
ذلك شغ أطرغضا لفرض افطظ شغ الساخمئ واحظطظ، 
وتط تعرغإ الرئغج تراطإ إلى طثئأ آطظ تتئ افرض 

خعشاً طظ اصاتام المازاعرغظ لطئغئ افبغخ.
بخعرة  افطرغضغئ  اقتاةاجات  طحاعث  سخفئ   -٢
التضعطات  به  تائاعى  ضاظئ  الثي  الثاخطغ  اقجاصرار 
افطرغضغئ الماساصئئ، شضاظئ الترائص المظثلسئ، والمااجر 
غغر  التةط  بعثا  المثطرة  الحرذئ  وطراضج  المظععبئ، 
الخشغر، تظثر افطرغضغغظ بالةتغط الثي ذالما خظساه 
الئطح  بأن  وتعثد  الثول،  طظ  لشغرعا  تضعطاتعط 
والسربثة الثي درجئ أطرغضا سطى الاساطض به طع السالط، 
ظفسه،  افطرغضغ  الحسإ  طع  لطاساطض  ذرغصه  غأخث 
غظثر  رئغج  المصاغغج:  بضض  خادطئ  طحاعث  شضاظئ 
المسسعرة  بالضقب  السطمغغظ  المازاعرغظ  وغاعسث 
تعل الئغئ افبغخ، وبافجطتئ افضبر شاضاً شغ السالط 
إن عط تةرؤوا سطى اصاتام أجعار الئغئ افبغخ الثي 
وغطالإ  اإلجمظاغئ،  والةثر  السطضغئ  بالتعاجج  أتغط 
الرئغج تضام العقغات بالرد بصسعة سطى المازاعرغظ 
شغ وقغاتعط، وشرض افطظ بالصعة، وغسرض سطغعط 
اقجاساظئ بالترس العذظغ، ووضع الةغح افطرغضغ 
شغ تالئ تأعإ صخعى لطاثخض خقل ٤ جاسات تغبما 
افطظ،  شرض  شغ  والترس  الحرذئ  شحطئ  إن  غطجم 
وشسقً تط ظحر الةغح شغ الساخمئ واحظطظ صئض أن 
واجسئ  اظاصادات  بسث  الثطعة،  عثه  سظ  السثول  غاط 
افطرغضغ  بالةغح  الجج  خطفغئ  سطى  لطرئغج  وجعئ 
ضث الحسإ. وطظ زاوغئ أخرى جمعع غاضئئ ق تعصفعا 

اقصاخادغئ  والثراجات  اإلتخاءات  طسعث  ضحش 
ظخش  شرظسا  شغ  السمض  جعق  شصثان  سظ  الفرظسغ 
ضاظعن  السام  عثا  طظ  افول  الربع  شغ  وظغفئ  ططغعن 
جائتئ  تثاسغات  تأبغر  بسئإ   ٢٠٢٠ آذار  إلى  الباظغ 
ضعروظا سطى اصاخاد الئقد (شراظج٢٤، ٢٠٢٠/٦/١١). 
غعم  جابص  تارغت  شغ  أسطظ  صث  المسعث  وضان 
٢٠٢٠/٥/٢٧ سظ تراجع شغ إجمالغ اإلظااج الثاخطغ 
بظسئئ صث تخض إلى ٢٠٪ شغ الربع الباظغ طظ السظئ 
التالغئ سصإ تسةغض ظصص بظسئئ ٥,٨٪ شغ الربع افول 
طظ السظئ، وتعصع المسعث اظضماحاً لقصاخاد الفرظسغ 
لسام ٢٠٢٠ بظسئئ ٨٪، وصث اجاساد اقصاخاد أظفاجه 
طع رشع التةر الختغ لضظه لظ غسعد إلى طساعى طا 
صئض أزطئ شغروس ضعروظا. وتاعالى طساعث اإلتخاءات 
سظ  السالط  شغ  اصاخادات  أصعى  وأوروبا  أطرغضا  شغ 
إخثار إتخاءات ودراجات تعل طثى تثععر أوضاسعا 
ظفسه  العصئ  وشغ  ضعروظا.  أزطئ  سصإ  اقصاخادغئ 
ظحر المسعث السالمغ لئتعث اقصاخاد اإلظمائغ الاابع 
تصرغرا   ٢٠٢٠/٦/١٢ غعم  الماتثة  افطط  لمظزمئ 
سثدا  إن  صال  إذ  السالط  شغ  الفصر  تاقت  تجاغث  سظ 
الاغ  الفصر  خطعط  اقسائار  شغ  تأخث  اقتاماقت  طظ 
تثدعا الئظك الثولغ طظ الفصر المثصع بالسغح سطى 
الفصر  خطعط  أسطى  إلى  الغعم  شغ  أصض  أو  دوقر   ١,٩
بالسغح سطى أصض طظ ٥,٥ دوقر شغ الغعم. وشغ ظض 
شغ   ٪٢٠ ظسئاه  اظثفاض  تثوث  وعع  اتامال  أجعأ 
دخض الفرد أو اجاعقضه، غمضظ أن غرتفع سثد الثغظ 
غسغحعن شغ شصر طثصع إلى ١,١٢ ططغار حثص، وإذا 
جرى تطئغص عثا اقظثفاض سطى تث ٥,٥ دوقر بغظ 
الحرغتئ السطغا طظ الئطثان طاعجطئ الثخض شصث غثشع 
ظخش  سظ  صطغق  غجغث  أو  حثص  ططغار  طظ ٣,٧  أضبر 
اآلشاق  وإن  الفصر.  خط  تتئ  لطسغح  السالط  جضان 
بالظسئئ لفحثاص افحث شصرا شغ السالط تئثو صاتمئ 
طا لط تئثل التضعطات المجغث طظ الةععد سطى ظتع 
جرغع وتسعض الثسارة الغعطغئ لطثخض الاغ غعاجععا 
سثد  أضئر  تحعث  أن  غاعصع  الاغ  شالمظطصئ  الفصراء. 
الفصر  إلى  اقظجقق  لثطر  المسرضغظ  افحثاص  طظ 
بافجاس  ذلك  إلى  تصعدعا  آجغا  جظعب  عغ  المثصع 
العظث المضازئ بالسضان، وتطغعا طظطصئ أشرغصغا جظعب 

الختراء تغث جغأتغ ظتع بطث الجغادة".
افزطات  عثه  لضض  التخغش  الماابع  غرى   :
اقصاخادغئ وتاقت الفصر الماجاغثة شغ دول السالط 
أظعا شغ افجاس عغ ظاغةئ تطئغص الظزام الرأجمالغ 
الفاجث، ضما غرى أن أزطئ ضعروظا صث شدتئ شساد 
الاغ  افزطات  طع  الاساطض  شغ  وشحطه  الظزام  عثا 
تسخش شغ السالط بسئئه، طما جسض اقصاخادات ضما 
جاء شغ الثئر تاثععر شغ الثول الرأجمالغئ الضئرى، 
وتاجاغث تاقت الفصر لثى الثول الخشرى المتضعطئ 
لعا أو الاابسئ لعا أو الاغ تثور شغ شطضعا. وظصعل 
أزطاتعا  طظ  جمساء  لطئحرغئ  خقص  غعجث  ق  إظه 
المثاطفئ الاغ تاعالى سطغعا تارى، وأن تظسط بثغرات 
بقدعا ولظ تزفر بالراتئ أو تعظأ بالسغح الضرغط؛ 
ظزاطه  وتطئغص  ودولاه،  اإلجقم  طئثأ  ظض  شغ  إق 
وغسالب  الفصر  سطى  غصدغ  الثي  السادل  اقصاخادي 
أغئ أزطئ ذارئئ السقج الختغح؛ ذلك أظه وتغ رب 

َبرُِي﴾.
ْ
ال َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
السالمغظ ﴿أ

ظحر طعصع (بغ بغ جغ، السئئ، ٢٢ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٦/١٣م) خئرا جاء شغه: "اظثلسئ احائاضات بغظ 
طازاعرغظ وصعات الحرذئ شغ لئظان لطغطئ الباظغئ سطى الاعالغ، وجط طزاعرات اتاةاج سطى أزطئ اصاخادغئ 
ذاتظئ حعثت اظعغار السمطئ المتطغئ. ورحص طازاعرون شغ الساخمئ بغروت وطثغظئ ذرابطج، حمالغ الئطث، 
والرخاص  لطثطعع  المسغض  الشاز  صظابض  افطظ  صعات  اجاثثطئ  تغظ  شغ  الظارغئ،  وافلساب  بالتةارة  الحرذئ 
المطاذغ. وأظعرت الطغرة الطئظاظغئ، الاغ خسرت ٧٠ شغ المؤئ طظ صغماعا طصابض الثوقر افطرغضغ طظث تحرغظ 
افول/أضاعبر، بسخ الاماجك غعم الةمسئ، وذلك بسث إسقن التضعطئ صرارا بدت دوقرات شغ افجعاق غعم 

اقبظغظ المصئض، وذلك لاسضغظ آقم اقظعغار الفزغع الثي تحعثه الطغرة الطئظاظغئ".
: لصث صررت التضعطئ شغ لئظان؛ وذلك طظ باب خرف افظزار سظ أن شساد عثه التضعطئ وطا جئصعا 

غ

طظ تضعطات والصروض الربعغئ عما جئإ افزطئ، صررت التضعطئ اتثاذ تثابغر أطظغئ لمقتصئ الماقسئغظ 
بسعق الخرف وطعربغ السمطئ إضاشئ إلى تحضغض خطغئ أزطئ برئاجئ وزغر المالغئ لماابسئ تطعرات العضسغظ 
المالغ والظصثي، وضأن المسألئ صابطئ لطتض سظ ذرغص اتاةاز بسخ الخغارشئ شغما تثشع الثولئ وطظث شارة 
جغعب  إلى  المائصغ  الظخش  طظ  ضئغر  ججء  وغثعإ  المصرضئ،  الثولغئ  لطئظعك  ربا  إغراداتعا  ظخش  ذعغطئ 

الفاجثغظ الثغظ تاضثس بعط أجعجة الثولئ طظث سصعد.

لغئغا بني ططرصئ اقجاسمار 
وجظثان السمقء

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أتمث المعثب

اقتاةاجات العاجسئ الاغ تةااح أطرغضا 
وتأبريعا سطى جغاجاعا الثارجغئ

إن التض لصدغئ شطسطغظ ق غضعن بالثسعة لسصث طآتمر 
والمةرطغظ  اقجاسمارغئ  الثول  ضض  شغه  تاثاسى  دولغ 
سطى صدغئ شطسطغظ لاخفغاعا لخالح غععد، وق غضعن 
شأطرغضا  واتثة؛  واقجاسمار  الضفر  شمطئ  باقجاةثاء؛ 
وق  المسطمغظ،  ضث  واتث  تطش  غععد  وضغان  وأوروبا 
بالامسك بالمئادرة السربغئ لطاطئغع، بض غضعن بإرجاع 
جغعش  واجاظخار  اإلجقطغ،  لسمصعا  الصدغئ  عثه 
افطئ لاترك جتاشطعا شاةسض طظ ضغان غععد أبرا بسث 
سغظ. وضض طا جعى ذلك طظ تطعل اجاسمارغئ وصرارات 
وطئادرات وطآتمرات دولغئ ق تثاطش سظ خفصئ تراطإ 

جعى بالحضض والمزعر.

اصرأ شغ عثا السثد:
غظ افطرغضغ وارتفاسه طع التثغث سظ  -  جئإ الثَّ

   اقظعغار السغاجغ ...٢
- صخئ جقم وطساظصع ترب شغ أششاظساان!  ...٢

- الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الئثغض التداري 
   لطرأجمالغئ الماعاوغئ...٤

- تدارة الشرب عغ جتغمه سظخرغئ الشرب...
   الئثور والةثور  ...٤
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ضطمئ السثد

ق ظئالس إذا صطظا إن لغئغا الغعم عغ رعغظئ الخراع الثولغ 
طظ  السثغث  طع  أظفسعط  لغئغا  أعض  أدواته  المتاثم، 
المرتجصئ طظ حثاذ اآلشاق، جاؤوا طظ بصاع طائاسثة 
طامرجغظ شغ صاض الئحر والاظضغض بعط بضض تماجئ 
- وضأظعط غجاولعن أسماقً الةجاء شغعا غسامث سطى ضبرة 
المظةج طظعا -! ظعر عثا جطغا شغ سمطغات غاغئ شغ 
السضان  بغعت  تفثغت  طبض  طظ  والعتحغئ  العمةغئ 
المعةر طظعا أعطعا بافلشام والمافةرات شغ ضض حغء 
شغ الئغئ، تاى ألساب افذفال وافبعاب وتتئ افجّرة، 
وضان عثا اإلجرام وعط شاّرون طظستئعن طظ جظعب 

ذرابطج، شأّي ترب صثرة عثه؟!
وأخث عثا الخراع أحضاق سثة طظعا السسضري المحاعث، 
واقصاخادي الثي جّر إلى إصفال المعاظأ الظفطغئ سطى 
الاغ  الظفطغئ  التصعل  وصفض  الطغئغ،  الساتض  ذعل 
الاغ  افولى  المرة  لغسئ  وعغ  المعاظأ.  ضض  تشثي 
والتصعل، إق أن عثه المرة طظ  شغعا المعاظأ  تصفض 
العاضح أظعا ضاظئ بأطر طظ جغثعط افطرغضغ ولثلك 
ظزام  إلى  الظفط  تعرغإ  وغراشصه  اإلصفال،  اجامر 

السغسغ شغ طخر.
افخض  وعع  المتاثم،  السغاجغ  الخراع  طزاعر  أطا 

والثاشع لما غتخض طظ أتثاث:
١- الاصاذف بالاعط بغظ اإلغطالغغظ والفرظسغغظ، ضّض 

غاعط غرغمه بأظه جئإ الفعضى شغ لغئغا.
٢- دخعل الثور الروجغ الةثغث سطى واجعئ افتثاث، 
وطا خاتئه طظ الاظخض طظ طسآولغاعط تةاه طظزمئ 

"شاغظر" الروجغئ اإلرعابغئ.
٣- عثا الاسارع اآلن سطى ذطإ وصش إذقق الظار بسث 
طا أترزه البعار طظ اظاخارات واضتئ سطى افرض ضث 

شطعل تفار.
٤- طتاولئ الةجائر الاصثم لطصغام بثور شغ تض المسألئ 
الطغئغئ!! بسث الثخعل الارضغ بصعة شغ دشع افطعر إلى 
تال جثغثة، لسطعط غتزعن بثور ظغابئ سظ جغثعط 

افوروبغ.
افزطئ  طظ "جعرظئ"  والاتثغر الفرظسغ  الاععغض   -٥
الطغئغئ. والدشط شغ اتةاه وصش إذقق الظار. شغ العصئ 
الثي ضاظئ شغه شرظسا إلى وصئ صرغإ عغ طظ غحسض 
ظار الترب وغثضغعا بالمال والسقح والثئراء. ضض عثا 
الظفاق بسث أن تأضث لثغعط أن أطرغضا لط تسث ترى شغ 
تفار خغارعا افول وافوتث، بسث الثخعل الارضغ الثي 
طا ضان لعق الدعء افخدر افطرغضغ، ولثلك ظعرت 

جمطئ طظ المعاصش والائثقت سطى الساتئ:
جصعط  بثأ  السراج،  لتضعطئ  الارضغ  الثسط  بسث  أ - 
الةئعات  جمغع  شغ  جغطرته  وطعاصع  تفار  دشاسات 
طثن  خمج  العشاق.  وجغح  البعار  غث  شغ  والمثن 
ضئغرة خسرعا تفار وطظ بغظعا صطساه التخغظئ ترععظئ 
شغ  جصطئ  عثه  ضض  اقجاراتغةغئ،  العذغئ  وصاسثة 
شغ  عع  ضما  صاال  دون  طظ  وبسدعا  وجغجة  طثة 

ترععظئ.
الروس  "شاغظر"  طرتجصئ  اظستاب  ضطه  عثا  راشص  ب - 
طظ جظعب ذرابطج بسث أن اجاتر شغعط وشغ غغرعط 
تّط  تفاعط  بسث  افغطإ  سطى  اظستابعط  وضان  الصاض. 
بغظ الروس وافتراك لدمان اظستابعط بسقم دون 
تسرضعط لطصخش الةّعي والمثشسغ، شضان عثا سقطئ 
سطى تثوث اتفاق طا! رجمئ بمصاداه خارذئ ذرغص 

جثغثة لسغر افتثاث.
طع  واقتفاق  صاال،  دون  طظ  ولغث  بظغ  جصعط  ت - 
غتخض  ق  أن  سطى  الئطثغئ  وسمغث  المثغظئ  وجعاء 
شغ  عط  الثغظ  ولغث  بظغ  جضان  افعالغ  طع  خثام 

أغطئعط أظخار الظزام السابص.
ث - وأظا أضاإ عثه المصالئ تأتغظا افخئار بالاصثم سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
لضغ تادح أجعبئ الاساؤقت أسقه ظساسرض طا غطغ:

١- صاطئ الحرذئ افطرغضغئ رجقً طظ أخعل أشرغصغئ، 
بعقغئ  طغظغابعلغج  طثغظئ  شغ  شطعغث  جعرج  عع 
جرغمئ  وضاظئ   ،٢٠٢٠/٥/٢٥ افطرغضغئ  طغظغسعتا 
حظغسئ، صام خقلعا الحرذغ باطئغص الاثرغئات الاغ 
تطصاعا شغ جطك الحرذئ، بالابئغئ سظ ذرغص الدشط 
سطى الحرغان السئاتغ شغ الرصئئ، واجامرت الةرغمئ 
أجاطغع  "ق  غخرخ  شطعغث  خقلعا  ضان  دصائص  تسع 
الاظفج" تاى شارق التغاة، وصث حاعث عثه الةرغمئ 
وتحغئ  سغظعط  بأم  ورأوا  افطرغضغغظ،  جمغع  الئحسئ 
المزاعرات  واظثلسئ  السعد،  ضث  افطرغضغئ  الحرذئ 
بعثه  تظثغثًا  الاالغ،  الغعم  شغ  طئاحرة  المثغظئ  شغ 
بط  اآلدطغغظ،  طع  الاساطض  شغ  الاعتح  طظ  الثرجئ 
أخثت المزاعرات تماث إلى طثن أطرغضغئ أخرى، طع 
تثاول واجع لفغثغع الثظص المآلط، سئر طعاصع الاعاخض 
سظ  غجغث  طا  المزاعرات  سّمئ  تاى  (اقجاماسغ)، 
٨٠ طثغظئ أطرغضغئ شغ وقغات طاسثدة... بط أسطظئ 
السططات تزر الاةعال لمظع المزاعرات الاغ خاتإ 
الضبغر طظعا أسمال سظش، وصاض، وظعإ، وإتراق لطمتال 
افطرغضغئ  الحرذئ  ولةأت  الحرذئ،  وطراضج  الاةارغئ 
طا  شاساصطئ  المازاعرغظ،  طع  بصسعة  الاساطض  إلى 
وأسطظ  المثن،  طثاطش  شغ  حثص  آقف   ٤ سظ  غجغث 
الترس  اجاثساء  وتط  أحثاص،  بدسئ  طصاض  سظ 
العذظغ لفرض افطظ والسغطرة سطى الحارع، بض وتط 
اجاثساء الةغح افطرغضغ شغ جابصئ لط تتثث صئض 

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
تدهور االقتصاد وزیادة الفقر

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

االضطرابات واالحتجاجات تطفو على السطح فی لبنان من جدید

السآال:السآال:
تةااح العقغات الماتثة طظث صرابئ افجئعسغظ اتاةاجات تئثو ضئغرة شغ بسخ المظاذص، وصث تثططاعا أسمال تةااح العقغات الماتثة طظث صرابئ افجئعسغظ اتاةاجات تئثو ضئغرة شغ بسخ المظاذص، وصث تثططاعا أسمال 
سظش، وظعإ لطمتال الاةارغئ، وترق طراضج لطحرذئ، شعض طصاض رجض أجعد شغ أطرغضا غحسض عضثا اتاةاجات؟ سظش، وظعإ لطمتال الاةارغئ، وترق طراضج لطحرذئ، شعض طصاض رجض أجعد شغ أطرغضا غحسض عضثا اتاةاجات؟ 
شصث تخض عثا ضبغرًا شغ السظعات الصطغطئ الماضغئ ولط تتخض طبض عثه اقتاةاجات! وعض طظ تثاسغات لعثه شصث تخض عثا ضبغرًا شغ السظعات الصطغطئ الماضغئ ولط تتخض طبض عثه اقتاةاجات! وعض طظ تثاسغات لعثه 

اقتاةاجات افطرغضغئ سطى جغاجئ أطرغضا الثارجغئ؟اقتاةاجات افطرغضغئ سطى جغاجئ أطرغضا الثارجغئ؟
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  افربساء ٢٦ طظ حّعال ١٤٤١عـ المعاشص ١٧ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٩١

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، بمثغظئ افبغخ غعم افتث ٢٠٢٠/٦/٧م، وصفات اتاةاجغئ خاطائ شغ 
ضض طظ: (طغثان الترغئ، طسةث افبغخ الساغص، طسةث جعار الثعإ، طسةث ضرحعق، وطسةث عةر) رشدًا 
إلغقق المساجث؛ بغعت اهللا جئتاظه وتسالى، بأطر طظ وزارة الحآون الثغظغئ وافوصاف بسئإ جائتئ ضعروظا، 
دون طراساة لترطاعا وصثجغاعا، بالرغط طظ اجاماع الظاس شغ حاى طةاقت التغاة طظ بظعك، وخفعف الثئج 
والشاز والعصعد... وغغرعا! وصث تمض العاصفعن قشاات طضاعباً سطغعا سئارات تظثد بإغقق المساجث وتعجه بسخ 
افجؤطئ طبض: طا الماظع طظ شاح طساجث اهللا لاسمغرعا بأداء الخطعات ورشع افغادي بالثساء لرشع العباء؟! طا الفرق 
بغظ اقضازاظ شغ افجعاق والئظعك وخفعف السغح والشاز وطظسه شغ المساجث؟! طا الماظع طظ شاح المساجث 
طع طراساة المتاذغر واتثاذ اقتاغاذات الختغئ الاغ تمظع اظاحار المرض؟! وصث تفاسض الظاس طع العصفئ بالاأغغث 
ن يُْذَكَر فِيَها اْسُمُه وََسىَع يِف 

َ
َِّ أ َنَع َمَساِجَد اهللا ْظلَُم ِممَّن مَّ

َ
وسئارات الاحةغع والاضئغر والاعطغض. صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

ْغَيا ِخْزٌي َولَُهْم يِف اْآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ [الئصرة: ١١٤]. ُّ ن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخائِِفنَي لَُهْم يِف ا
َ
َِك َما اَكَن لَُهْم أ

ٰ
وَح

ُ
َخرَابَِها أ

لصث حعثت أششاظساان، سطى طثى ٤٠ ساطا طظ الترب، 
جطسطئ طظ الثساغئ الماسطصئ بـ"السقم"؛ وعع طفععم 
غظطعي سطى دققت طثاطفئ طظ وجعات ظزر طثاطش 

افذراف المحارضئ شغ السمطغئ.
شإظه  "جقم"،  ضطمئ  أششاظساان  حسإ  غثضر  شسظثطا 
أخرى،  ظاتغئ  وطظ  لطترب.  وصش  أظعا  سطى  غارجمعا 
سظثطا تاتثث أطرغضا سظ "السقم"، شإظه غظطعي ضمظًا 
سطى أظه شرخئ إلظعاء أذعل ترب أطرغضغئ شغ الاارغت 
ظفعذعا  تأطغظ  خقل  طظ  بقدعا  إلى  صعاتعا  وإسادة 

السغاجغ واقجاثئاراتغ شغ أششاظساان.
وسظث اإلحارة إلى "السقم"، تراه ذالئان بحضض طثاطش 
تماطاً، وعع أظه غاسغظ سطى أطرغضا أن تصئض عجغماعا 
شغ الترب، وأن تتحث صعاعا لقظستاب طظ أششاظساان؛ 
وظاغةئ لثلك، جاسعد إطارة ذالئان أو حئه إطارة إلى 
أخرى،  ظاتغئ  وطظ  أششاظساان.  شغ  السغاجغئ  الساتئ 
والصادة  فطرغضا  السمغطئ  افششاظغئ  التضعطئ  تتاول 
السغاجغعن المآبرون، الثغظ ضاظعا غاخرشعن ضأذفال 
أطرغضغغظ شغ اتاقل أششاظساان، أن غاتثبعا سظ الصغط 
والمفاعغط السطماظغئ الشربغئ الاغ غثاشسعن سظعا طظث 
أضبر طظ سحرغظ ساطاً ضمئرر لتماغئ طرضجعط السغاجغ 
وطخالتعط الفردغئ شغ الئظغئ السغاجغئ المساصئطغئ 

فششاظساان.
طظزعر  طظ  المسألئ  عثه  افوروبغ  اقتتاد  وغرى 
الثغمصراذغئ  والمساغغر  الصغط  إلى  غساظث  طثاطش 
دائمًا  أطرغضا  جسئ  وصث  افششاظغئ،  بالتضعطئ  طصارظئ 
إلى التفاظ سطى طضاجإ السظعات الاسسئ سحر، طبض؛ 

تصعق اإلظسان والةمععرغئ والثغمصراذغئ.
وسطى الرغط طظ أن الخغظ وروجغا وإغران وباضساان 
تصاوم سطى طا غئثو وجعد أطرغضا شغ أششاظساان، شإن 
ضقً طظعا غتمض سقصئ طاظعسئ طسعا طظ أجض طخالته 
طظ  صطصعن  شعط  وبالاالغ،  أششاظساان.  شغ  الثاخئ 
وق  أششاظساان  طظ  فطرغضا  المسآول  غغر  اقظستاب 
غرغثون أن تاتعل الئقد إلى طقذ لطمةاعثغظ. وطع 
"اإلطارة  بعضعح  افذراف  جمغع  تثدت  شصث  ذلك، 
اإلجقطغئ" وتطئغص "الحرغسئ اإلجقطغئ" ضثط أتمر 
شغ  السغاجغ  الظزام  إلى  سعدتعا  طظع  وطتاولئ  لعط 
المحروع  غغر  الاعاشص  عثا  شإن  ولثلك،  أششاظساان. 
بغظ جمغع افذراف جغظزر إلغه سطى أظه السئإ العتغث 
قجامرار الترب شغ أششاظساان. وطبض عثا السغظارغع 
شغ  والمةاعثغظ  المسطمغظ  طساصثات  طع  غاسارض 
حسإ  أن  دائما  أبئئ  الاارغت  ولضظ  افرض،  عثه 
أششاظساان لط غساسطط أبثا في طصارتات، أو تعصسات 

لسثم اطاباله لطحرغسئ والثولئ اإلجقطغئ.
طبض  خادسئ  ضطمات  أي  شإن  تصثم،  طا  إلى  وبالظزر 
أغدا  عغ  والثولغ"  واإلصطغمغ  العذظغ  اآلراء  "تعاشص 
ججء طظ عثه الثساغئ الماسطصئ بالسقم. وشغ العصئ 
ظفسه، غاسغظ سطى المرء أن غثرك أن السالط الثي غصعم 
سطى أجاس المئثأ الرأجمالغ، تغث غسسى الةمغع إلى 
تتصغص طخالتعط الثاخئ، شإن طبض عثه المفاعغط لظ 

تاتصص أبثًا بمسظاعا التصغصغ غغر تدطغض الرأي السام.
(الةمععري)  التاضط  التجب  غتاول  أخرى،  ظاتغئ  وطظ 
شغ  افششاظغئ  السقم  سمطغئ  اجاشقل  أطرغضا  شغ 
خادصغظ  غغر  وعط  الصادطئ،  افطرغضغئ  اقظاثابات 
إزاء ادسائعط جتإ صعاتعط بأضمطعا طظ أششاظساان. 
وإلدراك عثه الطسئئ الصثرة، غاسغظ سطى المرء أن غفعط 
بالدرورة تصغصئ أن أطرغضا تضعطئ تصعدعا طآجسات 

- الاثفغدات الدرغئغئ سام ٢٠١٠م والاغ ضاظئ تًق 
وجطاً بغظ أوباطا والةمععرغغظ، وذلك بثفخ الدرائإ 

المفروضئ سطى الرواتإ بمصثار ٤٠٠ ططغار دوقر.
- خطص المظاشع الطئغئ لطثواء خقل سام ٢٠٠٣م بمصثار 

٣٠٠ ططغار دوقر.
- إظصاذ الخظاسئ المالغئ شغ سام ٢٠٠٨م بمصثار ٢٠٠

ططغار دوقر.
الثقخئ: إن ارتفاع الثغظ السام سطى الظتع الثي ظحعثه 
تالغاً وطصارباه لطثخض الصعطغ وبعثه المسثقت المرتفسئ 
ضما ظرى ظاعرة لغسئ جثغثة سطى اقصاخاد افطرغضغ، 
وعثه لغسئ المرة افولى الاغ ترتفع شغعا ظسئئ الثغظ 
السام إلى الظاتب المتطغ اإلجمالغ لااةاوز تاجج الـ٩٠٪، 
شفغ أسصاب الترب السالمغئ الباظغئ ارتفسئ ظسئئ الثغظ 
سام   ٪٥٢,٤ طظ  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  إلى  السام 
١٩٤٠م إلى ١٢١,٧٪ سام ١٩٤٦م، لاأخث الظسئئ شغ 
تاى بطشئ ٣٢,٥٪ سام  الاراجع بحضض طسامر تصرغئاً 
الاساطض  اجاطاع  افطرغضغ  اقصاخاد  أن  أي  ١٩٨١م؛ 
طع عثا المساعى الدثط طظ الثغظ إلى الظاتب، وسادت 
تةسطظا  الظصطئ  وعثه  أخرى.  طرة  ظخابعا  إلى  افطعر 
افطرغضغ  اقصاخاد  صثرة  سظ  التثغث  سظث  ططغاً  ظصش 
سطى الاساغح طع ظسئئ دغظ سالغئ خاخئ وأن الثغعن 
افطرغضغئ تثاطش سظ غغرعا طظ تغث إن الثغظ السام 
افطرغضغ جعاء اإلجمالغ أو الممطعك بعاجطئ الةمععر 
ضطه طصعم بالثوقر؛ أي بسمطئ تطك الثولئ، وعثه عغ 
الثاخغئ افجاجغئ الاغ تاماع بعا أطرغضا دون غغرعا طظ 
الثول. وعثا غسظغ بئساذئ أن اتامال تعصش أطرغضا سظ 
خثطئ دغظعا السام عع خفر شغ المائئ؛ فظه سطى أجعأ 
تغال  افطرغضغئ  بالتضعطئ  السئض  ضاصئ  إذا  الفروض 
تاتمض  أن  بئساذئ  غمضظعا  شإظعا  السام  دغظعا  خثطئ 
صثرًا طظ طسثقت الادثط المرتفع شغ جئغض اجاغفاء 
طثشعسات خثطئ الثغظ السام طظ خقل ذئاسئ الثوقر، 
وطظ بط تثفغخ صغمئ الثوقر، وبالاالغ تثفغخ صغمئ 
الثغظ السام طظ ظاتغئ أخرى لغخئح الثغظ السام بصرار 

جغاجغ أصض طظ عثه افرصام المععلئ.
بمسظى آخر الثوقر غحضض تةر الجاوغئ شغ الظزام الظصثي 
السالمغ، وعع افضئر شغ المساطقت المالغئ واقتاغاذغئ 
وعثه المغجة تسثغث الثغعن سظ ذرغص ذئاسئ المجغث 
جاظإ  عثا  ــثول،  ال طظ  لشغرعا  تاعشر  ق  ــثوقر  ال طظ 
وجاظإ آخر غاةظإ الضبغرون التثغث شغه خقل تثغبعط 
الثغظ  تةط  صغاس  وعع  افطرغضغ،  الثغظ  شصاسئ  سظ 
صاخرة  ظزرة  وعثه  شصط،  الصعطغ  بالثخض  طصارظئ 
ولغسئ ختغتئ، بض غةإ صراءة طسألئ الثغظ طظ خقل 
طسادلئ الثغظ الختغتئ وعغ طسادلئ بسغطئ طشغئئ سظث 
أختاب التثغث سظ شصاسئ الثغظ واقظعغار، والاغ عغ 
طسثل شرق افرصام بغظ طا سطى أطرغضا طظ دغعن طصارظئ 
بما لعا طظ دغعن سطى دول السالط، إضاشئ لمسرشئ تةط 
افخعل افطرغضغئ والاغ تصثر بمئالس خغالغئ جعاء أضاظئ 
أخعل المسادن طظعا: الدرائإ، وظفط الخثر الجغاغ، 
وبصغئ المسادن والبروات الئترغئ وافرضغئ، والتثغث 
سظ  شدق  افطرغضغئ،  افخــعل  طصعات  تعل  غطعل 
المثخقت غغر البابائ ظاغةئ الئططةئ افطرغضغئ شغ دشع 
اإلتاوات وتتمض افسئاء سظعا، وتصطغض الظجغش شغ الظفصات 
باتمغض اآلخرغظ سإء عثا افطر، وعثا اآلن واضح جطغ 

شغ جغاجئ تراطإ.
غظئشغ  وق  شغعا  حك  ق  طحضطئ  والثغعن  افزطات  إن 
الاصطغض طظ حأظعا، وعغ طسدطئ اجاثسئ طظ الثولئ 
السمغصئ وضع اجاراتغةغات وجغاجات طظ أجض تطعا، 
وعثا طا تصعم به إدارة تراطإ تالغاً، ولعثا ظرى ضغش 
واضح  بحضض  الثغظ  ارتفاع  أجئاب  طع  إدارته  تاساطض 
شغ الاصطغض طظ الظفصات بحضض ضئغر وإسادة الظزر شغ 
اقلاجاطات افطرغضغئ والظفصات الثولغئ والئططةئ، وإسادة 
الحرضات وضرب المقذات الدرغئغئ وشرض الدرائإ 
ولضظ  الاةارغئ،  والترب  الئقد  خارج  افطرغضغغظ  سطى 
لظ  افطرغضغ  الثغظ  أن  عظا  ذضــره  غــراد  الــثي  افطــر 
غضعن جئئاً وتغثًا قظعغار أطرغضا، وأن أطرغضا صادرة إن 
أتسظئ وضع اقجاراتغةغات الختغتئ سطى الاساطض طع 
جصش دغظ سال طظ خقل إدارة جغاجغئ تضغمئ لغسئ 
طبض إدارة تراطإ، وإن تصص لقصاخاد افطرغضغ بسخ 
افطعال طظ خقل تروبه، شالمسألئ لغسئ جظغ أطعال 
شصط بض المسألئ عغ تعشر سصطغئ جغاجغئ ولغج سصطغئ 
الااجر الةحع والظثل، بض طظ خقل سصطغئ جغاجغئ ضاطك 

 الاغ ضاظئ شغ بثاغئ الظعدئ افطرغضغئ

ولغج أشراد. شغ واصع افطر، لطالما أراد دوظالث تراطإ 
أن تشادر الصعات افطرغضغئ أششاظساان شغ أصرب شرخئ 
طمضظئ، ضما جاء شغ اتفاق السقم بغظ أطرغضا وذالئان. 
وطع ذلك، ظضاحش أن طآجسات أطرغضغئ أخرى سارضئ 
افطرغضغ،  الثشاع  وزغر  وآخرعا  ظزره،  وجعات  طرارًا 
تراطإ  تخرغح  ضث  طةثدا  تتثث  الثي  إجئر،  طارك 
بصعله: "إن اظستاب الصعات افطرغضغئ طظ أششاظساان 
لغج جعى خغار واتث، ولغج خغارًا صعغاً بحضض خاص".

ذالئان  وترضئ  افطرغضغغظ  المسآولغظ  أن  وغئثو 

غدشطعن طظ أجض الاطئغص الضاطض قتفاق السقم، وصث 
لطمخالتئ  افطرغضغ  المئسعث  زاد  خطغض  زلماي  وضع 
إذارا طتثدا قظستاب الصعات افطرغضغئ طظ أششاظساان 
بسث ١٨ حعرا طظ المتادبات طع طمبطغ ذالئان شغ 
أظعئ  اقتفاصغئ  عثه  أن  الضبغرون  وغساصث  الثوتئ. 
فطرغضا  المساعغات  الماسثدة  والمطالإ  السغاجات 
شغ أششاظساان؛ وغظئشغ أن تضعن عثه اقتفاصات ذات 
طساعغات ذعغطئ افطث. وطع ذلك، ق غجال طا غسمى 
باتفاق السقم له السثغث طظ المظاصثغظ شغ واحظطظ 

وبغظ خفعف ذالئان.
وغئثو أن أطرغضا صادرة سطى صغادة سعاصإ عثا اقتفاق 
طظ خقل تثلغض ظزاطعا السمغض شغ ضابعل سطى سثم 
طظ  وبثق  المظطصئ.  شغ  الثارجغئ  لسغاجاعا  اقطابال 
ذلك، جادع السإء السغاجغ لائاذآعا وصثارتعا سطى 
ساتص افششان، ولضظ غئثو أن صادة ذالئان ق غمارجعن 

جعى الصطغض طظ عثه المظاورة.
وسطى عثا شإن عثه اقتفاصغئ جعف تتمض أعمغئ رطجغئ 
واتافالغئ فطرغضا إلخفاء عجغماعا وإظعاء أذعل ترب 
جعاء شغ  السام  تدطغض الرأي  سظ  شدقً  تارغثعا،  شغ 
أطرغضا أو خارجعا. وسقوة سطى ذلك، أدى عثا اقتفاق 
إلى تصطغص ترضئ ذالئان، وعغ جماسئ طسطتئ تاربئ 
تظفغثا  الحرغسئ  تظفغث  إلى  داسغئ  بعخفعا  اقتاقل 
وغسائر  وذظغ.  جغاجغ  شخغض  إلى  وتتعغطعا  ضاطق، 
عثا اقظجقق اظاتارًا جغاجغاً لمةمعسئ سسضرغئ، وغسظغ 
حعثاء  تططسات  حأن  طظ  الاصطغض  ططمعس  بحضض 

الترب الاغ اجامرت ١٩ ساطاً.
وطع ذلك، وظزرا لطثساغئ المضبفئ الاغ اظاحرت بحأن 
السقم شغ أششاظساان، ق غجال عثا الئطث سطى طفارق 
تحاث  أن  المرجح  وطظ  والسقم،  الترب  بغظ  ذرق 
الظزر  وبخرف  السقم.  طظ  بثق  ضئغر  تث  إلى  الترب 
سظ حسإ أششاظساان، ق غعجث شخغض واتث غحارك شغ 
طظعط  واتث  ضض  فن  وصفعا  غرغث  الصثرة  الترب  عثه 
وتةثر  اقضطراب.  وصئ  طخالته  تأطغظ  إلى  غسسى 
اإلحارة إلى أن طسزط ظاائب السقم افطرغضغ عغ ضث 
أن  لطمظاورغظ  خقلعا  طظ  غمضظ  الاغ  الحسإ  إرادة 

غأتعا قجاشقل طحاسرعط وتعجغععا.
الضفار  جغاجات  ضث  تصش  ق  افطئ  أن  ذالما  لثلك، 
سطى المساعى اإلصطغمغ، شإن اقظستاب الجائش لطصعات 
افطرغضغئ طظ أششاظساان وخسعد الةماسات العذظغئ، 
الاغ تعخش باإلجقطغئ، إلى السططئ لظ غسالب طحضطئ 
الحسإ. بض إن طحضطئ الحسإ افششاظغ، حأظعا حأن 
طحضطئ المسطمغظ اآلخرغظ، لظ تتض إق بإصاطئ دولئ 
إجقطغئ طعتثة. وتغظعا، جاضعن المئادرات بأضمطعا 
شغ أغثي افطئ طتطغاً وسالمغاً لصغادة السالط طظ ظقم 

 الرأجمالغئ إلى ظعر اإلجقم
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ أششاظساان

غظ افطرغضغ وارتفاسه  جئإ الثَّ
طع التثغث سظ اقظعغار السغاجغ

(اتفاصغات  إلى  افطرغضغ  الثغظ  طحضطئ  تسعد  بثاغئ 
برغاعن وودز سام ١٩٤٤م تغث ظةتئ أطرغضا بفرض 
وجعئ ظزرعا بصغادة طمبطعا اقصاخادي عغظري واغئ، 
تغث ذرتئ الثوقر ضسمطئ اتاغاذغئ طربعذئ بالثعإ، 
الــثوقرات  باتعغض  افطرغضغ  الفثرالغ  غطاجم  بتغث 
لثعإ فَي بظك طرضجي شغ أَي وصئ؛ بتضط تفعق أطرغضا 
بسث  خخعخاً  الثول  جمغع  سطى  وسسضرغاً  اصاخادغاً 
بظسئئ  اقتفاصغئ  عثه  وتمئ  الباظغئ)،  السالمغئ  الترب 
تتعغض ٣٥ دوقرًا لفوصغئ العاتثة آظثاك، ولضظ عثه 
اقتفاصغات لط تدع ضعابط وتثودًا إضاشغئ سطى أطرغضا 

شغ طةال إخثار وذئاسئ الثوقر.
ولط تظحأ طآجسئ رصابغئ دولغئ طساصطئ لقحراف سطى 
أطرغضا شغ عثه الخقتغئ الثطغرة جثًا، بض ترضئ افطر 
لعا شغ خثغسئ لغج بسثعا خثغسئ، وغئثو أن طظ وراء 
طا  الطعغض  المثى  سطى  إلدراضه  تسمث  اقتفاصغئ  عثه 
تسظغ تطك الدعابط والصغعد، وظعر عثا افطر جطغاً بسث 
ترب شغاظام؛ تغث خاضئ أطرغضا ترب شغاظام طظ السام 
١٩٥٦م - ١٩٧٥م، واتااجئ إلى المجغث طظ الثوقرات 
ق  المعجعدة  الثوقرات  ولضظ  الترب،  تضالغش  لاشطغئ 
تضفغ، فن الثعإ المعجعد شغ أطرغضا، بض والسالط لط 
غسث ضاشغاً لغشّطغ الثوقر افطرغضغ ولط غسث باإلطضان 
أطرغضا  صاطئ  وبالاالغ  الــثوقرات،  طظ  المجغث  ذئاسئ 
باةاوز التث افسطى المسمعح طظ الثوقرات المطئعسئ، 
أن  دون  بالثعإ  طشطاة  غغر  دوقرات  بطئع  وصاطئ 
ُتسِطط أتثًا بثلك وطظ دون طحاضض تاى ظعرت تصغصئ 
افزطئ سظثطا ذالإ الرئغج الفرظسغ تحارل دغشعل سام 
١٩٧١م باتعغض الثوقرات افطرغضغئ المعجعدة لثى 
الئظك المرضجي الفرظسغ إلى ذعإ تغث ذالإ باتعغض 
١٩١ ططغعن دوقر إلى طا غصابطعا طظ الثعإ، وضان جسر 
افوظخئ ٣٥ دوقرًا شصاطئ أطرغضا بأضئر جرصئ سالمغئ 
سطى طرأى وطسمع طظ السالط تغث صام رئغسعا آظثاك 
رغاحارد ظغضسعن بإخثار بغان السرصئ شغ سام ١٩٧٣م 
غطشغ شغه الاجام بقده باتعغض الثوقرات افطرغضغئ إلى 
ذعإ، ُسرشئ قتصاً باجط أو خثطئ ظغضسعن، عثا عع 

أخض وجئإ الثغظ افطرغضغ.
أطا جئإ ارتفاسه شغسعد إلى أجئاب ضبغرة جثًا وسطى 
اقتتادغئ  المعازظئ  شغ  الساطئ  الظفصات  ظمع  رأجعا 
رئغسغ  بحضض  الممعلئ  ــرادات  اإلغ ظسئئ  طع  طصارظئ 
طظ الدرائإ، وظمع عثا الفارق طع الجطظ خاخئ تطك 
الظفصات السسضرغئ واقصاخادغئ ذات الثواشع السغاجغئ 
واقجاسمارغئ طع الاثضغر بائظغ المتاشزغظ الةثد طظث 
سعث رغشان لمثرجئ حغضاغع، وجغاجئ الاغسغر الضمغ، 
والاغ  ١٩٨٧م  جظئ  الفغثرالغ  الئظك  اسامثعا  والاغ 
ُطحضًق  ضعابط،  وق  تثود  بق  الظصثي  الاعجع  تسظغ 
قرتفاع الثغظ ظاغةئ الظفصات السسضرغئ  رئغسغاً  ساطقً 
لطدرائإ  الامعغطغ  الــثور  إضساف  طع  واقصاخادغئ 
ذرغسئ  تتئ  افرباح  سطى  المئاحرة  الدرائإ  وخاخئ 

تحةغع رؤوس افطعال سطى اقجابمار.
السسضرغئ  الظفصات  طتطات  أبرز  ذضر  سطى  ظأتغ  وعظا 
والاغ أدت إلى ارتفاع جصش الثغظ افطرغضغ إلى أرصام 

صغاجغئ ظثضرعا طةمطئ:
- بصاشئ اقجاعقك لثى الحسإ افطرغضغ الثي غسغح 

سطى طصثرات اآلخرغظ ولغج طصثراته.
- ترب شغاظام.

أسطى  (الئارودوقر)  بالثوقر  سالمغا  الظفط  ارتئاط   -
فطرغضا الصثرة لطئع المجغث طظ الثوقر، طما جاعط شغ 

ارتفاع الثغظ بحضض ضئغر.
- الترب الئاردة بضض آبارعا السسضرغئ.

و٢٠٠٣م  ٢٠٠١م  سام  شغ  الدرغئغئ  الاثفغدات   -
شغ سعث الرئغج جعرج بعش تغث بطشئ ١,٦ ترغطغعن 

دوقر.
- تضالغش الربا سطى الثغعن.

- التروب شغ السراق وأششاظساان؛ شدقً سظ المشاطرات 
واقظاحار  السسضرغئ  والصعاسث  وعظاك،  عظا  السسضرغئ 

السسضري والصغام بثور الحرذغ.
- المحارضئ الثولغئ شغ المآجسات الثولغئ وطآجسات 
اسارف تراطإ أن تةط طحارضئ  افطط الماتثة؛ شمبقً 
أطرغضا شغ طظزمئ الختئ السالمغئ ٤٥٠ ططغعن دوقر 
طصارظئ طع الخغظ ٤٠ ططغعن دوقر، وخاخئ المآجسات 

وافتقف السسضرغئ ضتطش افذطسغ.
- تجطئ الاتفغج اقصاخادغئ شغ سعث أوباطا ٨٠٠ ططغار 

دوقر.

صخئ جقم 
وطساظصع ترب يف أششاظساان!
ـــــــــ بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ  ـ 
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باغثن، والةمععري تراطإ. وإذا ضان الرئغج تراطإ 
غحسر بصطص بالس سطى طساصئطه ضرئغج، وغرغث أن غساد 
اظاثابه شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر طظ عثا السام، بض 
إن عثه المسألئ عغ افولعغئ رصط ١ له، لضظ طخثر 
الصطص الرئغسغ له عع تثاسغات شغروس ضعروظا، وتأبغره 
افطرغضان  طقغغظ  وشصثان  افطرغضغ،  اقصاخاد  شغ 
أزطئ  طع  تساططه  جعء  سظ  غصال  وطا  سمطعط،  لفرص 
غساشطه  ساطقً  غضعن ذلك  شإظه غثحى أن  الفغروس، 
اقظاثابغئ،  التمقت  شغ  ضثه  الثغمصراذغ  طظاشسه 
أراد  الاغ  افخغرة  اقتاةاجات  طعجئ  الغعم  تأتغ  بط 
صعي  ضرجض  حثخغاه  غئرز  أن  شغعا  تراطإ  الرئغج 
صادر سطى ضئط افطظ، والتفاظ سطى المماطضات، طا 
غجغث طظ شرخه اقظاثابغئ... لضظ طظاشسه جع باغثن، 
والتجب الثغمصراذغ، وصعى أخرى تسمض سطى تخعغر 
ذلك بحضض طثالش، شائرزه ضرجض غسمض سطى ترجغت 
اقظصسام شغ أطرغضا، وغغر صادر سطى لمطمئ الةراح الاغ 
أخغإ بعا المةامع افطرغضغ بسث تادبئ طصاض شطعغث 
السظش  ذابع  سظ  المسآولغئ  وغتمطعظه  والمزاعرات، 
والحشإ شغ المزاعرات، بسئإ تخرغتاته الظارغئ ضث 

المازاعرغظ...
السالط  دول  حاعثت  لقتاةاجات:  الثولئ  صمع  ج- 
الطرغصئ المآلمئ والعتحغئ الاغ تاساطض بعا التضعطئ 
افطرغضغئ طع اقتاةاجات الحسئغئ، وأتادغث الرئغج 
سظ شرض افطظ بالصعة، والضقب المسسعرة، وافجطتئ 
والعراوات،  المساصطغظ،  آقف  وحاعثت  شاضاً،  افحث 
ضاظئ  أن  بسث  أطرغضا،  شغ  لطثطعع  المسغض  والشاز 
ضطه  وعثا  لسصعد،  المحاعث  عثه  طبض  سظ  طتخظئ 
خخعطعا  ضث  اجاثثطاعا  ذالما  تةئ  أطرغضا  غفصث 
تعل السالط تتئ سظاوغظ تصعق اإلظسان، وتص الاسئغر 
سظ الرأي، ودسط المسارضئ وغغر ذلك، وعثا له تأبغر 
طئاحر، غفصث السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ أتث أحعر 
طئرراتعا الثولغئ... وطا غآضث ذلك طا صالاه الماتثبئ 
("اسائارًا  إظه  زاخاروشا،  طارغا  الروجغئ  الثارجغئ  باجط 
العقغات  تفصث   ٢٠٢٠ غعظغع  وأوائض  طاغع  أواخر  طظ 
الماتثة أيَّ تص شغ تعجغه أغئ طقتزات إلى أتث شغ 
الضرة افرضغئ بحأن صداغا تصعق اإلظسان". وأضاشئ 

تامئ: اقتاةاجات العاجسئ الاغ تةااح أطرغضا وتأبغرعا سطى جغاجاعا الثارجغئ
ضعروظا،  شغروس  طثاذر  وق  الترس  وق  الحرذئ 
بالتصعق  لطمطالئئ  غازاعر  الطابع،  جطمغ  طظعا  ججء 
الحرذئ،  جعاز  وإخقح  الصاطئ،  وطتاجئئ  المثظغئ، 
وصسط باٍن غاصخث طعاجمئ المراضج التضعطغئ، خاخئ 
الرئغج  أسطظ  بط  وطظ  وتثطغرعا،  وترصعا  الحرذئ، 
تراطإ أظعا "ترضئ أظاغفا" الغسارغئ حثغثة المظاعدئ 
والسرصئ،  بالظعإ،  غصعم  بالث  وصسط  لطرأجمالغئ! 

وافسمال الاثرغئغئ...
السظخر  غسائر  الاغ  افطرغضغئ  الحرذئ  واصع  إن   -٣
افبغخ سمادعا صث اساادت إعاظئ السضان السعد، وتط 
صاض السثغث طظعط سطى غث رجال الحرذئ، وضان بسخ 
تطك العصائع طعبصاً وطخعرًا ضما شغ تادبئ طصاض شطعغث 
بض  التخعل،  ظادرة  التعادث  تطك  تضظ  ولط  افخغرة، 
ضاظئ طاضررة، شالامغغج السظخري شغ العقغات الماتثة 

ظاعرة طتسعجئ قشائ لطظزر شغ طةامساتعط...
٢٠٢٠/٥/٢٥ شطعغث  طصاض  جسطئ  أجئاباً  عظاك  لضظ 
شغ طثغظئ طغظغابعلغج غعجع ظطاق الشدإ الحسئغ 
أجعجة  تظاعةعا  الاغ  السظخري  الامغغج  جغاجئ  ضث 
الثولئ شغ أطرغضا ضث السعد خاخئ، وعثه افجئاب 

بسدعا صثغط وآخر جثغث، وطظ عثه افجئاب:
افطرغضغ: المةامع  شغ  اقظخعار  سمطغئ  شحض  أ- 

ظحأ المةامع افطرغضغ التالغ ظحأة سظخرغئ باطاغاز، 
ساطئ،  وافوروبغعن  خاخئ،  اإلظةطغج  المعاجرون  شصام 
باجاسمار أطرغضا سطى جبث المقغغظ طظ العظعد التمر، 
الةثغثة  المساسمرات  ولتاجئ  افخطغغظ،  أختابعا 
شغظزر  أشرغصغا،  طظ  الرصغص  اجاةقب  تط  شصث  لطسمض 
افطرغضغعن إلى ضض ذوي افخعل افشرغصغئ باسائارعط 
سئغثًا، وضان ذلك بحضض رجمغ لمثة صرون، غثدع 
والسمض  السظخري،  لطسجل  افشارصئ  عآقء  خقلعا 
بالسثرة شغ طجارع الئغخ وخظاساتعط، وضان صاظعن 
لطئغخ  افطرغضغئ  الةظسغئ  غمظح  ١٧٩٠م  الاةظغج 
شصط، شغما غرشخ اقساراف بالسعد ضمعاذظغظ، وسطى 
الرغط طظ ظغض افشارصئ بسخ التصعق ضالاخعغئ شغ 
جاغظات الصرن الااجع سحر، إق أن الامغغج السظخري ظض 
جغاجئ رجمغئ غسمض بعا شغ أطرغضا تاى بسث اظاعاء 
الترب افعطغئ، وبسث طظاخش الصرن السحرغظ اظثلسئ 
شغعا  واحاعر  المثظغئ"  "التصعق  جمغئ  ضئغرة  ترضئ 
أجفرت  أطرغضا،  شغ  لطسعد  ضجسغط  ضغظس  لعبر  طارتظ 
ضمعاذظغظ  ضاططًئ  بتصعصعط  رجمغاً  اقساراف  سظ 
صث  بأظعط  افشارصئ  عآقء  ظظ  بط  وطظ  أطرغضغغظ... 
ظالعا التصعق المثظغئ الاغ اشاصثعا آباؤعط وأجثادعط، 
إق أن ذلك لط غشغر ضبغرًا طظ ذعظغئ افطرغضغغظ الئغخ، 
الثغظ اجامرت ظزرتعط الثوظغئ تةاه عآقء افشارصئ، 
واجامرت الممارجات السظخرغئ ضثعط. شسطى الرغط 
أن  إق  السظخرغئ،  باظاعاء  أطرغضا  زسماء  تحثق  طظ 
السظخرغئ  الظزرة  تأخض  سظ  تاتثث  الاصارغر  طثاطش 
شغ أطرغضا ضث ذوي افخعل افشرغصغئ... وطظ طزاعر 
السظخرغئ ضث السعد شغ أطرغضا اقرتفاع العاضح شغ 
الئغخ،  بافطرغضغغظ  طصارظئ  السعد  المساجغظ  سثد 
الضئغر  والفرق  خفعشعط،  شغ  الئطالئ  ظسئئ  وارتفاع 
والعاضح شغ طاعجط الثخض بغظ افجر افطرغضغئ طظ 
وضثلك  الئغخ،  بافطرغضغغظ  طصارظئ  أشرغصغئ  أخعل 
طظ  وغغرعا  الختغئ،  الثثطات  شغ  التاد  الظصخان 
الثثطات، بغظ المظاذص الاغ غشطإ سطغعا المعاذظعن 
الاغ  المظاذص  وبغظ  السعد،  بأتغاء  وتسمى  السعد 
الختغئ  الثثطات  بعا  تاعشر  راصغئ،  تسائر  طا  غالئاً 
بحضض قئص، وترتفع شغعا أجعر السضظ الاغ غصطظعا 

افطرغضغعن الئغخ.
ب- طةغء إدارة تراطإ السظخرغئ وتئظغعا لطمظادغظ 
الثاسمئ  الةماسات  تآطظ  افبغخ:  السرق  بافعق 
لطرئغج تراطإ بافعق السرق افبغخ سطى غغره، وعغ 
جماسات تط اإلسقء طظ صثرعا بسث طةغء تراطإ لطئغئ 
صائثًا  تراطإ  حثص  شغ  عآقء  وجث  وصث  افبغخ، 
اإلظةغطغغظ  بالمسغتغغظ  عآقء  وغثاطط  لعط،  صعطغاً 
الثي غدغفعن طستئ دغظغئ لعثا الافعق، وبمةاعرة 
طظ  بسدعط  وطظع  المسطمغظ،  ضث  تراطإ  الرئغج 
وتخرغتاته  أطرغضا،  لثخعل  تأحغرات  سطى  التخعل 
المظاعدئ لطمضسغضغغظ، وخططه الاغ ظفث ججءًا طظعا 
بئظاء جثار سطى تثود المضسغك، وبتربه الاةارغئ ضث 
الخغظ، وتسمغاه لفغروس ضعروظا بالفغروس الخغظغ، 
وظحعء طعجئ سثاء لطخغظغغظ داخض أطرغضا، وتساطته 
طع طزاعرات الظازغغظ الةثد شغ وقغئ شغرجغظغا ٢٠١٧، 
والطشئ الاغ ق تثطع طظ إعاظئ، الاغ غاتثث بعا سظ 
افصطغات، وضثلك تسطغصاته سطى طصاض شطعغث "افجعد" 
لتصعق  الثاسمئ  اقتاةاجغئ  الترضئ  صمع  وضرورة 
أخئح  شصث  ذلك  لضض  وظاغةئ  أطرغضا...  شغ  "السعد" 
الرئغج تراطإ أتث أضئر السعاطض المترضئ سطى الامغغج 
افسمال  وتغرة  ارتفسئ  لثلك  أطرغضا،  شغ  السظخري 
والمضسغضغغظ،  والمسطمغظ،  السعد،  ضث  السثائغئ 
والخغظغغظ شغ أطرغضا خقل شارة تضمه، وأخئح غظزر 
إلغعط أضبر طظ ذي صئض بأظعط طاطفطعن جاءوا لسطإ 
افطرغضغغظ شرص سمطعط، وظعإ بروات أطرغضا، وطظ 
بط أخئح الامغغج السظخري بارزًا شغ صطاسات ضبغرة طظ 

المةامع افطرغضغ...
ج- تثاسغات شغروس ضعروظا داخض المةامع افطرغضغ: 
وطظ افجئاب الاغ زادت طظ لعغإ اقتاةاجات سطى 

اظاحار  طع  تجاطظئ  صث  أظعا  أطرغضا،  شغ  شطعغث  طصاض 
ختغ،  تةر  طظ  ذلك  خاتإ  وطا  ضعروظا،  شغروس 
جئإ ضغصاً لفطرغضغغظ طظ ظاتغئ، وطظ ظاتغئ باظغئ 
افطرغضغغظ  صطص  طظ  شجاد  ضئغرة  بظسإ  بطالئ  أوجث 
افطرغضغعن  رأى  بالبئ  ظاتغئ  وطظ  طساصئطعط،  سطى 
شغ  العباء  اظاحار  طع  تضعطاعط  لاساطض  ذرغساً  شحقً 
أطرغضا، تغث الظصص الضئغر شغ المساطجطات وافجعجة 
الطئغئ، وشحض اقجاسثاد لطفغروس، رغط أن أطرغضا صث 
ضرباعا طعجئ الفغروس بسث أوروبا والخغظ بما ضان 
غعشر لعا شرخئ جغثة لقجاسثاد لط غاط اجاشقلعا، 
طع  الاساطض  شغ  افطرغضغئ  اإلدارة  تثئط  وضثلك 
العباء وطا ظاب سظ ذلك طظ جئإ آخر لقظصسام شغ 
العجط السغاجغ افطرغضغ، بثخعص ذرغصئ تساطض 
إدارة تراطإ طع أزطئ العباء... وطظ المسائض الثاخطغئ 
تساظط  صث  افطرغضغ  المةامع  أن  والمعمئ،  السمغصئ 
حسعره بسعء الظزام الرأجمالغ، شسمطغئ تعزغع البروة 
شغ أطرغضا تافاصط باسارع طثغش، لخالح شؤئ خشغرة 
سطى  الاأبغر  لعبغات  أختاب  الرأجمالغغظ،  طظ  لطشاغئ 
السغاجئ، تطك السغاجئ الاغ تسغر باتةاه المجغث طظ 
ذوو  شغه  غاضفض  وصئ  شغ  الدرائإ،  طظ  إسفائعط 
الثخض الماعجط والمتثود بالصثر افضئر طظ الدرائإ 
افطرغضغئ  اقتاةاجات  عثه  أبرزت  وصث  المعطضئ، 
شغ  لطرأجمالغئ  المظاعدئ  لطترضئ  الماخاسثة  الصعة 
أطرغضا "أظاغفا"، والاغ ذالإ الرئغج تراطإ باخظغفعا 
إرعابغئ، وعغ تطك الترضئ الاغ ظادت باتاقل أجعاق 
لطرأجمالغئ  ضئغر  ضرطج  جارغئ"  "وول  شغ  افجعط 
طظ  الترضئ  عثه  شاجغث   ،٢٠٠٨ المالغئ  افزطئ  بسث 
وتظادي  افطرغضغ،  المةامع  شغ  أضبر  وتاةثر  أتئاسعا 
بالسظش ضث الرأجمالغئ، وعغ الماعمئ الغعم باعجغه 
المازاعرغظ إلتراق وتثطغر المراشص التضعطغئ ضمراضج 

الحرذئ...
٤- لصث ضان لضض ذلك تثاسغات سطى جغاجئ أطرغضا 

الثارجغئ، وعغ تثاسغات طآبرة لفجئاب الاالغئ:
أ- تالئ اقظصسام شغ أطرغضا: أظعرت إدارة تراطإ طظث 
٢٠١٧ أن أطرغضا لغسئ سطى صطإ رجض واتث، وتضبر 
السغاجات الاغ غظصسط تعلعا افطرغضغعن طبض التروب، 
لسمقئعا  أطرغضا  تصثطعا  الاغ  الثولغئ  والمساسثات 
طع  والاساطض  الدرائإ،  جغاجئ  وطبض  السالط،  تعل 
افصطغات، والعةرة، وغغرعا ضبغر طظ السغاجات، لضظ 
بمةغء الرئغج تراطإ شصث أخئح عع ظفسه طظ أبرز 
أجئاب اقظصسام شغ أطرغضا، وصث جاسثت حثخغاه بما 
لثغه طظ طغجات السظةعغئ الجائثة، والاسطص بالسططئ، 
وتإ الزععر الجائث سظ التث، وصطئ التضمئ، والمغض 
بضسر  الظحعة  وإظعار  الثاخطغئ،  الخراسات  لثعض 
الثخعم، ضض ذلك صث جسض أطرغضا طظصسمئ شسقً تعل 
اإلصاقت  زادت  وصث  ضثه،  أو  طسه  تراطإ،  الرئغج 
واقجاصاقت شغ أرضان إدارته، بحضض لط غتخض أبثًا 
طع أي رئغج أطرغضغ جابص بعثا التةط، وصث أظعرت 
أزطئ شغروس ضعروظا، والمقجظات بغظ الرئغج وتضام 
شغ تثة اقظصسام افطرغضغ،  بسخ العقغات، تفاصماً 
والمالغ  السغاجغ  بالعجط  غدرب  اقظصسام  وعثا 
وذرغصئ  برطاه.  المةامع  سطى  شغظسضج  افطرغضغ، 
تساطض الرئغج وإدارته طع أزطئ اقتاةاجات الحسئغئ، 
عغ افخرى صث أخئتئ جئئاً دجماً لاشثغئ اقظصسام، 
شاراطإ غسارض الترضئ اقتاةاجغئ بسث طصاض شطعغث، 
التجب  ذلك  شغ  غسارضه  بالصعة،  افطظ  بسط  وغرغث 
الثي  دشاسه  ووزغر  بض  وقغات،  وتضام  الثغمصراذغ 
اساثر سظ طحارضئ الرئغج شغ زغارة لضظغسئ طةاورة 
لطئغئ افبغخ، بسث إبساد رجال افطظ لطمتاةغظ طظ 
تعلعا، واسائرت دساغئ جغاجغئ لاراطإ... وطظ أتثث 
وزراء  (اتعط  وتّثتعا،  الخراسات  عثه  سطى  افطبطئ 
المسآولغظ  طظ  وسحرات  جابصعن  أطرغضغعن  دشاع 
تراطإ  الرئغج   - طحارضئ  رجالئ  شغ   - السسضرغغظ 
الةغح  إظجال  شغ  لافضغره  والثجاعر،  الصسط  بثغاظئ 
المعصسغظ  بغظ  طظ  وضان  المتاةغظ؛  لمعاجعئ 
ظئ،  الةجغرة  طاتغج.  جغمج  السابص  الثشاع  وزغر 
الثشاع  بعزراء  المسألئ  تظتخر  ولط  ٢٠٢٠/٦/٧م)... 
شعشص  تاد،  وبحضض  التالغ  وحمطئ  بض  السابصعن، 
المخثر السابص ظفسه (ظصطئ حئضئ "جغ إن إن" سظ 
طسآول شغ وزارة الثشاع افطرغضغئ "الئظااغعن"، صعله 
إن الرئغج دوظالث تراطإ ذطإ ظحر سحرة آقف جظثي 
شغ الساخمئ واحظطظ وطثن أطرغضغئ أخرى، لمعاجعئ 
طارك  الثشاع  وزغر  وإن  الماضغ،  افجئعع  اتاةاجات 
طغطغ،  طارك  المحارضئ  افرضان  عغؤئ  ورئغج  إجئر، 
رشدا عثا الططإ، وذلك سطى وصع طزاعرات تاحثة 
ضث  أخرى  وأوروبغئ  أطرغضغئ  وطثن  واحظطظ،  شغ 
السظخرغئ وسظش الحرذئ. وضاظئ طةطئ ظغعغعرضر صث 
افبغخ،  الئغئ  شغ  طخادر  طظ  سطمئ،  أظعا  ذضرت 
والةظرال  تراطإ  الرئغج  بغظ  ضقطغئ  طحادة  بعصعع 
طارك طغطغ. وظصطئ المةطئ أن الةظرال طغطغ رشع خعته 
الةغح  إظجال  ذطئه  سطى  اساراضا  الرئغج  وجه  شغ 
لحعارع المثن افطرغضغئ إلظعاء اقتاةاجات، تغث غرى 

طغطغ أن ظجول الةغح لطحارع طثالش لطصاظعن.)
 ب- شارة اقظاثابات الرئاجغئ: وطما زاد عثه المسألئ 
طع  تجاطظاً  اظثلسئ  صث  اقتاةاجات  عثه  أن  جثعظئ، 
جع  الثغمصراذغ  المرحتغظ  لضق  اقظاثابغئ  التمقت 

افطرغضغئ  السططات  تساطض  سطى  تسطغصا  زاخاروشا، 
ضث  اقتاةاجات  شغ  المحارضغظ  المازاعرغظ،  طع 
الماتثة:  العقغات  شغ  الحرذئ  وسظش  السظخرغئ 
"اظاعى!، بثءًا طظ عثه الطتزئ ق غعجث لثغعط عثا 

التص". الغعم السابع، ٢٠٢٠/٦/٢).
شغ  طساعذظ  السظخري  الامغغج  شإن  وعضثا   -٥
غاترك  ولضظه  صطغقً  غخمئ  صث  الماتثة،  العقغات 
الظزام  ظحعء  أخض  شغ  شضري  طرض  شعع  ضبغرًا، 
افطرغضغ الرأجمالغ، بض ق غثطع طظه أي ظزام وضسغ، 
فظه خاضع فععاء الئحر ورغئاتعط الاغ تتثد تمغغج 
افبغخ سطى افجمر، وافتمر سطى افخفر... تاى وإن 
بأظفسعط  بض  بشغرعط،  الدرر  ضضَّ  الامغغج  عثا  َألتص 

شغما بسث!
إن اإلجقم عع شصط الثي أزال، وغجغض، عثا الامغغج 
السظخري، شق تفاضض شغه بغظ الظاس بطعٍن، أو جاٍه، أو 
بروة، بض ضطعط جعاء، ق غافاضطعن إق بالاصعى. غصعل 
 َ ْغ

ُ
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَأ

َ
اهللا جئتاظه: ﴿يَا ك

 َِّ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللا
َ
وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً وََقَبائَِل حِكََعاَرفُوا إِنَّ أ

شغ    الرجعل  وغصعل  ََّ َعلِيٌم َخبرِي﴾،  ْيَقاُكْم إِنَّ اهللا
َ
أ

طا أخرجه الئغعصغ (٣٨٤عـ-٤٥٨عـ) َسْظ َأِبغ َظْدَرَة، 
ِشغ    اِهللا  َرُجعُل  َخَطَئَظا  صال  اِهللا  َسْئِث  ْبِظ  َجاِبِر  َسْظ 
َوَجِط َأغَّاِم الاَّْحِرغِص ُخْطَئَئ اْلَعَداعِ، َشَصاَل: «يَا أَيَُّها النَّاُس، 
 ، إِنَّ َربَّكُْم َواِحٌد، َوإِنَّ أَبَاكُْم َواِحٌد، أَال ال َفْضَل لَِعَريِبٍّ َعَىل َعَجِميٍّ
َوال لَِعَجِميٍّ َعَىل َعَريِبٍّ، َوال ألَْحَمَر َعَىل أَْسَوَد، َوال أَْسَوَد َعَىل أَْحَمَر، 
إِال ِبالتَّْقَوى، إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللِه أَتَْقاكُْم، أَال َهْل بَلَّْغُت؟»، َصاُلعا: 
اِهُد الَْغائَِب»، وأخرج  َبَطى َغا َرُجعَل اِهللا، َصاَل: «َفلُْيَبلِّغِ الشَّ
أخرج  وضثلك  (٧٦٢عـ-٨٤٠عـ)،  الئعخغري  ظتعه 
ظتعه الطئراظغ (٢٦٠عـ-٣٦٠عـ) وصال شغ رواغاه «َوَال 

ِألَْسَوَد َعَىل أَبَْيَض َوَال ِألَبَْيَض َعَىل أَْسَوَد».
شاإلجقم عع شصط الثي غصدغ سطى الامغغج السظخري، 
شعع طظجل طظ رب السالمغظ، وغعثي إلى التص، وغظحر 
َحقُّ 

َ
أ َقِّ  احلْ إىَِل  َفْهِدي  َفَمْن 

َ
﴿أ السالط.  ربعع  شغ  الثغر 

َكْيَف  لَُكْم  َفَما  ُفْهَدى  ْن 
َ
أ إِال  ي  يَِهدِّ ال  ْن  مَّ

َ
أ يُتََّبَع  ْن 

َ
أ

 ﴾ُْكُموَن حتَ
شغ السحرغظ طظ حعال ١٤٤١عـ

٢٠٢٠/٠٦/١١م

طحارف طثغظئ جرت الاغ تسائر عغ التاضظئ افجاجغئ 
فظخار الظزام السابص الماتالفغظ طع تفار، شئسصعط 
جرت غضعن الشرب الطغئغ بأضمطه جصط شغ غث البعار 
وتضعطئ  البعار  تمطئ  تصش  شعض  السراج.  وتضعطئ 
السراج ضث تفار سظث عثا التث؟ أم أن افطعر تثعإ 

إلى افطام شافاح طسرضئ المظاذص الحرصغئ؟
أوق.  الةظعب  طظاذص  إلى  تاةه  افظزار  اآلن  بالطئع 
الةظعب،  شغ  الةفرة  صاسثة  جعى  له  غائص  لط  شتفار 
وبسصعذعا غسصط الةظعب ضطه شغ غث البعار وتضعطئ 

السراج.
شما عع طخغر تفار؟ وعض غئصى له طظ دور؟

الختفغ  طآتمرعما  شغ  والسراج  أردوغان  خروج 
المحارك، وتأضغث السراج بأن تفار ق غمضظ الةطعس 
طسه وق غمضظ التعار طسه، وصعل أردوغان "بأظه غةإ 
أن غتاجإ تفار سطى جرائمه..." وتأضغث السراج بأن 
"تفار لظ غضعن حرغضا شغ أي تض جغاجغ أو تعار" 
عثا غثل - وضطمئ السر سظث أردوغان - سطى تشغغر شغ 
المسألئ الطغئغئ، غئثو طظ ذلك أن أطرغضا ططمؤظئ إلى 

تامئ ضطمئ السثد: لغئغا بغظ ططرصئ اقجاسمار وجظثان السمقء
جغر افتثاث وأن افوروبغغظ اآلن عط التطصئ الدسغفئ 
بسث  وخخعخا  الظاائب.  شغ  الاأبغر  تساطغع  ق  الاغ 
خدعع السراج وتضعطاه لطعجعد الارضغ شغ الئطث بسث 
أن ضسإ عثا العجعد تأغغثا واجسا له شغ خفعف البعار 
والثئرات  بالسقح  دسط  طظ  تطصعه  طا  بسث  والحسإ، 
غسمح  وعثا  البعار.  طظ  أسثاد  باثرغإ  صاطئ  الاغ 
بسثم تمضغظ الئطث طظ لمطمئ أوضاسه واقظطقق إلى 

طرتطئ إزالئ آبار الترب وإسادة سةطئ الئظاء.
المعغمظغظ  أغثي  شغ  طاعشرة  تئصى  الاعتغر  شأدوات 
وخاظسغ الصرار، طما غسمح لاراطإ باجاشقل الظاائب 
شغ دساغاه اقظاثابغئ، وشغ العصئ ظفسه تئصى إطضاظغئ 

تعتغر افوضاع طاعشرة طاى حاءت أطرغضا.
شسطى المثطخغظ شغ افطئ، وعط ضبر والتمث هللا، إدراك 
أغثي  طظ  الئطث  إخراج  سطى  الةاد  والسمض  العاصع  عثا 
السمقء والمرتئطغظ بالثول الضئرى. شالثغظ غمطضعن 
به  واقجاساظئ  تسالى  اهللا  بإذن  صادرون  اآلن  السقح 
والاعضض سطغه طظ الصغام بعثه المعمئ الةطغطئ. ﴿َوَمْن 

 ﴾بَلَ اهللاِ َفُهَو َحْسُبُه ْ َفَتَولكَّ

ال خالص للعراق إال بالعودة إلى مصدر عزته

٢٠٢٠/٦/١١ غعم  الرجمغ  السراصغ  الاطفجغعن  أسطظ 
وأطرغضا  السراق  بغظ  اقجاراتغةغ  التعار  اظطقق  سظ 
وجعد  طظاصحئ  تادمظ  التعارات  "طتاور  أن  وذضر 
اقصاخادي  والعضع  السراق  شغ  افطرغضغئ  الصعات 
تئثو  "الفرخئ  أن  شراظج٢٤  خفتئ  وذضرت  لطسراق". 
السراصغئ  المثابرات  رئغج  وخعل  طع  الغعم  طعاتغئ 
الةغثة  بسقصاته  المسروف  الضاظمغ،  طخطفى  السابص 
التضعطئ  رئاجئ  إلى  السرب،  وتطفائعط  افطرغضغغظ  طع 

افوجط  الحرق  طسعث  طظ  شعرد  روبرت  سظ  وظصطئ  الطتزئ"،  تاى  إلغران  المعالغئ  الفخائض  اظضفاء  وأغدا 
صعله إن "عثا اقظضفاء غمظح الضاظمغ وافطرغضغغظ طساتئ أضئر لطمظاورة، وغمضظ لطتعار اقجاراتغةغ تأطغظ 
السصعد افطرغضغئ شغ طةال الئظاء والطاصئ والثشع باتةاه تتخغض طساسثات طظ الثطغب أو الئظك الثولغ، وق 
غمضظ لعاحظطظ أن تسطغ المال، لضظ غمضظعا شصط أن تسرض سثم تطئغص سصعباتعا الاغ صث تترم السراق 
طظ طعرده اإلغراظغ لططاصئ وذلك ق غتض المحضطئ افولى لطضاظمغ"، وذضرت أن التعار "لغج إق بثاغئ سمطغئ 
ذعغطئ دون أي تشغغر جثري شغ المظزعر وشص طا غرى خئراء وطسآولعن". وظصطئ سظ طسآول سراصغ صعله: 
"لغج لثغظا تاى اآلن تفاخغض سظ سثد الةظعد، لضظ اقصاراح افطرغضغ غثضر خفخ سثد الصعات، ورغط ذلك 
غئثو أن تصطغخا ضئغرا أطر غغر طرجح إلى تث ضئغر"، وظصطئ سظ دبطعطاجغغظ صعلعط "إن غغر افطرغضغغظ شغ 

الاتالش جغئصعن شغ السراق شصط إذا بصغ افطرغضغعن".
: تسصغئا سطى ذلك ظصعل طا خاط به أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
جعاب جآال أخثره باارغت ٢٠٢٠/٦/٢ بغظ شغه طثى ارتئاط الضاظمغ بأطرغضا والعثف طظ تسغغظه شغ 
رئاجئ العزراء شغ السراق، تغث صال تفزه اهللا: "ضض ذلك غئغظ طثى "التزعة" الاغ غاماع بعا الضاظمغ 
سظث أطرغضا، وسطى أعض السراق أن غثرضعا ذلك صئض أن غظثطعا وقت تغظ طظثم! وأخاط بضطمئ واتثة 
شأصعل إظه ق خقص لطسراق وإسادة أطةاده وسجته، شغضعن دولئ ذات حأن، وطرضجا لثولئ سزمى تصعر 
أطرغضا وبرغطاظغا وغغرعا طظ الثول اقجاسمارغئ، أصعل ق خقص لطسراق إق بالسعدة إلى طخثر سجته، أق 
 ِ ةُ َولِرَُسو ِّٰ الِعزَّ وعع اإلجقم بإصاطئ دولاه، خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وخثق اهللا الصعي السجغج: ﴿َوِهللا

َولِلُمؤِمننَِي َولَِكنَّ الُْمَنافِِقنَي ال يَعلَُموَن﴾".
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السظخرغئ والثاروغظغئ واقجاسمار واإلبادة لغسئ خطق 
سطى  ذارئئ  أتثابا  وق  اظتراف  ظعاعر  عغ  وق  شضرغا 
الفضر  ظص  خارج  جغاصا  وق  الشربغئ،  التثابئ  طظزعطئ 
السطماظغ المادي الشربغ، بض عغ ظسص طفاعغمغ طظ 
خمغط  طظ  وأتثاث  وظعاعر  السطماظغ،  الفضر  خطإ 
شغ  شظتظ  الشربغئ،  التثابئ  لمظزعطئ  الةغظغ  الارضغإ 

خطئه وخمغمه ولغج سطى تعاحغه وأذراشه.
شئثور الاأجغج لفطسفئ السظخرغئ عغ السصض السطماظغ 
المادي ذاته، والسظخرغئ إتثى إشرازاته، شالسصض السطماظغ 
المادي اظاعى شغ تفسغره المادي لقظسان إلى طادغئ 
خرشئ  طادة  والغرصئ  والتغعان  اإلظسان  تةسض  خرشئ 
خاضسئ لصعاظغظ المادة الحاططئ وطسغار الاطعر المادي 

الئصاء لفصعى.
ورؤغاه  ظزرته  المادي  السطماظغ  السصض  أظاب  وسطغه 
اجاتال  الاغ  المادغئ  الرؤغئ  عثه  لطئحر،  الفطسفغئ 
واظافى طسعا رؤغئ الئحر بعخفعط طةمعسات بحرغئ 
تآطظ بثغظ أو طظزعطئ صغط طا، طا وراء المادة وطاةاوزة 
لطمادة، غمضظ اقتاضام إلغه أو إلغعا شغ تتثغث الثغر 
المصاغغج  والشاغات،  افعثاف  والصئغح،  التسظ  والحر، 
والمساغغر. بض الئحر شغ الافسغر السطماظغ المادي الخارم 
عط طةمعسات تاسط بئسخ السمات اإلبظغئ والسرصغئ 

المادغئ الضاطظئ شغعا.
أخغق،  سطماظغا  وطظاةا  طادغا  طسغارا  السرق  أخئح  وعظا 
شالسرق طادة وطسألئ ورابغئ بغعلعجغئ ضاطظئ شغ اإلظسان 
وغمضظ تسغغرعا وترجماعا طادغا، وبظاء سطغه أظاب الفضر 
السطماظغ المادي الشربغ شرسا طظ شروع بصاشاه لفطسفئ 
السظخرغئ وتأخغطعا طسرشغا، أجماه سطط اإلظبربعلعجغا، 
واتةعئ الثراجات السظخرغئ لطسرق إلى الارضغج سطى تةط 
وذعله  وسغظغه  وحسره  بحرته  ولعن  اإلظسان  جمةمئ 
وصعة سدقته ضمساغغر لطفرز والاخظغش باسائار اإلظسان 
وغصاس  خرشئ،  طادغئ  بخفات  غاسط  طتدئ،  طادة 
عضثا  بصاء  وأن  غغر،  ق  خارطئ  طادغئ  بطرغصئ  وغصغط 
ضائظ طادي طظعط بطئغساه المادغئ وتراتئغاه السرصغئ 

سطى جطط الاطعر المادي لططئغسئ المادة.
المادغئ  وطساغغرعا  المادغئ  الرؤغئ  عثه  سطى  وبظاء 
(بغعلعجغ، ورابغ، بغؤغ)، وبعخفعا إشرازا طظ خاتإ 
الرؤغئ ضان اقظاخار لةظسه وسرصه افبغخ طظ طثرجات 
ظاائةعا، طظ باب اظتغاز خاتإ المعضعع لمعضعسه، 
وعظا أشرز الفضر السطماظغ المادي الشربغ سظخرغئ تثاباه. 
وطظح جظسه افبغخ وسرصه اآلري الثي زسط تفعصه طجاغا 
وطضاظئ ق تمظح وق غظئشغ أن تمظح لشغره. وبظى طرتضجات 
سظخرغئ تثاباه وتمغغجه السظخري السطماظغ الثي أشرز 

اقجاسمار واإلبادة سطى أجج سثة طظعا:
أ- الةظج افبغخ عع الةظج افسطى سطى جطط الاطعر 

المادي
التدارة  طظ  بضبغر  أدظى  الشربغئ  غغر  التدارات  ب- 
الشربغئ (طظ عظا ضان حسار اقجاسمار تتدغر الحسعب 

الئثائغئ)
الحسعب  سظ  سرصغا  تثاطش  الشربغئ  غغر  الحسعب  ج- 
الشربغئ، وعع اخاقف ورابغ طادي خارم تامغ شعغ إذا 

سرق أدظى.
والاثطش  شالثوظغئ  طاقزطان،  والسرق  التدارة  د- 
خارم  طادي  ورابغ  أطر  الشربغئ  غغر  لفسراق  التداري 

وبالاالغ تامغ.
وصث بغظ المفضر الظازي ألفرغث روزظئرج أبظاء طتاضماه شغ 
ظعرطئرج أن السظخرغئ الظازغئ لغسئ بثسئ وق ظحازا، وأن 
السظخرغئ ججء أخغض طظ التدارة الشربغئ التثغبئ، وأضث 
لصداته أن السظخرغئ إشراز ذئغسغ لطتثابئ الشربغئ وأن 
عظاك سقصئ سدعغئ بغظ السظخرغئ واقجاسمار، وأحار 
شغ طتاضماه أطام صداته لئثور السظخرغئ شغ طآلفات 
وسقطئ  جراظئ  طادغسعن  افطرغضغ  افجظاس  سالط 
افسراق الفرظسغ جعرج دي قبعج. وأضاف صائق: "إن عثا 
الظعع طظ اإلظبربعلعجغا السظخرغئ لغج جعى اضاحاف 
بغعلعجغ جاء شغ خاام افبتاث الاغ داطئ ٤٠٠ سام". 
أي أن السظخرغئ الظازغئ عغ البمرة الطئغسغئ لئثرة الفضر 

١١ البقباء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحره  خئر  شغ  جاء 
"ضحش  غطغ:  طا  ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م)  ١٤٤١عـ،  حعال 
الثولئ  أطظ  طتضمئ  أن  الغعم  أردظغ  صدائغ  طخثر 
أردظغغظ،  خمسئ  طتاضمئ  طآخرا  باحرت  افردن  شغ 
أعثاف  ضث  اظاتارغئ  لسمطغات  الاثطغط  خطفغئ  سطى 
وأوضح  المتاطئ.  الشربغئ  الدفئ  شغ  (إجرائغطغئ) 
المخثر أن الاعط المعجعئ لطمعصعشغظ عغ "الاعثغث 
طفرصسئ"  طعاد  باجاثثام  إرعابغئ  بأسمال  بالصغام 
وجه  سطى  اجاثثاطعا  بصخث  طفرصسئ  طادة  و"تخظغع 
بةماسات  لقحاراك  أحثاص  و"تةظغث  طحروع"،  غغر 
طسطتئ". وبتسإ قئتئ اقتعام، تطصى أتث الماعمغظ 
الثي زار الدفئ الشربغئ سام ٢٠٠٧، تثرغئات شغ غجة 
والخعاسص  الظاجفئ  والسئعات  افتجطئ  تخظغع  تعل 
وغغرعا، وساد إلى افردن سام ٢٠١٠. وجظَّث الماعط 
سام ٢٠١٧ الماعمغظ افربسئ اآلخرغظ، بتسإ قئتئ 
لثخعل  "طسا  الثمسئ  الماعمعن  خطط  بط  اقتعام، 
ضث  ظاجفئ  بسئعات  سمطغات  وتظفغث  الشربغئ  الدفئ 
أعثاف  ضث  الظاجفئ  وبافتجطئ  والصطارات  الئاخات 

(إجرائغطغئ) أخرى"."
: إن دوغطئ افردن طظث أن أظحأتعا برغطاظغا وططعضعا وظزاطعا غمارجعن دور السمالئ والثغاظئ بتص 
افطئ اإلجقطغئ ساطئ وبتص شطسطغظ وأعطعا خاخئ بضض تظضئ وخسئ، شعط ضاظعا دائما شغ ذطغسئ الثغظ 
جطمعا افرض المئارضئ شطسطغظ لصمئ جائشئ لسخابات غععد سام ١٩٤٨م، وأضمطعا خغاظاعط باسطغط طا 
تئصى طظعا سام ١٩٦٧م، بط أتمعا خغاظاعط باعصغع اتفاصغئ وادي سربئ الثغاظغئ سام ١٩٩٤م. إن دوغطئ 
افردن طظث ظحأتعا وعغ تحضض تارجا أطغظا لضغان غععد الشاخإ طظ ظاتغئ الحرق تاى باتئ تعخش بأظعا 
أعط تطغش لضغان غععد. إّن طخغئئ افطئ اإلجقطغئ شغ تضاطعا سزغمئ، وطا وجعد ضغان غععد وبصاؤه إق 
بةععدعط؛ لثلك شعاجإ سطى ضض المثطخغظ شغ أطاظا أن غطغتعا بعط وغصغمعا تضط اإلجقم الثي شغ 
ظطه تاترك جغعحظا لاترغر شطسطغظ، وإق شسغئصى غععد غرتسعن آطظغظ ططمؤظغظ شغ افرض المئارضئ 

شطسطغظ غتمغعط تضام المسطمغظ وسطى رأجعط تضام افردن وطخر.

الضفر عع ضئغرعط الثي سطمعط ضغش تصمع الحسعب.
جطغا عظا عع: طا الئثغض التداري  والسآال الثي غئرز 
لطرأجمالغئ الماعتحئ الاغ ظعر زغش حساراتعا الئراصئ 
تاى بغظ حسعبعا؟ طا عع الئثغض الثي غظصث الئحرغئ 
الاغ  السثالئ  لطئحرغئ  وغتصص  الرأجمالغئ  برابظ  طظ 
الامغغج  أظعاع  ضض  سظ  بسغثًا  الضرغط  والسغح  تظحثعا 

الثي أرعصعا؟
إن افطئ اإلجقطغئ عغ وتثعا الاغ تمطك عثا الئثغض 
وتمطك أجئاب ظةاته. شعغ تمطك المحروع التداري 
تق  اإلظسان  سظث  الضئرى  السصثة  غتض  الثي  الرباظغ 
ختغتا وغظزط سقصاته جمغسعا، بظزام تطئصه دولئ 
له  غسمض  طا  وعثا  التغاة،  واصع  شغ  طةسثا  لغضعن 
تجب الاترغر، لغظصث أطاه والئحرغئ جمساء طظ حرور 

الرأجمالغئ.
شغ  غصئع  ظزرغاً،  طحروساً  لغج  الثقشئ  طحروع  إن 
بطعن الضاإ، بض عع اطاثاد لطثولئ الاغ أجسعا رجعل 
اهللا  شغ المثغظئ المظعرة طظث أربسئ سحر صرظاً، والاغ 
تضمئ السالط لصرون سثغثة وضاظئ لعا ضطمئ الفخض 

شغ السقصات الثولغئ لصرون سثة ضثلك.
واآلن وطع اظضحاف زغش الظزام الرأجمالغ الثي غاتضط 
اإلظسان،  وتصعق  بالثغمصراذغئ  وغاحثق  بالسالط 
وجصعذه شغ سصر داره شغ ظفعس أبظائه، وجإ سطى 
ظعداعط،  طحروع  تعل  غطافعا  أن  جمغساً  المسطمغظ 
وغاعتثوا سطى السمض لاطئغصه، وغأخثوا سطى غث ضض طظ 

غتاول أن غترشعط سظه.
رأس  ترغث  الثي  السغاجغ  التض  غتثروا  أن  وسطغعط 
شعع  الحام  بعرة  سطى  لطصداء  شرضه  أطرغضا  الضفر 
جغدشط سطى أسظاصظا لغصطع أظفاجظا وغصدغ سطغظا، ضما 
تخض لطمازاعر افجعد، وعع جط صاتض غاثفى بئراصع 
جاعثغظ  وظسمض  ظرشده  أن  سطغظا  لثلك  اإلظساظغئ، 

إلجصاذه وإجصاط ضض طظ غثسع له.
السمض  شغ  وظةاتظا  وشعزظا  خقخظا  أن  جمغساً  ولظاثضر 
لظا  ارتداه  الثي  التداري  المحروع  تطئغص  أجض  طظ 
ربظا جئتاظه وذئصه رجعلظا  شعع الثي غظصثظا وغظصث 

الئحرغئ.
آن  وأظه   ، رجعله  وبحرى  جئتاظه  اهللا  بعسث  ولظبص 
أوان دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأن "غعم 
بساث" صث عغأ الزروف إلصاطاعا وأن غعم الفرصان ق بث 
آت، شسطغضط طسآولغئ إصاطاعا لاظالعا حرف ذلك، ولغضظ 
الشعل  ذلك  طظ  جمساء  الئحرغئ  خقص  أغثغضط  سطى 

الماعتح الثي بثأ ظةمه بافشعل.
 ِّ ِهللا اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  اهللا  غصعل 

ََّ حَيُوُل  نَّ اهللا
َ
أ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ 

[جعرة افظفال: ٢٤] ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ جعرغا

سطى وصع دسعة لظجع جقح تجب إغران شغ لئظان، أذطصاعا أتجاب لئظاظغئ وجعات جغاجغئ - رضئئ طعجئ الَتراك لشغر 
وجعاه - واظصقب الحارع إلى خثاٍم طماججٍ بفاظٍئ ذائفغٍئ، تمبض بحاط بسخ الةعطئ افتئاع أم المآطظغظ السغثة 
سائحئ رضغ اهللا سظعا. أضث تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: أظعا أزطٌئ صثغمٌئ طاةثدٌة شغ طتاولئ الطرشغظ جتإ 
الئطث إلى تحضغطٍئ تظاجإ أضشاث أتقطعط، وصال شغ ظحرة أخثرعا: غظاعغ المحعث العجلغ، شغ عثا الضغان العجغض 
أخقً، لائصى الثضرغات المثغفئ لطظاس، والسغر شغ تةعغع الئطث، بسئإ جغاجاٍت خرصاء لتضعطاٍت طاساصئٍئ، جسطئ 
الئطث غرزح تتئ َدغٍظ قطج تاشئ المائئ ططغار دوقر. وخاذئئ الظحرة سمعم الظاس شصالئ: إنَّ طا تروظه وتسمسعظه، 
لغج إق زوبسًئ شغ شظةان الئطث، وعا عع لئظان وأتجابه، غةطسعن طارصئغظ أن تظةج أطرغضا ظاعر اتفاصعا طع إغران، فن 
الئاذظ واتث، بغظ أطرغضا وإغران الثائرة شغ شطضعا، باظغاً: إنَّ عثا الضغان العجغض، ق غتصص أي طخطتٍئ فعطه، بسئإ 
صسماه الطائفغئ. وجاءلئ الظحرة المسطمغظ طظ أعض الئطث: إلى طاى تسغحعن شغ أزطاٍت ق ظاصئ لضط شغعا وق جمض؟! 
شاحسطعن خراساً وتسفضعن دطاً تراطاً! وخامئ الظحرة طآضثة: لغج طظ تضٍّ لمحضطئ لئظان، إق أن غطاتص برضإ 
الاشغغر، طع افطئ سمعطاً، وطع بقد الحام خخعخاً، شغسعد الفرع إلى أخطه، غخظاً ظدرًا شغ دولئ المسطمغظ، وتتئ 
جططان اإلجقم وأعطه، شغظسط جاضظع عثه الئقد - طسطمغظ وغغر طسطمغظ - بسثل حرسئ اإلجقم، الاغ ظسمئ بعا 

فسعاٍم ذعغطٍئ، صئض أن غأتغ الشرب الضاشر المساسمر.

طظث صرن طظ الجطان وبسث عثم دولئ الثقشئ والسالط 
غسغح سخر الاعتح الرأجمالغ الةائر الثي تفرد شغ 
بسث  وخاخئ  الماضغ  الصرن  ظعاغئ  صئغض  السالط  تضط 

اظعغار المظزعطئ الحغعسغئ الاغ حارضاه اإلجرام.
طئثأه  السالط  سطى  الماعتح  الشعل  عثا  شرض  وصث   
وصغمه الاغ أرعصئ الظاس وأذاصاعط العغقت؛ وغقت 
ودطرتا  الئحر  طقغغظ  أرواح  َأزعصاا  سالمغاغظ  تربغظ 
ترب  وشغه  إق  الجطظ  طظ  سصث  غثطع  غضاد  وق  الئقد، 
طثطرة غحّرد ظاغةاعا حسإ طظ حسعب افرض وتجعص 

آقف الظفعس.
شئسث  عثا،  سظ  طسجل  شغ  اإلجقطغئ  افطئ  تضظ  ولط 
الشعل  عثا  أطام  طسائاتئ  أخئتئ  خقشاعا  عثم 
الماعتح، الثي غجاعا شغ سصر دارعا وظعإ خغراتعا 
وأرضعا،  سرضعا  ودّظج  أعطعا  وحّرد  أبظاءعا  وصّاض 
شدقً سظ تظخغإ تضام سمقء أضمطعا طعماه الصثرة، 
وذلك سظثطا تزاعر المةرطعن باقظستاب طظ بقدظا 
بسث أن صسمععا لضاظاعظات أجمععا دوقً وشغ التصغصئ 

طا عغ إق طجارع لعط.
زغش  سطى  اإلجقطغئ  افطئ  وطظه  السالط  ساش  لصث 
بسثطا  افظعف،  غجضط  ذضرعا  أخئح  الاغ  الحسارات 
ظعرت تصغصاعا لغج لطمسطمغظ شتسإ، بض ولطسالط 
أجمع، شصث رأغظا اقظعغارات اقصاخادغئ الفادتئ طظث طا 
غجغث سظ سصث طظ الجطان، ضما ورأغظا اظافاضئ الظاس 
ضث طرضج تغاان المال شغ وول جارغئ سظثطا رشسعا 
حسار "الحسإ غرغث إجصاط وول جارغئ"، وضثلك رأغظا 
الخفراء"  "السارات  ببعرة  جمغ  شغما  شرظسا  اظافاضئ 
المةامسات  بسثطا تتعلئ  واإلخقح،  بالاشغغر  ططالئئ 
شغعا  غأضض  بربرغئ،  طاعتحئ  طةامسات  إلى  الشربغئ 
طفسثة  شاجثة  حرغسئ  شغعا  وتسعد  الدسغش،  الصعُي 

أظعضئ الئحر والتةر...
وطع طرور سصث طظ الجطظ سطى بعرات افطئ شغما جمغ 
"بالربغع السربغ" ظحعث شغ عثه افغام اظافاضئ سارطئ 
أطرغضا،  الضفر  رأس  شغ  طاسثدة  ووقغات  طثن  شغ 
بالسثالئ  وذالئئ  الاظفج"  أجاطغع  "ق  حسار  رشسئ 
والاشغغر، عثه المزاعرات الاغ اظثلسئ سطى إبر طصاض 
رجض أطرغضغ أجعد تتئ رضئئ رجض حرذئ أبغخ، رغط 

طظاحثات الظاس الثغظ تعله.
بعا  تحثق  الاغ  الحسارات  زغش  ضحش  المحعث  عثا 
أتئاع عثه التدارة الزالمئ ودساتعا، بض وأجصطعا شغ 
سصر دارعا، أجصطعا شغ ظفعس الظاس، وأدرك الظاس 
وغظحثون  الاشغغر  غرغثون  شباروا  وزغفعا  بطقظعا 

السثالئ والضراطئ.
تغث  افطرغضغئ،  التضعطئ  تخرشئ  ضغش  رأغظا  ولضظظا 
شغ  الةغح  وصعات  والمخفتات  المثرسات  ظحرت 
الحعارع وتعل الئغئ افبغخ، طرجطئ برجالئ شتعاعا 
أن دغثن الطشاة واتث ق غثاطش، وأن طظ غاتضط برأس 

یا أهل لبنان إلى متى تعیشون فی أزماٍت ال ناقۀ لکم فیها وال جمل؟!
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*ـ 

تدارة الشرب عغ جتغمه
سظخرغئ الشرب... الئثور والةثور
ـــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ  ــــــــــ

السطماظغ المادي الشربغ، وطسظى عثا أن السظخرغئ عغ 
ولغثة الرؤغئ المسرشغئ لطسصض السطماظغ المادي الشربغ.

شالسظخرغئ ظااج طسرشغ لطسصض السطماظغ المادي الشربغ 
شئثورعا  جطعضغا،  اظتراشا  وق  طفاعغمغا  خطق  ولغسئ 
سمغصئ شغ الفضر السطماظغ الشربغ، طظ طظزرغعا طآجسع 
افلماظغ  الفغطسعف  شعثا  الشربغ،  السطماظغ  الفضر 
إغماظعغض ضاظئ (١٧٢٤-١٨٠٤) زسط أن الثضاء وبظاء 
وشغ  وافسراق  افجظاس  لاراتئغئ  غثدع  التدارات 
وافجعد  افخفر،  غطغه  افبغخ  الةظج  السطط  أسطى 
وافتمر عما افصض ذضاء وتطعرا. والفغطسعف اإلظةطغجي 
دغفغث عغعم (١٧١١-١٧٧٦) تغث غصعل: "أظا ق أحك 
شغ  بالطئغسئ  عغ  الئحر  أظعاع  وجمغع  الجظعج  أن  أبثا 
طساعى أدظى طظ اإلظسان افبغخ"، بط أشضار داروغظ 
غصعل:   ١٨٨٧ سام  ضاإ  الثي  قبعج  دي  والفرظسغ 
بسدعط  رصاب  بصطع  جغصعطعن  المقغغظ  أن  "أساصث 
بسدا بسئإ درجئ أو درجاغظ شغ دلغض الةمةمئ". بط 
عظاك الفغطسعف افلماظغ ظغاحه الثي ضان له افبر افبطس 
شغ خغاغئ المحروع التثابغ الشربغ وخاتإ شطسفئ 
الصعة إذ غصعل: "الئحرغئ غاط الادتغئ بعا طظ أجض ظعع 
طظ الرجال عط افضبر صعة لغسعدوا، وعثا عع الاطعر"، 
وغدغش "المافعق الثي غصر بأن الئحر غغر طاساوغظ 
وق غمضظ أن غاساووا". وضثلك طآجج شطسفئ طا بسث 
التثابئ الفغطسعف افلماظغ طارتظ عاغثغر الثي غسائر 

شغطسعف الظازغغظ وسصض سظخرغاعط.
والثي زاد طظ جثور السظخرغئ الشربغئ خقبئ أظعا تاشثى 
لغج شصط طظ جماد وأطقح الفضر السطماظغ التثابغ بض 
ضثلك طظ المعروث البصاشغ الشربغ شغ حصه الفطسفغ 
ق  (اإلغرغصغعن  اإلغرغص  لثى  المأبعر  والصعل  الغعظاظغ 
وحصه  سئغث)،  بق  تغاة  عظاك  أن  اجاغساب  غمضظعط 
السغاجغ روطا الصثغمئ وتةط سئغثعا، بط الحص الضظسغ 
والاأخغض الثغظغ لطسظخرغئ، شعثا الضاعظ والفغطسعف 
الئرتشالغ أظطعظغع شغغرا غرى شغ تةارة الرصغص اطاباق لما 
ورد شغ الضااب المصثس، وصئطه شغ سام ١٤٤٢ أسطظ 
لتمقت  وطئارضاه  رساغاه  الرابع  غعجغساغاظج  الئابا 
لطضظغسئ  وضان  قجارصاصعط،  أشرغصغئ  جاضظئ  خطش 
ظخغئعا طظ افجقب. وذاك طا جسض السظخرغئ طاةثرة 
شغ البصاشئ الشربغئ وبغظ بظاغا أتحائعا، راجثئ سمغصئ 

شغ تفضغر الثاخئ والساطئ سرغصئ شغ جطعضغاتعط.
شالاارغت السظخري الشربغ عع الارجمان التصغصغ لطبصاشئ 
السظخرغئ الشربغئ، شةثور الفضر الشربغ ضاربئ شغ أسماق 
الحر، بض طاء وأطقح غثاء جغظاته حر طتخ، شالسطماظغئ 
الشربغئ عغ الرتط المحآوطئ الاغ تثطص شغعا وطظ ظطش 
شضرعا السطماظغ المادي المطسعن السظخربئ والثاروغظغئ 
والمالاعجغئ والسادغئ واقجاسمار واإلبادة الةماسغئ... 
شطصث أباد الشربغعن الئغخ جضان أطرغضا الحمالغئ طظ 
٦,٥ طةمعع  طظ  ططغعن   ٦ أبغث  تغث  التمر،  العظعد 
سظث   ١٥٠٠ لسظئ  أسثادعط  تصثغرات  تسإ  ططغعن 
وخعل السرق افبغخ وتط إغفال ظسئئ الاجاغث السضاظغ، 
طا جسض بسخ الئاتبغظ غصثرون السثد الفسطغ الثي أبغث 
طظث الصرن السادس سحر تاى الصرن السحرغظ بسحرات 
الةظعبغئ  وأطرغضا  بأجارالغا  اإلبادة  وتضررت  المقغغظ، 
وأشرغصغا شدق سظ طآجغ الرق وجتغط اقجاسمار. وطا 

سظخرغئ الغعم إق صطرة طظ بتر سظخرغئ الشرب.
شغ  جطعضغا  اظتراشا  وق  طسرشغا  خطق  السظخرغئ  لغسئ 
تدارة الشرب، بض عغ شطسفئ تغاة أشرزتعا طادغئ الشرب 
الةاشئ الغابسئ، عغ ظطمات بتره الطةغ طعج غسطعه طعج 
وظطمات بسدعا شعق بسخ، وطظ لط غةسض اهللا له ظعرا 

شما له طظ ظعر.
الثي  افرضغ  الةتغط  عثا  طظ  ظةاة  وق  خقص  شق 
خظساه تدارة الشرب الئائسئ إق بالاثطص طظ عضثا 
تدارة، وق غضعن ذلك إق بصثف تص اإلجقم السزغط 
دوغقتعا  وضرار  سطماظغاعا  باذض  سطى  ظئعته  وخقشئ 
الصعطغئ والعذظغئ، شغثطشه شإذا عع زاعص، ولطشرب العغض 

طما غخفعن.
 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن

َ
ْمرِهِ َولَِكنَّ أ

َ
﴿وَاُهللا ذَللٌِب بَلَ أ

النظام األردنی 
یمارس خیانۀ قضیۀ فلسطین أبًا عن جد
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