعل إن تضعطئ السراج عغ 
الصثاشغ  جصعط  طظث  الئقد  سطى  طرت  تضعطئ  أشحض 
جظئ ٢٠١١م، شصث اجاطمئ إدارة الئقد شغ ٣٠ آذار/
طارس جظئ ٢٠١٦ صادطئ طظ الثارج سطى ظعر شرصاذئ 
عثه  تحضطئ  وصث  شرظسغئ،  بعارج  بتماغئ  إغطالغئ 
التضعطئ بإرادة أجظئغئ بمصادى وبغصئ الخثغرات، ولط 
غضظ في طظ الصعى المتطغئ دور شغ تحضغطعا. وسمرعا 
اآلن تةاوز افربسئ أسعام ولط تتصص عثه التضعطئ أي 
الثي  الادثط  طظ  الماعالغئ  اقظعغارات  شصط  إظةاز، 
وخض طظث جظاغظ إلى ١٠٠٠٪ بط تراجع إلى ٤٠٠٪ 
اآلن، إلى عئعط طرغع شغ طساعى الثخض السام بسث 
إصفال تخثغر الظفط سطى غث تفار وسخاباه، ولط تاصثم 
حئرا واتثا شغ طسار تض افزطئ الطغئغئ وإغصاف الخراع 
المسطح الصائط بغظ صعات تفار وطظ طسه طظ المطغحغات 
الماسثدة الةظسغات طظ جعئ والصعى الاغ تاتضط شغ 
الشرب الطغئغ، تاى شاجأت صعات تفار الرأي السام شغ 
الئقد باصثطعا باارغت ٢٠١٩/٤/٤ طتاخرة ذرابطج 
شغ حضض صعس طظ الةظعب والةظعب الشربغ والةظعب 
الحرصغ شغ خط غماث طظ طثغظئ ترععظئ حرصا تاى 
أتغاظا  وتغرتعا  ترتفع  والمسارك  غربا.  العذغئ  صاسثة 
وتظثفخ تغظا وخخعخا تعل الساخمئ، ولط غتخض 
أي تصثم لضق الطرشغظ، غغر أظه طظث الثاطج والسحرغظ 
شغ  الائثقت  بسخ  تخطئ  آذار/طارس  حعر  طظ 
المعصش السسضري وقتزظا تشغرا شغ أجطعب المعاجعئ 
طظ ذرف الصعات المعالغئ لتضعطئ السراج. وصام جقح 
شغ  تفار  إطثاد  خطعط  سطى  طضبفئ  بشارات  الطغران 
العذغئ  وصاسثة  الةفرة  صاسثة  شغ  طائاسثة  أطاضظ 
وطظطصئ العحضئ شغ العجط وصرب ترععظئ وصرب بظغ 
ولغث شغ حرق ذرابطج وعثا خاتئه اظثفاض صثرة 
تفار سطى اجاسمال جقته الةعي بسث اجاقم الصعات 
المعالغئ لطعشاق طظزعطات دشاع جعي، غغر أن عثا ضطه 
خاتئه صخش سظغش فتغاء طثغظئ ذرابطج طظ ذرف 
صعات تفار تاى ق غضاد غسطط تّغ طظ الصخش، وعثا إن 
دّل سطى حغء شإظما غثل سطى حثة اإلخابات شغ صعات 
تفار. شعض عثا الاخسغث طظ جقح الةع الاابع لتضعطئ 
السراج وعثا السظش شغ صخش المثغظئ "الساخمئ" غثقن 

سطى تطعر جثغث شغ المسار السغاجغ؟
الصعى  "إن  الفرظسغئ:  لغئارجغعن  جرغثة  شغ  جاء 
افجظئغئ لسئئ دورا شغ ترب ذرابطج أضبر طظ الطغئغغظ 
أظفسعط". وخّرح ضئغر الئاتبغظ شغ طسعث واحظطظ 
لطحرق افوجط: "ق تض دبطعطاجغ طع تفار". غغر أن 
السفغر افطرغضغ الةثغث شغ لغئغا رغاحارد ظعرقظث شغ 
طصابطئ ططعلئ طع جرغثة العجط اإللضاروظغئ غطثص 
طعصش بقده ضما غجسط: "شغ إظعاء الصاال شعرا واقظثراط 
شغ سمطغئ المفاوضات الاغ تصعدعا افطط الماتثة...". 
سطما بأن بسبئ افطط الماتثة ترأجعا افطرغضغئ جاغفاظغ 
وغطغاطج بسث غسان جقطئ. غغر أن عثا السفغر غمارس 
الثثاع والضثب شغ ادسائه بأن أطرغضا ترغث إظعاء الصاال 
افزطئ  بأذراف  أطرغضا  تمسك  الثي  العصئ  شغ  شعرا. 
الطغئغئ بسث تصعصر الاأبغر افوروبغ شغ افزطئ ودخعل 
ترضغا سطى خط افزطئ وعغمظاعا سطى الصعى الفاسطئ شغ 
الشرب الطغئغ وعغ طا صاطئ بعثا الثخعل إق بسث رضا 
ودشع طظ أطرغضا إلخراج أوروبا طظ الساتئ الطغئغئ وعغ 
تاترك ضمظ الفطك افطرغضغ شغ المةال المسمعح به 

لعا.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غجداد التثغث، سصإ ضض تمطئ بربرغئ لظزام الطاغغئ 
وططغحغات  الروجغ،  الخطغإ  بطغران  طثسعطاً  أجث، 
جغاجغ"  "تض  سظ  الطئظاظغ،  وتجبعا  اإلغراظغ  التصث 

تسعصه أطرغضا سئر بعابئ افطط الماتثة. 
جاءت  أغظ  وطظ  السغاجغ،  بالتض  المصخعد  شما 
وغاغاته،  أعثاشه  عغ  وطا  وراءه،  غصش  وطظ  شضرته، 
وعض عع لخالح البعرة وإظعاء لسثابات أعطعا وتاعغب 
لادتغاتعط واظاصام طمظ صاض أبظاءعط وعثم بغعتعط 
اإلجرام  لظزام  خثطئ  أظه  أم  أحقء،  أذفالعط  وطجق 
بثسط طظ أسثاء اإلجقم، الثغظ غثحعن اظاخار بعرة 

الحام؟!
لسمغطعا  أطرغضا  أوسجت  الحام،  بعرة  اظطقق  إبر 
سعدعا  احاثاد  طع  ولضظ  وصمسعا،  باتاعائعا  بحار 
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أسطوانۀ جریدة الرایۀ - ج٤
(األعداد ١٧١ - ٢٧٠)

بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*
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زغش  لغضحش  السطظ  إلى  غثرج  بط  لـ(صتئ)،  طحرصئ 
وضثب وخغاظئ (صتئ)، وطتاوقت اغاغاله أضبر طظ طرة، 
وأطباله ضبر طظ ظحطاء المغثغا، الثغظ ضان لعط دور 
بارز شغ تسئؤئ الحئاب آظثاك. عثه افطعر تعضح صرب 
ظعاغئ التضعطئ اقظاصالغئ، وتضحش سظ تصغصئ التضام، 
والعجط السغاجغ المظافع وخغاظاعط لطحئاب البائر، 
واظةقئعا،  افطعر  اتداح  بسث  واآلن  البعرة.  وجرصئ 
جثغثة  دجائج  وغظسةعا  لغتعضعا  جثغث  طظ  جاؤوا 

تطغض أطث تضمعط الةئري.
لططعارئ،  اصاخادغئ  لةظئ  باضعغظعط  غاسطص  شغما  أطا 
شعثه بثسئ طظ بثع الظزام الرأجمالغ الفاحض، الثي 
تطعل  إغةاد  سظ  ساجج  وعع  الارصغسات،  سطى  غصعم 
برظاطةًا  قشاصادعط  التضعطئ  شحض  اتدح  جثرغئ، 
اصاخادغاً واضح المسالط، غظاحض السعدان طظ العاوغئ 
اقصاخادغئ، بض جار سطى ذرغص العصعع السرغع، وذلك 
لفصثان السمطئ المتطغئ صغماعا أطام السمقت افخرى، 
طظ  الثولئ؛  طعارد  إدارة  شغ  الثرغع  بالفحض  طرورا 
عغ  التضعطئ  شعثه  زراسغئ،  وأراضغ  وبروات  طسادن 
طظ بطاظئ الشرب الضاشر تضرس لطزطط وتصعم بةئاغئ 
افطعال، ق رساغئ الحآون! إن عثا الظزام ضسابصه، عع 

رأجمالغ طاعتح، وعع أس الئقء.
وضثلك طظ ضمظ طثرجات الئغان الدسغش، طظاصحئ 
صدغئ السقم، وضرورة تسمه، شالسقم عع تخان 
ذروادة لمجغث طظ الافاغئ والامجغص لطئطث تتئ عثا 
سظثطا  اإلظصاذ  تضعطئ  بئسغث،  سظا  ولغج  المسمى، 
شخطئ جظعب السعدان باجط السقم، واآلن طسارات 
الافاوض تعغأ قظفخال جثغث، وطا ططالئئ الترضئ 
ذلك  سطى  دلغض  إق  افخغرة  الحمال  صطاع  الحسئغئ 
ذاولئ  سطى  المخغر  تصرغر  أو  السطماظغئ  صدغئ  بإبارة 

المفاوضات.
عثه التضعطئ اقظاصالغئ تصعد الئطث إلى طخغر طةععل، 
شصئض أن غصع الفأس شغ الرأس ظصعل لطحئاب: التثر 
بط التثر طظ العصعع شغ الفت لما غحاع طظ اظصقب، 
ضفاءات!  تضعطئ  وشضرة  طئضرة،  قظاثابات  ودسعات 
اآلن،  تططص  ظفسعا،  الصثغمئ  افجطعاظئ  عغ  شعثه 
شالتثر التثر، شإن واجإ الاشغغر التصغصغ ق غضعن إق 
باظتغاز شؤئ طثطخئ طظ الدئاط شغ الةغح باجاقم 
اهللا  ضااب  سطى  رجقً  لاثاار  لفطئ  وإرجاسعا  السططئ 
وجظئ رجعله  وعظاك تجب الاترغر؛ الظثغر السرغان، 
اإلجقم  أجاس  سطى  التصغصغ  الاشغغر  جفغظئ  وربان 
لضط  غتمض  شعع  واظخروه،  طسه  شاسمطعا  السزغط، 
وصث  السزغط،  الثقشئ  طحروع  واآلخرة؛  الثظغا  خغري 
واقصاخاد  التضط  شغ  طفخقً  دجاعرًا  له  التجب  أسث 
أن  غساطغع  التغاة،  حآون  طظ  وغغرعا  والسغاجئ 
غثرج الئطث، بض والسالط بأجره، طظ الثرك افجفض إلى 
ََ َفْنُصْرُكْم  ّ التغاة الضرغمئ بإذن اهللا. ﴿إِْن َيْنُصُروا اهللا
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   شغ وقغئ السعدان

ساد شغروس ضعروظا بأرباح ضئغرة سطى أختاب أجعط 
حرضات افدوغئ والحرضات المخظسئ لمظاةات التماغئ 
الضغمغائغئ، الاغ تطصئ أجسار أجعمعا شغ الئعرخات 
شصث  الصاتض.  المرض  اظاحار  طع  بالاجاطظ  السالمغئ 
اظدط رئغج حرضئ افدوغئ "طعدرظا" جاغفان باظسض 
لصائمئ المطغاردغرات شغ السالط شغ وصئ صخغر سظثطا 
ارتفسئ أجعط الحرضئ بسث إسقظعا تصثغط ذطإ لئثء 
ضعروظا.  شغروس  ضث  جثغث  لطصاح  بحرغئ  اخائارات 
واظدط إلغه لغط ووي تحاي طالك التخئ الضئرى طظ 
أجعط حرضئ "تعب غطعف" المالغجغئ لاخظغع الصفازات 
الاغ  أم"  "بري  افطرغضغئ  الحرضئ  وتسث  ضما  الطئغئ. 
طظ  المسافغثغظ  أضئر  طظ  الطئغئ،  الضماطات  تظاب 

تالئ الثعف السالمغئ. وتتاول بسخ حرضات افدوغئ 
السالمغ  العغةان  تالئ  طظ  طالغا  اقجافادة  الخشغرة 
إسقظعا  خقل  طظ  ضعروظا،  لمرض  لصاح  سظ  لطئتث 
شصث  لطمرض،  طتامض  لصاح  سظ  الئتث  بخثد  أظعا 
أظعا  ضبغرًا  المسروشئ  غغر  شاضسارت  حرضئ  أسطظئ 
طما  ضعروظا،  لمرض  ُطتَاَمض  لصاحٍ  سظ  الئتث  بخثد 
تسئإ شغ صفج جعمعا بظسئئ ١٠٦,١٪. ضما ارتفسئ 
صغمئ أجعط حرضات أخرى لطاضظعلعجغا التغعغئ طبض 
إلجراء  خطط  سظ  إسقظعا  بسث  وإغظعشغع  ظعشعشاضج 

تةارب واخائارات جرغرغئ.
لصث تتعلئ خظاسئ افدوغئ طظ ضعظعا وجغطئ تسسى 
إلى  طسغحاه  وتتسغظ  اإلظسان  بصاء  سطى  لطتفاظ 
تةارة رأجمالغئ تثدع شغ ضبغر طظ افتغان لمظطص 
الربح طعما تسثى ذلك آطال المرضى، وطعما تقسئئ 
الحرضات  تضافغ  شق  والسقج،  الحفاء  شغ  بأتقطعط 
شتسإ،  المساعطضغظ  سظ  التصغصغئ  الئغاظات  بإخفاء 
طبالغغظ  طرضى  سطى  طسغئئ  تةارب  بإجراء  تصعم  بض 
وبالمصارظئ طع جرسات خاذؤئ طظ السصاصغر المظاشسئ، 
لطاسعغص  طدططئ  اجاراتغةغات  تساثثم  ضما 
لمظاةاتعا، وعع طا غظاب سظه طجغث طظ الربح لحرضات 
لطمرضى  العشغات  طظ  وطجغث  بالفسض،  افدوغئ 
تئغان  وغمضظظا  افطر.  واصع  شغ  فطعالعط  واجاظجاف 

ذلك شغ ظصاط جرغسئ:
الظاائب  بإخفاء  أتغاظا  افدوغئ  حرضات  تصعم   -١
تمرغر  أجض  طظ  سصارعا،  تآغث  ق  الاغ  والئغاظات 
سطى  افرباح  وتتخغض  السعق  إلى  السصار  ذرح 
شغ  السطمغئ  لطظجاعئ  اسائار  دون  المرضى  تساب 
سصار  طع  عثا  تثث  وصث  ضاشئ.  الاةارب  جمغع  ظحر 
لقضاؤاب  المدادة  السصاصغر  أتث  وعع  الرغئعضساغظ 
الاغ غاط تعخغفعا طقغغظ المرات تعل السالط. شفغ 
طظ  طةمعسئ  تمّضظئ  ٢٠١٠م  افول/أضاعبر  تحرغظ 
سطى  ُأجرغئ  الاغ  الاةارب  ضض  جمع  طظ  الئاتبغظ 
سطى  الاةارب  وضسعا  وسظثطا  الرغئعضساغظ،  سصار 
اضاحفعا  إذ  خادطئ:  الظاغةئ  ضاظئ  المراجسئ  طتك 
أن جئسا طظعا صث ُأجرغئ لمصارظئ السصار بسصار وعمغ 
(Placebo)، وأن تةربئ واتثة شصط عغ الاغ أسطئ 
افخرى  السئ  الاةارب  أظعرت  بغظما  إغةابغئ،  ظاائب 
أن تأبغر الثواء لغج أشدض طظ تأبغر الثواء الععمغ. 
الظاائب  أبئائ  الاغ  الثراجئ  جعى  ظحر  غاط  ولط 
ولط  سطغعا  الاضاط  شاط  افخرى  السئ  أطا  اإلغةابغئ، 

غسرف أتث طظ الماثخخغظ سظعا حغؤا.
تةارب  إجراء  إلى  افدوغئ  حرضات  تطةأ  أتغاظا   -٢
سطى "طرضى طبالغغظ"، وطسظى عثا المخططح، أظعط 
غاظاولعن  وق  لطاتسظ،  أشدض  صابطغئ  ذوو  طرضى 
ختغئ  طحاضض  أي  طظ  غساظعن  وق  أخرى  أدوغئ 
جعى المحضطئ المراد شتخعا، وتساسغظ به حرضات 
افدوغئ طظ أجض المئالشئ شغ إظعار شعائث السصاصغر، 
شغ  سطغه  عغ  طما  أسطى  طردودغئ  لعا  أظعا  سطى 
غالئا  المرضى  شإن  العاصسغ  السالط  شغ  أطا  التصغصئ. 
طظ  بالسثغث  طخابغظ  طسصثة،  تالاعط  تضعن  طا 

البقباء  غعم  شغسئعك  أغطصئ  شصث  بالتص.  غخثح  طظغرًا  طظئرًا  لاشطص  التاصثغظ  افحرار  غث  تماث  أخرى  طرة 
٢٠٢٠/٠٤/١٥م خفتئ "صظاة العاصغئ" بسث أن وخض طاابسععا إلى ٢٧٧ ألفا! وبما أن صظاة العاصغئ عغ صظاة 
أظحأعا تجب الاترغر طظ أجض صدغئ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وطا غطجم عثه الصدغئ 
طظ أجض تعسغئ افطئ اإلجقطغئ، شإن إغقق خفتئ الصظاة غظط سظ تصث دشغظ ضث افطئ اإلجقطغئ وضث سعدة 
الثسعة،  عثه  غدربعا  أن  عآقء  صئض  أحراٌر  تاول  ولصث  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  دولاعا، 
طظارة  الثسعة  وبصغئ  غعطعط،  واخافى  حمسعط،  وغربئ  شألعط  خاب  ولضظ  ضئغرا،  جسغا  ذلك  شغ  وجسعا 
غساداء بعا وخرجئ طظعا "صظاة العاصغئ" لاثضر افطئ اإلجقطغئ شغ ضض تغظ (ورغط أظش التاصثغظ) صائطئ: «ثُمَّ 

ِة». لماابسئ صظاة العاصغئ وطحاعثة براطةعا الصغمئ: تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
www.alwaqiyah.tv

www.youtube.com/AlwaqiyahTv
www.facebook.com/alwaqiyahtube

https://twitter.com/AlwaqiyahTv

طظ  السثغث  وغاظاولعن  المثاطفئ  الطئغئ  المحاضض 
افدوغئ، أو غساظعن طظ طحضطئ شغ الضطى أو غائسعن 
ظزاطا غثائغا غغر ختغ. شعض تظطئص ظاائب الاةارب 
سطى أولؤك المرضى المبالغغظ طع المرضى السادغغظ؟

٣- حرضات افدوغئ تساعثف رشع ظسئئ طئغساتعا طظ 
خقل اإلسقن سظ طظاةعا الةثغث شغ الثورغات الطئغئ 
طظ  تعّعن  ظفسه  العصئ  وشغ  شعائثه،  ضض  ذاضرة 
طثاذره وق تصارظه سطمغا بافدوغئ المظاشسئ افخرى. 
ضما تطةأ حرضات افدوغئ إلى إرجال طظثوبغ الحرضئ 
لطاتثث  حثخغ  ظتع  سطى  لمصابطاعط  افذئاء  إلى 
سظ طجاغا عثا السقج، وجعف غصثم المظثوبعن لعط 
وطآتمرات  غثاء  تفقت  إلى  وغثسعظعط  العثاغا 

دولغئ، وغتاولعن إصاطئ سقصات حثخغئ طسعط.
٤- طظث السام ١٩٩٧م خففئ أطرغضا الصغعد الصاظعظغئ 
أن  لطحرضات  غمضظ  وخار  افدوغئ  حرضات  سطى 
خشغر،  وخط  جرغع  بحضض  الةاظئغئ  اآلبار  تثاخر 
خظاسئ  إسقظات  طغجاظغئ  ارتفسئ  الاشغغر،  عثا  وبسث 
شغ  ططغارات   ٣ إلى  دوقر  ططغعن   ٢٠٠ طظ  افدوغئ 
بدع جظعات شتسإ. وطظ أبرز المحاضض الاغ ظاةئ 
سظ عثه الرجمطئ لطخظاسئ عع اظاحار سصار الفغعضج 
١٦١ ططغعن دوقر،  وتثه  الثي ُخرف سطى إسقظاته 
تاسطص  خطغرة  طثاوف  بسئإ  السعق  طظ  ُجتإ  بط 

بإخفاء بسخ بغاظاته وآباره الةاظئغئ.
٥- تاعجه حرضات افدوغئ الضئرى إلى اجابمار الةعث 
السطمغ والمادي الثاص بعا شغ جئغض تطعغر أدوغئ 
تارضئ  والسضري،  ضالدشط  طجطظئ  بأطراض  تاسطص 
افدوغئ  تطك  إن  تغث  التغعغئ،  المدادات  جاظئا 
الثاخئ بافطراض المجطظئ الاغ غسامر المرغخ شغ 
تساذغعا ذعال سمره تصرغئا غسظغ تأطغظ دخض طاخاسث 
طظ خقل اظاحارعا، ضما أن تطك افطراض المجطظئ ق 
واآلخر  التغظ  بغظ  الحرضئ  تدطر  طصاوطئ  أي  تطعر 
أضش  جثغث،  طظ  تطعغرعا  شغ  باقجابمار  لطمثاذرة 
إلى ذلك أن المدادات التغعغئ الةثغثة ق تثخض غالئا 
أخغر  ضمطةأ  جاظئا  تعضع  بض  طئاحرة،  اقجاثثام  شغ 

تغظما تدرب الئضاغرغا المصاوطئ المرضى.
وزغر  بثا  افبغخ،  الئغئ  شغ  ختفغ  طآتمر  خقل 
الختئ والثثطات اإلظساظغئ افطرغضغ، ألغضج سازار، 
حرضات  لخالح  الدشط  طةال  شغ  غسمض  ضان  الثي 
السابص،  شغ  أدوغئ  لحرضئ  وطثغرًا  افدوغئ  خظاسئ 
صئض  أوقً  الحرضات  أرباح  غدع  ظزام  قتئاع  طرتاتاً 
غتزى  العباء  عثا  (بخراتئ،  وصال:  الساطئ.  الختئ 
باعامام سالمغ شغ العصئ التالغ، وغسسى القسئعن 
طةال  شغ  الرئغسغعن  والقسئعن  الثاص  الصطاع  شغ 
أن  وظساصث  جثغث.  لصاح  إلغةاد  جمساط  ضما  افدوغئ 
طا  اصاظاء  شغ  الطئغسغ  طظعةظا  طبض  لغج  العباء  عثا 
التضعطئ  تضعن  صث  تغث  الئغعلعجغ،  اإلرعاب  غخثُّ 
عغ المحاري العتغث لسقج الةثري سطى جئغض المبال. 
ظساصث أن السعق عظا جغرتإ افطعر بالفسض طظ تغث 
الططإ والحراء والاثجغظ وطا إلى ذلك. لضظظا جظسمض 
سطى ذلك لطاأضث طظ أظظا صادرون سطى الاسةغض بعخعل 

الطصاتات وضثلك الئتث والاطعغر السقجغ).
شالظزام الرأجمالغ الثي غتضط السالط الغعم عع ظزام 
عّح، صائط سطى الةثوى اقصاخادغئ المةّردة والظمع 
المططص، جغصعد المةامع إلى تاشئ العاوغئ المرة تطع 
افخرى، وجغسةج سظ تض طحاضض الظاس تًق ختغتًا 
وغعاشص  العاصع  غطابص  الثي  الظزام  شصط  طساثغمًا. 
طظ  المثرج  غصثم  حاططئ  طعاشصئ  اإلظسان  شطرة 
المآلمئ  واإلشاصئ  الثاتغئ  الظحعة  بغظ  الثوران  عثا 
الحسعب  خعر  الثي  اإلجقم  إظه  التصغصئ.  أرض  شغ 
اقصاخادي  اقجاصرار  وطظتعا  ووّتثعا،  بعتصاه  شغ 
سام.  لـ١٣٠٠  اإلجقطغئ  الثولئ  ضظش  شغ  والظزاطغ 
 ﴾ْرَسلَْناَك إَِالّ رمَْحًَة لِلَْعالَِمنَي
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التضعطئ اقظاصالغئ يف السعدان 
تتج بالثطر وتصعم بإجراءات إلذالئ سمرعا

اجامسئ  اإلظصاذ،  ظزام  إلجصاط  افولى  الثضري  شغ 
السئئ  طساء  اقظاصالغئ  السططئ  طضعظات  صغادات 
وطةطج  السغادة،  (طةطج  وعط  ٢٠٢٠/٤/١١م، 
تط  طا  ظاصحعا  تغث  والاشغغر)،  الترغئ  وصعى  العزراء، 
واتفصئ  غظةج،  لط  وطا  الماضغئ،  الفارة  خقل  إظةازه 
افذراف البقبئ سطى ضرورة تسجغج البصئ بغظ طضعظات 
أجض  طظ  جماسغ،  بحضض  وسمطعا  اقظاصالغئ،  السططئ 
تسخش  الاغ  افزطات  ووصش  البعرة،  طعام  اجاضمال 
طتاور؛  ووضسئ  تعاجععا،  الاغ  والمعثدات  بالئقد، 

طظعا صدغئ السقم، وافزطئ اقصاخادغئ...الت
حغء  تتصص  عض  عع،  ظفسه  غفرض  الثي  والسآال 
أخقً خقل الفارة الماضغئ، أم أن افطعر ازدادت جعءًا 
وتسصغثًا؟ إن أول شحض لطتضعطئ اقظاصالغئ غضمظ شغ 
طعضعع الصغادة ظفسعا؟ شالصغادة الةماسغئ شاحطئ سصق 
وحرساً، شخعرة التضط غغر واضتئ سظث أعض السعدان، 
طظ الثي غثغر الئطث طظ عثه افذراف البقبئ؟ وطظ 
عع رئغج الثولئ الثي غخثر الصرارات؟ شفغ التصغصئ 
ق غعجث خاتإ صرار، والماتضط شغ افطر غغر طعجعد، 
واتث  شضض  السغادي،  المةطج  وق  الــعزراء،  رئغج  ق 
طظعط لغج لثغه جططان بغظ غثغه، وخغر طبال سظثطا 
شغ  ظاظغاعع  طع  والاصى  الئرعان  أول  الفرغص  ذعإ 
العزراء  رئغج  صال  ٢٠٢٠م،  آذار/طــارس  شغ  أوغظثا 
شصال  الئرعان  أطا  بالطصاء!  سطط  لثغه  لغج  إظه  تغظعا 
شغ تخرغح ظصطاه ختش الثرذعم بسظعان سرغخ سظ 
أن الطصاء تط بارتغإ أطرغضغ! شأغظ السططان عظا؟! ألط 
غضظ الرجقن عما طظ غثسغان أظعما غتضمان الئطث؟ 
شضعن ضض ذرف طظ حرضاء السططئ غةاعث شغ سرصطئ 
الطرف اآلخر، وإشحال أسماله، طظ عثا الئاب جاء الئغان 
عثه  بغظ  المعجوزة  البصئ  وإســادة  افجــعاء،  لاططغش 
سسضري  اظصقب  سظ  التثغث  تثاول  بثأ  المضعظات، 
وحغك لقظصداض سطى السططئ، خرح بثلك الفرغص 
المتطعل  السسضري  المةطج  سدع  الثالص  سئث  خقح 
شغ تعار له طع ختغفئ المةعر السغاجغ، تغث صال: 
طظ  طشاطرغظ  ضئاذا  تاططإ  الةارغئ  افوضــاع  (إن 
اظاثابات  وإصاطئ  اظصقب  بإجراء  السسضرغئ  المآجسئ 
تجبغئ...)  غغر  ضفاءات  صئض  طظ  الئطث  وصغادة  ساجطئ 
السعدان...  حأن  شغ  الثارجغ  لطاثخض  الرجض  وأحار 
عثا التعار جرى ضالظار شغ العحغط سطى ضاطئ الترغئ 
والاشغغر، وضاظئ بالعظئ اخائار، وضثلك الاضعظات سظ 
شغ  ودوره  صعش  خقح  السابص  افطظ  طثغر  سعدة 
والاشغغر  الترغئ  لصعى  صغادات  خرجئ  تغث  الاشغغر، 

أضثت ذلك. (تصرغر الةجغرة السئئ ٢٠٢٠/٤/١١).
أغدا طظ افطعر المصطصئ لـ(صتئ) شصثان الحارع البصئ 
بغظعط وبغظ البعار، وعثا ضان أعط سظخر لسمقء أوروبا 
سمقء  السسضر  سطى  الطاولئ  صطإ  الثي  السعدان  شغ 
غعخش  طظ  (حعتاغط)  الحاب  غثرج  سظثطا  أطرغضا، 
والاشغغر،  لطترغئ  اإلسقطغ  والثغظمع  البعرة  بأغصعظئ 
ضئغرعا  افتــثاث،  وغشطغ  وغظاشح  غضاشح  ظض  الثي 
وخشغرعا، وغدطض الحئاب، وغرجط لعط خعرة ذعظغئ 

ضعروظا وشحض ظزام الرساغئ الختغئ 
يف الظزط الرأجمالغئ  (٢)

ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث السقم إجتاق*ـ  ـ 

األشرار یغلقون صفحۀ قناة الواقیۀ على فیسبوك
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 السثد ٢٨٣  ٣ افربساء ٢٩ طظ حسئان ١٤٤١عـ / ٢٢ ظغسان /أبرغض٢٠٢٠ طـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج ٢٣ حسئان 
الاالغ:  الثئر  ٢٠٢٠/٠٤/١٦م)  ١٤٤١عـ، 
طظ  أضبر  بظشقدش  شغ  السططات  "اتاةجت 
لثى  الروعغظةا  طسطمغ  طظ  قجأ  بقبمؤئ 
طتاولاعط  شحض  بسث  جعاتطعا  إلى  سعدتعط 
العخعل إلى طالغجغا بترا، تغث تعشغ أضبر طظ 
سحرغظ طساشرا جعسا سطى السفغظئ الاغ ضطئ 
ذرغصعا شغ الئتر لحعرغظ. وصال طسآول شغ 
إن  الثمغج،  بظشقدش  شغ  السعاتض  ترس 
طا ق غصض سظ ٢٤ طظ الروعغظةا لصعا تافعط 

سطى طاظ جفغظئ تط إظصاذعا أطج، وسطى طاظعا ٣٨٢ حثخا. وأضاف أن الثغظ سبروا سطغعط "ضاظعا شغ الئتر 
لظتع حعرغظ وأظعضعط الةعع"، وصث تط اتثاذ "صرار ظعائغ" بإرجالعط إلى طغاظمار المةاورة تغث غساظعن الزطط 
واقضطعاد. وصالئ طخادر إسقطغئ شغ طالغجغا إن الئقد أغطصئ ضض السعاتض لمظع وخعل شغروس ضعروظا، طما 
اضطر السفغظئ لطسعدة. وضان صرابئ أربسمؤئ حثص، طسزمعط طظ الظساء وافذفال، طمظ غسغحعن جابصا شغ 
طثغمات القجؤغظ شغ بظشقدش، صث بثأوا طشاطرة شغ خطغب الئظشال صئض أضبر طظ حعرغظ لطعخعل إلى طالغجغا، لضظ 
جططاتعا المةرطئ رشدئ السماح لطسفغظئ بثخعل طغاععا اإلصطغمغئ. وجرف الاغار السفغظئ فجابغع شغ المغاه الثولغئ، 
تاى سادوا أدراجعط إلى جظعب طظطصئ ضعضج بازار شغ جظعب حرصغ بظشقدش، تغث غعجث أضبر طظ ططغعن قجأ 

شغ ٣٤ طثغما لطعاربغظ طظ اقضطعاد شغ طغاظمار ذات افغطئغئ الئعذغئ".
: عثه التادبئ المأجاوغئ لغسئ عغ افولى وصطسا لظ تضعن افخغرة شغ ظض تساطغ وخمئ صادة 

غ

السالط وخاخئ تضام المسطمغظ بمظ شغعط تضام بظشقدش، شعط غصعطعن باظفغث الثطط الحرغرة الاغ 
غدسعا أجغادعط شغ الشرب الضاشر المساسمر. شصث ضاصئ التضعطئ الئظشالغئ ذرسا بالقجؤغظ، إذ ترى شغعط 
سئؤاً غبصض ضاعطعا طاثرسئ بالعضع اقصاخادي السغأ، تغث تاساطض بصسعة طع طظ غرشدعن السعدة، واتاةجت 
سثدًا طمظ وردت أجماؤعط بالصائمئ افولى، وطظسئ سظعط الطسام وتزرت سطغعط الترضئ إلى تغظ بثء 
سمطغئ اإلسادة بالاظسغص طع الةعات المسظغئ شغ طغاظمار. إن الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة عغ 
وتثعا الاغ جارسى حؤعن افطئ، وعغ الاغ جاتررعا طظ صئدئ الصعى اقجاسمارغئ الحرغرة وسئغثعا تضام 
المسطمغظ السمقء. لثلك شإن الثقص التصغصغ لمسطمغ الروعغظةا لظ غضعن إق شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج 
َا اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه» رواه طسطط. لصث آن أواظعا بإذن اهللا شئحائرعا  الظئعة. صال رجعل اهللا : «َوإمِنَّ

تطعح شغ افشص وبافشص الصرغإ إن حاء اهللا.

طا غزعر سطى الرئغج الارضغ طظ تخرشات ظاعرعا 
والاعجض  اقجاةثاء  وتصغصاعا  والاخسغث،  الاتثي 
طظ أطرغضا وروجغا طا غتفر به طاء وجعه شغ إدلإ 

بحضض خاص.
شاضرار صغام صعات بحار افجث العجغطئ سسضرغًا بصاض 
الارضغئ  المراصئئ  ظصاط  شغ  طعجعدغظ  أتراك  جظعد 
قتفاصغئ  وشصًا  روجغا  طع  سطغعا  المافص  السسضرغئ 
جعتحغ الماسطصئ بثفخ الاخسغث شغ طظطصئ إدلإ 
وعع  الارضغ،  الةغح  بعغئئ  ضئغرة  إعاظًئ  ألتص  صث 
طظ  أضبر  وتحث  جغحه  قجاظفار  بأردوغان  تثا  طا 
ألش طرضئئ سسضرغئ بما تتمض طظ ضض أظعاع السااد 
وإدخالعط  طصاتض  آقف  سحرة  إلى  إضاشًئ  السسضري، 
إلى المظاذص السعرغئ المتاذغئ لطتثود طععمًا الرأي 
اجافجازات  سطى  الرد  سطى  السسضرغئ  بصثرته  السام 

ظزام افجث.
لضّظه طع ضض عثا التحث الدثط لط غساطع اجاثثام 
ظزام  ضث  تاجط  سسضري  سمض  أي  شغ  الصعة  عثه 
افخدر  الدعء  تطصغه  سثم  بسئإ  وذلك  بحار 
افجظثة  سظ  طظفخض  حغء  بأي  لطصغام  أطرغضا  طظ 
واجاماسات  اتخاقت  شتخطئ  والروجغئ،  افطرغضغئ 
المسآولغظ  وبغظ  افتراك  المسآولغظ  بغظ  ضبغرة 
افطرغضان والروس ولضظعا لط تامثخ سظ أي حغء، 
وبصغئ الصعات الارضغئ شغ طضاظعا لط تاصثم جظاغمارًا 
والروجغئ  افطرغضغئ  المعاصش  ُتراوح  لط  ضما  واتثًا، 
طضاظعا، ولط تسمح فردوغان الصغام بأي سمض جعى 

الةسةسئ الضقطغئ.
تالئ  جعى  العاصع  شغ  أردوغان  تعثغثات  تضظ  ولط 
اإلسقطغ  الخثإ  طظ  وطعجئ  السغاجغ  الاثئط  طظ 
بحار  صعات  وأّن  خاخئ  الظاس،  سطغعا  اسااد  الاغ 
لطفخائض  تثدع  الاغ  المظاذص  صدط  شغ  اجامرت 

الاابسئ لارضغا.
الجغات  خفعت  طتمث  السسضري  المتطض  ضحش  ولصث 
والمامبطئ  الارضغئ  لطصعات  السسضري  الاآطر  خطئ 
الفخائض  وضث  البعار  ضث  الروس  طع  تعاذؤعا  شغ 
السعرغئ المسارضئ شصال: "إّن ظصاط المراصئئ الارضغئ 
ق تمظع سثواظا وق تسسش جرغتا وق تعصش صخفا وق 
تساسث ظازتا وق تفاح طمرات آطظئ لعروب الفارغظ طظ 
الصخش، وق تشغث ططععشا، وطعماعا التصغصغئ غمضظ 
وتصثطه،  الظزام  اظاحار  سطى  اإلحراف  شغ  اخاجالعا 
ترشع  طاصثطئ  روجغئ  سسضرغئ  طراخث  بمبابئ  شعغ 
شغ  الظزام  صعات  اظاحار  تسعض  الارضغ،  السطط 

المظاذص الاغ جاثخطعا بارتغإ طع الروس".
التضام  تئسغئ  واصع  طظ  بسغطئ  ظماذج  طةرد  عثه 
وسصثة الظصص السغاجغئ لثغعط وطا تآول إلغه طظ 
حسعبعط  صداغا  ضث  تآطرعط  تآضث  طثّطرة  ظاائب 

 وخغاظاعط لثغظعط وأطاعط

تامئ : التض السغاجغ افطرغضغ شغ جعرغا  دققت واضتئ وتصائص خارخئ
شأطرغضا  رتض،  أو  العرم  رأس  بصغ  جعاء  ظفعذعا، 
ظدعج  تظازر  لضظعا  ضحثص،  به  طامسضئ  لغسئ 
اظاثابات  طسرتغئ  تسمض  أن  غمضظ  تغظعا،  الئثغض، 
إلزاتاه سظ المحعث، لغضعن صث خرج باظاثابات ولط 

غسصط ببعرة.
بثاغئ  وطفاوضاه  الظزام  طع  الةطعس  ضان  أن  وبسث 
البعرة،  أسثاء  سمض  البعار،  بظزر  ضئرى  جرغمئ  البعرة 
سطى  الظاسمئ،  والصعة  الخطئئ  الصعة  اجاثثام  سئر 
تظضئ  إلى  خغاظئ  طظ  والافاوض  المعادظئ  تتعغض 

جغاجغئ وتصظ لطثطاء!
ضض ذلك قتاعاء البعرة وخظصعا صئض اجافتال أطرعا.

الثي  الصاتض  السغاجغ  بالتض  تظادي  أطرغضا  وراتئ 
غظدح بسمعطه، والثي بثأت شخعله شغ جظغش١ سام 
٢٠١٢، طع رواشث قتصئ له شغ شغظا والرغاض وطعجضع 
وأجااظئ وجعتحغ، تضٌّ ظاعره الرتمئ وباذظه السثاب، 
غعثف إلى تخفغئ البعرة وتبئغئ ظزام اإلجرام، طع 
تطسغمه بئسخ حثخغات المسارضئ الدفثسغئ الاغ 
بسخ  شغ  وتسثغض  دول،  وطثابرات  دول  تتادظعا 
بسخ  طظ  إق  خالخاً  سطماظغاً  لغئصى  الثجاعر،  طعاد 
الصحعر، غصخغ حرع اهللا وتضط اإلجقم، وغتارب ضض 

طظ غظادي باطئغصه شغ ظقل دولئ.
وضاظئ ترضغا، بتص، طظث اظطقق البعرة، وضر المآاطرات 
شغعا  اجامسئ  أن  شضان  الغاغمئ،  بعرتظا  ضث  الثولغئ 
ضض المثابرات الثولغئ التاصثة سطى اإلجقم والثائفئ 
سطى  وتسمض  بالبعرة  تمضر  الحام،  بعرة  اظاخار  طظ 
سظ  لترشعط  شغعا،  والمآبرغظ  الصادة  اجاصطاب 

طسارعط وحراء ذطمعط.
اقئاقف  باحضغض  أطرغضا  أوسجت  شصث  جغاجغاً،  أطا 
البعرة  لامبغض  ترضغئ،  برساغئ  السطماظغ،  العذظغ 
جغاجغاً، ضمصثطئ لئغسعا وتمغغع صدغاعا، سئر بعابئ 
وخثغسئ  والمفاوضات،  والعثن،  السطمغئ،  التطعل 

التض السغاجغ.
شالعثف طظ التض السغاجغ المجسعم عع وأد البعرة، 
وتةرغثعا  تاضظاعا  سظ  وسجلعا  سطغعا،  اقلافاف  سئر 
وتعظج  طخر  تةارب  لاضرار  صعتعا،  طضاطظ  ضض  طظ 
طع  أظزماعا،  أرضان  بابئغئ  المآلمئ،  والغمظ  ولغئغا 
تشغغر ذفغش غطال بسخ وجعه جاجاعا، وضطظا غسطط 

أن أظخاف البعرات صاتطئ.
صاض  طظ  الغعم،  الحام  أعض  له  غاسرض  طا  ضض  إذًا، 
وتثطغر، وتضمغط الفخائض لفشعاه، وتدغغص التضعطات، 
لعط  وطتارباعا  الظاس،  سطى  اإلظصاذ،  رأجعا  وسطى 
واإلتاوات  الدرائإ  وشرض  وأرزاصعط،  أصعاتعط  شغ 
والمضعس سطغعط، عع بعثف ترضغسعط وإخداسعط، 
بأواطر  جغاجغئ  غسمعظعا  اجاسقطغئ  بتطعل  لغصئطعا 

الثاسمغظ.
تسع جظعات، وأطرغضا وأوروبا وترضغا وروجغا وإغران 
تصعل إن التض شغ جعرغا تض جغاجغ! ولضظ سظ أي 

تض جغاجغ غاتثبعن؟!
إظعط غصخثون التض السغاجغ الثي غفرضه الئطح 

السسضري ق غغر، بطح الطائرات والمثاشع والراجمات، 
الماراشص  الظخغري،  والتصث  الروجغ  الخطغإ  بطح 
لئظادق  ولةمه  الارضغ،  لطظزام  السغاجغ  المضر  طع 
الفخائض بأطر طظ صادة طةرطغظ طرتئطغظ بالثاسمغظ 
ق غسخعن لعط أطرا، ضض ذلك لغثدع الظاس وغصئطعا 
طظ  الحام  طسطمغ  سطى  لفرضه  أطرغضا  تسسى  بما 

تطعل عغ المعت الجؤام ظفسه!
وسعدة لافاخغض التض السغاجغ، شإظه صائط سطى صرارات 
طرتئط  عع  وطا  و٢٢٥٤   ٢١١٨ رصط  افطظ  طةطج 
أي  وطظع  البعرة،  اظاعاء  بإسقن  تاطثص  والاغ  بعما، 
طعاجعئ بسثعا ضث عثا الظزام الثطعي المةرم، طع 
الئثء بارتغئات عغؤئ تضط اظاصالغئ تحارضغئ بغظ الظزام 
ووجعه اآلخر طظ حئغتئ الفظادق وطظ زسمعا اقظحصاق 
سظه تمعغثًا لعثه المرتطئ، وعط الثغظ أزضمئ رائتئ 
شغعا  طعجعدًا  بحار  غضعن  عغؤئ  افظعف.  شدائتعط 
لخغاغئ  لةظئ  تحضغض  طع  حعرا،   ١٨ لمثة  رجمغاً 
الثجاعر، أو تسثغطه، طع الاأضغث سطى بصاء المآجساغظ 
الظاس،  خثور  سطى  جابماغظ  والسسضرغئ  افطظغئ 
تعجععما الثولئ السمغصئ المرتئطئ بسغثتعا أطرغضا، 
واظاثابات طسرتغئ غحارك شغعا الطاغغئ ظفسه، ضما 
وسطى  جغارحح  "بحار  أن   ،٢٠١٥ سام  ضغري  خرح 
المسارضئ أن تتاول أن ق غظةح"، وضطظا ظسطط أن أطرغضا 
وافطط الماتثة تسارف بالظزام، بض عغ الاغ تتمغه 
وتسطغه الحرسغئ وتمثه بأجئاب التغاة، بثلغض وجعد 
بحار الةسفري، ضممبض لظزام أجث شغ افطط الماتثة.

وذئسا عثا التض غاططإ ضمظاً الصداء سطى ضض طزاعر 
البعرة وجتإ السقح طظ الظاس، وتخره باحضغقت 
ترضغئ،  بإدارة  العذظغ  لطةغح  ظعاة  تضعن  طسغظئ، 
جغح  طع  غظثرط  أن  طساصئًق،  له،  غثطط  والثي 
أطرغضا،  تعظثجعا  حغطاظغئ  بارتغئات  ظفسه،  الظزام 

وغحرف الظزام الارضغ سطى تظفغثعا سطى افرض.
طع الاأضغث أن صدغاظا لغسئ حثص بحار شصط، إظما 
والةعر،  والصعر  الضفر  ظزام  به؛  غتضط  الثي  الظزام 
إلجصاذه بضاشئ رطعزه وأرضاظه وتثطغص الظاس طظ 
تةمغطغئ،  ترصغسغئ  بسمطغات  اقضافاء  ولغج  حروره، 
حعغث،  ططغعظغ  تدتغات  بسث  افول،  لطمربع  تسغثظا 
وعثا بإذن اهللا لظ غضعن، طا دام شغ طثطخغ الحام 

سرق غظئخ.
وخسارة  اظاضاجات  طظ  تخض  طا  ضض  رغط  وإظه، 
وتسطغط  وخغاظات  طمةعجئ  بمسرتغات  لطمظاذص، 
واضتغظ، إق أن اإلطضاظغات ق تجال طعجعدة، وطصعطات 
البعرة  وشضرة  تاضرة،  الاشغغر  وإرادة  طااتئ،  الظخر 
طاصثة، وطا غظصخظا شصط عع اجاسادة جططاظظا وصرارظا 
لطثاسمغظ  صرارظا  رعظعا  الثغظ  الفخائض  صادة  طظ 
شداسعا وأضاسعا، لسض اهللا غرضى بثلك سظا شغظخرظا، 
نَّ اُهللا َمْن َفْنرُصُهُ إِنَّ اَهللا  َْنرُصَ َ شعع الصائض جئتاظه: ﴿َو

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

التضام  تئسغئ  بغظ  البظائغئ  الماقزطئ  غحئه  طا  عظاك 
ووجعد سصثة ظصص جغاجغئ لثغعط، شالتاضط الاابع 
الثي غأتمر بأطر افجظئغ غالئًا طا ُتساظغ حثخغاه طظ 
سصثة ظصص خطغرة تامبض شغ خدعسه خدعسًا آلغًا 
لطاسطغمات الثارجغئ الاغ ُترجض إلغه طظ عثه الثولئ 
الضئرى أو طظ تطك، شدًق سظ أّظه غمغض إلى الامسك 
غثص  شغما  الثولغئ  بالحرسغئ  ُغسّمى  بما  الحثغث 
صداغا أطاه أو حسئه، ولع تسارضئ عثه الحرسغئ طع 

المخالح التغعغئ لئقده.
الَمَرضغئ  الزاعرة  عثه  سطى  التثغبئ  افطبطئ  وطظ 
والاغ تثل سطى وجعد سصثة الظصص عثه لثى عآقء 
العزراء  رئغج  تمثوك  اهللا  سئث  الاابسغظ  التضام 
السعداظغ الثي خرج طظ شمه تخرغح غرغإ طفاجأ 
تتئ  خاخئ  بسبئ  بإظحاء  افطظ  طةطج  شغه  شّعض 
الفخض السادس لظحر صعات أطمغئ تتئ صغادة طعتثة 
بحضض  السعدان  شغ  اقجاراتغةغ  بثورعا  تصعم 
طاضاطض وطاعائط وطعجع، شق تصاخر سطى دارشعر ضما 
الئحغر  أغام  طظث  المعجعدة  الغعظاطغث  صعات  تال  عع 
وتسإ، بض وذالإ بأن تظاحر عثه الصعات افطمغئ 
سعدة  وضأّظه  غفّسر  بما  السعداظغئ،  المظاذص  ضض  شغ 

جثغثة لقجاسمار المئاحر.
باجاماسه  الئرعان  الفااح  سئث  رئغسه  شاجأظا  شضما 
الشرغإ  بمططئه  تمثوك  شاجأظا  بظاظغاعع،  الخادم 
عثا، وضأّظه غاظاشج طع الئرعان شغ اقرتماء بأتدان 
الضاشر المساسمر، شثاك غرتمغ بأتدان أطرغضا وعثا 

غرتمغ بأتدان افوروبغغظ.
شطط  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  سئاس  طتمعد  وأّطا 
بالصرارات  غطاجم  دولغ  طآتمر  اظسصاد  بططئه  غفاجؤظا 
وتسإ،  ضسادته  الفطسطغظغئ  الصدغئ  لتض  الثولغئ 
افطط  شغ  ألصاه  الثي  خطابه  شغ  المفاجأة  ضاظئ  بض 
لثرجئ  الشاخئغظ  لغععد  الحثغث  بالاجلش  الماتثة 
تضفغره لضض طظ غسادي الغععد، وإظعار رغئاه بإصاطئ 
الفطسطغظغئ  الثولاغظ  بغظ  جقم  بأتطى  أجماه  طا 
والغععدغئ، أي بغظ الثولئ المست الاغ غرغثعا سطى 
الاغ  غععد  دولئ  وبغظ  شصط  شطسطغظ  طظ   ٪٢٢
طظتعا ٧٨٪ طظ أرض شطسطغظ الاارغثغئ، سطمًا بأّظه 
عع ظفسه صال شغ الثطاب ظفسه بأّن العغؤئ افطمغئ 
بثخعص  سظعا  خثر  صرارًا   ٨٧ تطئغص  سظ  سةجت 

الصدغئ الفطسطغظغئ.
وطظعط  السرب  التضام  جائر  سئاس  طتمعد  وطبض 
الرئغسان الةجائري سئث المةغث تئعن والاعظسغ صغج 
بأن  الةجائر  شغ  لعما  اجاماع  شغ  صّررا  الطثان  جسّغث 
تثود شطسطغظ عغ تثود سام ١٩٦٧ وأّن طا جعاعا 
افطط  صرارات  أّن  وجثا  وضأّظعما  غععد،  لثولئ  تابع 

الماتثة صثرًا ق غرد.
وآخر طبال سطى وجعد سصثة الظصص شغ عثا السغاق 

تئسغئ التضام 
وسصثة الظصص السغاجغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

أدرکوا الروهینجا أیها المسلمون فإنهم إخوانکم
وق ظظسى أن تفار رجض أطرغضا وسمغطعا وطثسعم طظ 
سمقء أطرغضا السغسغ وجطمان وبسبئ افطط اآلن عغ 

بصغادة أطرغضغئ.
الترب  إغصاف  أرادت  لع  أطرغضا  غسغص  الثي  طا  إذن 

والةطعس سطى ذاولئ المفاوضات؟
ق حغء غسارض ذرغصعا وق أتث غصعى سطى ذلك. ولضظ 
غئثو أن العثف عع تتصغص اإلظعاك والاثطغر الضاطض 
لمصعطات الئطث ضما أحارت إلى ذلك ضرغساغظ قشارد 
سطى  لعا  تسطغص  شغ  الثولغ  الظصث  خظثوق  سام  طثغر 
ظاائب التروب المافحغئ شغ المظطصئ: "عغ تروب سطى 
اصاخادغات الثول وتفصغرعا وتةعغع حسعبعا وتةرغثعا 
طظ صعتعا المالغئ... لةسطعا غغر صادرة سطى حراء ذطصئ 
طعظفغعا  رواتإ  تسثغث  طظ  تمضظعا  وسثم  واتثة، 
وطظعط السسضرغعن وصعى افطظ لازعر صعى طسطتئ 
وتسغر  الظاس  وتسطإ  الصاظعن  تظاعك  الصاظعن  خارج 

الفعضى وتأخث افتعات".
وسظث رخثظا افسمال السسضرغئ الاغ تمئ طظث الثاطج 
والسحرغظ طظ حعر آذار/طارس تاى الغعم ظةث أظعا 
ضربات  جعئ  طظ  ضاظئ  شصث  الاشغغر،  بسخ  أترزت 
طعجسئ لصعات تفار وطظ جعئ أخرى ق زالئ صعات تفار 
صرغئئ طظ أجعار ذرابطج الساخمئ، بض وأخئح خطرعا 
سطى المثظغغظ. وعغ تسامر شغ صخش افتغاء اآلعطئ 
بالسضان تاى لتزئ ضاابئ عثه المصالئ. طما غحسرظا 
سطى  لطدشط  سطغه  اإلبصاء  طططعب  العضع  عثا  بأن 
السضان طظ أجض تئرغر الصئعل بتفار طفاوضا وطحارضا. 
وصث ظفعط عثا طظ خقل تخرغح وزغر خارجغئ ترضغا صئض 
أجئعسغظ طظ أن "تثخض ترضغا أوجث تعازظا شغ الصعى 
سطى افرض". إذًا طظ أعثاف السمطغئ الارضغئ إغةاد عثا 
ودواطئ  الصاال  لغسامر  الماتاربئ  الصعى  بغظ  الاعازن 
الصاض والاثطغر، ولثلك تحعث الئقد أن أطبال السغسغ 
والسااد  افجطتئ  غضثجعن  أطرغضا  سمغطغ  وجطمان 
افرض  طحارق  طظ  بعا  أتعا  الاغ  الصاض  وسخابات 
وطخرغغظ  وجعرغغظ  روس  طظ  وحمالعا  وجظعبعا 

تامئ ضطمئ السثد: لغئغا بغظ ططرصئ اقجاسمار وجظثان السمقء
وجعداظغغظ ضمرتجصئ غمارجعن الصاض لغض ظعار وق تعل 

وق صعة إق باهللا.
ورغط أن تضعطئ السراج اطاطضئ طظ العجائض الضاشغئ 
لط  أظه  غغر  المتاور،  شغ  ججئغ  ولع  اظاخار  إلتراز 
غتخض أي تصثم، بض تسةض العصائع ضبغرا طظ اإلعمال 
"المصخعد" شغ تجوغث طتاور الصاال بالثخغرة، وضبغرون 
غاعمعن تضعطئ السراج بأظعا عغ طظ غسمح لصعات 
المصاتطغظ  خفعف  شغ  بطغشئ  إخابات  باتصغص  تفار 

المثاشسغظ سظ ذرابطج.
إن عثا التال غسجز الرأي الصائض بأن الترب المصخعد 

طظعا تسمغص تالئ اإلظعاك المسامر لمصثرات الئطث.
ولسض العثف الباظغ طظ الترب عع الصداء سطى أضئر سثد 
طظ الصعى الحئابغئ شغ الئطث طظ الثغظ غتمطعن السقح. 
شالصداء سطى عثه الحرغتئ طظ أبظاء افطئ عثف لةعات 
سثة داخطغئ وخارجغئ، شطرشا الخراع شغ الثاخض؛ تفار 
أو طا غططص سطغه زورا "الصغادة الساطئ" وتضعطئ العشاق، 
سطى وشاق شغ الصداء سطى عثه الحرغتئ طظ ذاصات 
افطئ. ظظا طظعما أن ذلك غسعض سمطغئ السغطرة قتصا 
سطى عثا الحسإ ضما عغ بصغئ حسعب المظطصئ الاغ 

تةري شغعا سمطغئ الاثطغر الممابطئ.
ضطمئ أخغرة لتمطئ السقح طظ أبظائظا والصعى المثظغئ 
المآغثة لعط، طظ خقل طا جئص ذضره غزعر بعضعح 
لطثات  تثطغرا  إق  لغسئ  الترب  عثه  أن  شغه  لئج  ق 
وصداء سطى طصثرات وطصعطات التغاة شغ الئقد، وعثم 
بغظ  والحتظاء  لطئشداء  وزرع  اإلخعة  بغظ  لطسقصات 
المظاذص والةعات لغدمظ السثو "الشرب" سثم الصثرة 

سطى الاعتث والسغح طسا طظ جثغث.
بافجظئغ  ارتئاذضط  وشضعا  أظفسضط  شغ  اهللا  شاتصعا 
خفعشضط  شغ  السمقء  طظ  الاثطص  سطى  واسمطعا 
َتْرَضُظعا  ﴿َوَق  بالمساسمر،  طخغرضط  ربطعا  والثغظ 
لظثاء  شاجاةغئعا  الظَّاُر﴾  ُضُط  َشَاَمسَّ َظَطُمعا  الَِّثغَظ  ِإَلى 
وبقدضط  أظفسضط  وتظصثوا  دطاءضط  تسخمعا  ربضط 

 طظ برابظ سثوضط
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ظحر طعصع (بغ بغ جغ، افربساء، 22 حسئان 1441عـ، 2020/04/15م) خئرا جاء شغه: "أسطظ الرئغج افطرغضغ، 
دوظالث تراطإ، البقباء، أظه أطر باسطغص المساعمئ المالغئ الاغ تصثطعا العقغات الماتثة إلى طظزمئ الختئ 
السالمغئ، ووجه اتعاطات ضبغرة إلى المظزمئ افطمغئ، بالصعل إن "السالط تطصى الضبغر طظ المسطعطات الثاذؤئ 
تعل اظاصال السثوى والعشغات" الظاجمئ سظ العباء. وأضاف أن المظزمئ "أخفصئ شغ واجئعا افجاجغ وتةإ 
طتاجئاعا" سطى اجاةاباعا لافحغ وباء ضعشغث19- بسث ظععره شغ الخغظ. وضان تراطإ صث اتعط طظزمئ 
افطرغضغ،  الرئغج  شغه  غاسرض  الثي  العصئ  شغ  عثا  وغأتغ  لطخغظ.  بالاتغج  السابص،  شغ  السالمغئ،  الختئ 

ظفسه، قظاصادات داخطغئ بسئإ تساططه طع تفحغ العباء.
: تصثم أطرغضا ُخمج تمعغض السالط لمظزمئ الختئ السالمغئ طا بغظ ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ططغعن دوقر، وطظع 
عثا الامعغض شغ عثا العصئ الترج بالثات له أجئابه السغاجغئ والمالغئ. أطا طالغا شاراطإ بعثا افطر غرغث دشع 
السالط لطصغام بمجغث طظ اإلظفاق سطى طظزمئ الختئ السالمغئ وتثفغش السإء افضئر سظ بقده. أطا جغاجغا شعع 
غتاول الاعرب طظ اإلخفاق الضئغر والمثجي إلدارته وجعء تساططعا طع ضعروظا، شألصى بالائسغئ طرة سطى الخغظ 
وأخرى سطى أوروبا، وعع اآلن غطصغعا سطى المظزمئ السالمغئ بتةئ أظعا لط تصط بثورعا وأظعا ضططئ أطرغضا 
والسالط طما تسئإ بعشاة السثغث طظ الظاس، والتصغصئ أن إدارته الاغ تاتمض عثه الائسغئ واآلبار بسئإ 
اجاعاارعا بثاغئ طظ عثا العباء بط الئطء شغ اتثاذ اإلجراءات الختغئ، وخاخئ أن أطرغضا طصئطئ سطى اظاثابات 
رئاجغئ شغ ظض الظزرة السطئغئ لعثه اإلدارة شغ الاساطض طع العباء ختغا واصاخادغا وطسغحغا وتاقت الئطالئ، 
ضض عثه اآلبار تاتمطعا إدارة تراطإ، شعع غرغث لفئ اظائاه افطرغضغغظ أظعط ضاظعا ضتاغا الادطغض طظ آخرغظ 

شغ العصئ الثي تظفص أطرغضا طقغغظ الثوقرات سطى تطك المظزمئ.

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، السئئ، ١١ حسئان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٤/٠٤م) خئرا صال شغه: "دشع تفحغ شغروس 
ضعروظا بطثان السالط الساججة سظ إظااج افصظسئ بظفسعا بضمغات ضاشغئ إلى الئتث سظ ططغارات افصظسئ، طاعجعئ 
المئادقت  تتضط  أن  غفارض  الاغ  الظجاعئ  صعاسث  المظاشسئ  حثة  طع  وجصطئ  آجغا.  إلى  رئغسغئ  بخعرة 
اقصاخادغئ السالمغئ. شئغظ أطرغضغغظ "غثطفعن" حتظئ طظ افصظسئ العاصغئ طاةعئ إلى شرظسا بالمجاغثة سطى 
البمغظئ،  المسثات  عثه  طظ  رزم  سطى  "غساعلعن"  تحغضغغظ  أو  وشرظسغغظ  خغظغ،  ططار  طثرج  سطى  جسرعا 
غةري جئاق ق غرتط لطتخعل سطى أصظسئ شغ ظض احاثاد الضفاح سطى جمغع افخسثة لمظع تفحغ وباء ضعروظا. 
طسطعطات  إبر  تتصغص  شاح  وذطإ  الضئغر"  "صطصه  سظ  الثمغج  ترودو  جاجاظ  الضظثي  العزراء  رئغج  وأسرب 
جطمئ  ضغئغك  لمظطصئ  الخغظ  طظ  حراؤعا  تط  افصظسئ  طظ  حتظئ  أن  وأشادت  ضظثا"  "رادغع  إذاسئ  أوردتعا 
طظعا ضمغئ أدظى طظ المافص سطغعا بسثطا أسغث بغع صسط طظعا "إلى المجاغث افسطى" أي العقغات الماتثة. 
وروى الظائإ افوضراظغ أظثرغغ طعتعشغطعشغاج الثي تعجه إلى الخغظ شغ آذار/طارس لمعاضئئ حتظئ ذئغئ، 
سطى خفتاه سطى شغج بعك أظه حعث طظاشسئ "طثغفئ لطتخعل سطى طسثات ذئغئ". وضاإ: "صظاخطظا الثغظ 
غاعجععن إلى طخاظع (خغظغئ) غطاصعن عظاك زطقء لعط طظ دول أخرى (روجغا والعقغات الماتثة وشرظسا) 
غرغثون اقجاتخال سطى ذطئاتظا. دشسظا بمظ ذطئاتظا طسئصا سئر تتعغض طالغ ولثغظا سصعد طعصسئ. أطا عط، 
شغمطضعن المجغث طظ المال ظصثا. إظظا ظاصاتض سطى ضض حتظئ". وأحارت رئغسئ طظطصئ إغض-دو-شراظج شالغري 
بغضرغج: "افطرغضغعن غثشسعن ظصثا وبثون الاثصغص، وعثا غمضظ تضما أن غضعن أضبر إغراء لةعات ضض طا 
تسسى إلغه عع إتمام خفصات سطى تساب طساظاة السالط أجمع". وخرح رئغج العزراء السطعشاضغ السابص بغار 
بغطغشرغظغ لحئضئ "تغ إغه ٣" الاطفجغعظغئ شغ ١٥ آذار/طارس أن بقده أوخئ سطى طقغغظ افصظسئ العاصغئ 
طظ أوضراظغا ضان طظ المصرر دشع بمظعا ظصثا. وتابع: "ضظا ظسث تصغئئ تتاعي سطى ١,٢ ططغعن غعرو. وضان طظ 
المفارض أن ظساصض رتطئ تضعطغئ خاخئ لطثعاب وتسطط افصظسئ. لضظ وجغطا ألماظغا وخض صئطظا وزاغث سطى 
أسداء  دول  سثة  تزرت  تغث  افوروبغ  اقتتاد  داخض  أتغاظا  افتثاث  عثه  طبض  وتتخض  واحاراعا".  السسر 
تخثغر طسثات ذئغئ أو صاطئ بسمطغات طخادرة، طبض شرظسا. وأوردت طةطئ "لغضسئرغج" أن شرظسا خادرت 
سطى أراضغعا شغ ٥ آذار/طارس أصظسئ واصغئ لحرضئ "طعلظطغضغ" السعغثغئ لطمسثات الطئغئ، ضاظئ طعجعئ 
إلى إجئاظغا وإغطالغا. ضما وضسئ الةمععرغئ الاحغضغئ غثعا سطى حتظئ أصظسئ ضان طظ المفارض أن غسطط 

صسط طظعا إلغطالغا".

بغةغظ  طآتمر  سمض  وطظعاج  إسقن  لعبغصئ  الظاظر  إّن 
السالمغ الرابع والمسظغ بالمرأة، والثي اظسصث شغ حعر 
بالثعحئ  غخاب  ١٩٩٥م،  سام  طظ  أغطعل/جئامئر 
والثععل طظ ععل طا غرى شغ عثه العبغصئ الحغطاظغئ، 
وضغش أظعا ُصثطئ لطةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ 
دورتعا الثمسغظ ضغ تائظاعا وتسامثعا شغ خغشاعا 
الظعائغئ الخادرة سظ المآتمر المحآوم، ولاخئح طتق 
جمغع  لثى  ضعئعا  شغ  والاحرغسات  الصعاظغظ  لسظ 

الثول المحارضئ شغ المآتمر.
شغ  تصع  العبغصئ  أن  والثععل  الثعحئ  غبغر  والثي 
جغادغئ،  اجاسقئغئ  بظئرة  ضائئ  وأظعا  خفتئ،   ١٦٢
وأظه  ظسائه،  سطى  والصّغط  السالط،  جغث  ضاتئعا  وضأن 
غمطك الاحرغع المبالغ لطاساطض طع المرأة. وضثلك شإن 
طظعةغئ خغاغئ العبغصئ تعتغ بالحمعلغئ شغ الاعخغش 
والمسالةات واإلجراءات والظاائب، وعغ ططغؤئ بافظفاس 
اجاراتغةغئ  أعثاشاً  ووضسئ  والصاظعظغئ،  الاحرغسغئ 
تسسى لاتصغصعا ضمظ براطب وإجراءات واجسئ وشعق 

ذمعتئ، صث تسةج سظ تتصغصعا أسزط الثول وأغظاعا.
أطا إذا ظزرظا إلى عثه العبغصئ طظ وجعئ ظزر اإلجقم، 
شإظعا تسصط سظ طساعى اقسائار والظزر، لمثالفاعا 
الخرغتئ لفتضام الحرسغئ الاغ ظزمئ سقصئ الرجض 
باسائارعا  سطغعا،  غارتإ  وطا  سظعا  غظئبص  وطا  بالمرأة 
خادرة سظ الثي غسطط طظ خطص وعع الططغش الثئغر. 
باطاغاز،  إجقطغئ  غغر  خظاسئ  شإظعا  أخرى  جعئ  وطظ 
وتثخض شغ حآون التضط والاحرغع الثي وضسه رب 
الئحر لطئحر، وعع الصائض شغ طتضط الاظجغض: ﴿َوَال يرُْشُِك 

َحًدا﴾.
َ
يِف ُحْكِمِه أ

الاغ  العبغصئ  تطك  خثور  طظ  ساطاً   ٢٥ وبسث  والغعم 
تمطئ زرساً خئغباً خرج ظئاته ظضثًا، شإن وضع المرأة شغ 
طداسفئ سما ضان سطغه  السالط صث ازداد جعءًا أضساشاً 
صئض إسقن وبغصئ بغةغظ، ولظ غساطغع طعظثجع وبغصئ 
أو  أخعاتعا  سطى  أو  سطغعا  الصائمغظ  أي طظ  أو  بغةغظ 
جققتعا الظةسئ أن غبئاعا باإلتخائغات الثصغصئ تةط 
ضاظعا  إن  وظاتثاعط  زسمعا،  ضما  اإلغةابغئ  إظةازاتعط 
غمطضعن الةرأة الضاشغئ لقساراف باقظاضاجات الفزغسئ 
طظ  خسرته  وطا  السالط،  شغ  المرأة  بعا  طظغئ  الاغ 
أظعباعا وأطعطاعا وطا تساتصه طظ الرساغئ المظاجئئ. 
ولصث اظسضج ذلك التخاد المّر سطى المرأة المسطمئ 
سفاعا  طصاض  شغ  أخابعا  تغث  الثخعص،  وجه  سطى 
وذعارتعا، وجطإ سطغعا العغقت، وجمع سطغعا طخائإ 
الثروج غغر اآلطظ طظ بغاعا، وخطسعا تةابعا، وسّرضعا 
تسظ  وأشصثعا  سفاعا،  وغةرح  تغاءعا  غثثش  لما 
سطى  وأجئرعا  وطتارطعا،  وأوقدعا  بجوجعا  اتخالعا 
جعء اتخالعا بمظ ق غرى شغعا إق الماسئ وجظغ افرباح 
وطا  جئصعا  وطا  بغةغظ  وبغصئ  تضعن  وبعثا  المادغئ. 
لتصعا طظ وبائص واتفاصغات ضسغثاو وأطبالعا، تضعن صث 
أخرجئ المرأة طظ ظسغط السغح إلى حصائه، وطظ تسظ 
الرساغئ إلى جعئعا، وطظ ضعظعا أّطاً وربئ بغئ وسرضًا 
وتحارى،  تئاع  طئاثلئ  جطسئ  إلى  غخان،  أن  غةإ 
وضعردٍة جمغطٍئ ذات رائتٍئ سئصئ، ُغساماع بطعظعا وُغحط 
سطرعا، بط ترطى بسث أن تثبض وتفصث جاذبغاعا "إلى 
تغث ألصئ رتطعا أّم صحسط"، عثا إن ظةئ وطظ غاخض 

بعا طظ افطراض وافوبؤئ الصاتطئ.
والماائع فتعال المرأة شغ السالط غرى، دون سظاء الئتث، 
ضغش أن عثه العبغصئ الئائسئ لط تتصص افعثاف الاغ 
ضصعاظغظ،  تئظغعا  وتط  لاتصغصعا،  وضسئ  أظعا  زسمئ 

ترامب یعلق فشله فی إدارة أزمۀ کورونا 
على منظمۀ الصحۀ العالمیۀ
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أخثر وزغر الحؤعن الثغظغئ وافوصاف شغ السعدان، ظخر الثغظ طفرح، صرارًا باسطغص خقة الةمسئ والةماسئ شغ جمغع 
طساجث وقغئ الثرذعم لمثة بقبئ أجابغع. وطظ جاظئه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، شغ بغان 
ختفغ: إن ترك خقة الةمسئ والةماسئ شغ تال اظاحار افوبؤئ المسثغئ، ق غضعن بحضض سام، بض غسجل المرضى، 
وق غسمح لعط بثخعل المساجث لطةمسئ وق لطةماسئ، وتآخث الاثابغر ضاشئ طظ الظزاشئ والاسصغط، وغسامر افختاء 
شغ خقة الةمسئ والةماسئ دون تعصش. وأضاف الئغان: إن افدلئ العاردة شغ خقة الةمسئ والةماسئ ق تادمظ 
الاسطغض الثائط، بض عغ ق تاططإ سثدًا ضئغرًا فدائعا. وحثد الئغان سطى أن خقة الةماسئ عغ شرض سطى الضفاغئ، 
غةإ إظعارعا لطظاس، أطا خقة الةمسئ شعغ شرض سغظ ق تسصط إق بسثر حرسغ. وأحار الئغان إلى أن التثغث سظ 
أن الةمغع صث غشطإ الزظ أظعط طسرضعن لقخابئ بالسثوى، وق غمضظ الاترز طظه، شإظه اتامال ضسغش، وبثاخئ أن 
أصض سثد لطةماسئ ابظان، ولطةمسئ بقبئ، وعثا سطى افرجح طاتصص. شإن اقتاراز ق غسظغ ترك الفرض، وإظما غصام به 
طع أخث اقتاغاذات. وخاط الئغان بالصعل: إظه طظ المآلط تصاً أن التضام شغ بقد المسطمغظ غائسعن خطعات الضفار 
المساسمرغظ حئرًا بحئر، وذراساً بثراع، شإذا اضطربئ تطك الثول شغ طسالةاعط داًء طسغظاً تئسععط، وإذا اصارتعا تًق 
ولع ضان سطى غغر جعاء خفص له التضام شغ بقد المسطمغظ!! ولضظ دولئ الثقشئ السائثة صرغئاً بإذن اهللا لظ تائع 
جظظ الضاشرغظ شغ طسالةئ طبض عثه افطعر، وإظما جاعاثي بعثي الظئغ ، شق تسطض خقة الةمسئ وق الةماسئ، 
بض إن الثي عع طسثور حرساً شق غتدر، والئاصغ غتدرون، وغسجل المرضى، وغجاول افختاء أسمالعط، وغثعئعن إلى 

المساجث غخطعن وغثسعن اهللا جئتاظه أن غصغعط حر عثا المرض، وأن غرشع الئقء والعباء.

حکام المسلمین یتبعون خطوات الکفار المستعمرین 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع!

الظصابات  شغ  ختفغ  طآتمر  خقل  ــرادات  ج (وظــعه 
المعظغئ الغعم أن اتفاصغئ وادي سربئ "ق تساوي بمظ 
التثاء الثي ضرب به الغععد الخعاغظئ الثغظ اظاعضعا 
افرض والسرض". وسرض جرادات شغ المآتمر الثي 
خعغعظغئ"  وجعه  سطى  ضرضغئ  "أتثغئ  سظعان  تمض 
والثي  الخعاغظئ  سطى  ألصاه  الثي  تثائه  طظ  شردة 
بصغئ  افخرى  الفردة  إن  وصال  طظعط،  بقبئ  أخاب 
عثغئ تثضارغئ لثى الخعاغظئ تاى "غاثضروا بأن شغ 
غعجث  طضان  ضض  وشغ  رجاقً  وطسان  والطفغطئ  الضرك 

به أترار").
سحغرة  طعصش  طظ  افردن  حمال  طظ  اآلخر  والمبال 
سئغثات الاغ تئرأت طظ ابظعا الثي صئض سطى ظفسه أن 
غضعن جفغرا لطظزام سظث ضغان غععد، شأسطظئ الئراءة 
طظه، تغث ورد شغ الثئر سظ اقجاماع: (شغ اقجاماع 
المعاشص  السئئ  غــعم  طساء  ضفرجعم  شغ  العاصع 
سحغرة  أبظاء  طظ  المةامسعن  تثارس   ٢٠١٢/٩/٢٩
تسغغظ  طعضعع  ضاشئ  السحغرة  بطثات  طظ  السئغثات 
المثضعر شغ طعصع جفغر التضعطئ افردظغئ لثى الضغان 
سحغرة  أسطظئ  وصث  لفطسطغظ،  الشاخإ  الخعغعظغ 
سئغثات"  "خالث  المثسع  ابظعا  طظ  براءتعا  السئغثات 
لصئعله طآخرا الاسغغظ جفغرا لثى "تض أبغإ"، وأخثر 
وجعاء السحغرة بغاظا صالعا شغه "إن طظ غصئض أن غاعلى 
افرض،  اغاخإ  طظ  بغث  غثه  وغدع  المعصع،  عثا 
المصثجات  واجائاح  وحردعط،  شطسطغظ  أبظاء  وصاض 
والثطعط  المترطات  جمغع  تةاوز  شصث  اإلجقطغئ، 
التمراء، وشغ ذلك إجاءة بالشئ فطاه ولسحغرته الاغ 

تائرأ طظه وطظ أطباله").
أبظائعا  بأجماء  افردن  شغ  السحائر  طظ  الضبغر  وتساج 
الثغظ صدعا حعثاء سطى برى شطسطغظ، وعع ظغحان 

 سطى خثورعط إلى غعم الصغاطئ

افردن إىل أغظ؟
الةجء البالث والسحرون

غععد  ورشخ  خعف  سظ  السابص  المصال  شغ  تتثبظا 
لاعلغ الحسإ شغ افردن التضط تصغصئ، وذلك غسعد 
إلى ذئغسئ الحسإ شغ افردن ضعظه ججءا ق غاةجأ طظ 
طع  السقصئ  إلى  تظزر  الاغ  السزغمئ  اإلجقطغئ  افطئ 
غععد طظ زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ، وعع غسطط تةط 
اظفقته  خحغئ  ضثه  الظزام  غمارجه  الاغ  الاضئغض 
سطى ضغان غععد، وعع غسطط أن السغاجات ترجط طظ 
الظزام وتسصث اقتفاصغات بأطر طظه بسغثا سظ طحاورته 
شغ الرأي والتضط، وطا التضعطات وطةالج الظعاب إق 
عظا  وجأذضر  الظاس...  ضث  الظزام  غمارجعا  أضثوبئ 
طعصفغظ سطى ضبرة المعاصش لثى عثا الحسإ افخغض:

افول طا ظصطاه الةجغرة سظ أتث أبطال افردن والثي 
جرادات  جالط  وعع  افردن  شغ  الحسإ  تصغصئ  غمبض 
ذضرت  تغث  افردن،  جظعب  شغ  الضرك  طثغظئ  ابظ 

الةجغرة الثئر الاالغ:
(وصال المعاذظ جالط الةرادات - الثي غمطك بصالئ شغ 
بعجعد  افتث  سخر  شعجأ  إظه  ظئ -  لطةجغرة  الئطثة، 
وشث طضعن طظ غععد رجاق وظساء ضاظعا غطئسعن لئج 
الماثغظغظ الغععد وغرخعن جثائطعط، طما دشسه إللصاء 
شعرا  الئطثة  أعض  "تةمع  وأضاف  باتةاععط.  تثائه 
وصاطعا  والتةارة،  افتثغئ  سطغعط  وألصعا  العشث  تعل 
بطردعط طظ الئطثة سطى الفعر". وسطص الةرادات سطى 
ذلك صائق "الحسإ افردظغ ق غصئض أن غثخض الغععد 
إلى وذظه، وطساعثة وادي سربئ بغظ افردن والضغان 
الخعغعظغ ق تمبطظا". واسائر أظه ق غةعز السماح لمظ 
بالاةعل  المصثجات  وغثظسعن  شطسطغظ  غتاطعن 
الئطثة  طعاذظغ  أن  إلى  وأحــار  افردن،  شغ  بترغئ 
به،  صام  طا  بابمغظ  وصاطعا  بصالاه  شغ  طساء  تةمسعا 

وتساعثوا سطى طظع الغععد طظ السعدة إلى بطثتعط).
وذضرت وضالئ جراجا:

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ  ـ 

وأظفص سطغعا المقغغظ. والثلغض طا تعاجعه المرأة طظ 
زغادة شغ الاسرض لطسظش واقغاخاب والاترش والفصر 
وجعء الاسطغط وجعء الرساغئ الختغئ، بض وتاى الئغع شغ 
جعق ظثاجئ الظساء المصّظع والخرغح، شغ طثاطش طظاذص 
الرجمغئ  وغغر  الرجمغئ  اإلتخائغات  وأرصام  السالط. 
تسضج حغؤاً غسغرًا طظ أتعال المرأة الماردغئ شغ ظض 
افظزمئ الرأجمالغئ الةحسئ. وغضفغ لطثقلئ سطى الفحض 
الثرغع شغ تماغئ المرأة أو الطفض - ضما غجسمعن - طا 
بات غسرف بخظثوق المعالغث الةثد (baby box)، وطا 
أدراك طا خظثوق المعالغث؟! إظه اساثاء خارخ سطى أعط 
سمض طظ أسمال المرأة وعع افطعطئ! جاء شغ طعجعسئ 
وغضغئغثغا الترة طا ظخه: خظثوق إغثاع الطفض الماثّطى 
سظه أو تاِضظئ الطفض ضما صث ُتارجط ترشغاً إلى خظثوق 
خظثوق  أو  الةثار  شغ  شاتئ  سظ  سئارة  وعع  الطفض، 
طثخص لعضعِ افذفال تثغبغ العقدة الماثطى سظعط 
أو الطصطاء بثَل ترضعط شغ أطاضظ أخرى صث ُتحّضض خطرًا 
سظ  الاثطغ  ظاعرُة  اظاحرت  وتغاتعط.  خّتاعط  سطى 
افذفال تثغبغ الِعقدة شغ السخعر العجطى بّط برزت 
شغ الصرظغظ ١٨ و١٩ وطَع تجاغث أسثاد الماثطى سظعط 
الثغظّغئ؛  المراضج  أبعاب  ُصرب  أو  المعمقت  جقت  شغ 
سظه  الماثطى  الطفض  إغثاع  خظثوق  شضرُة  ظعرت 
وبالاتثغِث شغ سام ١٩٥٢ لطتّث طظ طحضطئ وشاة الُرّضع 
بسئِإ تثطغ أجرعط سظعط (وغالئا طا غضعن المعلعد 
طظ السفاح ظاغةئ سقصات الفاغات الطائحئ خارج إذار 
بط دخطئ  افجرة). زادت حعرة عثه الفضرة تثرغةغاً 
تّغج الاظفغث شغ سثٍد طظ الثول طظث سام ٢٠٠٠ وُتسّث 
ألماظغا طظ بغِظ الثول الرائثة شغ تطئغص عثِه الفضرة 
تغُث تاعشر سطى تعالغ ١٠٠ خظثوق إلغثاع افذفال 
شغ ُطثاطش أظتاء الِئقد. وافطر ظفسه بالظسئئ لئاضساان 
الاغ ُتحغر إتخائغات سام ٢٠٠٦ سطى وضسعا لـ٣٠٠

خظثوق ذفض. تظاحُر عثِه الخظادغص ُصرَب المساحفغات 
والمراضج (اقجاماسغئ) أو سطى طساعى الضظائج وسادًة 
طا تضعُن سطى حاِضطئ باب أو رف شغ جثار خارجغ ُغفاح 
غثوغاً وبثاخطِه جرغر رذإ لغظاَم شعصُه الرضغع. تظّص 
صعاظغظ بسخ الثول - سطى ِغرار ألماظغا - سطى إطضاظّغئ 
إرجاع الطفض لعالثتِه أو والثِه شغ تالئ طا ذطئُه أتثعما 
بسث بماظغئ أجابغع وإن لط َغتثث ذلك شُغطرح شغ وصٍئ 

قتص لطائّظغ!
غضمظ  وأطبالعا  العبغصئ  عثه  شغ  الفخض  والصعل 
ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 

َ
وجض: ﴿َوَمْن أ شغ صعل اهللا سج 

غتمض  الثي  عع  وتثه  شاإلجقم  َضناكً﴾،  َمِعيَشًة   ُ َ
 الثقص لطمرأة، طظث أن ظجل سطى صطإ ظئغظا طتمث

وتاى غرث افرض وطظ سطغعا، تغث غصثم لعا وبغصئ 
وضماظئ  ورساغئ،  لعا  تماغئ  شغعا  طاضاططئ،  حاططئ 
طآضثة بالمغباق الشطغر لتصعصعا ضإظسان لعا طضاظاعا 
ُخُذونَُه 

ْ
تَأ ﴿َوَكْيَف  الثظغا،  التغاة  عثه  شغ  السزغمئ 

يَثاقاً  مِّ ِمنُكم  َخْذَن 
َ
وَأ َنْعٍض  إىَِلٰ  َنْعُضُكْم   َ ْف

َ
أ َوَقْد 

ق  الثي  اهللا  لعسث  تتصغصاً  الصغاطئ  غعم  بط  َغلِيظاً﴾، 
غثطش المغساد بثخعل الةظئ برتمئ اهللا شغ اآلخرة. صال 
َ َوُهَو ُمْؤِمٌن  ن

ُ
ْو أ

َ
مِّن َذَكٍر أ تسالى: ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلاً 

ْحَسِن َما اَكنُوا 
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
َفلَُنْحيِيَنَُّه َحَياةً َطيَِّبًة َوَجَْجِزيَنَُّهْم أ

َفْعَملُوَن﴾. وق غمضظ تطئغص عثه العبغصئ الرباظغئ إق 
الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
والصائمئ صرغئا بإذن اهللا، وعغ وتثعا الاغ جاطئصعا 
بظمعذج شرغث رائع لطالما ساحئ المرأة بثغر شغ ظطه 

 سئر صرون ذعغطئ خطئ

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
مزایدة فی األسعار واختالس و"حرب" على األقنعۀ
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