
إخابئ  سظ ٨١١٩٣  غجغث  طا  اإلخابات  سثد  بطس  تاى 
طع أضبر طظ ٣ آقف تالئ وشاة، وطظ بط إغطالغا وإغران 
وإجئاظغا وشرظسا والعقغات الماتثة... وصث ظحر الرسإ 
شغ أظتاء السالط بسئإ جرسئ اظاحاره تاى وخض سثد 
اإلخابات تاى غعم ٢٠٢٠/٣/٢٤م إلى ظتع ٤٠٤٠٠٠

إخابئ طآضثة، والعشغات تصارب طظ ٢٠ ألفا... (دوغاحغه 
شغططغ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م)، وصال أطغظ سام افطط الماتثة 
غصاض  صث  ضعشغث-١٩  وباء  "إن  غعتغرغح:  أظطعظغع 
ظغعز  (إغرو  اظاحاره"...  ضئط  غاط  لط  إن  المقغغظ 
٢٠٢٠/٣/١٩)... ولعثا طظسئ ضبغر طظ الثول المثارس 
والةاطسات والاةمسات، وضثلك دسئ إلى تزر الاةعل 
الةمسئ  خطعات  إلشاء  وإلى  الةماسغ  الختغ  والتةر 
والةماسئ... وصث ظحأت سظ ذلك أطعر تتااج إلى تعضغح:

طظ  ضشغره  أو  شاسض  بفسض  المرض  عثا  ظحأ  عض  أوقً: 
افطراض صداء طظ اهللا بما ضسئئ أغثي الظاس؟

باظغاً: عض سالب السالط الرأجمالغ عثه المسألئ طسالةئ 
ختغتئ؟ وطا عع السقج الحرسغ شغ طبض عثه التالئ؟

أجسار  سطى  (ضعروظا)  المرض  عثا  تأبغر  عع  طا  بالباً: 
الظفط بط اقصاخاد السالمغ؟

المسطمغظ  صدغئ  عغ  الثقشئ  إن  المسطمعن،  أغعا 
افسراض،  وتتفر  التثود،  تصام  بعا  المخغرغئ، 
وتفاح الفاعح، وغسج اإلجقم والمسطمعن، وضض عثا 
رجعله  وجظِئ  التضغط  السجغج  اهللا  ضااب  شغ  طسطعر 
وغضفغ  سطغعط،  اهللا  رضعان  ختاباه  وإجماعِ   
ضط  لغثرك  الاالغئ  البقبئ  افطعر  غاثبر  أن  لطمسطط 
عع شرض الثقشئ سزغط سزغط، وافطعر البقبئ عغ 

الاالغئ:
رواه  طا  شغ  سطغه  وجقطه  اهللا  خطعات  صعله  أولعا: 
َأِبغ  َسْظ  َساِخٍط،  َسْظ  الضئغر  المسةط  شغ  الطئراظغ 
 ، اهللاَِّ  َرُجعَل  َجِمْسُئ  َصاَل:  ُطَساِوَغَئ،  َسْظ  َخاِلٍح، 
َغُصعُل: «َمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت َمْيَتًة َجاِهلِيًَّة»، 
وعثا دلغض سطى سزط اإلبط الثي غصع سطى المسطط 
شغ  له  تضعن  خطغفئ  إلغةاد  غسمض  ق  الثي  الصادر 
شغ  غساتص  خطغفئ  وجعد  دلغض  عع  أي  بغسئ،  رصئاه 

سظص ضض طسطط بغسئ بعجعده.
وباظغعا: عع اظحشال أختاب رجعل اهللا  شغ إصاطئ 
رجعل  بثشظ  اظحشالعط  صئض  الثطغفئ  وبغسئ  الثقشئ 
طظخعص  أطر  المغئ  بثشظ  الاسةغض  أن  طع   ، اهللا 
واآلبار  السظظ  طسرشئ  شغ  جاء  الحرع،  شغ  سطغه 
لطئغعصغ: (وصال الحاشسغ شغ رواغئ أبغ جسغث: وأتإ 
تسةغض دشظ المغئ إذا بان طعته)، عثا بالظسئئ في 
طغئ شضغش إذا ضان عثا المغئ عع رجعل اهللا ، وطع 
رجعل  دشظ  سطى  الثطغفئ  بغسئ  الختابئ  صّثم  ذلك 
اهللا ، وعضثا شصث ظعر تأضغث إجماع الختابئ سطى 
سصإ    اهللا  رجعل  دشظ  تأخغرعط  طظ  خطغفئ  إصاطئ 

وشاته واظحشالعط بظخإ الثطغفئ.
وبالبعا: أن سمر رضغ اهللا سظه غعم وشاته صث جسض 
أطثًا قظاثاب الثطغفئ طظ السائ المئحرغظ بالةظئ ق 
غجغث سظ بقبئ أغام... بط أوخـى أظه إذا لط ُغافص سطى 
الثطغفئ شغ بقبئ أغـام، شطغصاض المثـالـش بسث افغـام 
البقبئ، ووّضـض خمسغظ رجًق طظ المسـطمغظ باظفغث 
ذلك، أي بصـاـض المثـالش، طع أظعط طئحرون بالةظئ، 
وِطـْظ أعـض الحعرى، وِطْظ ضئار الختـابئ، وضان ذلك 
سطى طرأى وطسـمع طظ الختابئ، ولط ُغـظـَصـض سـظـعـط 
ُطثالش، أو ُطظِضر لثلك، شضان إجماساً طظ الختابئ سطى 
أظه ق غةـعز أن غثـطَع المسطمعن طظ خطغفئ أضبر طظ 
بقبئ أغام بطغالغعا، وظتظ صث طدى سطغظا "جمع طظ 

البقبات"، وق تعل وق صعة إق باهللا... 
عع  لغج  المسطمعن  أغعا  الثقشئ  إصاطئ  شرض  إن 
صادر  ضض  سطى  عع  بض  شتسإ،  التجب  حئاب  سطى 
واظخروظا  المسطمعن،  أغعا  شآزروظا  المسطمغظ،  طظ 
افظخار  جغرة  وأسغثوا  المسطمغظ،  جغعش  غا 
خظع  جئتاظه  اهللا  شةسطعط  اهللا،  دغظ  ظخروا  سظثطا 
طتضط  شغ  سظعط  ورضغ  سطغعط  وأبظى  المعاجرغظ، 
بإتسان  لطاابسغظ  ذلك  صّغَث  ولضظ  صغث  دون  ضاابه 
نَْصارِ 

َ ْ
َواأل الُْمَهاِجِريَن  ِمَن  لُوَن  وَّ

َ ْ
األ ابُِقوَن  ﴿َوالسَّ

َُّ َقْنُهْم َوَرُضوا َقْنُه  َ اهللا ِ َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َر ِيَن ايَّ َّ َوا
فِيَها  ِيَن  ِ َخا ْغَهاُر 

َ ْ
األ َْتَها 

َ
حت ْرِي  جتَ َجنَّاٍت  لَُهْم  َعدَّ 

َ
َوأ

دغظ  لظخرة  لما  وذلك  الَْعِظيُم﴾،  الَْفْوُز  َذلَِك  بَداً 
َ
أ

ضرغط،  وشدض  سزغط  أجر  طظ  الثقشئ  وإصاطئ  اهللا 
تاى إن المقئضئ تمطئ جظازة جسث بظ طساذ جغث 
افظخار رضغ اهللا سظه ضما جاء شغ المساثرك سطى 

الختغتغظ لطتاضط لسزط شدض ظخرة دغظ اهللا.
سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  ضطمئ  طظ 
بظ خطغض أبع الرحائ بمظاجئئ الثضرى الــ٩٩ لعثم 

دولئ الثقشئ

اظاحر شغروس ضعروظا (ضعشغث-١٩) شغ السالط طظ حرصه إلى غربه، شاسططئ طزاعر التغاة الغعطغئ، وتةر الظاس 
سطى أظفسعط ذعسغاً شغ بغعتعط طثاشئ السثوى، وتعصفئ الُةمع والةماسات، تاى بغئ اهللا الترام وطسةث ظئغه 
خطى اهللا سطغه وآله وجطط َخَطَغا طظ المسامرغظ والمخطغظ، شغ طحعث طا ضان لغاثغطه أطعر المتططغظ والئاتبغظ 
نَساُن َضِعيفاً﴾. إن جمغع الئحر غعاجععن عثه الةائتئ،  ِ

ْ
سطى وجه افرض! لغتص صعل ربظا سج وجض: ﴿وَُخلَِق اإل

وعط شغ تاجٍئ طاجٍئ إلى رساغٍئ تصغصغٍئ، طظ دولٍئ تعاط تصاً بحآون الظاس، الثغظ عط بتاجٍئ إلى دولٍئ تعاط 
باسائاره صدغًئ  خطغفٍئ غاساطض طع المرض  بالئحرغئ ولغج بالمادغئ والربح شصط، تتااج الئحرغئ الغعم إلى 
إظساظغًئ شغ المصام افول، بشخ الظزر سظ أدغاظعط وطثاعئعط وأسراصعط، ولغج صدغًئ اصاخادغًئ ظفسغًئ تساظث 
شغ طسالةاتعا إلى طثى ظفع الفرد لطثولئ، ضما تثث شغ ظزرغئ "طظاسئ الصطغع" الاغ أرادت برغطاظغا ظعةعا شغ 
الاساذغ طع جائتئ ضعروظا. غتااج السالط الغعم، إلى صغادٍة سالمغٍئ جثغثٍة إلخراج الظاس طظ الزطمات إلى الظعر، 
وطظ جعر السطماظغئ ورأجمالغاعا إلى سثل اإلجقم ودولاه (الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة)، وصث آن 
ََّ بَالُِغ  أواظعا بإذن اهللا السجغج التمغث، وق جغما بسث طرور ٩٩ جظًئ سطى عثطعا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج، ﴿إِنَّ اهللا
ٍء َقْدراً﴾. وغصعم المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر باشطغئ حاططئ لضض طا ظحره  ْ َ َُّ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل اهللا

َ
أ

تجب الاترغر تعل السالط بثخعص جائتئ شغروس ضعروظا (ضعشغث-١٩)، واهللا جئتاظه ولغ الاعشغص، ظسط المعلى 
وظسط الظخغر. لماابسئ عثه الاشطغئ الحاططئ سطى الرابط الاالغ:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/66906.html

دور ترضغا يف الخعطال! 
لخالح طظ؟
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

تثاسغات شريوس ضعروظا

إن طظ غظخر السمض إلصاطئ الثقشئ صئض أن ُتصام 
أجره أضئر وأسزط طظ ظخرة الثقشئ بسث صغاطعا
ْغَفَق ِمْن َقْبِل الَْفْتِح َوَقاتََل 

َ
﴿َال يَْسَتوِي ِمْنُكْم َمْن أ

ْغَفُقوا ِمْن َنْعُد َوَقاتَلُوا 
َ
ِيَن أ َّ ْقَظُم َدرََجًة ِمَن ا

َ
وَحَِك أ

ُ
أ

َُّ بَِما َيْعَملُوَن َخبرٌِي﴾،  ُْسىَن وَاهللا َُّ احلْ َوُكالًّ وََعَد اهللا
تضعن  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إلى  لظدرع  وإظظا 
عثه الثضرى الااجسئ والاسسعن طصثطًئ لظخر اهللا 
السزغط صئض الثضرى المؤعغئ إللشاء الثقشئ، وطظ 
بط تحرق الثقشئ الراحثة سطى الثظغا طظ جثغث 
َِّ َفْنرُصُ َمْن  بَِنرْصِ اهللا  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  أطرغضا تصش وراء ترب افجسار الظفطغئ ...٢

-  أطرغضا وذالئان... طظ الرابح وطظ الثاجر؟ ...٢

- بعرة الحام تسغر سطى الةمر شغ ساطعا الساحر

   وأتعج طا تتااجه عع الصغادة السغاجغئ المثطخئ 

   العاسغئ ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                                      السثد: ٢٨٠ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ٨ طظ حسئان ١٤٤١عـ / ١ ظغسان /أبرغض ٢٠٢٠ طـ                                           

ضطمئ السثد

قظث  "ععم  طةطئ  سظ  الارضغئ  افظاضعل  وضالئ  ظصطئ 
جضغعرغاغ تعدي" افطرغضغئ طصاق غعم ٢٠٢٠/٣/٢٥
شاظاولئ  الخعطال.  شغ  الارضغئ  اإلجعاطات  دور  تعل 
المةطئ الاغ تسظى بصداغا افطظ شغ أطرغضا السغاجات 
اقصاخادغئ وافطظغئ الاغ ذئصاعا ترضغا شغ الخعطال، 
شغ  ترضغا  اجاثثطاعا  الاغ  الظاسمئ  بالصعة  شأحادت 
لارضغا  الصعي  الحسئغ  والثسط  "اإلرعاب"  طعاجعئ 
الارضغئ  اإلجعاطات  إلى  وأحارت  الخعطالغ،  والةغح 
وتطعغر  الاظمغئ  سمطغئ  شغ   ٢٠١١ سام  طظث  المعمئ 
اقصاخاد الخعطالغ. ولفائ إلى الةععد المضبفئ الاغ 
صاطئ بعا ترضغا لجغادة صثرات الةغح الخعطالغ الثي 
أخئح طسآوق سظ افطظ سصإ اظستاب صعات اقتتاد 
افشرغصغ طظ الئقد. وصالئ "إن تثرغإ وتةعغج الصعة 
تشغغر  إلى  الحئاب  ترضئ  دشع  الخعطالغئ  السسضرغئ 
تضاغضاتعا". وذضرت أن "الترضئ وجسئ ظطاق عةماتعا 
ضث المثظغغظ وبثأت باجاعثاف الساططغظ افتراك شغ 
الخعطال". وعثا غضحش دور ترضغا لتساب أطرغضا الاغ 

تتارب ترضئ الحئاب الاغ تظادي باطئغص اإلجقم.
 والةثغر بالثضر أن ترضغا أغطصئ جفارتعا سام ١٩٩١
بسث اقظصقب سطى سمغض أطرغضا جغاد بري سام ١٩٩٠

والثي تاول السعدة لطتضط ولضظه عجم شغ حعر أغار سام 
١٩٩١ وعرب إلى ضغظغا، وطظ بط صاطئ أطرغضا شغ آب 
سام ١٩٩٣ باحضغض تتالش باجط خادع "سمطغئ إسادة 
افطض" طضعن طظ صعاتعا وصعات طظ بقد إجقطغئ ضارضغا 
وطخر وباضساان وطالغجغا لثثاع أعض الئطث المسطمغظ، 
الاغ  الخعطال  شغ  ظفعذعا  ترضغج  إلسادة  طتاولئ  شغ 
تعلغعا أعمغئ لمعصسعا اقجاراتغةغ شغ الصرن افشرغصغ.
وصث بثأ الاثخض افطرغضغ شغ آب ١٩٩٢ تتئ طسمى 
إرجال المساسثات إلى المظضعبغظ شغ الترب الثائرة، 
اإلغابئ،  صعى  لتماغئ  سسضرغئ  صعى  إرجال  بط  وطظ 
بما  غئثأ  الثي  الاثخض،  شغ  أطرغضا  سادة  سطى  وذلك 
غسمى طساسثات إظساظغئ، وعغ لغسئ ضثلك، وإظما 
وعغ  الباظغئ  الثطعة  تطغعا  بط  وطظ  لطاثخض،  خطعة 
وتأطغظ  المساسثات  لتماغئ  سسضرغئ  صعى  إرجال 
تعزغسعا، وطظ بط تطغعا الثطعة البالبئ وعغ الاثخض 
المئاحر تتئ طسمغات زائفئ طثاطفئ. سطما أن الرئغج 
لطخعطال  صخغرة  بجغارة  صام  افب  بعش  افطرغضغ 
بثرغسئ اإلحراف سطى المساسثات اإلظساظغئ! بض لرؤغئ 
العضع سطى افرض قتثاذ الصرار بالاثخض. شالمساسثات 
اإلظساظغئ شغ صاطعس الثول اقجاسمارغئ تسظغ أجطعبا 
أجئرت  وصث  البروات.  وظعإ  الظفعذ  وبسط  لطسغطرة 
آذار  حعر  شغ  اقظستاب  سطى  تطفاؤعا  وطسعا  أطرغضا 
سام ١٩٩٤ بسثطا واجععا طصاوطئ صعغئ طظ أعض الئطث، 
شاضئثت أطرغضا خسائر سسضرغئ؛ ظتع ١٨ صاغق و٧٠

جرغتا تسإ تصارغرعا، واسائرتعا الثسائر افضئر بسث 
ترب شغاظام.

ولضظ الخراع بغظ أطراء الترب اجامر إلى أن تمضظ اتتاد 
المتاضط اإلجقطغئ طظ اجاقم التضط سام ٢٠٠٦ شأغثه 
ساطئ الظاس والاةار وصادة الصئائض الثغظ صثطعا الثسط 
بسإ تعصعط لاطئغص اإلجقم ورغئاعط لطاثطص طظ 
الفعضى الاغ أحاسعا أطراء الترب الثغظ ضاظعا أدوات 
لطثول اقجاسمارغئ الماخارسئ، وبفدض تطئغص بسخ 
والةعع  الفصر  وزال  افطظ  اجااإ  اإلجقطغئ  افتضام 
لطاثخض.  ضثرغسئ  دساغاه  غظحر  المساسمر  ضان  الثي 
ولضظ أطرغضا ق تاتمض رؤغئ ذلك غتثث، شمسظى ذلك 
اقجاصقل سظ المساسمر، شاترضئ جعًا وبترًا بثرغسئ 
طتاربئ (اإلرعاب)، ودشسئ صعات أشرغصغئ وخاخئ إبغعبغئ 
وأوغظثغئ لاصاتض لتسابعا برًا ضث ظزام المتاضط الاغ 
تاولئ تطئغص اإلجقم، شامضظئ أطرغضا طع سمقئعا طظ 
إجصاط تضط المتاضط ولضظ ترضئ الحئاب المةاعثغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٤/٣
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الةعاب:
إن شغروس ضعروظا أذطص سطغه عثا اقجط باإلظةطغجغئ 
(Crown) وتسظغ الااج بالسربغئ، فن حضطه تاجغ سظث 
السرض بالمةعر اإللضاروظغ، وضان أول اضاحاف له سام 
١٩٦٠ باجط ضعروظا شغرغثي. وطظ سائطئ عثا الفغروس 
الخغظغئ  ضعظس  ععظس  طظطصئ  شغ   ٢٠٠٣ سام  ظعر 
شغروس أذطص سطغه جارس، وجةض ٨٤٢٢ إخابئ طظعا 
٩١٦ تالئ وشاة، وشغ ساطغ ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ ظعرت طظه 
جققت جثغثة، وعضثا بثأ غزعر شغ السظعات الاالغئ، 
ضان  ولضظ   ٢٠١٤ سام  وشغ   ٢٠١٢ سام  شغ  وخاخئ 
طتثودا شغ بسخ الئقد وبظسإ صطغطئ. وصث ظعر طرة 
شغ   ٢٠١٩ سام  أول/دغسمئر  ضاظعن  بثاغئ  شغ  أخرى 
طثغظئ ووعان الخغظغئ وغحئه شغروس جارس٢ بظسئئ 
٩٦٪، شأذطص سطغه ضعروظا ٢٠١٩ واخاخارا ضعشغث-١٩
ظسئئ لزععره سام ٢٠١٩، وضاظئ السثغث طظ اإلخابات 
شغ  والتغعاظغ  الئتري  لططسام  بسعق  طرتئطئ  افولغئ 
طظعا شغ السثغث طظ  الخغظغئ، شاظاحر  ووعان  طثغظئ 
الئقد المةاورة، شزعر تحابه له طع شغروجات الثفاشغح 
الااجغئ بظسئئ ٩٦٪ طما جسض ضعظه افخطغ عع الثفاشغح 
طرجتاً. وصث تجاغثت أسثاد العشغات، أغطئعط شغ الخغظ 

]‚hÖdÅh;‡b;;ÑÊŸ^;Ïl˜l

;Ï…˜£\;ôÖ…;Ê·;€—;‘ÑÅià

€Ëæ¡;€Ëæ¡

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر
"جائحۀ کورونا بین اإلسالم والرأسمالیۀ!"

السآال:السآال:
أسطظئ الخغظ فول طرة غعم أسطظئ الخغظ فول طرة غعم ٤٤//١١//٢٠٢٠٢٠٢٠م وخاخئ شغ طثغظئ ووعان سظ إخابئ السحرات بمرض ضعروظا م وخاخئ شغ طثغظئ ووعان سظ إخابئ السحرات بمرض ضعروظا 
وأذطص سطغه ضعشغث-وأذطص سطغه ضعشغث-١٩١٩، بط حمض دول السالط ضطعا تصرغئا، واتثثت ضبغر طظ الثول إغقق التثود وتزر طظع ، بط حمض دول السالط ضطعا تصرغئا، واتثثت ضبغر طظ الثول إغقق التثود وتزر طظع 
الاةعل بط وصش خطعات الةمسئ والةماسئ... وصث وجه عثا المرض ضربئ لقصاخاد السالمغ. وبثأت أطرغضا الاةعل بط وصش خطعات الةمسئ والةماسئ... وصث وجه عثا المرض ضربئ لقصاخاد السالمغ. وبثأت أطرغضا 

تائادل اقتعاطات طع الخغظ...تائادل اقتعاطات طع الخغظ...
شما عع طخثر عثا العباء؟ وطا طثى تأبغره الفسطغ سطى اقصاخاد السالمغ؟ بط طا عع السقج الختغح له؟ وعض شما عع طخثر عثا العباء؟ وطا طثى تأبغره الفسطغ سطى اقصاخاد السالمغ؟ بط طا عع السقج الختغح له؟ وعض 

غةعز وصش خطعات الةماسئ والةمسئ بسئإ عثا المرض؟غةعز وصش خطعات الةماسئ والةمسئ بسئإ عثا المرض؟



افربساء ٨ طظ حسئان ١٤٤١عـ / ١ ظغسان /أبرغض ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٨٠

إن اقتفاق الثي وصساه ترضئ ذالئان طع أطرغضا طآخرا 
تسعثت  شصث  طصاض،  شغ  وبعاباعا  الترضئ  أخاب  صث 
وأن  أطرغضا  سطى  ضان  أغاً  تظخر  ق  بأن  ذالئان  ترضئ 
في سمطغاٍت ضث أطرغضا،  ق تضعن أششاظساان طظططصاً 
وُكْم  وبثلك تضعن صث خالفئ صعله تسالى: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ
يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ﴾، وصعله : «الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم،  ِّ يِف ا
َال يَظْلُِمُه، َوَال يَْخُذلُُه»، شطع أن أعض باضساان طبقً تسّرضعا 
وبمعجإ  ذالئان  شإن  أطرغضا  غث  سطى  والثبح  لطصاض 
لطصاض  جاارضعط  بض  ظخرتعط  تساطغع  لظ  اقتفاق 
والثبح، شئسث عثا اقتفاق شإظه طمظعع سطى ذالئان أن 
تظخر طسطماً، بض طططعب طظعا أن تصاتطه إن عع أخض 

باتفاصعا طع أطرغضا..!! عثا أوقً.

أطا باظغاً شإظه ق غةعز لمسطٍط أن ُغسالط ضاشرًا وغضاإ 
بغظه وبغظه السععد والمعابغص ُطآبرًا جقطئ الضاشر سطى 
جقطئ أخغه المسطط، شالمسطمعن أطئ واتثة طظ دون 
الظاس؛ ِجطُمعط واتثة وتربعط واتثة، شق غةعز أن 
َغساأبر أتٌث بِسطمعط أو تربعط دون باصغ المسطمغظ، 
وعثا افطر لط غضظ طاخعرًا غعم أن ضان المسطمعن 
غتضمعط رجٌض واتٌث بغثه إسقن الترب وإسقن الِسطط.
إن أطرغضا دولٌئ اجاسمارغٌئ رأجمالغٌئ وعغ تتاض أراٍض 
أن  غةإ  الاغ  عغ  الفسطغئ  الترب  شتالئ  لطمسطمغظ، 
شطسطغظ  غتاطعن  الثغظ  والغععد  شُعط  طسعا،  ُتـاثث 
اآلن  غغرعا  أو  ذالئان  تساطع  لط  وإن  بسعاء،  جعاء 
طصاتطئ أطرغضا شطغج أصض طظ أن تئصى تالئ الترب بغظظا 
وبغظعا، وصث اجاطاسئ ذالئان ذعال تسسئ سحر ساطًا 
غ  أن ُتثغص أطرغضا َوَبال اساثائعا سطى المسطمغظ وُتمرِّ
أظفعا بالاراب؛ شصث خاضئ طسعا أذعل ترٍب تثعضعا 
أطرغضا شغ تارغثعا وصاطئ وجرتئ طظ جظعدعا اآلقف، 
شغ  أطرغضا  خسرتعا  الاغ  المطغارات  طؤات  سظ  شدقً 
تربعا شغ أششاظساان، وطظث زطظ أوباطا وأطرغضا تتطط 
ٍف غتفر لعا طاء وجععا وغئصغ لعا بسخ  بثروجٍ طحرِّ
عغئاعا وطا ضان غمظسعا إق خطفعا وِضئرعا وضعظعا ق 

ترغث الثروج بمزعر المعجوم.
ساه ذالئان طظ اتفاٍق ُطعغٍظ ضان فطرغضا ذعَق  إن طا وصَّ
أوحضئ  أظعا  طع  العجه  طاء  طظ  حغؤاً  لعا  أبصى  ظةاٍة 
أن تفصث العجه وطاءه، وترضئ ذالئان إذا طا احاشطئ 
بالسغاجئ وإدارة حآون الظاس داخض أششاظساان شإظعا 
جاجغث سثد الثول العظغفغئ الاغ تثثم أطرغضا لغج 
فن اقحاشال بالسغاجئ خطأ ولضظ فن السغاجئ لغسئ 
سمطعا ولط تربِّ أسداءعا سطغعا، وق َسَةإ إذن طظ أن 
غثرج تراطإ صئض أغاٍم صطغطئ لغصعل: (إن أطرغضا ضاظئ 
الحرذغ  سمض  تسمض  الجطان  طظ  سصثغظ  طثى  سطى 
شغ أششاظساان)، وضأن لسان تاله غصعل إظظا لظ ظثرج 
طظ أششاظساان تاى غصعم غغرظا بثور الحرذغ، شعض 

جغضعن الحرذغ عثا عع ترضئ ذالئان؟!
بقد  شغ  أطرغضا  تائسعا  الاغ  اقجافراد  جغاجئ  إن 
ضان  الزظ  ولضظ  جثغثة  جغاجًئ  لغسئ  المسطمغظ 
بأشراد أبظاء عثه الترضات أن غثوروا طع الصرآن وعط 
طظ ذاق تقوة الصاال والةعاد ضث الضاشر المساسمر 
الضرتعن  دول  إلى  ُظدغش  أن  أطا  وبطثعط،  فرضعط 
فطرغضا جثدًا شعثا طما ق ِصئض  اطاً  دولًئ جثغثًة وُخثَّ
المسطمغظ  بقد  أن  شافخض  دغظاً،  أو  سصقً  بصئعله 
واتث،  وِجطمعط  واتثة  المسطمغظ  ترب  وأن  واتثة 
أن  الةعاد  وجظعات  الصاال  جاتات  َخِئر  لمظ  ولغج 

الروجغ ُغزعر طثى تخمغط روجغا سطى الئصاء ضثولٍئ 
سمطغئ  شغ  ُتحارك  الاغ  الــثول  طظزعطئ  شغ  شاسطئ 

تسسغر وإظااج الظفط.
لضّظ عثا الاتثي الروجغ شغ تصغصاه إّظما عع ُطعجه 
فطرغضا ولغج لطسسعدغئ، وعع رجالئ روجغئ واضتئ 
طفادعا أّن روجغا جائصى دولئ طآبرة شغ سالط الظفط، 
وأّظعا لظ تصئض باعمغح دورعا بأي تالٍئ طظ افتعال.

إّن ضض المآحرات والثقئض ُتحغر إلى أّن أطرغضا عغ 
الاغ تصش وراء السسعدغئ شغ صغاطعا بعثا الاثفغخ 
غغر  بخعرٍة  اإلظااج  وزغــادة  الظفط  فجسار  المفاجأ 

طسئعصئ طظ صئض، وطظ عثه الثقئض:
تتالش  إصاطئ  بأّن  افطرغضغ  الطاصئ  وزغر  تخرغح   -١
ظفطغ أطرغضغ جسعدي عع طا غاط تثاوله طظ ُخّظاع 
السغاجئ افطرغضغئ اآلن، وطا غآضث عثا الاخرغح بثء 
الضعظةرس  أسداء  طظ  ضاغط  جغاجغ  تضاض  تحّضض 
أطرغضا  طع  الضاطض  بالاظسغص  السسعدغئ  ُغطالئعن 
لخغاغئ جغاجئ ُطحارضئ ترجط خطط إظااج وتسسغر 

الظفط.
الطاصئ  وزارة  طظ  ُطمّبض  إلرجــال  الاتدغر  غاط   -٢
افطرغضغئ إلى السسعدغئ لغصدغ شغعا حعرًا سطى افصض 

لقتفاق سطى تفاخغض السغاجغات الظفطغئ لطئطثغظ.
شغ  جغثخض  بأّظه  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  صعل   -٣
ظجاع الظفط الثولغ شغ العصئ المظاجإ، وإسرابه سظ 
اساصاده بأّن ترب الظفط التالغئ بغظ روجغا والسسعدغئ 
طئظغ  بأجره  اصاخادعا  فّن  لروجغا،  ُطثّطرة  جاضعن 

سطى الظفط، وجاضعن ضثلك جغؤئ لطسسعدغئ.
شأطرغضا ترغث إذًا طظ عثه الترب الظفطغئ إخراج روجغا 
طظ المسادلئ الظفطغئ، والئصاء لعتثعا تاتّضط شغ الظفط 
السسعدغئ  تئسغئ  خقل  طظ  وتسسغرًا  وتسعغصاً  إظااجاً 
لعا، وعع أطر لط غسث خاشغاً سطى الماابسغظ، شالسسعدغئ 
شغ سعث المطك جطمان وابظه طتمث تتّعلئ إلى طةرد 
أداة ذّغسئ بغث أطرغضا، شأخئتئ رعظ إحارتعط شغ ضض 
جغاجاتعا الثارجغئ والظفطغئ، شفغ الفارة افخغرة تّط 
السسعدغئ،  الظفط  وزارة  وذعاصط  وزراء  جمغع  تئثغض 
وجغء برجال وذعاصط جثد ُغظّفثون افجظثة افطرغضغئ 
بتثاشغرعا طظ دون أي اساراض، وسطى جئغض المبال 
أسطظئ أطرغضا أّظعا احارت ٧٧ ططغعن برطغض ظفط طظ 
اتاغاذغ  شغ  الظصص  لمضء  رخغص  بسسٍر  السسعدغئ 
الظفط اقجاراتغةغ افطرغضغ، وواضح أّن عثا عع أتث 
أجئاب تثفغخ جسر الظفط شغ العصئ التالغ، بّط طا 

غطئث شغ المساصئض أن غسعد باتةاه الخسعد.
شتضام السسعدغئ الغعم غعثرون بروات افّطئ بطرغصئ 
غغر طسآولئ ق لحغء إق لثثطئ المخالح افطرغضغئ، 
ولاظفغث أجظثة المساسمرغظ افطرغضغغظ الةحسغظ طظ 

 دون أن غرف لعط جفظ

ظحر طعصع (بغ بغ جغ، الةمسئ، 25 رجإ 1441عـ، 2020/03/20م) خئرا صال شغه: "غصعل إدرغج لضرغظغ شغ 
"الثطغب اإلطاراتغئ": "غئثو أن طاشغرات ضئرى جاطتص بسالط شغما بسث رسإ ضعروظا، صث تفدغ إلى زسجسئ رضائج 
الظزام الثولغ الراعظ، لغفسح المةال واجساً إلرجاء ظزام دولغ جثغث"، وطظ جعاه صال طتمث ساضش جمال إن 
"الظزام السالمغ الثي ظسغح شغ أذره الفضرغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ واإلدارغئ اآلن غاسرض إلى اخائارات 
جثغئ تعج ضغاظه بصعة بغظ التغظ والتغظ، تاراوح بغظ أزطات طالغئ تسخش باصاخادات ُدوِلِه، أو تطعبات بغؤغئ 
تاةاوز طثاذُرعا ظطاَصعا المتطغ واإلصطغمغ، أو تعترات جغاجغئ تظثر باتعل خراسات طتطغئ إلى إصطغمغئ أو 

دولغئ، أو أوبؤئ تاةاوز صثرات السثغث طظ الثول سطى الاساطض طسعا"."
: لصث أصّر الظزام الثولغ أجمسه بفحطه شغ طضاشتئ أخشر طثطعق سطى وجه افرض، وترك الئحرغئ تطصى 
 : تافعا وعع شغ غغه جادر. طع أظه طصطعع به سطمغا وذئغا وحرسغا أن لعثا الثاء دواء، غصعل رجعل الرتمئ
» رواه طسطط، ولضظ بسئإ الطرغصئ السطمغئ والطئغئ الفاجثة  اِء بََرأَ ِبإِْذِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ «لِكُلِّ َداٍء َدَواٌء َفإَِذا أُِصيَب َدَواُء الدَّ
الاغ تائسعا المآجسات الختغئ شغ السالط، والاغ تاتضط شغعا المظفسئ المادغئ تخرا، شطط ولظ غاعخطعا إلى 
دواء حاف غاساشى بعاجطاه الظاس دون تثوث طداسفات، شالسصارات الاغ تخظسعا عثه المآجسات لمسالةئ 
افطراض طظ طبض دواء السضري أو الدشط غسئإ تظاولعا أسراضا جاظئغئ تضعن أتغاظا أجعأ طظ أسراض المرض 
ظفسه، تاى غزض المرغخ طدطرا إلى إظفاق طاله شغ حراء المجغث طظ الثواء، شعغ شغ التصغصئ تطمع شغ 
ضسإ "زبائظ" دائمغظ، وق تاساطض طع المرضى طساططئ إظساظغئ، بض طساططئ طظ غسمعن طةازا "حغاذغظ 
السثاب". غضاد الحةر والتةر غظطص شغ ضض جائتئ تطط به جعاء أضاظئ خشغرة أم ضئغرة، شغخغح شغ الئحرغئ 
جمساء وشغ طصثطاعا افطئ اإلجقطغئ ألط غضش طا اضاعغاط به ألش ألش طرة طظ عثا الظزام السالمغ الثي 
أوردضط طعارد العقك؟! ألط غتظ وصئ تطئغص الظزام الرباظغ الثي غظةغضط طظ وغقت الثظغا وسثاب اآلخرة؟!

والمةامع!"  وافجغال  افجرة  غتمغ  "اإلجقم  تمطئ  فسمال  الثااطغ  المآتمر  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  سصث 
العاجسئ الاغ تدمظئ سصث طآتمرات وظثوات ولصاءات تغئ طع الظاس، وذلك غعم السئئ ٠٤ حسئان ١٤٤١عـ، 
المعاشص ٢٨ آذار/طارس ٢٠٢٠م، شغ تمام الساسئ ٧:٣٠ طساًء، وصث بث المآتمر سئر جمغع تسابات وجائض 
الاعاخض اإللضاروظغ الثاخئ باطفجغعن الاشغغر الةثري. صثم الئرظاطب افجااذ طتمعد ضار رئغج المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا وافجااذ جطغمان أوغعرلعا الئاتث السغاجغ وأتث ضااب طةطئ الاشغغر الةثري، عثا 
واظدط خئراء شغ عثا المعضعع إلى الئرظاطب سئر اقتخال المئاحر وصغمعا طع الدغعف الماتثبغظ شغ افجاعدغع 

الرجائض وظاائب التمطئ. بط تمئ صراءة الئغان الثااطغ شغ ظعاغئ المآتمر.

ُظخرة  وبغظ  بغظه  َغتعل  باتفاٍق  وصااله  جعاده  ُغظعغ 
إخعاظه، شالسالُط ُضـطه بثأ غتسإ لطمسطمغظ ألش تساب 
وعط لغج لعط ضغان أو دولئ شضغش لع ضان لظا دولئ 
أطرغضا  رأجه  وسطى  تراجع  شغ  ضطه  شالسالط  وضغان؟! 
جعاء سطى المساعى السغاجغ أو اقصاخادي، والثظغا 
أخئتئ طرحتًئ لغضعن اإلجقم ودولاه عما العرغث 

الفسطغ لعثه افظزمئ.
طع  اتفاصعا  طظ  افضئر  الثاجر  عغ  ذالئان  ترضئ  إن 
ظظَّئ  ربما  الاغ  المضاجإ  بسخ  طظ  بالرغط  أطرغضا، 
طظ  أجراعا  إخراج  طبض  طظ  تصصاعا  أظعا  ذالئان 
السةعن افششاظغئ، وصث ُغسمح لعا بةسض بسخ أتضام 
تشغر  وق  سغظاً  والشرب  فطرغضا  تظضأ  ق  الاغ  الحرغسئ 

لطرطاد  ذّرًا  وإظما  حغؤاً  العظغفغئ  دولاعا  ذئغسئ  شغ 
الاغ  الثسارة  إلى  غظزر  السغاجغ  ولضظ  السغعن،  شغ 
خسرتعا ذالئان باتفاصعا طع أطرغضا، شطالئان خسرت 
باقتفاق طئثئغاعا وتارغثعا الةعادي ضث أساى صعة 
وطا  بالاراب،  أطرغضا  أظش  غئ  وطرَّ افرض،  وجه  سطى 
جاسئ، والاارغت ضان  بغظعا وبغظ الظخر إق خئر  ضان 
جغسةض لعا أظعا أخرجئ الضاشر المساسمر طظ أرضعا، 
إلى  افتعال  أتسظ  شغ  المطاف  بعا  غظاعغ  أن  أطا 
طحارضئ غاظغ شغ وضع دجاعر فششاظساان غطئص شغه 
ججٌء طظ اإلجقم شغ السغاجئ الثاخطغئ وتئصى السقصات 
عثا  ظخٍر  شأي  اإلجقم،  أجاس  سطى  لغسئ  الثارجغئ 

وأي إظةاز؟!
أن  ذالئان  طظ  والمثطخغظ  السصقء  سطى  غةإ  ضان 
غأخثوا سطى غث صادتعط، وضان غةإ سطى ذالئان أن 
تثرس الاارغت والفصه جغثًا تاى ق تضعن ُذسماً فطرغضا 
ترضئ  أضئر  ُتتغِّث  وعغ  المظاخر  زعع  تجعع  وتةسطعا 
طمظ  بأخعاتعا  لاطتصعا  المسطمغظ  بقد  شغ  طسطتئ 
ضان غتمض السقح غعطاً ضثعا، وجغضعن عثا اقتفاق 
شغ  وظخرتعط  إخعاظعا  سظ  ذالئان  شغه  تاثطى  الثي 
إلى  سطغعا  وحظار  سار  وخمئ  عع  الثارج  أو  الثاخض 
غعم الثغظ، وطظ غثري ق صثر اهللا شطربما ظحعث غعطًا 
تمض  شغ  إخعاظعط  ضث  السقح  ذالئان  شغه  تتمض 
السقح بتةئ طتاربئ (اإلرعاب)، وتخئح ذالئان دولئ 
ُتـصاتض بالعضالئ ضما غفسض المسطتعن شغ لغئغا والغمظ 

وغغرعا!!
إظه لمتجٌن تصغصًئ طا وخطئ له ذالئان شضاظئ ضالاغ 
أظعا  ولع  وجظغظ،  جظغظ  إتضام  بسث  غجلعا  ظصدئ 
أن  لسطمئ  شغه  افوزان  وتشغر  الثولغ  المعصش  سصطئ 
أطرغضا وظةط الشرب ضطه صث أزف سطى الرتغض، والسالط 
وسصغثته،  والشرب  أطرغضا  زطظ  غغر  لجطٍظ  غاحعق 
الرأجمالغئ  السصغثة  ظرى  إظظا  أصعل  سظثطا  أبالس  ق  بض 
بأظزماعا وصعاظغظعا تطفر أظفاجعا افخغرة، وجغضعن 
السالط بإذن اهللا طع طئثأ جثغث وسصغثة تتضط السالط 
جثغثة، وق غضعن ذلك إق بالثقشئ الاغ غرتسث الضفار 
غةإ  وضان  ذضرعا،  سظث  صطئعط  وغظثطع  تروشعا  طظ 
سطى ذالئان أن تاعصش صطغق سظث صعله تسالى: ﴿َوَألَِّع 
اء َغَثصًا﴾، وسظث  اْجَاَصاُطعا َسَطى الطَِّرغَصِئ َفَْجَصْغَظاُعط طَّ
تَُكونُواْ  إِن  الَْقوِْم  ابْتَِغاء  يِف  تَِهُنواْ  ﴿َوالَ  جئتاظه:  صعله 
الَ  َما   ِّ اهللا ِمَن  َوتَرُْجوَن  ملَوَن 

ْ
تَأ َكَما  لَُموَن 

ْ
يَأ َفإِغَُّهْم  لَُموَن 

ْ
تَأ

ُّ َعلِيًما َحِكيماً﴾. يَرُْجوَن َواَكَن اهللا
ظسأل اهللاَّ أن غأخث بأغثي المثطخغظ طظ ذالئان وأن 

 ُغرحثعط إلى أتسظ أطرعط

أطرغضا تصش وراء ترب افجسار الظفطغئ

طظث تفاعمات سام ٢٠١٦ بغظ السسعدغئ وروجغا تعل 
تخص إظااج الظفط بغظعما، وافجسار تصرغئاً شغ تالئ 
طساصرة سظث تثود السئسغظ دوقرًا، شفغ تطك الافاعات 
طظعا  برطغض  ططغعن   ١,٨ بتعالغ  اإلظااج  تثفغخ  تّط 
١,٢ ططغعن برطغض تسمئ طظ طظزمئ أوبك والئاصغ 

تّط تسمعا طظ تخئ روجغا.
ظسئغًا  افجسار  شغعا  وبئائ  اقتفاصغئ  عثه  وخمثت 
تسرضئ  تغث   ،٢٠٢٠ آذار/طــارس  حعر  طططع  تاى 
الئارول  وشرة  بسئإ  ذلك  بسث  لقظثفاض  افجسار 
خارج  طظ  جثد  طظاةغظ  دخعل  وبسئإ  افجعاق،  شغ 
طظزمئ أوبك، وأخغرًا بسئإ ضعروظا، وعع افطر الثي 
ُتمّبض  الاغ  السسعدغئ  بغظ  جثغث  اتفاق  سصث  تطّطإ 

أوبك، وبغظ روجغا بالث أضئر ُطظاب لطظفط شغ السالط.
شططئئ السسعدغئ وبطرغصئ شّةئ طظ روجغا وبثون أي 
ططغعن  بمسثل  إظااجعا  تثفغخ  تفاوض  أو  ُطصثطات 
السسعدغئ  ذطإ  روجغا  شاجاعةظئ  غعطغاً،  برطغض 
المفاجأ عثا، ورشداه فّظعا شعمئ طظه أّظه ظعع طظ 
ذرغسئ  الرشخ  ذلك  طظ  السسعدغئ  شاتثثت  اإلطقء، 
غمضظعا  جصش  فسطى  إظااجعا  بجغادة  وصاطئ  لعا، 
العخعل إلغه طظ دون أي تفاعط طع الروس، وظسفئ 
بثلك  تضاِش  لط  بّط  بغظعما،   ٢٠١٦ تفاعمات  بثلك 
بض صاطئ أغداً باثفغخ أجسار تخثغر ظفطعا بتغث 
خّفدئ جسر الئرطغض العاتث بمساعى أربسئ دوقرات 
لفجعاق اآلجغعغئ وجئسئ دوقرات لفجعاق افطرغضغئ 
بثلك  واظاجسئ  افوروبغئ،  لفجعاق  دوقرات  وسحرة 
تاجج  طظ  اصاربئ  والاغ  السعق  طظ  لعا  تخئ  أضئر 

البقبئ سحر ططغعن برطغض غعطغاً.
وسطى إبر عثا الصرار السسعدي غغر المفّسر وق المئّرر 
دوقرًا  البقبغظ  دون  طا  إلى  الظفط  أجسار  اظعارت 
لطئرطغض العاتث وعع اقظثفاض الثي لط غتثث طظث طا 

غصرب طظ بقبغظ ساطاً.
طآحرات  شثسرت  لطةمغع،  خسارة  الظاغةئ  وضاظئ 
أجعط  وتراجسئ   ،٪١٥ بظسئئ  السسعدغئ  الئعرخئ 
المخثرة  الــثول  بةمغع  الثسارة  ولتصئ  أراطضع، 
لطظفط ضروجغا وإغران والسراق والةجائر ولغئغا وظغةغرغا 
وأظشعق وغغرعا، ضما خسرت أجعاق افجعط الظفطغئ 
طا بغظ ٥٠٪ إلى ٤٠٪ طظ صغماعا، واظثفدئ ضثلك 

اجابمارات طةمعسات الثثطات الظفطغئ.
ورّدت روجغا سطى الصرار السسعدي باتٍث وسظاد، وصال 
الرئغج الروجغ بعتغظ: "إّظظا ظاساغح طع عثه افجسار 
ولمثة  العاتث  لطئرطغض  دوقرًا   ٣٠ سظ  ظجلئ  لع  تاى 

سحر جظعات".
واظثفدئ صغمئ الروبض الروجغ بمصثار ٢٠٪ وأخئتئ 
تضطفئ إظااج الئرطغض العاتث شغ روجغا تصارب تضطفاه 
شغ السسعدغئ وعغ ٢,٥ دوقرًا لطئرطغض، وعثا الاتثي 

أطرغضا وذالئان... طظ الرابح وطظ الثاجر؟
ـــــــــ بصطط: افجااذ أبع المساج باهللا افحصرـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا
المؤتمر الختامی لحملۀ "اإلسالم یحمی األسرة واألجیال والمجتمع!"

ألم یحن وقت تطبیق النظام الربانی 
الذي ینجیکم من ویالت الدنیا وعذاب اآلخرة؟!
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اظاحار المرض. وجاشطص ضض التثائص والمتمغات أطام 
الةمععر شغ سططئ ظعاغئ افجئعع سطى أن تفرض صغعدا 
أخرى لثشع اإلغطالغغظ إلى الئصاء شغ بغعتعط، بسث أن 
أسطظئ السططات وشاة ٦٢٧ حثخا بالفغروس خقل ٢٤

جاسئ شغ الئقد، شغ طا غحضض ذروة طظث بثاغئ افزطئ... 
(دوغاحه شغططغ ٢٠٢٠/٠٣/٢١م)]

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

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

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

كََتَب اللَُّه لَُه إِالَّ كَاَن لَُه ِمْثُل أَْجِر َشِهيٍد».
شعثا ظعع طظ التةر الختغ شغ دولئ ضاظئ طاصثطئ سطى 
جمغع الثول، وشغ دولئ تدارغئ طظ الطراز افول صائثعا 
اإلجقم  غطئص  وعع  إلغه  غعتى    ورجعله  اهللا  ظئغ 
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 الرتمظ 
بظ سعف أن رجعل اهللا  صال: «ِإَذا َجِمْسُاْط ِبِه ِبأَْرٍض 
َشَق َتْصَثُطعا َسَطْغِه، َوِإَذا َوَصَع ِبأَْرٍض َوَأْظُاْط ِبَعا َشَق َتْثُرُجعا 
ِشَراًرا ِطْظُه» شرجع سمر بظ الثطاب... أي لما جاءه الثئر بأن 

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

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

طحضقت أخرى...
بالباً: تأبغر عثا المرض (ضعروظا) سطى أجسار الظفط 

وطظ بط سطى اقصاخاد السالمغ:
إن اقصاخاد السالمغ غائاذأ شغ ظمعه تاى شغ العضع 
إلى  تمغض  السالط  وإجراءات  شضغش  وباء...  دون  السادي 
عثه  إن  والةجئغ؟  الضطغ  السجل  وإلى  الختغ  التةر 
اإلجراءات جاجغث طظ تئاذآ اقصاخاد السالمغ إن لط تآد 

به إلى اقظعغار:
لصث حض الفغروس ترضئ الاةارة السالمغئ وأودى بأجسار 
إلى  الظفط  أجسار  عئطئ  إذ  التدغخ،  إلى  الظفط 
طساعغات طاثظغئ جثا. وأوجث ترب أجسار بغظ روجغا 
والسسعدغئ بسئإ اضطرار روجغا إلى رشع إظااجعا طظ 
الظفط تغث تسامث سطغه اسامادا ضئغرا، شترضئ أطرغضا 
السسعدغئ لارشع إظااجعا لاعاجه روجغا. شصام الرئغج 
افطرغضغ تراطإ غعم ٢٠٢٠/٣/١٩ غعثد روجغا صائق: 
"إظه جغاثخض شغ ترب افجسار الثائرة بغظ السسعدغئ 
افطرغضغئ  (الترة  المظاجإ"...  العصئ  شغ  وروجغا 
لتساب  طسرضئ  السسعدغئ  وتثعض   (٢٠٢٠/٣/١٩
اظعار  أن  بسث  السعق  تخص  سطى  روجغا  ضث  أطرغضا 
عثا الحعر اتفاصعما السابص لضئح اإلظااج الثي دام بقث 
جظعات. وغدت الئطثان الظفط بأصخى ذاصاعما شغ وصئ 
اظاحار  بسئإ  تادًا  تراجساً  السالمغ  الططإ  شغه  غحعث 
شغروس ضعروظا شاظثفدئ افجسار إلى أدظى طساعغاتعا 
شغ ظتع ٢٠ ساطا عثا افجئعع، إذ عئط جسر الئرطغض 
وسطى  اآلجطئ.  لطسصعد  برظئ  لمجغب  دوقر   ٢٨,٧٥ إلى 
بأطرغضا  السسعدغئ  قرتئاط  الروس  إدراك  طظ  الرغط 
[وصال طغثائغض لغعظاغغش الماتثث باجط حرضئ روجظفئ 
لعضالئ اإلسقم الروجغئ (جمغع ضمغات الظفط، الاغ جرى 
تصطغخعا ظاغةئ لامثغث اتفاق أوبك+ سثة طرات، جرى 
تسعغدعا بالضاطض وبسرسئ شغ السعق السالمغئ بالجغئ 
الخثري افطرغضغ...) روغارز ٢٠٢٠/٣/٨]، إق أظعط لط 
غساطغسعا اتثاذ أي إجراء إزاء ذلك، بض إن السسعدغئ 
شاصمئ افزطئ تةاه روجغا بأن صررت سثم تمثغث اقتفاق 

تامئ ١: تثاسغات شغروس ضعروظا
خقة  تمظع  أن  المرض  عثا  بسئإ  غةعز  عض  رابساً: 

الةماسئ وخقة الةمسئ؟
أوقً: ظحعء عثا المرض وطظ وراءه:

١- ضاظئ بثاغئ اظاحار ضعروظا ضعشغث-١٩ طظ الخغظ، 
وتصعل الثراجات السطمغئ والطئغئ أظه اظاصض طظ التغعاظات 
إلى اإلظسان إذ إظه شغ الخغظ تظاحر سادة أضض ضاشئ 
أظعاع التغعاظات تاى الثئائث باسائارعط ضفارا وبظغغظ 
ق غمغجون بغظ الثئغث والطغإ... شضما ذضرظا آظفاً شإن 
الاصارغر اإلسقطغئ أحارت إلى أن طثغظئ ووعان الخغظغئ 
شغ ععبغ تسث طرضجا لاةارة عثه الطتعم الثئغبئ، وعغ 

بآرة تفحغ عثا المرض.
وعضثا اظاحر طرض ضعروظا شغ الخغظ بط اظاصض إلى 
إغران سظ ذرغص الخغظغغظ الساططغظ عظاك شغ حرضئ 
السضك التثغثغئ الخغظغئ الاغ تصعم بئظاء خط جضئ 
تثغث سئر طثغظئ صط... وتسائر إغران بآرة تفحغ المرض 
طةمعسئ  إغطالغا  َشَاتئ  وضثلك  افوجط.  الحرق  شغ 
الاتاغئ  الئظغئ  طظ  الخغظغ  لقجابمار  الصطاسات  طظ 
لعطئاردي  أن  إلى  الاصارغر  وتحغر  الظصض...  وجائض  إلى 
وتعجضاظا عما المظطصاان الطاان حعثتا أضئر صثر طظ 
اقجابمار الخغظغ، وصث حعثت طظطصئ لعطئاردي شغ 
٢١ حئاط الماضغ أول إخابئ بالضعروظا، وعغ طظ أضبر 

المظاذص إخابئ...
٢- صاطئ أطرغضا بمعاجمئ الخغظ سطى تصخغرعا شغ 
شغ  وإخفاصعا  بثاغاه  طظث  له  وإخفائعا  العباء  طتاربئ 
طتارباه، شصام الماتثث باجط وزارة الثارجغئ الخغظغئ 
تحاو لغ جغان غرد سطى ذلك باظفسال حثغث شضاإ سطى 
تسابه شغ طعصع تعغار غعم ٢٠٢٠/٣/١٣ صائق: "الةغح 
افطرغضغ ربما جطإ شغروس ضعروظا إلى طثغظئ ووعان 
وضرر   ...(٢٠٢٠/٣/١٣ افوجط  (الحرق  الخغظغئ"... 
الرئغج افطرغضغ تراطإ عةعطه سطى الخغظ صائق: ("إن 
السالط غثشع غالغا بمظ بطء الخغظ باصثغط طسطعطات 
وصث  ظغعز ٢٠٢٠/٣/١٩)  إغرو  الةثغث"...  ضعروظا  تعل 
وخش تراطإ شغروس ضعروظا بالفغروس الخغظغ سظثطا 
ظحر تشرغثة غعم ٢٠٢٠/٣/١٦ سطى تعغار ("العقغات 
الماتثة تصثم دسما صعغا لطصطاسات الاغ تسرضئ لاأبغر 
أضئر طظ الفغروس الخغظغ طبض الطغران")، وردت الخغظ 
سطى لسان الماتثث باجط خارجغاعا غعم ٢٠٢٠/٣/١٧

شصال: ("عثا الاسطغص غحعه خعرة الخغظ، ظتظ غاضئعن 
 (٢٠٢٠/٣/١٨ الغعم  روجغا  بحثة"...  وظرشده  جثا 
وسظثطا بثأت الخغظ تحغع اقتعاطات الاغ وردت شغ 
اجاثسئ  الفغروس،  اظاحار  وراء  أطرغضا  بأن  الئثاغئ 
وصال  غعم ٢٠٢٠/٣/١٣  لثغعا  بضغظ  جفغر  واحظطظ 
طآاطرة  ظزرغات  (إحاسئ  افطرغضغئ:  الثارجغئ  طسآول 
خطغر وجثغش. أردظا تتثغر التضعطئ الخغظغئ طظ أظظا 
لظ ظاساطح طع ذلك، لمخطتئ الحسإ الخغظغ والسالط. 
الخغظ ترغث درء اقظاصادات تعل دورعا شغ بثء عثا 
اإلجراءات  [أن  حغظثعا  وضالئ  شأضثت  السالمغ)  العباء 
الاغ صاطئ بعا بضغظ بما شغ ذلك شرض تةر ختغ 
خارم سطى طقغغظ افحثاص، طظح السالط "وصاا بمغظا" 
لقجاسثاد وعع طا غصر به المةامع الثولغ... روجغا الغعم 

٢٠٢٠/٠٣/١٥م].
٣- وعضثا اظثلسئ ترب ضقطغئ بغظ أطرغضا والخغظ 
SARS-)  Covid١٩ الااجغ  الفغروس  تفحغ  بسئإ 

CoV٢)... وضض طظ الثولاغظ تضغض الاعط لفخرى بأظعا 
عغ الساطض المئاحر شغ اظاحار عثا الثاء، وطع أن ضق 
الظزاطغظ المطئصغظ شغ الخغظ والعقغات الماتثة ق 
ُغسائسث سظعما أن غضعظا وراء ظحره إق أظه بسث الئتث 
العقغات  أن  سطى  ططمعس  دلغض  وجعد  سثم  غارجح 
الماتثة أو الخغظ، عغ طظ ظصطئ الفغروس أو خظَّساه بط 

حرسئ شغ ظصطه إلى دول أخرى، وذلك لسئئغظ بارزغظ:
عثا  شغ  أذظغعا  إلى  غارصئ  الثولاغظ  ضق  أن  عع  افول 

المرض!
آخر  شإن  جابصاً،  سظعا  ذضرظاه  لما  باإلضاشئ  شالخغظ، 
المخابغظ  أسثاد  أن  عع  شغعا  ضعروظا  لمرض  إتخاء 
شغ  جاء  ضما   (٣٢٧٣) الماعشغظ  وسثد   ،(٨١٢٧٢)]
إسقن الطةظئ العذظغئ لطختئ شغ الخغظ... الغعم السابع 
٢٠٢٠/٠٣/٢٣م]، ولع ضاظئ عغ الاغ طظ وراء ظحر 

المرض لَعَصئ ظفسعا طظه سطى افصض.
وأطا أطرغضا شتسإ اإلتخاء لمرض ضعروظا شغعا وشص 
(CNN Health) شإن سثد العشغات بالفغروس صث ارتفع إلى 
٧٠٤، بغظما وخض طةمعع اإلخابات المآضثة ٥٢٩٧٦

العقغات  وتأتغ  ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م).  سربغ  إن  إن  (جغ 
اإلخابات  سثد  تغث  طظ  البالبئ  المرتئئ  شغ  الماتثة 
بالفغروس بسث الخغظ وإغطالغا... وبمعجإ اإلجراءات 
افخغرة غثدع بطث افطرغضغغظ إجماق فواطر الئصاء شغ 
المظازل شغ جئع وقغات، إذ أسطظئ وقغاا لعغجغاظا وأوعاغع 
أطج افتث تزرا طعجسا لطاةعل، لاظدما إلى وقغات 
ظغعغعرك وضالغفعرظغا وإلغظعي وضعظغاغضئ وظغعجغرجغ. 
(الةجغرة ٢٠٢٠/٠٣/٢٣)، وضثلك لع ضاظئ عغ الاغ 
طظ وراء ظحر المرض لَعَصئ ظفسعا طظه سطى افصض.

والباظغ عع سثم ختئ الصعل باخظغع أي طظ الثولاغظ 
تط  الفغروس  أن  سطى  دلغض  غعجث  ق  فظه  وذلك  له، 
Nature) طةطئ  تصعل  تغث  المثائر،  شغ  تخظغسه 

Medicine) "طظ خقل طصارظئ بغاظات تسطسض الةغظعم 
المااتئ لسققت الفغروس الااجغ المسروشئ، شإظه غمضظظا 
أن ظآضث بحثة سطى أن الفاغروس الااجغ ظحأ طظ خقل 

السمطغات الطئغسغئ". وتصعل المةطئ أغداً "تط دسط عثا 
لطفغروس  الفصري  السمعد  سظ  بغاظات  خقل  طظ  الرأي 
الفغروس  تخظغع  أراد  وطظ  الحاطض،  الةجغؤغ  وعغضطه 
طثئرغا شإظه غزعر ذلك شغ السمعد الفصري لطفغروس". 
[https://www.npr.org]، وغظطئص الحغء ظفسه سطى أي 
دولئ أخرى طبض روجغا وأوروبا، وإغران وغغرعا طظ بقد 
المسطمغظ، شعغ طاأبرة سطى افرجح بإتثى الثولاغظ، 

الخغظ وأطرغضا، طظ تغث اظاصال المرض...
وإذن ق غئصى إق أن غضعن ضما صال تسالى: ﴿َظَهَر الَْفَساُد 
َنْعَض  ُِذيَقُهْم  ِ اجَّاِس  يِْدي 

َ
أ َكَسَبْت  بَِما  وَاْكَْحرِ  الرَْبِّ  يِف 

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

َ
شظسط ضما صال الصعي السجغج: ﴿َفأ

ِيَن َظلَُموا ِمْن َهُؤَالءِ َسُيِصيُبُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما  َّ وَا
ُهْم بُِمْعِجزِيَن﴾.

لعثه  وأحئاععط  الرأجمالغ  السقج  خطغؤئ  باظغاً: 
المسألئ، وأن السقج الختغح عع السقج الحرسغ:

المسألئ  عثه  وأحئاععط  الرأجمالغعن  سالب  لصث   •
سطى بقث طراتض:

** افولى الاضاط سطى المعضعع...
أخفئ  الخغظغئ  السططات  أن  خغظغ  تصرغر  [ضحش   -١
سظ الخغظغغظ والسالط تصغصئ المرض الصاتض الثي سطمئ 
السططات باظاحاره صئض طظاخش حعر دغسمئر ٢٠١٩

إق أظعا تضامئ سطى افطر ولط تسارف به تاى ظعاغئ 
السظئ سصإ ازدغاد سثد التاقت. وصال اإلسقطغ الخغظغ-

افطرغضغ "حاظس وي واظس"؛ طآّضثًا أن السططات لط تشطص 
الاغ  ووعان  طثغظئ  شغ  الئترغئ  افذسمئ  لئغع  جعصاً 
اظاحر طظعا المرض إق شغ حعر غظاغر. وضحش الاصرغر 
طسطعطات  لاظاصطعط  طعاذظغظ؛  سطى ٨  الصئخ  تط  أظه 
أحثاخًا  واسائرتعط  افزطئ  بثاغئ  شغ  المرض  تعل 
خارجغظ سظ الصاظعن بظحر طسطعطات غغر طآّضثة، وتابع، 
طا زالئ السططات المتطغئ شغ ووعان تثسغ أن افطعر 
ذئغسغئ وجمتئ بإصاطئ حسائر أتث الاصالغث المتطغئ غعم 
١٨ غظاغر الماضغ، وتدره ظتع ٤٠ ألش أجرة، (جئص 

٢٠٢٠/٠٢/٠١م)]
الحسإ  الخغظغعن  المسآولعن  غتثر  [لط  وضثلك   -٢
طظ خطعرة افزطئ شغ دغسمئر وذلك تاى ٣١ دغسمئر 
وصالئ  السالمغئ...  الختئ  طظزمئ  بضغظ  أبطشئ  تغث 
التضعطئ الخغظغئ، وصاثاك، "المرض غمضظ العصاغئ طظه 
والسغطرة سطغه". وشغ الـ ٢٣ طظ غظاغر الماضغ، أغطصئ 
السططات طثغظئ ووعان، وخثر صرار بتزر السفر تماطاً... 

(طخراوي ٢٠٢٠/٠٣/٢٣)]
** والباظغئ التةر الختغ والسجل الةجئغ...

العقغات  شغ  الختئ  صطاع  طظ  طسآولعن  [أضث   -١
ضعروظا  بفغروس  باطظئ  إخابئ  تالئ  السئئ،  الماتثة، 
الةثغث، وصالئ وزارة الثشاع افطرغضغئ إظعا جاعشر طأوى 
لطعاخطغظ طظ الثارج الثغظ صث غاططإ افطر وضسعط 
شغ تةر ختغ... وتثدع طثغظئ ووعان وإصطغط ععبغ 
ختغ  لتةر  الفغروس،  ظعر  تغث  الخغظ،  بعجط 

شسطغ... (جضاي ظغعز سربغ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م)]
٢- وشغ العقغات الماتثة، صال تاضط وقغئ ظغعغعرك 
افطرغضغئ أظثرو ضعطع ["ظتظ شغ التةر الختغ"، طآضثا 
ظاثثه".  أن  غمضظ  الثي  تحثدا  افضبر  "اإلجراء  أظه 
ووقغاغ  وضالغفعرظغا  ظغعغعرك  شغ  التةر  شرض  وطع 
ططغعن   ٨٥ طظ  أضبر  سطى  بات  وإغطغظعي،  ظغعجغرجغ 
حثص طقزطئ بغعتعط باجابظاء الصغام بالاسعق وظجعئ 

صخغرة... (دوغاحه شغططغ ٢٠٢٠/٠٣/٢١م)]
** والبالبئ السجل حئه الضاطض شغ الئغعت...

[غثدع طؤات المقغغظ طظ الظاس شغ السالط لسجلئ شغ 
بغعتعط سطى أطض التث طظ اظاحار شغروس ضعروظا الثي 
عثا  حثص.  ألش  سحر  أتث  طظ  أضبر  وشاة  سظ  أجفر 
اإلجراء المحثد غغر المسئعق شغ تارغت الئحرغئ غةري 
ُدِسغ  شصث  الثول...  تسإ  طافاوتئ  بثرجات  تظفغثه 
دولئ   ٣٠ طظ  أضبر  شغ  إظسان  ططغعن   ٨٠٠ طظ  أضبر 
التةر  صرارات  بسئإ  ذلك  أضان  طظازلعط،  طقزطئ  إلى 
السام أو الاعخغات أو تزر الاةعل، بتسإ تسثاد أجرته 
تحثغث  السططات  تئتث  ألماظغا،  شفغ  برس...  شراظج 
أغطإ  وإلجام  الساطئ  التغاة  تصغغث  أجض  طظ  اإلجراءات 
السضان بالاجام طظازلعط... وتساسث إغطالغا، الئطث افضبر 
أربسئ  بتغاة  أودى  الثي  بالفغروس  أوروبا  شغ  تدررا 
آقف حثص شغعا وضاظئ أول دولئ بالصارة السةعز تأطر 
بعضع السضان شغ التةر، لاسجغج إجراءاتعا شغ طعاجعئ 

السابص (خفخ ٢,١ ططغعن برطغض) وصررت رشع اإلظااج 
غعم  صغماعا  بطث  إلى  غخض  طا  الظفط  أجسار  (شصثت 
اقبظغظ شغ أضئر خسائرعا الغعطغئ طظث ترب الثطغب سام 
١٩٩١... وعضثا تراجسئ السصعد اآلجطئ لثام برظئ ٢٢
بالمؤئ سظث ٣٧,٠٥ دوقر لطئرطغض بسث أن ظجلئ شغ وصئ 
جابص ٣١ بالمؤئ إلى ٣١,٠٢ دوقر وعع أدظى طساعى 
طظث ١٢ شئراغر حئاط ٢٠١٦. روغارز ٢٠٢٠/٣/٩) بط 
إظعا خفدئ جسر الظفط لسمقئعا شغ آجغا بصغمئ ٦

دوقرات! والغعم شإن روجغا تئتث سظ جئغض لطسعدة إلى 
اتفاق "أوبك بطج" وتئثي طروظئ لثفخ جثغث!

حثغثًا  اعاجازًا  السالمغ  اقصاخاد  اعاج  شصث  وعضثا 
اظثفاض  بط  وطظ  ضعروظا  شغروس  اظاحار  ظاغةئ 
غعحك  شصث  ضثلك  التال  اجامر  وإذا  الظفط،  أجسار 

اقصاخاد السالمغ شسقً سطى اقظعغار...
الةمسئ  خقة  إصاطئ  طظع  غةعز  عض  أطا  رابساً: 

والةماسئ شغ المساجث...؟
إن ترك خقة الةماسئ والةمسئ شغ تالئ اظاحار افوبؤئ 
وق  المرضى  غسجل  بض  سام،  بحضض  غضعن  ق  المسثغئ 
لطةمسئ،  وق  لطةماسئ  المساجث  بثخعل  لعط  غسمح 
لجم  وإذا  والاسصغط  الظزاشئ  طظ  ضاشئ  الاثابغر  وتآخث 
شغ  افختاء  غسامر  بط  ذلك...  وغغر  الضماطات  لئج 
خقة الةمسئ والةماسئ دون تعصش، وإذا لجم أن تعجث 
ذعاصط ذئغئ سظث المساجث لفتص طظ غحائه بمرضه 
دون  لضظ  بثلك  إجراء  اتثاذ  شغمضظ  المخطغظ  طظ 
تسطغض خقة الةمسئ والةماسئ لفختاء طظ المسطمغظ، 
تادمظ  ق  والةمسئ  الةماسئ  شغ  العاردة  افدلئ  شإن 
الاسطغض الثائط، بض عغ ق تاططإ سثدًا ضئغرًا فدائعا 
تدعرعا  طظ  المسطمغظ  بسخ  وُغسثر  جظئغظه...  ضما 

فجئاب تثخعط سطى الظتع الاالغ:
١- بالظسئئ لخقة الةماسئ شعغ شرض سطى الضفاغئ:

إن خقة الةماسئ شرض ضفاغئ غةإ إظعارعا لطظاس، 
شإن أبا الثرداء رضغ اهللا سظه صث روى أن الظئغ  صال: 
َالُة إِالَّ َقْد اْسَتْحَوَذ  «َما ِمْن ثـََالثٍَة ِيف َقْريٍَة َوَال بَْدٍو َال تَُقاُم ِفيِهْم الصَّ
الَْغَنِم  ئُْب ِمَن  يَأُْخُذ الذِّ َا  َفإمِنَّ ِبالَْجاَمَعِة  ْيطَاُن، َعلَْيَك  َعلَْيِهْم الشَّ
الَْقاِصَيَة» رواه أبع داود بإجظاد تسظ، وعغ سظ خقة 
الةماسئ. وعغ شرض ضفاغئ شإن بسخ المسطمغظ صث 
تأخر سظ خقة الةماسئ طع الرجعل  شارضعط الرجعل 
بسث تعثغثه لعط بالترق، أخرج الئثاري َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة 
َأنَّ َرُجعَل اهللاَِّ  َصاَل «َوالَِّذي نَْفِيس ِبَيِدِه لََقْد َهَمْمُت أَْن آُمَر 
َالِة َفُيَؤذََّن لََها ثُمَّ آُمَر َرُجالً َفَيُؤمَّ  ِبَحطٍَب َفُيْحطََب ثُمَّ آُمَر ِبالصَّ
َق َعلَْيِهْم بُُيوتَُهْم َوالَِّذي نَْفِيس  النَّاَس ثُمَّ أَُخالَِف إَِىل ِرَجاٍل َفأَُحرِّ
ِبَيِدِه لَْو يَْعلَُم أََحُدُهْم أَنَُّه يَِجُد َعْرقاً َسِميناً أَْو ِمْرَماتنَْيِ َحَسَنَتنْيِ 
لََشِهَد الِْعَشاَء» ولع ضاظئ شرض سغظ سطى ضض طسطط لما 
ترضعط، وعغ سظ الةماسئ لثضرعا خقة السحاء... وأصض 
الةماسئ ابظان إطام وطأطعم لتثغث طالك بظ التعغرث 
صال: «أَتَْيُت النَِّبيَّ  أَنَا َوَصاِحٌب ِيل َفلاَمَّ أََرْدنَا اْإلِْقَفاَل ِمْن ِعْنِدِه 
كاَُم أَكَْربُكاَُم»،  َفأَذِّنَا ثُمَّ أَِقياَم َولَْيُؤمَّ َالُة  ْت الصَّ َقاَل لََنا إَِذا َحَرضَ
أخرجه طسطط. وق تسصط الةماسئ إق بسثر حرسغ شغه 
أن  الئثاري  لتثغث  المطغرة،  أو  الئاردة  ضالطغطئ  ظص 
رجعل اهللا : «كَاَن يَأُْمُر ُمَؤذِّناً يَُؤذُِّن ثُمَّ يَُقوُل َعَىل إِثِْرِه أََال 

َفِر». َحاِل ِيف اللَّْيلَِة الَْباِرَدِة أَْو الَْمِطريَِة ِيف السَّ َصلُّوا ِيف الرِّ
٢- وأطا خقة الةمسئ شعغ شرض سغظ ق تسصط إق 

بسثر وافدلئ سطى ذلك ضبغرة وطظعا:
ُُمَعِة َفاْسَعوْا  ِمْن يَوِْم اجلْ الَةِ  صعله تسالى: ﴿إَِذا نُودِي لِلصَّ
َِّ وََذُروا اْكَْيَع﴾ وافطر شغ عثه اآلغئ لطعجعب  إىَِل ذِْكرِ اهللا
بثلغض صرغظئ الظعغ سظ المئاح شثل سطى الططإ الةازم. 
وأخرج التاضط شغ المساثرك سطى الختغتغظ سظ ذارق 
بظ حعاب، سظ أبغ طعجى، سظ الظئغ ، صال: «اْلُةُمَسُئ 
َسْئٌث  َأْرَبَسٌئ:  ِإقَّ  َجَماَسٍئ  ِشغ  ُطْسِطٍط  ُضضِّ  َسَطى  َواِجٌإ  َتصٌّ 
، َأْو َطِرغٌخ»، وصال التاضط:  َطْمُطعٌك، َأِو اْطَرَأٌة، َأْو َخِئغٌّ
سطى  تةإ  وق  الحغثغظ".  حرط  سطى  ختغح  "تثغث 
أن  سظعما  اهللا  رضغ  سئاس  ابظ  سظ  روي  لما  الثائش 
الظئغ  صال: «َمْن َسِمَع النَِّداَء َفلَْم يُِجْبُه َفَال َصَالَة لَُه إالَّ ِمْن 
ُعْذٍر، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللِه َوَما الُْعْذُر؟ َقاَل: َخْوٌف أَْو َمَرٌض» أخرجه 
واجئئ  شالةمسئ  وعضثا  الضئرى.  السظظ  شغ  الئغعصغ 
سطى ضض طسطط إق طظ ورد شغه ظص حرسغ غسابظغه... 
وطا سثاعط طمظ لط غرد ظص باجابظائه شإن الةمسئ 
شرض سغظ سطغه. وعثه عغ افسثار الحرسغئ وق غصاس 
سطغعا. شالسثر الحرسغ عع طا ورد شغه ظص حرسغ وق 
غثخض الصغاُس السئادات، فظه لط غرد شغعا ظص طسطض 
الةمسئ  لخقة  وغحارط  الصغاس...  شغعا  غاأتى  تاى 
أن تضعن شغ سثد طظ المسطمغظ، وصث أجمع الختابئ 
سطى أظه ق بث طظ سثد لخقة الةمسئ، شق بث أن تضعن 
شغ سثد. وق غحارط سثد طسغظ شأي سثد غططص سطغه 
جماسئ واسائر سثدًا ختئ به خقة الةمسئ طا دام غسائر 
جماسئ، فن ضعظعا جماسئ بابئ بتثغث ذارق السابص: 
«الُْجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَىل كُلِّ ُمْسلٍِم ِيف َجاَمَعٍة» وفن السثد 
بابئ بإجماع الختابئ، ولط غرد تثغث له طظجلئ اقسائار 
غثل سطى سثد طسغظ شغ الةمسئ. غغر أظه لما ضان ق 
بث طظ الةماسئ والسثد، وق غاأتى ذلك إق ببقبئ شما 
شعق فن اقبظغظ ق غسمى سثدًا طع جماسئ. وسطغه ق بث 
طظ بقبئ طمظ تةإ سطغعط الةمسئ تاى تخح خقة 
الةمسئ شإن ظصخعا سظ ذلك لط تخح وق تسمى جمسئ 
لسثم وجعد السثد، وصث اظسصث اإلجماع سطى أظه ق بث طظ 

سثد لخقة الةمسئ.
وعضثا شإظه شغ دولئ الثقشئ ق تاسطض خقة الةمسئ 
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اجامرت شغ جعادعا تاى الغعم، وطا زالئ أطرغضا تعجه 
ضربات لعا جعغئ وبترغئ.

قجاسمارعا  اقجاصرار  تعجث  تاى  أطرغضا  ولضظ 
دشسئ ترضغا لطصغام بثور الصعة الظاسمئ، شصام رئغسعا 
وأساد   ٢٠١١/٨/١٩ غعم  الخعطال  بجغارة  أردوغان 
اشاااح السفارة الارضغئ عظاك، وبسث تطك الجغارة بثأت 
افتمر  والعقل  والاظسغص  لطاساون  الارضغئ  العضالئ 
الارضغ والمظزمات غغر التضعطغئ، بثأت تساعط شغ 
أضئر تمطئ لطمساسثات الثارجغئ وتئطس طظث سام ٢٠١١

افتراك  لثى  السعاذش  وتبار  دوقر.  ططغار  الغعم  تاى 
المسطمغظ وتساشض المحاسر اإلجقطغئ لثغعط لةمع 
ذلك  وغغر  وأضاحٍ  وخثصات  زضاة  طظ  المساسثات 
بثرغسئ طساسثة إخعاظعط المسطمغظ شغ الخعطال وق 
افطرغضغ  الظفعذ  ترضغج  خالح  شغ  تخإ  أظعا  غثرون 
أطرغضا  زالئ  وطا  التضط،  إلى  اإلجقم  سعدة  وسرصطئ 
وترضغا  السسضرغئ،  الصعة  تساثثم  افشرغصغئ  والصعات 
لطصعات  الاثرغإ  بةاظإ  الظاسمئ  الصعة  تساثثم 
وغساشض  اإلجقطغئ.  الةماسات  لاتارب  الخعطالغئ 
الظزام الارضغ السطماظغ المحاسر اإلجقطغئ لثى أعض 
الخعطال تاى إن طعصع وزارة الثارجغئ الارضغئ غصعل 
"سقصات ترضغا طع الخعطال ضاربئ شغ الصثم وتسعد 
العضسغظ  بغظ  وحاان  السبماظغئ"!  الثولئ  تصئئ  إلى 
تغث إن الثولئ السبماظغئ ذئصئ اإلجقم شغ الخعطال 
تغث  الئرتشالغغظ  المساسمرغظ  طظ  سطغه  وتاشزئ 
ذردتعط سام ١٥١٧ بسثطا دخطعا عظاك سام ١٤٧٩. 
عظاك  اإلجقم  تطئغص  شاتارب  التثغبئ  ترضغا  وأطا 
افطرغضغ  لقجاسمار  افوضاع  اجاصرار  سطى  وتساسث 

الثي شحض شغ ذلك بالصعة السسضرغئ.
وتفاثر ترضغا بأظعا أصاطئ عظاك أضئر صاسثة سسضرغئ 
لعا شغ الثارج لئظاء صعات سسضرغئ لطظزام السطماظغ شغ 
الترضات  طةابعئ  سطى  صادرة  فطرغضا  الاابع  الخعطال 
اإلجقطغئ تتئ طسمى طتاربئ (اإلرعاب) وتفر افطظ 

السغاجغئ  لطصغادة  الماّجئ  التاجئ  الةمغع  لمج  وصث 
رأغظا  ضما  لعا،  غثطط  لما  المثرضئ  المثطخئ  العاسغئ 
افبر السطئغ لثور الصغادات التالغئ الاغ ق تجال تسامع 
وتخشغ لما غصعله رجاقت أطظ الظزام المةرم وصادات 
الروس المتاطغظ. شالصغادات التالغئ الاغ جطج أغطئعا 
طع الروس وطع رجال أطظ الظزام المةرم جرى الصئعل 
بعا شغ وصئ سخغإ ضاظئ تمر به تعران غعطؤٍث. لضظعا 
الغعم تضئض البعرة والحئاب البائر بتةئ المتاشزئ سطى 
افطظ والسععد والمعابغص وعغ تسطط غصغظاً أظه ق أطظ 
بعجعد عثا الظزام المةرم ضما أظه ق سعث له وق طغباق، 
شالصغادات الماخثرة الغعم شغ درسا الئطث بثل أن تططص 
غث أعض البعرة شغ طظاجئئ البعرة اضافئ بةسطعا طظاجئئ 
رطجغئ  لمساعى  ترصى  ق  وصفئ  شغعا  أصاطئ  اتافالغئ 
المةرم  الظزام  شغه  ضان  الثي  العصئ  شغ  البعرة  طعث 
غصخش جطغظ وطساضظ جطغظ وتسغض بالمثشسغئ البصغطئ 

والراجمات.
بالثقلئ  طتخعرًا  لغج  السغاجغئ  الصغادة  طعمئ  إن 
بض  أعمغاعا،  سطى  طظعا  والاتثغر  الثطر  طضاطظ  سطى 
البعرة  تتاشر  لضغ  والعسغ  العجائض  تماطك  أن  غةإ 
سئر  الاضالغش،  بأصض  لعثشعا  وتخض  طسغرتعا  سطى 
ترحغث البعرة وتعجغععا العجعئ الختغتئ ظتع غاغاعا 
وإسطائعا المسالةات القزطئ لضض طحضطئ وطسدطئ طع 
الاتثغر طظ جمغع المثاذر الاغ طظ الممضظ أن تساري 
عثه المسغرة، بض وغةإ سطى عثه الصغادة أن تضعن 
خاتئئ طحروع غتصص ذمعتات افطئ صئض وبسث إجصاط 
الظزام، إذ إن البعرة الاغ ق تماطك طحروع تشغغر طع 
برظاطب تسغر سطغه لطعخعل إلى غاغاعا، جاضعن شرغسًئ 
جعطًئ لصعى الحر الاغ جرسان طا تظصخ سطغعا صاذفًئ 
بمرتعا. والبعرات الاغ اظثلسئ سئر الاارغت تحعث سطى 
عثا، إن ضان شغ الئقد اقجقطغئ أو شغ غغرعا، تثغبا 

وصثغماً، وطخر وتعظج خغر حاعث.
الةسام  الادتغات  صثطئ  الحام  بعرة  شإن  وخااطاً 
وتسرض أعطعا وق غجالعن فحث أظعاع الصاض والاعةغر 
ولضظعط  أجمع،  السالط  أسغظ  أطام  والصعر،  والاسثغإ 
ق غجالعن طخرغظ سطى إضمال بعرتعط، وطا رأغظاه شغ 
حسئغئ  ترضات  طظ  الفرات  وحرصغ  والحمال  الةظعب 
سطى  دلغٌض  لعع  لطظزام  الرجعع  صاذع  وبحضض  ترشخ 
ساطعا  شغ  شالبعرة  الظاس،  ظفعس  شغ  البعرة  تعصث 
الساحر باتئ سخغًئ سطى أن غطعسعا صعر الةئابرة وظطط 
المةرطغظ وطا خروج الظاس سطى ذرغص الـ(إم) راشدغظ 

تسغغر الثورغات سطغه إق طظ عثا اإلخرار.
لضظ ق بث لطعخعل طظ الاعضض سطى اهللا جئتاظه، ورشع 
حسار ظخرة اهللا وظخرة طظعةه، واإلسقن سطى أن العثف 
الثي جظسمض سطى تتصغصه بسث إجصاط الظزام، عع إصاطئ 
اإلجقم  ظزام  وجض،  سج  اهللا  سظه  غرضى  الثي  الظزام 
السزغط المامبض شغ ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
السثل،  وغاتصص  جثى،  تدغع  وق  الادتغات  شاتفر 
والسسادة والضراطئ لضض الظاس، ذلك الظزام الثي أخئح 
تاجًئ بحرغًئ ططتًئ، بسثطا تضحفئ لطظاس تصغصئ الظزام 
بظاره  الئحرغئ  اضاعت  والثي  اآلن،  السالط  غتضط  الثي 
وتطزئ بسسغره، وعغ تراه عثه افغام غاعاوى وغاعاوى 
طسه ضض الضغث والثثاع والثجض الثي خاتإ طسغرته 
بأظه عع الئثغض سظ طظعب اهللا جئتاظه وتسالى، شغا أعض 
السزغط،  والفدض  السمغط  الثغر  لعثا  ظثسعضط  الحام 
ظثسعضط إلى المظعب الثي غتغغضط وغتغغ الئحرغئ ضاشئ، 
ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
شضعظعا تمطئ ذلك الثغر. صال تسالى: ﴿يَا ك

ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم﴾ [جعرة  اْسَتِجيُبواْ ِهللا
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* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ جعرغا

أو الةماسئ، بض إن الثي عع طسثور حرساً شق غتدر 
والئاصغ غتدرون. أطا الصعل بأظه صث غشطإ سطى الزظ 
أن الةمغع طسرضعن لقخابئ بالسثوى وق غمضظ الاترز 
طظه طعما أخثت طظ تثابغر واتاغاذات... شإظه اتامال 
ضسغش وبثاخئ أن أصض السثد لطةماسئ ابظان ولطةمسئ 
وجعد  اشارضظا  ولع  طاتصص،  افرجح  سطى  وعثا  بقبئ، 
عثا اقتامال شغآخث به شغ طظطصاه شتسإ، وطظ عظا 
السثد  ضان  شإن  وأطاظئ،  دصئ  بضض  افطر  ضئط  شغةإ 
طتصصاً بشطئئ الزظ شق تسطض خقة الةمسئ والةماسئ، 
بض تاثث ضاشئ الاثابغر واقتاغاذات، شاقتاراز ق غسظغ 
ترك الفرض وإظما غصام به طع أخث اقتاغاذات والاثابغر 

لمظع السثوى.
عثا عع التضط الراجح شغ المسألئ، شإذا أصفطئ الثولئ 
المساجث دون بثل العجع شغ الاتصص طظ غطئئ الزظ 
ضما بغظاه أسقه، وطظ بط طظسئ الظاس طظ أن غرتادوا 
ضئغرًا  إبماً  آبمئ  شاضعن  والةماسات  لطةمسئ  المساجث 

لاسطغض خقة الةمسئ والةماسئ.
وشغ الثاام شإظه لمظ المآلط تصاً أن التضام شغ بقد 
حئرًا  المساسمرغظ  الضفار  خطعات  غائسعن  المسطمغظ 
شغ  الثول  تطك  اضطربئ  شإذا  بثراع،  وذراساً  بحئر 
طسالةاعط داء طسغظا تئسععط، وإذا اصارتعا تقً ولع ضان 

١٤٤١عـ،  رجإ   ٢٥ الةمسئ  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
٢٠٢٠/٠٣/٢٠م) خئرا جاء شغه: "بغظما تاضبش الاثابغر 
ضعروظا  شغروس  تفحغ  لعصش  السالط  سئر  الخارطئ 
أبسط  إلى  حثص  ططغارات  بقبئ  غفاصر  المساةث، 
غصعل  ضما  والخابعن،  الماء  أي  طظه،  لطعصاغئ  افجطتئ 
المائغئ  المعارد  سظ  المسآول  وغصعل  أطمغعن.  خئراء 
غعدشري  جام  أشرغصغا  وحرق  لةظعب  الغعظغسغش  لثى 
إن المغاه غغر طاعاشرة لثى الئسخ، وق غمطضعن تاى 
عثه  أعمغئ  تاى  غثرضعن  وق  الخابعن،  لحراء  المال 
الثطعات الئسغطئ لطعصاغئ. وافضبر تعثغثا عط جضان 
طثن الخفغح المضازئ أو طثغمات القجؤغظ بسئإ جعء 

الاشثغئ وطحاضض ختغئ أخرى، وغغاب أظزمئ طظاجئئ لطخرف الختغ. وشغ أشرغصغا جظعب الختراء ق غساطغع ٦٣٪ 
طظ جضان المثن (٢٥٨ ططغعن ظسمئ) غسض أغثغعط بتسإ الغعظغسغش. والظسئئ عغ ٢٢٪ (١٥٣ ططغعظا) آلجغا 

العجطى والةظعبغئ".
: عثا طا أورباه الثول الضئرى وظزاطعا الرأجمالغ الةحع لطئحرغئ ولطحسعب بسث سصعد ذعغطئ 
ظحرت خقلعا التروب والثطار والخراسات تاى تامضظ طظ ظعإ بروات وخغرات تطك الئقد، شظعئئ الثعإ 
والظفط والسغطضا والجظك والتثغث والضعبطئ والغعراظغعم وترطاعط طظ الطسام والماء والخابعن وترضاعط 
لطئحرغئ  شرغسئ جعطئ لفطراض وافوبؤئ والةعع والاحرد. إن جرائط الرأجمالغئ وجحسعا صث بات طابقً 
أخفئ  الثول  شئسخ  العتحغ،  الظزام  عثا  جعءة  سظ  افخغرة  الاعت  ورصئ  لغسصط  جاء  وضعروظا  جمساء، 
التصغصئ لمآرب جغاجغئ واصاخادغئ تاى اظاحر المرض وتعجع، وبسدعا أعمض اإلجراءات وتتثغر الثئراء 
طظ الثسائر اقصاخادغئ والمالغئ، وبسدعا رآعا شرخئ لطاثطص طظ ضئار السظ وأختاب افطراض  خعشاً 
المجطظئ بتةب وذرائع واعغئ طظ طبض طظاسئ الصطغع، وبسدعا ضت طؤات المطغارات بض شعق الارغطغعن لغج 
لمتاربئ المرض وطظع تفحغه بض لثسط اقصاخاد والحرضات والئعرخات ووصش ظجغفعا شرضج سطى اصاخاد 
رساغئ  ظزرة  لطظاس  غظزر  الثي  اإلجقم  بثقف  الظاس،  ساطئ  ختئ  إعماق  وتةاعض  المال  رأس  أجاذغظ 
واعامام ولغج ظزرة اجاشقل واجاسئاد، ظزام غفاح الئقد لغرسى حآون أعطعا بالسثل والتص ولغمضظعط 

طظ اقظافاع بما أضرطعط اهللا به طظ خغرات ولغج لغظعئعا وغسرصعا.

دخطئ بعرة الحام شغ عثه افغام ساطعا الساحر وعغ 
تساظغ افطرغظ سطى الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، شعغ 
تمر بمظسطش خسإ طع السطط أظه شغ طسغرتعا ضبرت 
المظسطفات والمطئات، وصث صطسئ طسغرتعا عثه ذعال 
طا غصارب السصث طظ الجطان بثون أن تاثث صغادة واسغئ 
الاشغغر  طحروع  وتتمض  البعرة  بعابئ  تطاجم  طثطخئ 

التصغصغ المآدي إلى ظعدئ تصغصغئ.
صث غضعن عثا العاصع ذئغسغاً بالظسئئ لترضئ حسإ اظافخ 
شغ وجه ظزام طةرم ترص ذعال سعثه المحآوم سطى 
إبصاء الحسإ تتئ صغادته المةرطئ سئر إجضات ضض خعت 
تر وإزاتئ ضض طظ غتمض الظخح والرحث والثغر لعثا 

الحسإ.
شصث أصام حئضات طظ افشرع افطظغئ وبظغئ تتاغئ طظ 
السةعن واجاعلى سطى المظابر وخّرج أبعاصاً له إلضقل 
الظاس سظ العثى ولطتغطعلئ دون تفطئ عثا الحسإ طظ 

صئدئ سخاباه المةرطئ.
وق طآبرًا  وق طعّجعاً  لط ُغئص لطحسإ صائثًا وق وجغعاً 
لع  الحسإ  أن  الاام  إلدراضه  ذلك  ضض  سطى  صدى  بض 
تفطئ طظ جغطرته ولط تضظ له صغادة واسغئ طثطخئ 
تعجعه شإظه جغاسبر شغ طساره وجغطتص به باظغئ وغسغث 

إخداسه طةثدًا لصعره.
إن أي تراك حسئغ ق بث له طظ صغادة تعجعه ضغ غخض 
عغ  البعرات  ضاظئ  ولما  ذمعته،  وغتصص  عثشه  إلى 
ترضات حسئغئ ِجماعا الفعضى شإظه ق غساصغط أطرعا 
وق تخض لشاغاعا بثون صغادة تعجععا، شصث قتزظا أن 
البعرات الاغ صاطئ شغ بقد المسطمغظ والاغ جمغئ 
"بالربغع السربغ" ضاظئ تفاصر لطصغادة السغاجغئ العاسغئ 
المثطخئ، الاغ تماطك طحروع الاشغغر والئرظاطب الثي 
غةإ أن تسغر سطغه، لعثا جعض سطى الثول اقلافاف سطى 

عثه البعرات وترف طسغرتعا.
وإظظا إذ ظحثد سطى العسغ واإلخقص وتمض المحروع 
والئرظاطب شغ وخش الصغادة السغاجغئ المفارضئ فن 
ضبغرة  بإخفاصات  أخغئئ  عثه  طسغرتعا  شغ  البعرات 
وبثغئئ أطض ضئغرة جراء اتئاسعا لمظ ظظئ شغعط تسظ 

الصغادة ولط غضعظعا لعا الئائ.
شافطئ وإن وسئ سطى تصغصئ عثه افظزمئ واظافدئ 
ضض  سظث  تصش  غةسطعا  سام  وسغ  وسغعا  لضظ  سطغعا، 
طظسطش، وتططإ المحعرة سظث ضض جثغث شإن لط تةث 
طظ غعجععا بخثق ووسغ وإخقص شإظعا تسمع لما 
غصال وتاأبر بما تسمع وضما غصعل المبض "الشرغص غاسطص 
بصحئ" شصث تسغر شغ ذرصات ق تعخطعا لشاغاعا وصث 
وصادة  ولةان  وشخائض  بحثخغات  وبصئ  وصث  جارت، 
بسدعط  بسمالئ  جمغسعط  ظظعا  خغئعا  لفجش  ولضظ 
وارتئاذعط بأسثاء افطئ تارة وبصطئ وسغعط وجثاجاعط 

شغ الافضغر وسثم اطاقضعط لئرظاطب السمض تارة أخرى.
لطصغادة  طاّجئ  بتاجئ  الحسئغئ  الترضات  ضاظئ  ولما 
السغاجغئ المثطخئ العاسغئ، شإن تاجئ بعرة الحام لعا 
لعع أضبر وأحث، ضغش ق وعغ تعاجه إجراطاً دولغاً طظزمًا 
لط غسئص له طبغض شغ الاارغت، شصث اتفصئ دول السالط 
وأجمسعا ضغثعط وطضرعط لطصداء سطى عثه البعرة، وصث 
ُوزسئ افدوار بغظ الثول شمظعط طظ تزاعر بالخثاصئ 
لعثا الحسإ ضثباً وتثلغساً وطظعط طظ تزاعر بالتماغئ 
له، بغظما عع أترخعط سطى جتص عثه البعرة والصداء 

سطغعا.
العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  دور  أعمغئ  برزت  ولصث 
المثطخئ، سظثطا أدرك المصاتطعن المثطخعن خطعرة 
طظ  اظستئئ  الاغ  المرتئطئ  الفخائطغئ  المظزعطئ 
طؤات الصرى والمثن بأواطر الثاسط الثي غثسغ التماغئ 
تطإ  شغ  طرارا  المحعث  ذلك  تضرر  لصث  والعخاغئ، 

والشعذئ والصطمعن وتعران وإدلإ وتماة.

ما بین أزمۀ کورونا وعام الرمادة ... فشل الرأسمالیۀ وجدارة اإلسالم
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من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
ملیارات شخص یفتقرون إلى الماء والصابون شبح کورونا یخیم على ٣

شغ عثا العصئ والثي تظضحش شغه جعءة الثول السطماظغئ الرأجمالغئ، الماصثطئ طظعا والماثطفئ سطى السعاء، شغ 
عحاحئ الرساغئ الختغئ والةحع طع الفحض شغ الرساغئ اقصاخادغئ، شإن سثظا إلى طا غصادغه اإلجقم شغ السغاجئ 
اقصاخادغئ لطثولئ اإلجقطغئ جظرى أن الثولئ عغ الداطظ إلحئاع التاجات افجاجغئ لرساغاعا شردا شردا، وطع أن 
الثولئ ق تصعم بحآون افشراد إق إذا سةجوا سظعا، شإن ظرشا طظ طبض ظرف العباء التالغ (ضعروظا) الثي غاططإ 
التةر غةسض الضبغر طظ افشراد ساججغظ سظ الصغام بحآون طسغحاعط وضفاغئ أظفسعط، وعظا تصعم الثولئ بالمئاحرة 
وبضض أجطعب طظاجإ لصداء حآوظعط بما غحئع تاجاتعط افجاجغئ إحئاسا ضطغا، وطبطعا الرساغئ الختغئ بما غاسطص 
بدمان الاطئغإ والرساغئ الختغئ لضض شرد بسغظه طع الصعاطئ سطى الختئ الساطئ واإلجراءات تال العباء بما صررته 
افتضام الحرسغئ. إن عثه السغاجئ لطثولئ اإلجقطغئ لغسئ برظاطةا تضعطغا وإظما عغ جغاجئ بابائ صررتعا افتضام 
الحرسغئ، وعغ وإن ضاظئ اآلن ذرتا شضرغا جغاجغا، شصث ضاظئ شغما طدى واصسا طدغؤاً بثقف ظقم الرأجمالغئ 
الثي ظتغاه عثه افغام. لصث تخض شغ زطظ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه صتط حثغث أدى إلى عقك الجرع 
والدرع وافظسام شغما سرف بسام الرطادة، وصث لةأ الظاس طظ افذراف والئعادي إلى سمر شغ المثغظئ إدراضا طظعط 
لمسظى طسآولغئ الثولئ سظعط، وأن اإلطام راع وعع طسآول سظعط، وأظعط سغال الثولئ ولغسئ الثولئ عغ السالئ 
سطغعط، وضاظئ أسثادعط عائطئ تاى ضان غطئت شغ المثغظئ غعطغا لسحرات اآلقف طظ الظاس غحرف سطى ضض ذلك 
وبالافخغض سمر رضغ اهللا سظه، وصث اجاظفر سمر العقغات، شأرجض وقته طظ المعاد القزطئ طا غضفغ وغجغث، تاى إذا 
اظةطئ افزطئ ساد الظاس إلى أطاضظعط وعط طتمطعن بما غضفغعط، شضان ضض ذلك تطئغصا سمطغا لما اصاداه أتضام 
الحرع طظ طسآولغئ الثولئ سظ إحئاع تاجات الظاس إذا سةجوا سظعا، واقجاظفار شغ تثخغص المعارد تغظ افزطئ 
اقصاخادغئ، ضما ضان التةر وصئ الطاسعن خعرة سظ إدارة افزطئ الختغئ العبائغئ بما اصاداه افتضام الحرسغئ 
أغدا، وطظ عظا شصث باتئ الثولئ اإلجقطغئ (الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة) ضرورة غصادغعا السغح الضرغط 

لطئحر، ضما أظعا واجإ حرسغ تصادغه الظخعص الحرسغئ.

المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  له  خفص  جعاء  غغر  سطى 
وسثوه ختئ وحفاء! إظه فطر طآلط أن غدفغ عثا العباء 
(ضعروظا) سطى الئقد والسئاد رضعدًا وجمعدًا تاى لاضاد 
التغاة الساطئ تاعصش طع أن بقد المسطمغظ صث طر سطغعا 
طبطه الحغء الضبغر، شاباطغئ بالطاسعن وعغ تثعض تربًا 
ضروجاً طع الروم شغ الحام السظئ الباطظئ سحرة لطعةرة... 
وضثلك اباطغئ افطئ شغ طظاخش الصرن السادس لطعةرة 
بئقء "الحصفئ" وغسمَّى اآلن الةمرة، واطاث طظ الحام 
سظ  الظاتةئ  الصروح  طظ  غسث  اآلن  وعع  المشرب،  تاى 
إخابئ الةطث بسثوى جرابغط المضعرات السظصعدغئ (ظعع 
طظ الئضاغرغا)... وضثلك اباطغ المسطمعن شغ طظاخش 
الطاسعن  غسمى  بما  (٧٤٩عـ)  لطعةرة  الباطظ  الصرن 
افسزط شغ دطحص، وشغ جمغع عثه التاقت لط تشطص 
المساجث وتعصش الةمسئ والةماسئ، ولط غتئج الظاس 
شغ بغعتعط، بض ضان ُغسجل المرضى، وغجاول افختاء 
أسمالعط بالةعاد وسمارة افرض... وغثعئعن لطمساجث 
المرض،  عثا  حر  غصغعط  أن  اهللا  وغثسعن  غخطعن 
سظ السقج الختغ الثي اتئسعه شغ السظاغئ  عثا شدقً 
  ﴾َالُل َقِّ إِالَّ الضَّ بالمرضى... عثا عع التص ﴿َفَماذَا َنْعَد احلْ

الباظغ طظ حسئان ١٤٤١عـ
٢٠٢٠/٠٣/٢٦ طـ

تامئ ٢ : تثاسغات شغروس ضعروظا

أ
تامئ ضطمئ السثد: دور ترضغا شغ الخعطال! لخالح طظ؟

والسقم. وعغ تصعم باثرغإ سظاخر الحرذئ والةغح 
واقجاثئارات.

وصال وزغر خارجغئ الخعطال أتمث سغسى سعض أبظاء 
دول  دسط  "بفدض   ٢٠١٩/١١/٢٧ غعم  فظصرة  زغارته 
وسطى رأجعا ترضغا تمضظا طظ تض طحضطئ ترضئ الحئاب 

"(اإلرعابغ) شغ الخعطال".
لطمسطمغظ،  وضربئ  خثسئ  شعظاك  ترضغا  تطئ  شأغظما 
وتساثثم طاضغعا السبماظغ والمحاسر اإلجقطغئ لغظسى 
الظاس واصسعا السطماظغ وارتئاذعا بأطرغضا، شثثسئ ضبغرا 
طظ الفخائض المسطتئ الاغ ضاظئ تسسى إلجصاط الظزام 
السطماظغ اإلجراطغ شغ جعرغا. وخثسئ عغ وصطر تماس 
لاثخض شغ اظاثابات ٢٠٠٦ وتفاخر رئغسعا السابص سئث 
أعض  وطظعط  شطسطغظ  أعض  وخثسئ  بثلك.  غض  اهللا 
غجة أظعا جاظخرعط ورئغسعا أردوغان غصعل "السقصئ 
الارضغئ (اإلجرائغطغئ) سقصئ طخغرغئ"، وخثسئ اإلخعان 
وصث  اإلجقم  غطئصعا  ق  تاى   ٢٠١١ سام  المسطمغظ 
تفاخر أردوغان بأظه أصظع طرحثعط السام طتمث ساضش 
بالسطماظغئ. وذعإ إلى لغئغا لغثثع الفخائض المسطتئ 
أعض  وخثسئ  أطرغضا.  سمغض  تفار  ضث  تصاتض  الاغ 
أذربغةان ووصسئ اتفاصغئ طع أرطغظغا سام ٢٠٠٩ طسارشئ 
ضمظغا باتاقلعا لـ٢٠٪ طظ أراضغ أذربغةان وذردعا 
لمطغعن أذربغةاظغ طظعا، وخثلئ الصرم سظثطا اجاظضرت 
اقتاقل الروجغ سام ٢٠١٤ ولضظ بسثعا تظاجئ ذلك 
حغحاظغغظ  صادة  وجطمئ  لروجغا،  خثغصئ  وأخئتئ 
المسطمغظ  وخثلئ  ترضغا،  إلى  لةأوا  صث  ضاظعا  لطروس 
اإلغشعر وداشسئ سظ الخغظ صائطئ إظعا ق تدطعثعط 

وإظما تتارب اإلرعاب...!!
جعاء  دولئ  أغئ  طظ  والتثر  البصئ  سثم  غةإ  وعضثا 
تخر  أو  اإلجقم،  تطئص  ق  غغرعا،  أم  ترضغا  أضاظئ 
سطى السطماظغئ، وتساشض المحاسر اإلجقطغئ، وترتئط 
شغ  رضغجة  شثلك  افوروبغ،  أو  افطرغضغ  باقجاسمار 

 الفعط السغاجغ


