
والفاضتئ لطسمقء وطظعط أردوغان وشخائطه الماآطرة 
سطى الحام وأعطعا.

لصث ادسى أردوغان أظه خثغص لطبعرة السعرغئ تاى 
اجاطاع تشغغر صعاد ضاائإ البعار المثطخغظ لثغظعط 
أطرغضا  ترغإ  ق  الثغظ  الحام  شغ  وأعطعط  وأطاعط 
شخائطغئ  ضاائإ  إلى  شاتعلئ  بعط  أردوغان  جغثة 
بالمال  لعا  والثاسمغظ  أردوغان  بأواطر  تاترك 
السغاجغ الصثر الثي خالفعا بأخثه الظخعص الصرآظغئ 
ِيَن  َّ صطسغئ الثقلئ. صال اهللا تسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن ا
ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ وََجاَهُدوا  يَْرتَابُوا  لَْم  ُعمَّ   ِ ِ َوَرُسو  َِّ بِاهللا آَمُنوا 

اِدقُوَن﴾ [التةرات:  ْوَحَِك ُهُم الصَّ
ُ
َِّ أ نُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللا

َ
وَأ

سطى  سائث  نُفِسِهْم﴾ 
َ
وَأ ْمَوالِِهْم 

َ
﴿بِأ شغ  والدمغر   ،[١٥

الثطغب  ضثول  الثاسمغظ  سطى  ولغج  المةاعثغظ 
وغغرعا، شأغظ المةاعثون طظ عثا الفعط الختغح؟! 
فن طظ غسطغك المال غسطإ إرادتك وعثا طا تخض 

طسعط.
ودجال أظصرة أردوغان صث أتصظ شظ الامبغض شغ تظفغث 
تظفغثعا  غسئص  غالئا  وعع  افطرغضغئ  المثططات 
سئث  الصعطغئ  دجال  غفسض  ضان  ضما  رظاظئ  باخرغتات 

الظاخر جعاء بسعاء.
شسئث الظاخر ضان غترك الحارع السربغ ضطه طظ السراق 
إلى المشرب بالمغضرشعن، وصث ظةتئ أطرغضا طظ خقله 
تمجغصعط  لادمظ  المسطمغظ  بغظ  الصعطغئ  باضرغج 
وسثم رجعسعط إلى العتثة الاغ ضاظئ تةمسعط شغ 

دولئ واتثة.
لصث ضاظئ خغاظات سئث الظاخر تارى، شصث دسا إلى سصث 

العجط السغاجغ عع وجط الرجال الثغظ غاائسعن 
وافتثاث  السغاجغئ  وافسمال  السغاجغئ  افخئار 
السغاجغئ لُغسطعا رأغعط شغعا وَغْرسعا حآون الظاس 
جعاء  السغاجغغظ  وجط  أي  اآلراء،  عثه  تسإ 
أضاظعا تضاطًا أو ضاظعا غغر تضام. شعثا العجط الثي 
غسغحعن شغه وغئاحرون تغاتعط شغه عع الثي غططص 

سطغه العجط السغاجغ...
عع  ظسظغه  الثي  السغاجغ  العجط  شإن  ذلك  وسطى 
العجط السغاجغ الثي غمضظ السغح شغه، والعجعد 
غصاخر  الثي  السغاجغ  العجط  ولغج  رجاله،  بغظ 
المفاعح  السغاجغ  العجط  أي  وتثعط.  التضام  سطى 
العجط  ولغج  حثص،  ضض  غثخطه  أن  غمضظ  الثي 

السغاجغ المشطص الثي غتزر دخعله سطى الظاس.
إجقطغ  جغاجغ  وجط  غعجث  ق  ضان  وإن  وإظه 
ولضظ  اإلجقطغئ،  بافشضار  تتضط  بطثان  وجعد  لسثم 
تارغت  جغما  ق  اإلجقطغ،  الاارغت  إلى  خاذفئ  ظزرة 
اإلجقم أو تارغت المسطمغظ شغ السخر افول ظةث أظه 
المسطمعن  ضان  تغظ  إجقطغ  جغاجغ  وجط  غعجث 
ظزام  ضان  تغظ  جغما  ق  اإلجقم،  بأشضار  ُغتضمعن 
الرجعل  خطفاء  شعمه  ضما  ُغطئص  اإلجقطغ  التضط 
سطغه الخقة والسقم شغ سخرعط افول تغظ خطفعا 
الرجعل خقشئ شسطغئ، وضاظعا خطفاء له ق طةرد تضام.

وطسألاعا  غصغظًا،  صائمئ  اإلجقطغئ  الثولئ  أن  وبما 
طظ  سطى  العاجإ  شإن  غغر،  لغج  وصئ  طسألئ  عغ 
أوقً  غاخعروا  أن  باإلجقم  التضط  إلصاطئ  غسمطعن 
وأن  تخعر.  طةرد  اإلجقطغ  السغاجغ  العجط 
سظ  َغدطعا  ق  تاى  العجط،  عثا  إغةاد  سطى  غسمطعا 
ظزام  سظ  ضطعا  ضما  اإلجقطغ،  السغاجغ  العجط 

التضط شغ اإلجقم...
إن الثطعة افولى شغ السمض إلغةاد العجط السغاجغ 
اإلجقطغ عغ وجعد رجال غاائسعن افخئار السغاجغئ 
السالط،  شغ  السغاجغئ  وافتثاث  السغاجغئ  وافسمال 
حآون  رساغئ  طتاولئ  بط  إدراك،  وتائع  طسرشئ  تائع 
الرساغئ  عثه  تسظغه  بما  الاصغث  طع  بتسئعا،  الظاس 
شغ ظزر اإلجقم، شماى وجث عآقء الرجال سطى عثا 
العجه، أو بعثا العخش، شصث بثأت الثطعة افولى شغ 
إغةاد عثا العجط، جعاء أضان ذلك والثولئ اإلجقطغئ 
صائمئ شسًق، أو ضان والثولئ اإلجقطغئ غغر صائمئ، فن 
افطر ق غاسطص بالثولئ، بض غاسطص بالعجط السغاجغ 
وضان  الثولئ)  إغةاد  سطى  غساسث  وجعده  ضان  (وإن 
وجعد الثولئ غصادغ وجعده أو إغةاده، شالمعضعع 
لفخئار  الاائع  غعجث  أن  عع  افجاجغ،  أو  افولغ، 
السغاجغئ، وأن ُغبمر عثا الاائع رساغئ حآون الظاس 

بما جرى تائسه طظ أخئار تسإ أشضار اإلجقم.
افخئار  تائع  طظ  الشاغئ  أن  الصعل  ظاشطئ  طظ  إظه 
وذلك  لطظاس،  شغعا  الرأي  ُغسطى  أن  عع  وتتطغطعا 
جغاجغًا،  أن طظ ق غاائع افخئار ق غمضظ أن غضعن 
وبالاالغ ق غمضظ أن غسمض إلغةاد العجط السغاجغ، 

فن شاصث الحغء ق غسطغه...
لثلك ضان سطى ضض حثص، تاى غضعن جغاجغاً، وتاى 
غامضظ طظ السمض إلغةاد العجط السغاجغ، أو السمض 

شغه، أن غساضمض أربسئ أطعر:
 أتثعا أن غاائع افخئار السغاجغئ.

 والباظغ أن غتطض عثه افخئار.
 والبالث أن غسطغ رأغه شغعا لطظاس.

زاوغئ  سظ  خادرًا  الرأي  عثا  غضعن  أن  والرابع   
طرتضجًا  أو  التغاة،  شغ  الظزر  بعجعئ  تاسطص  خاخئ 

الجاوغئ. عثه  إلى 
وطا لط تعجث عثه افطعر افربسئ طةامسئ شإظه ق غعجث 
العجط السغاجغ اإلجقطغ، وق غامضظ طظ السمض شغ 
العجط السغاجغ طظ تغث عع. وأظه وإن ضان الاائع 
عع أول الئثء شإن العسغ السغاجغ، أو إسطاء الرأي طظ 
زاوغئ خاخئ تاسطص بعجعئ الظزر شغ التغاة، عع الثي 

غةسض الثطعة افولى شغ الئثء طساضمطئ العجعد...
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

سصثت ضاطئ العسغ غعم اقبظغظ المعاشص ٢٠٢٠/٢/٣ طتاضرة تفاسطغئ طع ذقب ضطغئ الثسعة اإلجقطغئ بثغر الئطح 
وجط صطاع غجة، ظاصحئ شغعا اتفاصغئ جغثاو، وطا تتمطه طظ خطر سطى بظغئ المةامع، طظ خقل اجاعثاشعا لفجرة 
المسطمئ، وضرب السقصئ بغظ المرأة والرجض. وشغ ضطمئ لفجااذ غتغغ أبع زغظئ بغظ شغعا طضاظئ المرأة شغ اإلجقم، 
ودورعا السزغط شغ بظاء المةامع، طظ خقل تربغئ افبظاء وخظاسئ الرجال، طا غةسطعا عثشاً لطشرب وأسعاظه. وصث 
أوضح افجااذ أبع زغظئ جسغ الشرب المساسمر لاشرغإ المرأة المسطمئ، وجطثعا سظ صغمعا اإلجقطغئ، تتئ حسارات 
طدططئ، ودساوى إشسادغئ، تارة باجط تترغر المرأة، وتارة باجط الترغئ والمساواة، وأخرى باجط الرصغ والاصثم. ضما 
بغظ المتاضر شغ ضطماه دور السططئ اإلشسادي شغ تمرغر طبض تطك اقتفاصغات اإلجراطغئ بتص أطاظا اإلجقطغئ، طظ 
خقل جظ الصعاظغظ والاحرغسات الاغ تاماحى طع بظعد جغثاو، وتاظاصخ طع افتضام الحرسغئ المظزمئ لطسقصئ بغظ 
الرجض والمرأة شغ اإلجقم، وضثلك دسمعا لطمآجسات الظسعغئ المثسعطئ غربغاً، وإذقق غثعا لاظفغث طحارغسعا 
الاثرغئغئ بغظ شؤات المةامع المثاطفئ وخاخئ الظساء. وصث أبثى الطقب والطالئات صئعلعط واجاتساظعط لما صثطه 

المتاضر، طظ خقل تفاسطعط وطحارضاتعط وظصاحاتعط.
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بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*

طآاطرات أردوغان إلجصاط إدلإ 
طا أحئه الغعم بالئارتئ!

عثه شطسطغظ، لظ غضعن تطعا بالغث الممثودة 
وق  الثولاغظ،  تض  تعل  بالافاوض  فطرغضا 
بالافاوض طع ضغان غععد، تاى لع اظستإ شسًق طظ 
ضض المتاض شغ ١٩٦٧طـ، شإن أي حئر شغ شطسطغظ 
المتاطئ ١٩٤٨طـ ، وأي حئر شغ شطسطغظ المتاطئ 
١٩٦٧طـ، عما شغ ظزر اإلجقم جعاء، شصث ُجئطئ 
افرض المئارضئ بثطاء حعثاء الةغح اإلجقطغ، 
غئص  لط  تاى  اإلجقطغئ،  الثقشئ  سخعر  طر  سطى 
أو  حعغث  دم  شغه  غسصط  لط  شطسطغظ  طظ  حئر 

غئار شرس لمةاعث.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طسرتغئ خفصئ الصرن وضعالغسعا ...٢

- تراطإ غظةع طظ اإلصخاء فن افخعات شغ أطرغضا 
   طصثطئ سطى التصائص ...٢

- تضط اقجاسمار لاعظج ق غساتص تضعطئ رجمغئ ...٣
- التراك الحسئغ شغ السراق لظ تظعغه 

   تضعطات طجغفئ ...٤
- طظاثى صداغا افطئ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠م

   (ططش السقم، وطسارات جعبا)  ...٤
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ضطمئ السثد

طعاخطئ لسغرة الثعظئ تضام المسطمغظ، الثغظ غطاصعن 
اقبظغظ  غعم  صام  وسقظغئ،  جرًا  غععد  ضغان  بصادة 
الئرعان؛  الفااح  سئث  أول  الفرغص  ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، 
رئغج طةطج السغادة السعداظغ، بطصاء رئغج وزراء 
ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع شغ طثغظئ سظائغ افوغظثغئ، 
بسث أن تطصى صئطه بغعم واتث طضالمئ عاتفغئ طظ وزغر 
خارجغئ أطرغضا بعطئغع، ذالئاً طظه أن غطاصغ بظاظغاعع، 
له دسعة لجغارة العقغات الماتثة، وطا غآضث  وطصثطاً 
بأن عثا الطصاء ضان بأطر طظ بعطئغع، عع حضره لطئرعان 
سطى عثه الةرغمئ الظضراء. وصث أورد طعصع روجغا الغعم 
خئرًا جاء شغه: (صال رئغج المةطج السغادي السعداظغ 
سئث الفااح الئرعان الغعم افربساء، إن لصاءه طع رئغج 
العزراء (اإلجرائغطغ) بظغاطغظ ظاظغاعع شغ أوغظثا، ضان 

بارتغإ أطرغضغ).
ورغط الاضاط الثي أتغط بالطصاء، إق أن ضغان غععد، 
ورصئ  لعط  غارك  ق  تاى  السمقء  بفدح  وضسادته 
تعت غسارون بعا جعءاتعط، شصث ذضرت الةجغرة ظئ 
رجالئ  شغ  صال  غععد  ضغان  وزراء  رئاجئ  دغعان  أن 
طصاخئئ: (إن ظاظغاعع والئرعان بتبا طساً جئض الاساون 
المحارك الثي طظ حأظه أن غصعد إلى تطئغع السقصات 
بغظ الئطثغظ)، ضما صال طسؤعل ضئغر شغ ضغان غععد 
بثأ  السعدان  أن  غساصث  ظاظغاعع  (إن  روغارز:  لعضالئ 
غاترك شغ اتةاه جثغث وإغةابغ)، ضما صال سئث الفااح 
المدغ  سطى  بطثه  طساسثة  شغ  غرغإ  (إظه  الئرعان: 
صثطاً شغ سمطغئ تتثغث طظ خقل إظعاء سجلاه، ووضسه 
سطى خرغطئ السالط)، وضثلك ذضر ظاظغاعع شغ تشرغثة 
الئرعان  الاصى  أظه  الاعغار،  شغ  الرجمغ  تسابه  سطى 
شغ طثغظئ سظائغ افوغظثغئ، وأظعما (اتفصا سطى بثء 

تساون طظ حأظه تطئغع السقصات بغظ الئطثغظ).
خار  بالةرغمئ،  الظاس  وسطط  المساعر،  اظضحش  ولما 
الةمغع غائرأ طظعا، رغط تأضغث الئرعان أظه أبطس رئغج 
العزراء السعداظغ د. سئث اهللا تمثوك صئض غعطغظ طظ 
الطصاء المحؤعم، لسطمعط أن أعض السعدان لظ غصئطعا 
بعثا افطر، فظه غمج سصغثتعط، لثلك بادر طةطج 
العزراء، طمبقً شغ وزغر اإلسقم، الظاذص الرجمغ باجط 
التضعطئ، شغخض طتمث خالح، بإخثار بغان أوضح شغه 
طسه  الاحاور  وق  العزراء،  طةطج  إخطار  غاط  لط  أظه 
بحأن الطصاء، طحغرًا إلى أن المةطج غظازر تعضغتات 
الئرعان  وساد  السغادة،  طةطج  رئغج  سعدة  بسث 
لط  المةطج  أن  والشرغإ  العزراء...  بمةطج  والاصى 
غثن الثطعة الاغ صام بعا الئرعان، وضض التثغث ضان 
تعل طثالفاه لطعبغصئ الثجاعرغئ، وأن عثا افطر لغج 
طظ اخاخاخه، ولضظ الئرعان خسصعط بصعله: إظه لط 
غسصث اتفاصاً، ولط غطاجم بحغء، وإظما - تسإ تسئغره 
بالئاصغ.  عط  غصعطعا  أن  طظعط  ذالئاً  "ظفاجاً"،  شاح   -
جطسطئ  شغ  العزراء،  رئغج  أن  ذلك  طظ  وافغرب 
تشرغثات سئر "تعغار" صال: "ظرتإ بالاسمغط الختاشغ 
وظزض  ظاظغاعع.  بظغاطغظ  طع  اجاماسه  تعل  لطئرعان 
طساتصات  إظةاز  أجض  طظ  صثطاً  بالمدغ  ططاجطغظ 
المرتطئ اقظاصالغئ المعمئ، وتةاوز الاتثغات المابطئ 

أطاطظا..." (إظثبظثظئ سربغئ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م).
السعداظغئ  التضعطئ  أزقم  طظ  المائع  المعصش  عثا 
غآضث أظعط ق طاظع لثغعط طظ الصغام بةرغمئ الاطئغع 
طع ضغان غععد، ولضظ لغج سئر رجال أطرغضا (السسضر)، 
ضان  شصث  الطصاء  أداظئ  الاغ  التضعطئ  أتجاب  أطا 
طظططصعا أن الئرعان لغج طظ اخاخاخاته أن غصعم 
بمبض عثا افطر، وأظه بثلك خرق العبغصئ الثجاعرغئ. 
وشغ تدطغض شاضح ادسئ صغادة الةغح شغ السعدان 
لما  وطئارك  طعاشص  وأظه  صائثه،  طع  غصش  الةغح  أن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الظزام  صعات  بطرد  أردوغان  الارضغ  الرئغج  عثد 
حئاط/ الحعر  عثا  ظعاغئ  بتطعل  إدلإ  طظ  السعري 

وبشطاء  طسسعرة  تمطئ  تحظ  والاغ  ٢٠٢٠م  شئراغر 
جعي وتحغ طظ روجغا شغ إدلإ. وصال الظاذص باجط 
خطأ  أي  أن  الروجغ  الظزام  أبطشظا  الارضغئ  الرئاجئ 
وصث  باعزا،  بمظه  جغثشع  السعري  الظزام  به  غصعم 
دشع الةغح الارضغ باسجغجات إلى حمال جعرغا لثسط 

ظصاط المراصئئ الارضغئ. (الةجغرة).
آخر  إدلإ  إلجصاط  المةرم  السعري  الظزام  غسسى 
الاارغت  شغ  ظزغرعا  صض  وتحغئ  بترب  البعار  طساصض 
طططصا  الرتمئ  طسظى  غسرف  ق  طضبش  جعي  وبشطاء 
طظ الظزام الروجغ المةرم الثي غساعثف المثظغغظ 
بحضض جاشر ووصح غآضث التصث الروجغ الثشغظ سطى 
اإلجقم والمسطمغظ وخعف روجغا طظ سعدة الثقشئ 
الاغ جاسغث طقغغظ الضغطعطارات المربسئ إلغعا والاغ 
اتاطئ ضبغرًا طظعا روجغا بسث عثم الثقشئ السبماظغئ 
والاغ لتصئ بروجغا طظعا العجائط الضبغرة خقل طؤات 
إجئار  إلى  الحرجئ  التمطئ  عثه  أدت  وصث  السظغظ، 
طظ  أضبر  تةاوز  الثي  الصسري  الظجوح  سطى  جضاظعا 

ظخش ططغعن ظازح.
تثطغر  تساعثف  الاغ  الحرجئ  العمةغئ  الترب  عثه 
تتئ  افبرغاء  وصاض  جاضظغعا  رؤوس  سطى  المساضظ 
غطاء طقتصئ (اإلرعاب)، وعغ ترب صثرة تعثف إلى 
وذرد  السعري  الظزام  تدظ  إلى  ضطعا  إدلإ  إسادة 
جعرغا  أعض  وإرجاع  وتحرغثعط  وصاطعط  طظعا  أعطعا 
إلى اإلذقل طظ جثغث ضما ضاظعا طظ صئض خقل صرابئ 
ظخش صرن طظ الجطظ صئض بعرتعط المئارضئ الضاحفئ 

الوسط السیاسی

کتلۀ الوعی فی قطاع غزة تعقد محاضرة تفاعلیۀ بعنوان
اتفاقیۀ سیداو حرب على اإلسالم وإفساد للمرأة المسلمۀ"

ی ی
"

بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظ

(الثطابات الرظاظئ وتظفغث طثططات أطرغضا عما الصاجط المحارك 
بغظ دجال أظصرة أردوغان ودجال الصعطغئ جمال سئث الظاخر)
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شغ تةمع جماعغري خاخإ شغ وقغئ شطعرغثا الةظعبغئ 
تتئ حسار "لظةسض أطرغضا سزغمئ طةثدا".

لطسططئ  الممظعتئ  الفارة  تتثغث  عع  القشئ  وافطــر 
الفطسطغظغئ بأربع جظعات ضغ تصرر الثخعل شغ طفاوضات 
طع ضغان غععد لاطئغص الثطئ. وعغ الفارة الاغ تاعاشص 
طع طثة وقغئ تراطإ الباظغئ شغ تال شعزه باقظاثابات 

الرئاجغئ ظعاغئ سام ٢٠٢٠.
أطا بالظسئئ لرئغج وزراء ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع 
الثي ضان صث تعجه إلى اإلدارة افطرغضغئ لطتخعل سطى 
طعاشصاعا بحأن تططسه لقسقن سظ ضط طظطصئ افغعار 
وطظطصئ حمال الئتر المغئ إلى جغادة ضغاظه المست، جاء 

إسقن عثه الخفصئ:
- بسث شحض ظاظغاعع طرتغظ شغ تحضغض تضعطئ ائاقشغئ 
طع افتجاب المظاشسئ، تضعن ذات أغطئغئ تسغطر سطى 
٦١ طصسثًا سطى افصض شغ الئرلمان، وذلك خقل اظاثابات 
١٧ وشغ  الماضغ  ظغسان/أبرغض  شغ  جرت  تمعغثغئ 

أغطعل/جئامئر الماضغ طظ سام ٢٠١٩ م.
- وصئض اظاثابات الضظغسئ الاغ جاةري شغ الباظغ طظ 
آذار/طارس المصئض، إذ تتعل ضط غعر افردن وطظاذص 
أخرى شغ الدفئ الشربغئ إلى تالئ جةال وتظاشج طتمعم 
شغ التمقت اقظاثابغئ لفتجاب شغ ضغان غععد، بسث أن 
ضاظئ غائئئ سظ المحعث اقظاثابغ الثي اجاتعذ سطغه 

شساد ظاظغاعع وطسألئ اجاتخاله سطى التخاظئ.
ظاظغاعع  تططسات  طع  لااعاشص  الخفصئ  عثه  شةاءت 
إذ  الطغضعد،  لتجب  اقظاثابغئ  تمطاه  ترجماعا  الاغ 
الدفئ  شغ  الغععدغئ  المساعذظات  بدط  تسعث 
الشربغئ (ُتسث غغر حرسغئ بظزر الصاظعن الثولغ فظعا 
ُبظغئ سطى أراٍض طتاطئ)، باإلضاشئ إلى شرض جغادة 
غععد سطى غعر افردن وحمال الئتر المغئ، طع رشده 
السغادة  ضاططئ  شطسطغظغئ  دولئ  صغام  شغ  الصاذع 
أخرى  دولئ  أي  طبض  سسضرغئ  وصعة  جططات  تماطك 
شغ السالط، ضض ذلك طظ أجض اجاثاب أخعات صطاع 

ضئغر طظ المساعذظغظ والماحثدغظ.
خسؤئ خفصاعط المطسعظئ وخسؤئ براطةعط اقظاثابغئ، 
واتاقل بقدعط  اجاسمار الحسعب  سطى  الصائمئ  وعغ 
سطى  والصائمئ  أسراضعط،  واجائاتئ  دطائعط  وجفك 
بمصثرات  والاتضط  واقجاسئاد،  والثضااتعرغئ  الزطط 
الئقد وبأتعال السئاد تتئ طسمى ظحر السثل والسقم 

وعط غخظفعن طظ أرذل الثطص الطؤام.
تفض خطابغ لضقم جصغط، تفّعه به التاصث والماسةرف 
وتضام  ظاظغاعع،  والمتاض  الشاخإ  له  وخفص  تراطإ 
المسطمغظ خٌط بضٌط سمٌغ خاطاعن ق غسصطعن وسطى 
وعط  ُغسئتعن  وبتمثعط  بض  غسارضعن  ق  أجغادعط 
سطى ضراجغعط طاربسعن، وسطى بغع افصخى والصثس 

الحرغش حاعثون بتفظئ طظ المال المطسعن.
دول،  افغام  بأن  والمسطمغظ،  اإلجقم  أسثاء  شاسطمعا 
شضما طّضظ تراطإ ضغان غععد طظ صدط شطسطغظ ضاططئ 
المسطمغظ  وبخثق  اهللا  بإذن  جغاط  وسثواظا،  ظطماً 
وإخقخعط، تتصغص بحرى رجعل اهللا  بسعدة الثقشئ 
جثورعط  جاصاطع  والاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
السفظئ بةغح طسطط جّرار، ُغطّعر افرض المئارضئ طظ 
دظج غععد ضما ذعرعا جابصاً خقح الثغظ طظ دظج 

 ﴾الخطغئغغظ... ﴿لِِمثِل َهَذا َفلَيعَمِل الَعاِملُون

اتعاطات تراطإ صسمئ العقغات الماتثة. صال الئسخ 
إن الثجاعر افطرغضغ صث ُضرب به سرض التائط، وشغ 
سرض رطجي لطاتثي، وبسث جاسات طظ تئرئئ طةطج 
الحغعخ لاراطإ، صثطئ رئغسئ طةطج الظعاب، ظاظسغ 
بغطعجغ، إغماءة خادطئ سطى حاحئ الاطفجغعن المئاحر. 
خطاب  إلصاء  طظ  تراطإ  اظاعى  سظثطا  ذلك  تثث  لصث 
"تالئ اقتتاد" السظعي أطام طةطج الظعاب. أبظاء وصعشه 
إلى  طضاعبئ  ظسثئ  جطط  ضطماه،  إللصاء  المظخئ  سطى 
ظاظسغ بغطعجغ وشصاً لطسرف، لضظ المبغر أظه لط غخاشتعا. 
"أسداء  الاصطغثغئ،  بالطرغصئ  تصثغمه  عغ  رشدئ  بط 
الضعظشرس، طظ دواسغ جروري، طظ دواسغ الفثر الئالس 

أن أصثم رئغج العقغات الماتثة"، وبثقً طظ ذلك صالئ 
بئساذئ "أسداء الضعظشرس، رئغج العقغات الماتثة". 
ضان تراطإ طاسةرشاً وأحاد بظةاته الضئغر خقل الثطاب، 
وأبثت بغطعجغ بعجععا إغماءات خفغئ طظ خطفه أبظاء 
تثغبه وخطخئ إلى تتّثغعا بالعصعف وتمجغص خطابه 

بغظما اجاثار تراطإ لارك المظخئ.
ضاظئ عظاك دسعتان طظ اقتعام ضث الرئغج تراطإ، 
إتثاعما إجاءة اجاثثام السططئ لطدشط سطى أوضراظغا 
لئثء تتصغص طع طظاشسه السغاجغ جع باغثن، وباظغعما 
عغ سرصطئ الضعظشرس لرشده السماح لمعظفغ الئغئ 
شغ  بحعاداتعط.  باإلدقء  الثارجغئ  ووزارة  افبغخ 
الحغعخ  طةطج  أسداء  جمغع  أسطظ  الاعماغظ،  ضطاا 
الثغمصراذغغظ تراطإ طثظئا. شغ الاعمئ الباظغئ، أسطظ 
جمغع أسداء طةطج الحغعخ الةمععرغغظ أن رئغسعط 
الةمععري غغر طثظإ، بغظما شغ الاعمئ افولى خعت 
واتث شصط طظ أسداء طةطج الحغعخ الةمععري ضث 
تراطإ، وبما أن الةمععرغغظ لعط افغطئغئ شغ طةطج 

الحغعخ، شصث وجث تراطإ غغر طثظإ.
ظاظسغ  وضعتاً،  افضبر  الثغمصراذغ  وسثوه  تراطإ 
بسدا.  بسدعما  ضث  صاجغئ  ضطمات  تراحصا  بغطعجغ، 
وطجق  بثطابه،  التصغصئ  طجق  "لصث  بغطعجغ:  صالئ 
شغ  المجاجغ"،  خطابه  طجصئ  وأظا  بسطعضه،  الثجاعر 
الثي  اقتتاد"  "تالئ  خطاب  لعخش  بالضطمات  لسإ 
"أحرار"  الثغمصراذغغظ  إن  تراطإ  صال  تراطإ.  ألصاه 

و"غرغثون تثطغر بطثظا".
طظ المفارض أن غتاجإ طةطسا الضعظشرس افطرغضغ 
السططئ الاظفغثغئ وشصاً لمئثأ "الفخض بغظ السططات". 
عثا طئثأ أجاجغ شغ التضط شغ ظزرغات الثغمصراذغئ 
طظع  بعثف  افطرغضغ  الثجاعر  شغ  دطةعا  تط  الاغ 
اظاعاضات السططئ والطشغان. وطع ذلك، لط تاط طتاجئئ 
والمسارضئ  المآغثة  افخعات  فن  تراطإ،  الرئغج 
بثء  صئض  تاى  التجبغ.  اقظاماء  إلى  اجاظثت  لاراطإ 
المتاضمئ شغ طةطج الحغعخ، خرح الجسغط الةمععري، 

المضاإ  أوضح  افطرغضغئ،  الصرن  خفصئ  بتث  بجسط  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  غسمى  طا  اجاماع  أسصاب  شغ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أّن طظزمئ الاساون 
اإلجقطغ طخرة سطى أن تئصى لغج لعا طظ اجمعا ظخغإ، شثول الدرار المظدعغئ تتاعا ق تةامع إق سطى 
حر، وق تاساون إق سطى إبط أو سثوان، وأضاف الاسطغص: بأن دول المظزمئ زسمئ شغ بغاظعا الثااطغ رشدعا 
لطرؤغئ افطرغضغئ لطتض والمسروشئ بخفصئ الصرن، بغظما حثدت سطى تمسضعا بالصرارات الثولغئ الماسطصئ بالصدغئ 
الفطسطغظغئ، والمئادرة السربغئ لطسقم لاتصغص طا غسمى بتض الثولاغظ. وعغ بثلك تبئئ أظعا ق تمبض افطئ، 
وق تمئ لعا بخطئ طظ صرغإ أو بسغث، بض عغ أداة لطثول اقجاسمارغئ شغ بقدظا تسمض سطى تظفغث طحارغسعط، 
والمتاشزئ سطى طخالتعط. وتابع الاسطغص: لع خثصئ المظزمئ شغ ترخعا سطى شطسطغظ وأعطعا، لةسثت تالئ 
الاساون سطى الئر والاصعى بغظ المسطمغظ، وقتثثت الصرار الثي غسئر سظ طحاسر افطئ وغةسث رابطاعا السصثغئ، 
صرار تترغر شطسطغظ سئر تحث صعى افطئ اإلجقطغئ وإطضاظغاتعا، واجاظفار جغعحعا وتترغضعا تةاه شطسطغظ، 
ولضظ أظى فولؤك الروغئدات أن غظالعا عثا الحرف السزغط، وعط الثغظ أجصطعا الةعاد طظ تساباتعط طظث 
زطظ بسغث وصئطعا بأن غضعظعا سئغثا لطصعى الثولغئ تترضعط ضغش تحاء. وخاط الاسطغص طحثدا: أن وسغ افطئ 
غاظاطى، وسجغماعا شغ تخاسث طسامر، لثلك شإظظا ططمؤظعن بأن عثا الجغش والادطغض لظ غظططغ سطغعا، وصرغئًا 
ذلك الغعم الثي تسئر افطئ شغه سظ إرادتعا، وتضظج اقجاسمار وأدواته، وتثوس تطك الصرارات، لغئصى صرار واتث 
بأظظا أطئ واتثة لعا جططاظعا وإرادتعا، وشطسطغظ لظ تضعن إق لطمسطمغظ، ولظ تمظسظا طظ اجاسادتعا ضض صعى 

افرض، وجغرى غععد وطظ خطفعط طا غسعءعط.

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (وضالئ طسا، الةمسئ، ١٣ جمادى اآلخرة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٢/٠٧م) "صال أطغظ جر 
الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ خائإ سرغصات، إن الثي غطرح طحارغع وخططا لطدط وافبرباغث 
وأضث  والاطرف.  السظش  دائرة  تسمغص  سظ  الضاططئ  المسآولغئ  غاتمض  الثي  عع  واقجاغطان  اقتاقل  وحرسظئ 
سرغصات ردا سطى تخرغتات جارغث ضعحظغر باتمغض الرئغج طتمعد سئاس طسآولغئ طا أجماه أسمال السظش 
افخغرة، أن الرئغج سئاس غتمض طسه إلى طةطج افطظ الثطئ التصغصغئ لطسقم، طساظثا إلى الصاظعن الثولغ 
ضاطض،  بحضض  الثولغ  المةامع  طظ  طآغثا   ،١٩٦٧ تثود  سطى  الثولاغظ  تض  وطئثأ  المتثدة،  والمرجسغات 
شغما غائظى ضعحظغر افبرباغث والمساعذظات واإلطقءات والادطغض، وغصش خطش ظاظغاعع وطةطج المساعذظات 

اقجاسمارغئ (اإلجرائغطغئ)."
: السططئ الفطسطغظغئ طخرة سطى أن تمدغ صثطاً شغ طسغرة الافرغط بافرض المئارضئ شطسطغظ، 
لاظفغث  الثول  تطك  غث  شغ  أداة  تئصى  بأن  وصئعلعا  المساسمر،  الضاشر  الشرب  دول  أتدان  شغ  واقرتماء 
طحارغسعا اقجاسمارغئ، ولغج أدل سطى ذلك طظ طظاداتعا بتض الثولاغظ طحروع أطرغضا لاخفغئ صدغئ 
شطسطغظ الثي تةاوزه تراطإ لخالح غععد، وأظعا ترى أي تترك خارج إذار الحرسغئ الثولغئ تطرشا وسظفا 
ضما غخرح سرغصات. وعثا شغ التصغصئ غساسث أطرغضا وضغان غععد سطى تظفغث خفصاعط، وغمظتعط الفرخئ 
تض  طحروع  طع  جابصاً  شسطعا  ضما  الماتثة  وافطط  افطظ  طةطج  خقل  طظ  وتمرغرعا  خفصاعط  لحرسظئ 

الثولاغظ.

طغاح طاضعظغض، بأظه "ق تعجث شرخئ إلصالئ الرئغج 
طظ طظخئه". غا لعا طظ طتاضمئ غرغئئ سظثطا غخثر 
الةمععرغعن  رشخ  الصدغئ.  بثء  صئض  تضمه  الصاضغ 
اجاثساء حاعث واتث، لضظ الثغمصراذغغظ أرادوا اقتخال 
بالضبغرغظ، وتمئ طظاصحئ عثا السآال والاخعغئ سطغه 
صئض بثء المتاضمئ. ذضرت وجائض اإلسقم أن طساحار 
افطظ الصعطغ السابص، جعن بعلاعن، سطى وحك أن غظحر 
ضااباً غآضث أن الرئغج صام بالفسض باسطغص المساسثات 
فوضراظغا طظ أجض الدشط سطى افوضراظغغظ بظاء سطى 
ذطإ تراطإ بإجراء تتصغص طترج طع طظاشسه السغاجغ 
جع باغثن، وضان الثغمصراذغعن غرغثون طظه أن غحعث 

شغ المتاضمئ. ضان الاخعغئ وشصاً لطتجب ولغج المئثأ، 
وعضثا جرت المتاضمئ دون بعلاعن أو أي حععد آخرغظ! 

بالاأضغث عثه أجعأ تةربئ شغ السالط.
طتاضمئ الرئغج تسإ الحسئغئ ولغج وشص التصائص 
دسعى  أصغمئ  شصث  أطرغضا.  شغ  الةثغث  بافطر  لغسئ 
ضطغظاعن  بغض  فطرغضا  افجئص  الرئغج  ضث  صدائغئ 
بسث شدغتئ طعظغضا لعغظسضغ وضاظئ الشالئغئ السزمى 
طظ الثغمصراذغغظ ضث إصالاه، والشالئغئ السزمى طظ 
الةمععرغغظ تفدض سجله. وسظثطا سرضئ الصدغئ شغ 
ولع  غخعت  لط  باعماغظ؛  وضثلك  الحغعخ،  طةطج 
دغمصراذغ واتث لخالح ضعن رئغسعط طثظئا. أطا بالظسئئ 
لطةمععرغغظ، شصث خعت سحرة طظ أخض ٥٥ سطى أن 
الرئغج الثغمصراذغ لط غضظ طثظئاً شغ الاعمئ افولى، 
شغ تغظ أسطظ ٥ أظه غغر طثظإ شغ الاعمئ الباظغئ. لثلك 
شغ ضطاا عاتغظ الاةرباغظ، ضاظئ الظاغةئ غتثدعا إلى تث 
ضئغر اقظاماء السغاجغ. بمسظى آخر، ذالما أظك تتزى 
بحسئغئ بغظ الظاس، غمضظك أن تفسض طا ترغث إذا ضظئ 
رئغساً لطعقغات الماتثة، وعثا طا صاله تراطإ دائماً! تغث 
أسطظ صئض جائ أحعر "بط لثي المادة الباظغئ، تغث غتص 

لغ أن أشسض طا أرغث ضرئغج".
وطع ذلك، تسامر المسارضئ لاراطإ. وصال زسغط افصطغئ 
شغ طةطج الحغعخ تحاك حعطر، إن تئرئئ تراطإ ضاظئ 
أضئر  طظ  "واتثة  ظاغةئ  وضاظئ  تصرغئاً"  لعا  صغمئ  "ق 
الاسارات شغ تارغت أطاظا". وصال زسغط افغطئغئ شغ طةطج 
الحغعخ، طغاح طاضعظغض الثي ضان غصعد الةمععرغغظ 
"ضان لثغظا تخعغئ. لط غمظع أي تخعغئ. لط غمظع أي 
افخعات...  سطى  افحثاص  عآقء  غتخض  لط  ظصاش. 
شازوا  طا  إذا  غغرعط  طظ  أضبر  افحثاص  عآقء  جغفعز 
بثلك  لطصغام  الفرخئ  ولثغعط  اقظاثابات  طظ  بمجغث 
عثا السام". لثا شإن الفعز بأي صدغئ صاظعظغئ شغ أطرغضا 
إظما غاسطص بافخعات، ولغج بالتصائص، والرئغج عع 
تصاً شعق الصاظعن ذالما أن تجبه وابص طظ أن الظاخئغظ 

 جسثاء

طسرتغئ خفصئ الصرن وضعالغسعا

ضحش الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ خقل طآتمر 
وزراء  رئغج  وبتدعر  افبغخ،  الئغئ  شغ  ختفغ 
المعسعدة  خطاه  سظ  ظاظغاعع،  بظغاطغظ  غععد  ضغان 
والاغ  وغععد  الفطسطغظغغظ  بغظ  السقم  لاتصغص 

ُسرشئ بخفصئ الصرن.
إلى جظإ سظث  طظ غرى عثغظ الرجطغظ المصغاغظ جظئاً 
إسقن خفصاعما المةرطئ بضض وصاتئ وجفاعئ، غسطط 
أسثاء  شعما  غضعن،  ولظ  شغعا  خغر  ق  أّن  الغصغظ  سطط 

اإلجقم والمسطمغظ.
وطظ غسمع بظعد عثه الخفصئ المحآوطئ غزظ وضأن 
السمغطئ  الفطسطغظغئ  السططئ  بغظ  صائما  خراسا  عظاك 
السقم  سّراب  أتى  صث  وعا  المتاض،  غععد  ضغان  وبغظ 
صاتض افذفال والظساء شغ جعرغا والغمظ والسراق ولغئغا 
وأششاظساان والسعدان وغغرعا طظ طظاذص الخراع شغ 
اقجاسقم  بض  السقم  بظعد  لغدع  اإلجقطغئ،  الئقد 
الفاضح لغج شصط لسططئ السار بض لةمغع تضام الحظار.

وأطا طظ غصرأ طصرراتعا بإطسان وسغظ طسائخرة، شغرى 
أظعا طةرد تعخغش لعاصع طآلط غسغحه المسطمعن شغ 
وطصثجاتعط  فراضغعط  غععد  اتاقل  طظث  شطسطغظ 

واطاقك ضاشئ زطام أطعرعط.
شأغظ الةثغث بأن تضعن الثولئ الفطسطغظغئ المساصئطغئ 
ضغان  أطظ  غعثد  طعجعد  جقح  شق  السقح؟!  طظجوسئ 
أعض  لصمع  طعجعد  شعع  ُوجث  وإن  عثا،  لغعطظا  غععد 

شطسطغظ ولطصاال الثاخطغ بغظ الفخائض الفطسطغظغئ.
وأغظ الةثغث باسعث غععد بالتث طظ الظحاط اقجاغطاظغ 
شغ الدفئ الشربغئ؟! شضض الصعاظغظ واقتفاصغات الثولغئ 
السابصئ صث ُضرب بعا سرض التائط وُأظحؤئ سحرات بض 
طؤات المساعذظات السحعائغئ دون رادع ق طظ أطرغضا 
خاظسئ عثا السقم المجغش وق طظ السططئ تاططئ راغئ 
الثظعع والاجّلش. طع الاظئه أظه لط غاط ذضر ضطمئ "طظع" 
إظحاء المساعذظات بض "التث" طظعا شصط!! شعض تاةرأ 

أطرغضا طظع ذفطعا المثلض سظ حغء غرغثه؟!
المسةث  سظ  طسآوق  افردن  إبصاء  شغ  الةثغث  وطا 
افصخى؟! شمظ أخطص وأوشى طظ الظزام افردظغ شغ 
سمطه المعضض له، شعع افخط وافبضط وافسمى سظ ضض 
اقظاعاضات التاخطئ شغ افصخى ذعال السظعات الفائائ.
إظعا خفصئ أسطئ الدمان الثولغ قجامرار اقتاقل 
عثا  المئارضئ،  افرض  ضاطض  سطى  غععد  وجغطرة 
باإلضاشئ إلى تعصغئ إسقظعا طما غةسطعا أغداً بمبابئ 
خعضعما  غمار  شغ  الرجطغظ  لضق  اظاثابغ  طحروع 

لمسرضاغعما اقظاثابغئ المصئطئ عثا السام.
شصث ترص تراطإ سطى إسقظعا ضإظةاز جغاجغ له، ق 
جغما وأن عظاك صائمئ ق تخر لعا طظ الصداغا السغاجغئ 
الرئغسغئ الاغ تسامث سطى طا إذا ضان حسار تراطإ "أطرغضا 
إسقظه  شةاء  أخرى.  جظعات  أربع  لمثة  جغاعاخض  أوقً" 
لخفصئ الصرن صئض أغام طظ بثء اقظاثابات الامعغثغئ 
العقغات  ضض  شغ  جاةرى  والاغ  المرحتغظ  قخاغار 
افطرغضغئ اباثاء طظ ٣ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠، لغثعض 
تجبغعما،  بارحغح  الفائجان  الماظاشسان  المرحتان 
المصرر  الرئاجغئ  اقظاثابات  والثغمصراذغ،  الةمععري 

إجراؤعا شغ ٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠.
والةثغر ذضره أن الرئغج دوظالث تراطإ صث أسطظ رجمغًا 
وشغ وصئ جابص إذقق تمطاه لطفعز بفارة وقغئ باظغئ 

تراطإ غظةع طظ اإلصخاء 
فن افخعات يف أطرغضا طصثطئ سطى التصائص

بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظــــــــــ ــــــــــ
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أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا أن الظزام الارضغ صث أزسةه تترك تمطئ الثسعة المضبش إلشحال 
طآتمر جعتحغ وأخطر بظعده شاح الطرصات الثولغئ؛ وخاخئ تفاسض وجعاء المظاذص، وصال شغ بغان ختفغ: أن ذلك 
دشع الظزام الارضغ لاترغك أتث أدواته (الةعقظغ) لحظ تمطئ ضث حئاب تجب الاترغر ووجعاء المظاذص المتررة، 
شغ إذار الممارجات الصمسغئ الاغ لط تضظ طصاخرة سطى شخغض عغؤئ تترغر الحام، بض ضاظئ طمارجات ساطئ لمسزط 
الفخائض المرتئطئ؛ طع تفاوت شغ ظسإ الصمع واإلجرام، وذّضر الئغان: بمرور أضبر طظ جائ أحعر وق غجال دساة 
الثقشئ ووجعاء المظاذص المتررة شغ السةعن، وطع إخرار المظزعطئ الفخائطغئ سطى اساصال المثطخغظ طظ ضاشئ 
الاعجعات وإبصائعط شغ السةعن طع عثا الصخش السظغش سطى المظاذص المتررة؛ اسائر الئغان: عثا اإلخرار بمبابئ 
الصاض السمث والاخفغئ المصخعدة، خاخئ طع جصعط المظاذص السرغع والمفاجأ، طا غةسض إطضاظغئ وصعع السةظاء شغ 
صئدئ ذاغغئ الحام أطرًا لغج طسائسثا. وخاط الئغان: داسغا الةمغع لطاترك إلذقق جراح المسةعظغظ المزطعطغظ 
طظ جةعن المظزعطئ الفخائطغئ، طآضثا: أظه وجإ سطى ضض طثطص أغا ضان طعصسه أن غضعن له طعصش غتسإ له 
سظث اهللا؛ شغسمض سطى الاثطص طظ عغمظئ طا غسمى الثول الثاسمئ سطى صرارات صغادات الفخائض، وغمدغ صثطا شغ 

السمض سطى إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم.

ظحرت (طةطئ العسغ شغ السثد ٤٠٠-٤٠١ - السظئ الرابسئ والبقبعن) الثئر الاالغ: "ظحرت ختغفئ "واحظطظ بعجئ" 
تصرغرًا لمراجطاعا شغ ضغان غععد روث إغقش، تتثبئ شغه سظ طتاوقت الضغان تطعغر سقصات طع الثول السربغئ 
الاغ ق تربطه بعا سقصئ دبطعطاجغئ رجمغئ طظ خقل اجاثثام طا أجماه "الثبطعطاجغئ الرصمغئ" وغحغر الاصرغر 
الثي ترجماه "سربغ٢١" إلى أن لغظثا طغظعتغظ ضعظعا طحرشئ سطى خفتات "شغسئعك" وطظخات الاعاخض الاابسئ 
لعزارة الثارجغئ تتعلئ إلى جفغرة طظ ظعع طا؛ عثشعا عع إظعار "الصغط المحارضئ الاغ ظحارك بعا والاحابه بغظظا" 
وتظصض الختغفئ صعل طغظعتغظ: "وشغ الظعاغئ شأظئ ق تظزر لطتخاد الثي تتخثه لضظ الئثور الاغ تجرسعا وآطض أن 
تظمع". وتظصض الضاتئئ سظ وزغر خارجغئ ضغان غععد ضاتج، صعله: "عثه عغ ذرغصئ أخرى لطاعاخض طع السالمغظ السربغ 
واإلجقطغ" وتعرد الختغفئ ظصقً سظ طثغر طرضج طعحغه دغان لطثراجات الحرق أوجطغئ وافشرغصغئ شغ جاطسئ تض 
أبغإ سعزي رابغ صعله "إن طا ظراه عع "طرتطئ اظاصالغئ" وغدغش رابغ أن ٦٠٪ طظ جضان السالط السربغ عط تتئ 
جظ البقبغظ ساطاً، وغرغئعن بالاسرف سطى السالط الثارجغ… الغعم غسرف الظاس أن (إجرائغض) لغسئ عغ المحضطئ". 
تصعل إغقش إن الضبغر طظ أحرذئ الفغثغع ق تاطرق إلى الظجاع بغظ أعض شطسطغظ وبغظ ضغان غععد، وتتاول تصثغط 
طزاعر التغاة والبصاشئ لطضغان. وغفغث الاصرغر بأن طغظعتغظ تسمض شغ وزارة الثارجغئ طع شرغص طظ ١٠ غصثطعن 
طتاعغات لخفتاغظ بالطشئ السربغئ سطى "شغسئعك" و"تعغار" و"إظساشرام" وصظعات سطى "غعتغعب"، طحغرًا إلى أن لثى 

التسابات طا طةمعسه ١٠ طقغغظ طحاعث وطاابع أجئعسغاً طظ طثاطش الثول السربغئ".
: إن عثا افجطعب عع أجطعب خئغث طاضر طظ أجالغإ ضغان غععد الشاخإ الاغ غسسى طظ خقلعا إلى 
بظاء جقم وسقصات ذئغسغئ طع أبظاء افطئ اإلجقطغئ بسث أن اجاسخى سطغعا ذلك رغط سصعد طظ اتفاصغات 
الثل والععان المسطظئ الاغ وصسعا طسه بسخ تضام المسطمغظ، وغغرعا طما غةعج له عثه افغام طع بصغئ تضام 
المسطمغظ؛ لثلك غةإ سطى أبظاء افطئ اإلجقطغئ التثر طما غصثطه عثا الضغان المست، وذلك سطى افصض بسثم 

شاح خفتاته تاى ق غسةض أظعط طظ الصراء والماابسغظ والمحاعثغظ لعا.

شغ جطئ واتثة وق حك أن ظاائب اقظاثابات الاغ جسطئ 
طظ الفائجغظ تغظعا خاجرغظ بمسظى الحرسغئ الحسئغئ 
الظعاب  طةطج  اشاصث  صث  شسق؟  بالثاجرغظ  بالك  شما 
الصثرة سطى تمرغر الصرارات جعاء شغ تحضغض التضعطئ 
أو شغ تمرغر طحارغع الصعاظغظ وعثا اظاصاص طظ طضاظئ 
المةطج شغ السططئ، شغ المصابض ظةح رئغج الثولئ 
شغ اقظاثابات الرئاجغئ بظسئئ طؤعغئ أعطاه لمحروسغئ 
حسئغئ واجسئ زاد تأضغثعا حساره "الحسإ غرغث"، لضظه 

غئصى دائما طفاصثا لطتجام السغاجغ التجبغ.
ضض عثا غرجح أن تفصث الظعدئ اسائارعا سظث اإلظةطغج، 
وضثلك جغثسر طةطج الظعاب طظ طضاظاه شغ السططئ 
وربما طا ظراه طظ تعةغظ لطمحعث الئرلماظغ وطساعى 
طسافج لئسخ ظعابه واظسثاد فشص صغاطه بمعاطه إن عع 
إق إغثان بإجراء تتعغرات دجاعرغئ، إطا شغ اتةاه ظزام 
رئاجغ أو شغ اتةاه اساماد التضط المتطغ والمةالج 
المتطغئ الثي غظططص بظاء عغضض السططئ شغه طظ الصاسثة 
خراج  غضعن  التالاغظ  ضطاا  وشغ  الةعات.  شغ  الحسئغئ 
ذلك لصغج جسغث بعخفه الرئغج أو بعخفه خاتإ 
طحروع المةالج المتطغئ شغ الةعات لضظ عثا افطر 
غطجطه الضبغر طظ العصئ. أطا بسصعط تضعطئ الفثفاخ 
واحاثاد أزطئ التضط لغخئح الاتعغر الثجاعري ضعء 
الظةاة شغ صاع الظفص أو غمرر تضعطئ الفثفاخ ربما إرضاء 
شغ  شحطعا  بسث  إجصاذعا  بط  الثولغ  الظصث  لخظثوق 
تتصغص طا وسثت به. طعما غضظ طظ أطر افتجاب وصعة 
تمبغطغاعا أو ضسفعا شإن الرئغج غتااج إلى دسط تجبغ 
وق ظزظ أن غثرج عثا الثسط سظ تجب الظعدئ وتجب 
الاصطغثي  السطماظغ  بغظ  الاعاشص  إلظحاء  تعظج  صطإ 
والسطماظغ الغمغظغ وباصغ افذراف السغاجغئ إطا دغضعر 

لعثا الاعاشص أو سثو تصطغثي غمبطه غسار جاصط.
اقجاسمار  بعا  جاء  الاغ  السطماظغئ  الثولئ  إن  بالبا: 
وجطثعط  الثقشئ  إجصاط  بسث  المسطمغظ  رصاب  سطى 
طظ أطاعط وحرغساعط وخقشاعط أذاق الظاس وغقت 
الاثطش والاحرد والفصر واقغاراب والفساد شغ التضط 
هللا  الثائظعن  اقجاسمار  سمقء  شغعا  وظفث  واإلدارة 
ولرجعله وفئماعط وفطاظئ التضط طحارغع التدارة 
الشربغئ الضاشرة الفاجرة، وبسث الغأس طظ عآقء الثعظئ 
بثأت بعرة افطئ سطى تضاطعا وضاظئ اقظطقصئ طظ 
وغقت  افطئ  أذاق  الشربغ  اقجاسمار  لضظ  تعظج 
الامرد سطغه وسطى سمقئه بالاصاغض والاعةغر وبجغادة 
جرسئ ظطط التضام وععاظعط طع جسض ذرغص الاشغغر ذا 
السطمغ  والاثاول  الثغمصراذغ  اقظاصال  وتغث:  اتةاه 
لضظ  السطماظغئ،  المثظغئ  الثولئ  ضمظ  السططئ  سطى 
الحسعب بثأت تختع طظ شضرة اقظاصال الثغمصراذغ 
غساد  بإجصاذه  ظادت  الثي  الظزام  أن  لااأضث  الطسغظ 
الئتث  وأن  أطاظ  بحضض  اقجاسمار  ذرف  طظ  بظاؤه 
باهللا  الضاشرة  المظزعطئ  عثه  خارج  غضعن  أن  غةإ 
باهللا  آطظعا  شاغئ  طظ  تسامع  شاؤئ  طا  وعغ  ورجعله 
ورجعله إغمان الصائث المفضر المثطص فطاه الخادق 
طسعا، ظثاء غاضرر وغاةثر وغخسث إلى سظان السماء أن 
الاغ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  طحروع  شغ  غضمظ  التض 
تتضط بحرع اهللا وتةمع أطئ اإلجقم شغ دولئ واتثة 

وتتمض رجالئ طتمث  إلى السالط.
عثا الظثاء طع راغئ السصاب ترشرف شعق عآقء الفاغئ طع 
حغعخ زادعط اهللا بسطئ شغ السطط والاصعى غعجه الغعم 
بعخطئ افطئ جمساء ظتع ظئث المحروع الشربغ السطماظغ 
المظامعن  أطا  السعء،  طحائت  خاخئ  خثطه  طظ  وظئث 
الترضات  إلى  المظامعن  أو  لطثولئ  الرجمغئ  لفجعجة 
اإلجقطغئ عآقء جمغسعط ق خقح غرتةى طظ جاظئعط 
والاعجه ظتع طحروع افطئ اإلجقطغئ خغر أطئ أخرجئ 
لطظاس طحروع الثقشئ الراحثة وظتع تمطئ الثسعة لعثا 
المحروع. ولط ق تضعن تعظج جئاصئ إلى عثه العثاغئ. 
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تط، شالةغح السعداظغ عط أبظاء المسطمغظ، وق غمضظ 
أن غصئطعا بعثه الثغاظئ، والئغان الخادر طظ الصغادة ق 
غمبض إق السمقء، الثغظ غئغسعن صداغا افطئ شغ ضض 
طرة ببمظ بثج، بض وبق بمظ شغ طرات سثغثة، وتاى 
غشطصعا الئاب أطام المثطخغظ طظ أبظاء الةغح خثر 
عثا الئغان الضثوب. بط صام بسخ الضااب المأجعرغظ 
بمتاولئ تسعغص عثه الثغاظئ بمئررات عغ أوعظ طظ 
بغئ السظضئعت، وتروغب لئداسئ ضاجثة لظ تصئض سطغعا 
افطئ، وذلك بصعلعط إن الاطئغع طع ضغان غععد جغفاح 
أطرغضا  وجارشع  والسطعى،  المظ  طظ  باباً  لطسعدان 
اجمعا طظ صائمئ الثول الراسغئ (لقرعاب)، وغغر ذلك 
طظ أصعال طمةعجئ، طبض إن أغطإ الثول السربغئ لعا 
سقصات طع ضغان غععد. عثه المئررات الاغ غسعصعظعا 
تآضث أظعط غسطمعن أن أعض السعدان المسطمغظ لظ 
لثلك  شطسطغظ،  شغ  المسطمغظ  صدغئ  سطى  غساوطعا 
المآطظ  صدغاه،  طظ  العابص  فن  المئررات،  غصثطعن 

بعا، ق غئتث لعا سظ طئررات تاى تصئض.
وأغداً الثي غآضث أن أعض السعدان طا زالعا خاطثغظ 
طساوطئ  ق  الاغ  وصداغاه  اإلجقم  طئثئعط  سطى 
غخظسه  الثي  الةعع  بعط  شاك  ولع  تاى  شغعا، 
أن  شغ  غزعر  الصعي  المعصش  عثا  الفاحطعن،  التضام 
شغ  أخثر  صث  ضان  السعدان،  وقغئ  الاترغر/  تجب 
المعاشص  ١٤٤١عـ،  اآلخرة  جمادى  طظ  سحر  التادي 

تامئ: طآاطرات أردوغان إلجصاط إدلإ ...

بإصاطئ  رتإ  وصث  ١٩٦٤م  سام  شغ  سربغاغظ  صماغظ 
الحصغري  أتمث  برئاجئ  الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ 
إجقطغئ  صدغئ  طظ  شطسطغظ  صدغئ  صجم  وبالاالغ 
طظزمئ  تمبطعا  وذظغئ  صدغئ  بط  سربغئ  صدغئ  إلى 
الاترغر الاغ صاطئ شغما بسث باخفغئ صدغئ شطسطغظ 
والاظازل سظعا لغععد... إن دجال الصعطغئ سئث الظاخر 
وضع الثطعة افولى لطسغر شغ ذرغص تخفغئ صدغئ 
شطسطغظ وتتعغطعا إلى صدغئ وذظغئ غثسمعا التضام 
السرب طالغا وإسقطغا شصط، أطا تترغك الةغعش الاغ 
صائمئ  طظ  طستعا  شصث  بالفسض  تترغرعا  إلى  تآدي 
جاء  وطظ  سرشات  غاجر  أطام  الطرغص  شفاح  افسمال 
بسثه لطاظازل سظعا شغما جمغ افرض طصابض السقم، 
إلى  ترطغ  الاغ  المحؤعطئ  الصرن  خفصئ  إلى  وخعق 
تخفغئ الصدغئ ظعائغا، وصث ضان سئث الظاخر عع الثي 
تئظى المحروع افطرغضغ إصاطئ دولاغظ شغ شطسطغظ 
افولى دولئ صعغئ لغععد، والباظغئ دوغطئ صابطئ لطتغاة 
الثي  اإلظةطغج  طحروع  بثلك  شدرب  شطسطغظ،  فعض 
ضان غرطغ إلى إصاطئ دولئ واتثة غمسك بمفاخطعا 

غععد وغثوب داخطعا أعض شطسطغظ.
وصث شخض سئث الظاخر العتثة بغظ طخر وجعرغا ضما 
شخض طخر سظ السعدان وصث ضان الئطثان وقغئ واتثة 
طظ وقغات الثولئ السبماظغئ وبصغئ بسث عثطعا وقغئ 
واتثة إلى سام ١٩٥٦م بط ضان تضام طخر عط طظ 
غسغظعن تاضماً لطسعدان شطما جاء سئث الظاخر شخطعا 
طخر  سظ  طساصطئ  دولئ  وأخئتئ  طخر  سظ  ظعائغا 

وضقعما غثدسان لظفعذ اقجاسمار الشربغ.
وصث جار أردوغان سطى خطا سئث الظاخر تغث غاحثق 
وغغرعا  ترضغا  شغ  المسطمغظ  تععط  الاغ  بالثطابات 
أظه الظمعذج الثي غةإ سطى تضام المسطمغظ تصطغثه 
والسغر سطى طظعاله وعع شغ التصغصئ غظفث طثططات 
الحام  بعرة  اظثلسئ  شسظثطا  المظطصئ،  شغ  أطرغضا 
وجصط  بصعة  واحاسطئ  ٢٠١١م  سام  شغ  المئارضئ 
٧٠٪ طظ أرضعا تتئ جغطرة البعار وضادوا غثظصعن 
سمغطعا  إلى  أطرغضا  شجسئ  ظزاطه،  وغسصطعن  بحار 
أردوغان بسث أن سةج الظزام السعري سظ الثشاع سظ 
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وروجغا  وأتجابعا  وططغحغاتعا  إغران  وسةجت  ظفسه 
وآلاعا السسضرغئ الضئغرة سظ إظصاذه.

جاء دور البسطإ الماضر أردوغان الثي ضان صث ادسى 
شغ  تتضط  أن  وبسث  وأعطعا،  لطبعرة  خثغص  أظه 
اإلطساك بفخائطعا صام بأجالغئه الثئغبئ الاغ أوسجت 
بعا أطرغضا إلغه وإلى خثغصه المةرم بعتغظ، وتامبض 
والصئعل  المفاوضات  إلى  البعار  جر  شغ  افسمال  عثه 
خفخ  وطظاذص  الطرصات  ضفاح  العخغمئ  بظاائةعا 
الاخسغث وظصاط المراصئئ وتسطغط المظاذص إلى بحار 
واتثة تطع افخرى، شفغ درع الفرات ٢٠١٦م ُجطمئ 
٢٠١٨م  الجغاعن  غخظ  وشغ  السعري،  لطظزام  تطإ 
السقم  ظئع  وشغ  السضئ،  وحرق  الشعذئ  له  ُجطمئ 
جعرغا،  حمال  شغ  المظاذص  الظزام  اجاساد  ٢٠١٩م 
وإجراء  والاعثغثات  الثطابات  غططص  الغعم  عع  وعا 
شغ  لغسامر  جراصإ،  طثغظئ  أذراف  سطى  المظاوحات 
الةغح  أن  وطسطعم  وخغاظاعط،  الحام  فعض  خثاسه 
الماعالك  السعري  الظزام  إجصاط  سطى  صادر  الارضغ 

شغ أغام ظاعغك سظ طظع تصثطه وعجغماه شغ إدلإ.
بط عا عع دجال أظصرة بثق طظ أن غرجض جغحه لاترغر 
المسطمغظ  لغصاض  جغحه  أرجض  غععد،  طظ  شطسطغظ 
فطرغضا  السمالئ  شغ  أخاه  تفار  غثسط  لضغ  لغئغا  شغ 
لغصعم  السراج  شاغج  برغطاظغا  سمغض  طع  أظه  طازاعرًا 

بالثور الثئغث ظفسه الثي غصعم به شغ جعرغا.
الثي  الثور  تصغصئ  غثرضعا  أن  المسطمغظ  سطى  غةإ 
بثلك  شافحض  أسماله  إلشحال  أردوغان  به  غصعم 
سطى  غةإ  ظسط  أطرغضا،  الضفر  رأس  طثططات 
طظ  المعضطئ  افدوار  تصغصئ  غثرضعا  أن  المسطمغظ 
وشغ  المسطمغظ  تضام  سمقئعا  إلى  اقجاسمار  دول 

طصثطاعط أردوغان وروتاظغ والسغسغ وجطمان.
اإلجقطغئ  لفطئ  التصغصغئ  والظعدئ  السجة  ذرغص  إن 
إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  الةاد  السمض  شغ  عع  ضطعا 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شعغ الاغ 
وتترك  به  الظاس  حآون  وترسى  باإلجقم  تتضط 
غفرح  وغعطؤث  وأخعاتعا،  شطسطغظ  لاترغر  الةغعش 

 المآطظعن بظخر اهللا

الساخمئ  شغ  تعزغسعا  تط  ظحرة  ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م 
(طاسربًق  بسظعان:  السعدان،  طثن  وأغطإ  الثرذعم، 
بالثجي والسار الئرعان بأطر طظ أطرغضا غسسى لطاطئغع 
طع ضغان غععد)، بغظ التجب طظ خقلعا خغاظئ تضام 
المخغرغئ،  افطئ  صداغا  شغ  وتفرغطعط  المسطمغظ، 
وتمضغظعط لطشرب الضاشر طظ بروات افطئ، وتظاشسعط 
التضط  بغظ  ضما  الشرب،  شغ  أجغادعط  إرضاء  شغ 
الحرسغ وطا عع طططعب طظ افطئ، شضان طعصش أعض 
السعدان أظعط صث تصئطعا عثه الظحرة بالئحر والارتاب، 
وأظعط  البمظ،  ضان  طعما  غئغسعا  لظ  أظعط  طآضثغظ 
طساسثون لطادتغئ بأظفسعط وأطعالعط، شالتمث هللا 
بط التمث هللا، شإن افطئ بثغر ولظ تدرعا افخعات 
غظفع الظاس  الحاذة، شإن الجبث غثعإ جفاء، وإن طا 
وطسةثعا  شطسطغظ  أن  شصظاساظا  افرض.  شغ  غمضث 
افصخى، بض وضض بقد المسطمغظ المتاطئ لظ غتررعا 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  جظث  إق 
والاغ صث آن أواظعا، وأظض زطاظعا، طبطما ترر الصائث 
طظ  المصثجئ  افرض  افغعبغ  الثغظ  خقح  المسطط 
الخطغئغغظ، وطبطما تاشر سطغعا الثطغفئ السبماظغ سئث 
التمغث الباظغ، لثلك، وتاى ظسةض بالظخر والفاعتات، 
خقشئ  إلسادتعا  الساططغظ  طع  الةاد  السمض  طظ  بث  ق 

 راحثة سطى طظعاج الظئعة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

ستۀ أشهر مضت وشباب حزب التحریر ووجهاء المحرر
فی سجون هیئۀ تحریر الشام!

اتسط المحعث السغاجغ شغ تعظج بسث شحض المرتطئ 
الةمطغ  تضعطئ  بسصعط  التضعطئ  لاحضغض  افولى 
واظصداء البطث افول طظ طعطئ الحعر الاغ غتزى بعا 
إلغاس الفثفاخ لاحضغض تضعطاه وسرضعا سطى الاخعغئ 
والاخسغث  السغاجغئ  السمطغئ  طآل  تعل  بالدئابغئ 
بالظسئئ  والرضعد  الئرلماظغئ  افذراف  طظ  والمظاورات 
لفوضاع اقصاخادغئ والمطفات الساخظئ واظحشال الرأي 
السام سظ ضض عثا بصداغا ججئغئ اشاسض اإلسقم الارضغج 
وتضعطئ  الثولئ  رئغج  أطا  اآلوظئ،  عثه  شغ  سطغعا 
عاطح  سطى  السغاجغ  شتدعرعط  افسمال  تخرغش 
المتاور المعمئ غسضج غغاب الثولئ وارتعاظعا لفاسطغظ 

طظ خارجعا.
وقجاةقء عثا المحعث ظتاول اإلجابئ سطى اإلحضالغات 

الاالغئ:
سطى  لقبصاء  طصخعد  التضعطئ  تحضغض  تسطض  عض   -١
تالئ اقجابظاء الاغ تسغحعا الئقد أم عغ إشرازات ذئغسغئ 
لطاظازع بغظ طضعظات المحعث السغاجغ ضمظ أتضام 

الثجاعر؟
٢-  عض جغعخض اقجاسمار طراعظاه سطى افتجاب الفائجة 
شغ اقظاثابات ضمظ تعاشص الصعى السطماظغئ الاصطغثغئ 
وصعى السطماظغئ "الغمغظغئ" تاى ق ظصعل اإلجقطغئ بالرغط 
طظ ضسش الامبغطغئ الحسئغئ لططرشغظ أم أظه جغراعظ 

سطى الةعاد الرابح العتغث الثي عع رئغج الثولئ؟
إذار  ضمظ  السغاجغئ  السمطغئ  إظةاح  أشص  عع  طا    -٣
التضط  شغ  الفساد  سطى  الصداء  شغ  الشربغ  المحروع 
واإلدارة وإلغةاد التطعل لطمطفات الاغ بار سطغعا الحسإ 
جظئ ٢٠١١، أم آن افوان لاشغغر الظزام برطاه وتتصغص 
طططإ البعرة بإجصاط الظزام إلصاطئ ظزام التص والسثل 

حرغسئ إجقطغئ شغ دولئ خقشئ راحثة؟
أوق: طظ البابئ أن السططئ شغ تعظج اجافادت طظ 
خظثوق  ضشعط  أسئاء  تاتمض  رجمغئ  تضعطئ  غغاب 
سطى  المتروصات  بمظ  شغ  الارشغع  شغ  الثولغ  الظصث 
صسطغظ وشغ إجراء اإلخقتات الاغ غفرضعا الخظثوق 
بالظسص الثي غرغث ضما أن السططئ صث اطاخئ الدشعط 
حعر  شغ  الحشض  اتتاد  سادة  غصعدعا  الاغ  المةامسغئ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر خاخئ. شاتتاد الحشض غئثو طافعما 
غغاب الةعئ الرجمغئ لمطالئه واتاةاجاته أو عع ججء طظ 
الثطئ، أطا سطى المساعى اإلصطغمغ شإن غغاب التضعطئ 
الزاعر  شغ  عاطحغا  الاعظسغ  المعصش  غةسض  الرجمغئ 
وعثا غسفغعا طظ ضشط طعصش صعي طع عثا الطرف ضث 
ذاك. شالدشعط الارضغئ طبق قجاشقل طعصش تعظج 

لفائثة تثخطعا ق تئطس طثاعا.
وضثلك سطى الخسغث الثولغ شإن الخراع الثولغ بغظ 
أطرغضا وأوروبا سطى حمال أشرغصغا بات صعغا. وغمبض تفار 
تةر زاوغئ لطظفعذ افطرغضغ طع دسمه طظ ذرف الظزام 
المخري ودخعل ترضغا وروجغا سطى الثط ظاعرغا طع 
تضعطئ السراج، ولضظعما شغ التصغصئ تاترضان بدعء 
أخدر أطرغضغ ووشص طخالح أطرغضغئ، وربما ضان غغاب 
تعظج سطى طآتمر برلغظ خغارا أوروبغا إلسفاء تعظج طظ 

ضشط أطرغضا وأتئاسعا.
إجصاط  وربما  التضعطئ  تحضغض  سثم  إن  ظصعل  لثلك 
تضعطئ الفثفاخ والمرور إلى طرتطئ جثغثة طظ اظاثابات 
تحرغسغئ ق غثغش ضبغرا طظ غثطط لطسططئ الاعظسغئ، 
أطا الاخسغث والمظاورات الاغ غسغحعا الئرلمان شصث رأغظا 
تخسغثا وطظاورات أضئر بغظ ظثاء تعظج والظعدئ بط 
بأطر طظ المسآول الضئغر ساحئ الئقد شغ ظقل الاعاشص 

بغظ الطرشغظ.
ضثلك ضاظئ التال بغظ الئاجغ والحاعث وبأطر طمظ غتضط 
شغ الئقد طظ وراء الئتار خدع الطرشان بتةئ المخطتئ 
العذظغئ. شماى أرادت برغطاظغا أن تحضض التضعطئ ضان 

غضفغعا أن تصرر لغاط الاظفغث.
باظغا: ق حك أن اقجاسمار الثي بغثه طصالغث السططئ شغ 
الئقد ق غراعظ ضطغا سطى الةعاد الثاجر وق غدع بغده 

تضط اقجاسمار لاعظج 
ق غساتص تضعطئ رجمغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث خحارم*ـ 

کیان یهود یجتذب الشباب العرب 
عبر مواقع التواصل
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الخثر طظ الساتئ، وعاجمئ المساخمغظ شغ ضربقء 
والعراوات  السخغ  تاططغظ  الجرق  الصئسات  طةمعسات 
السربغ  (الصثس  المظخعبئ.  الثغط  تضسغر  وطتاولغظ 

وشراظج ٢٤).
سطغ  اإلظسان  لتصعق  السراصغئ  المفعضغئ  سدع  وصال 
الئغاتغ بتسإ إتخائغئ لعط: "طظث افول طظ تحرغظ 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٣٠ تاى   ٢٠١٩ افول/أضاعبر 
٢٠٢٠ بطس سثد الدتاغا ٥٣٦ صاغق، طظعط ١٧ طظاسئا 
أطظغا،  طظاسئا   ٣٥١٩ طظعط  طخابا،  و٢٣٥٤٥  أطظغا، 
و٢٧١٣ طساصق، طظعط شصط ٣٢٨ صغث اقتاةاز، و٧٢

طثطعشا، أذطص جراح ٢٢ طظعط"، وأضث تعبغص ٤٩ تالئ 
إلى  غسعدون  طرة  ضض  شغ  المساخمعن  وضان  اغاغال. 
الساتات، وغظخئعن خغما جثغثة طخرغظ سطى طعاخطئ 

اتاةاجعط تاى تتصغص ططالئعط. (وضاقت).
وجئص أن خثرت دسعات دولغئ وطتطغئ لعصش السظش 
١٦ جفراء  إخثار  طظعا  السطمغغظ،  المازاعرغظ  ضث 

دولئ أوروبغئ إضاشئ إلى أطرغضا بغاظا طحارضا، أداظعا شغه 
"اقجاثثام المفرط لطصعة طظ صئض صعات افطظ السراصغئ 
والفخائض المسطتئ ضث المازاعرغظ المسالمغظ، سطى 
ودسا  التضعطئ".  صثطاعا  الاغ  الدماظات  طظ  الرغط 
السفراء التضعطئ إلى "اتارام ترغات الاةمع والتص شغ 
اقتاةاج السطمغ العاردة شغ الثجاعر السراصغ" وطتاجئئ 
الماعمغظ بةرائط صاض المازاعرغظ. وأن عثه الثول 
المازاعرغظ  ضث  لقظاعاضات  تث  وضع  سطى  طافصئ 
السطمغغظ. ودسئ طمبطئ افطغظ السام لفطط الماتثة 
شغ السراق جغظغظ بقجثارت، والطةظئ الثولغئ لطخطغإ 
الحسئغئ.  اقتاةاجات  ضث  السظش  وصش  إلى  افتمر، 
ضما سئر جفغر برغطاظغا سظ خثطاه طظ أتثاث السظش 
دسعات  طع  افوروبغ  اقتتاد  جفغر  وطبطه  الظةش،  شغ 
لطتضعطئ المصالئ أو الصادطئ بتماغئ المازاعرغظ ووضع 

تث لارعغإ المساخمغظ. (طعازغظ ولئظان ٢٤).
وأطا طعصش التضعطئ المصالئ برئاجئ سئث المعثي، أو 
اقظاصالغئ برئاجئ طتمث سقوي طما غتخض، شضقعما 
بجطام  المطغحغات  إلطساك  الاام  بالحطض  طخاباان 
إذا  حغء  شسض  سظ  ساجج  الةغح  تاى  بض  افطعر، 
جمساه الزروف طع تطك المطغحغات. ولصث رأغظا صرغئا 
والسالط ضطه طا جرى طظ صاض وجرح وتظضغض بالحئاب 
المساخط دون أن غاترك الةغح بفسض إغةابغ، فن 
طتمث  تاى  السمغطئ.  وأتجابعا  إغران  إرادة  عغ  تطك 
سقوي الثي داسإ المازاعرغظ بضطمات داشؤئ لط غعشص 
ق  لطعزراء  رئغسا  تضطغفه  برشخ  جعشاء  لاعثغثات  إق 
أظظعا تاةاوز تثود طضائه. شصث ساث الخثر وطرغثوه 
شغ افرض الفساد، رغط ضعظعط طظ أصعى المآغثغظ 
لاضطغش طتمث سقوي وارتفسئ أسثاد الصاطى والمخابغظ 
شغ وضح الظعار، ولط غطةمه أتث، إذ بات الخثر طرحح 
إغران افوتث بسث خفعت أخعات الجسماء خعشا طظ طخغر 
ضمخغر جطغماظغ. وشةأة ودون جابص إظثار أطر الخثر 
أحغاسه باقظستاب طظ جاتات الازاعر طسطظا تجطئ طظ 
الاعجغعات الضعظعتغئ ضمظع اخاقط الةظسغظ شغ خغام 
اقساخام، وإخقء افطاضظ طظ المسضرات، وعع المثاشع 
سظ الثغمصراذغئ الضاشرة. وزسمعا أن اقظستاب بدشط 
طظ المرجسغئ الحغسغئ، ودخعل الصعات افطظغئ جاتات 

الازاعر. (الحرق افوجط).
وأخغرا ولغج آخرا، شما لط تصط دولئ الثقشئ الراحثة، 
وغرسى حآون المسطمغظ تاضط خالح باظفغث حرع اهللا 
ِيَن  َّ تسالى بخثق وتجم شطظ تصش طآجغظا سظث تث ﴿ا
َمُروا 

َ
وَأ اَكةَ  الزَّ َوآتَوُا  َالةَ  الصَّ َقاُموا 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
األ يِف  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن 

 ﴾ُِمور
ُ ْ
َِّ َخقَِبُة األ بِالَْمْعُروِف َوَغَهوْا َعِن الُْمْنَكرِ َوِهللا

صداغا  طظاثى  السعدان  وقغئ  الاترغر/  تجب  أصام 
افطئ الحعري، غعم السئئ ٧ جمادى اآلخرة ١٤٤١عـ 
(ططش  بسظعان:  جاء  الثي  ٢٠٢٠/٢/١م،  المعاشص 

السقم، وطسارات جعبا).
تتثث شغه افجااذ/ غسصعب إبراعغط، وافجااذ/ الظثغر 

طثاار، سدعا تجب الاترغر/ وقغئ السعدان.
بثأ التثغث افجااذ/ غسصعب إبراعغط طصثطاً ورصئ بسظعان: 
الافاوض)،  وطسارات  السعدان  شغ  السقم  (ططفات 
بغظ شغعا أن الشرب المساسمر عع الثي خظع الثوغقت 
جاغضج  ذرغص  سظ  الثقشئ  دولئ  عثم  بسث  العذظغئ 
جاتئ  جسطعا  طما  ضسغفئ،  دوغقت  عغ  وصال:  بغضع، 
لخراع الثول اقجاسمارغئ الاغ خظسئ تضعطات طعالغئ 
لعا تاآطر سطى رساغاعا، واجاثل باخرغح طثغر برظاطب 
افطط الماتثة اإلظمائغ، أخغط حااغظر، لعضالئ الختاشئ 
الفرظسغئ خقل زغارته لطسعدان: "سظثطا تسمث تضعطئ طا 
إلى ترضغع حسئعا لسصعد، شمظ الئثغعغ أن غطافئ عثا 
الحسإ بسث ذلك إلى المةامع الثولغ، لغضعن ججءًا طظ 
جععد إظعاضه، وأساصث أن عثا طا غثشسظا إلى تخعغإ 
(الحرق  الراعظ".  العصئ  شغ  السعدان  إلى  افظزار 

افوجط ٢٠٢٠/١/٣١م).
وبغظ أن المحضطئ عغ غغاب الثولئ المئثئغئ، تغث إن 
افظزمئ الاغ تساصئئ سطى التضط، ذئصئ أظزمئ سطماظغئ 
المساسمر  الشرب  شأظحأ  والسئاد،  الئقد  أشصرت  سمغطئ، 
ترضات طسطتئ، وتضاقت غغر طسطتئ، طساشطئ تاجئ 

الظاس لطاشغغر.
وبغظ أن برغطاظغا خطصئ واصع اقظفخال شغ الةظعب شغ 
وصئ طئضر طظث السام ١٩٢٢م بصاظعن المظاذص المصفطئ، 
وأن أطرغضا، أظحأت الترضئ الحسئغئ شغ السام ١٩٨٣م. 
دارشعر،  احاسطئ  بط  الئحغر،  سمغطعا  سئر  بارته  تاى 
بسئإ إعمال التضام رساغئ أعطعا، وبغظ أن التضعطئ 
السابصئ جاعمئ شغ إحسال الفاظ بغظ الصئائض باسطغح 
بسدعا، شئثأ الامرد، وأظحأ الشرب ترضات طسطتئ ضبغرة 
شغ دارشعر أعمعا؛ ترضئ جغح تترغر السعدان بصغادة 
سئث العاتث، وترضئ السثل والمساواة، وغصعدعا جئرغض 
إبراعغط، وترضئ طظاوي الاغ اظسطثئ طظ جغح تترغر 
السعدان، وعضثا شإن لطاثخض والاترغك الثارجغ دورًا 

رئغساً شغ تفاصط طحضطئ دارشعر.
الارضغات  صثطئ  الئائثة  التضعطئ  إن  وصال: 
والمتاخخات ضسقج، ضما شغ اتفاق ظغفاحا، والثوتئ، 
تةارب  تساظست  الغعم  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  وبغظ 
الاغ  جعبا،  طفاوضات  شغ  بارز  وعثا  السابص،  الظزام 
عآقء  ضأنَّ  طظفخطئ،  إصطغمغئ  طسارات  شغ  تسغر 
المفاوضات  ُوضسئ  وصال  رابطئ.  تربطعط  ق  الظاس 
سطى خمسئ طسارات عغ: إصطغط دارشعر، وقغاا جظعب 
وحمال  السعدان،  وحرق  افزرق،  والظغض  ضردشان، 
السعدان، ووجط السعدان، وبغظ أن تفاغئ المسارات 

عضثا عغ تعغؤئ أبظاء عثه المظاذص لقظفخال.
وصال إن اقتفاق احامض سطى ظصاط خطغرة جثًا طظعا: 
"طظح وقغاغ جظعب ضردشان والظغض افزرق وضسا خاخاً"، 
و"السماح لعقغاغ جظعب ضردشان والظغض افزرق بسظ 
دوغطئ  تأجغج  شغ  الئثء  غسظغ  عثا  وصال  صعاظغظعا"، 

تظفخض سظ المرضج بصعاظغظعا وتحرغساتعا.
وصال إن سصطغئ التضعطئ اقظاصالغئ عغ ظفسعا السصطغئ 
الاغ أدار بعا الظزام الئائث ططفات السقم، طما غآذن 

بمجغث طظ الافاغئ، وعع غسظغ طا غطغ:
أوقً: تسرغخ السعدان لطافاغئ شغ ظسثاه الباظغئ، سئر 
المطالإ اإلصطغمغئ، وظععر ظثاءات باجط طمالك وبظغئ 

سفى سطغعا الجطظ (ضعش) وغغرعا!
باظغاً: تشغغر ععغئ أعض الئقد، وإسقن سطماظغئ السعدان 

خراتئ، وغئرز ذلك شغ طعصش التطع.

احتجاجات شعبیۀ عارمۀ فی السودان
ضد لقاء برهان بنتنیاهو ورفضاً للتطبیع مع کیان یهود

التراك الحسئغ يف السراق لظ تظعغه تضعطات طجغفئ

جاء تضطغش طتمث سقوي برئاجئ التضعطئ اقظاصالغئ بسث 
تعارات ذعغطئ بغظ طصاثى الخثر، وعادي الساطري، بط 
شغ إغران، وتسجزت برساغئ طتمث ضعبراظغ طمبض تسظ 
ظخر اهللا والمسآول سظ تجب اهللا السراصغ، الثي أظعر 
تماجئ ضئغرة لاضطغش سقوي باحضغض التضعطئ الةثغثة. 
ورغط أن سقوي ضان طاعما إبان تضط المالضغ بسرصئ 
أطعال وزارة اقتخاقت.. لضظه طظ الحثخغات المصربئ 
طظ إغران وتجبعا شغ لئظان. ضما تسربئ أظئاء طظ داخض 
افوجاط السغاجغئ طفادعا أن ذعران وجعئ تعثغثا 
لثغعلعا بأظعا جاترق السراق إذا طا جاء رئغج وزراء 
اخاغار  شغ  العجط  التض  شةاء  البعار،  طعاخفات  وشص 
شغ  ضئغرة  تسعغقت  صثم  أن  له  جئص  وصث  سقوي. 
صطاع اقتخاقت السراصغ بتخعل حرضات سائثة لطتجب 
المثضعر سطى سصعد بمقغغظ الثوقرات لسظعات تحضض 
السمعد الفصري لطمعازظئ المالغئ الاغ غسامث سطغعا شغ 

دشع رواتإ طصاتطغه. (السرب).
إظعاء  سطى  غراعظعن  زالعا  ق  وأزقطعا  إغران  وإن 
اقتاةاجات بحاى العجائض طظ خطش لطظحطاء، أو صاض 
لطمازاعرغظ باجاثثام ضض وجائض المعت. وإن ضان بط 
اجاظضار شثةعل ق غرصى لتةط الةرائط المرتضئئ ضث 
شاغئ طسالمغظ لط غططئعا أضبر طظ تصعط شغ إغةاد بطث 

آطظ غاسع لطتاضط والمتضعم.
جماعغرغا  صائثا  ظفسه  إسقن  سطى  الخثر  دأب  ولصث 
وقؤه لطحسإ سئر تزاعراته المجغفئ، وحساراته بإخراج 
سطى  تصغصاه  تثش  لط  وإن  افطرغضغ،  اقتاقل  صعات 
الظاصث الئخغر. بط جاءت دسعته افخغرة لازاعرة جثغثة 
غحارك  الماضغ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  الةمسئ ٢٤  غعم 
ودسا  إلغران،  المعالغئ  المسطتئ  الفخائض  أظخار  شغعا 
طسعط المساخمغظ لقحاراك شغعا، لضظ عآقء رشدعا 
صخمئ  الاغ  الصحئ  عع  ذلك  شضان   - الثسعة  تطك 
الثئغث.  طسثظه  وبثا  الثادع،  صظاسه  شسصط   - ظعره 
شما ضان طظه إق أن أطر أتئاسه برشع خغاطعط طظ جاتئ 
الاترغر شغ بشثاد. وغرد سطى تسابه شغ "تعغار" طساتئا 
المازاعرغظ، وطاعما إغاعط بالاساطض طع طثسعطغظ طظ 
الثارج. وطعث الطرغص لسمطغات صمع تضعطغئ اجاعثشئ 
شردد  أخرى.  وطثن  والئخرة  بشثاد  شغ  المازاعرغظ 
والئخرة  بشثاد  وجط  الاترغر  جاتئ  شغ  المتاةعن 
والطغ  صطع  الخثر: "حطع  رأس  طسصط  الظةش  وطثغظئ 
إغران.  شغ  طعجعدا  تغظعا  الخثر  وضان  وّغاعط"  صالعا 

(جضاي ظغعز والترة).
فتئاسه  افخدر  الدعء  الخثر  طصاثى  أسطى  إن  وطا 
بـصمع الازاعرات وإظعاء اساخام الططئئ وصطع الطرق 
وإغقق طآجسات الثولئ، تاى تمثد أتئاسه "أختاب 
الةظعبغئ،  المتاشزات  إلى  بشثاد  طظ  الجرق"  الصئسات 
شاساثوا  المتاةغظ،  طع  المئاحر  باقخطثام  وبثؤوا 
سطغعط شغ بشثاد، وتعشغ طازاعر طاأبرا بةروته بسث 
ذسظه بسضغظ، ورخث ظحطاء اجاثثام ططغحغات الخثر 
الرخاص التغ وافجطتئ الئغداء، لفخ اقساخاطات 
بالصعة. (الترة). واطاث السظش جظعبا ق جغما شغ طتاشزاغ 
وصئ  شغ  التغ،  الرخاص  طساثثطغظ  وبابض  الظةش 
وخض سثد ضتاغا التراك اقتاةاجغ طظث طططع تحرغظ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر  أواخر  تاى  الماضغ،  افول/أضاعبر 
المظخرم إلى ظتع ٣٠ ألش حثص. شصاض ٧ طازاعرغظ 
أو  رؤوجعط  شغ  بالرخاص  أخغئعا  الظةش  طثغظئ  شغ 
صادعا  بعةمات  طظعط  السحرات  وأخغإ  خثورعط، 
طظ جمعا "أختاب الصئسات الجرق" وشص طخثر ذئغ، 
وصاطعا بإضرام الظغران شغ خغط المازاعرغظ المظخعبئ 
أظخار  بستإ  ططالئات  شبارت  الخثرغغظ،  جاتئ  شغ 
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ودخعل  وافطظغئ،  اقصاخادغئ  افوضاع  اجامرار  بالباً: 
أجظثات ق سقصئ لعا بما غساظغه الظاس.

وخاط ضقطه بالظصاط اآلتغئ:
١/ إن المتطات الاغ تمر بعا طفاوضات جعبا، عغ ظفسعا 
طثططات  لخالح  وتخإ  الئائثة،  التضعطئ  طتطات 

الثول اقجاسمارغئ.
تصرغر  وتص  والفغثرالغئ،  الثاتغ،  التضط  أشضار  إن   /٢

المخغر، وراءعا الشرب المساسمر، وتسظغ الافاغئ.
٣/ إن الظزرة إلى التضط باسائاره طشظما، وتخخاً تعزع، 
غفسث التغاة السغاجغئ شغ الئقد، وغةسض السغاجغغظ 

ططغئ لابئغئ أصثام المساسمرغظ.
أطا العرصئ الباظغئ شصث صثطعا افجااذ الظثغر طثاار، 

الاغ جاءت بسظعان: (المسالةات)
بغظ شغعا أن أعط أجئاب الظجاسات والتروب عغ طتعر 
الزطط، وبغظ أن الامرد بسئإ عثه التضعطات ظاغةئ 
لطزطط السغاجغ العاصع سطى الظاس شغ أذراف الئقد 
أو وجطعا، وصال إن عثا الزطط إظما عع بمرة ُطــرة 
لسثم تطئغص حرع اهللا، أي لطتضط بشغر طا أظجل اهللا، 
واجاثل بصعل اهللا تسالى شغ ضاابه: ﴿َوَطظ لَّْط َغْتُضط 
شرق  ق  وصال  الزَّاِلُمعَن﴾  ُعُط  َشُأْوَلـِؤَك  اهللاَُّ  أظَجَل  ِبَما 
شغ ذلك بغظ التضعطات السسضرغئ أو المثظغئ، وصال 
إن جئإ الزطط عع غغاب الفضرة المئثئغئ افجاجغئ 
شغ  الفضرة  عثه  وأن  والعاجئات،  التصعق  لاعزغع 
لغسعد  الظاس  حآون  رساغئ  أوجإ  الثي  اإلجقم 
السثل والسقم، وصال إن التضام شغ اإلجقم (الثطفاء) 
سطى  تاى  بض  رسغاعط،  سطى  بالمسآولغئ  غتسعن 
بصعل الثطغفئ سمر  الئعائط شدًق سظ الئحر، طساثقً 
بظ الثطاب: "لو عرثت بغلة يف العراق لخفت أن يسألني 

الله لَِم لَْم تسِو لها الطريق يا عمر".
وبغظ أن تصغصئ التضط شغ اإلجقم رساغئ وطسآولغئ 
 : وأطاظئ، ولغج ضغضئ وطشظما، واجاثل بصعل الظئغ

«اإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه».
وصال إن دولئ الثقشئ عغ دولئ رسعغئ ق تسرف طا غسمى 
بخراع المرضج والعاطح أو بعرات الرغش، والمتاخخات 
إلى  وأحار  والضفاءة،  افعطغئ  تسرف  بض  الةععغات،  وق 
خطعرة التضط الفغثرالغ الثي عع حرارة التضط الثاتغ 

الثي عع ذرغص اقظفخال وتمجغص الئقد.
وصال إن دولئ الثقشئ ق تمغج بغظ أشراد الرسغئ شغ ظاتغئ 
ُْكُمواْ  ن حتَ

َ
التضط أو الصداء: ﴿َوإَِذا َحَكْمُتم َننْيَ اجَّاِس أ

بِالَْعْدِل﴾.
وأضث أن طظ واجإ الثولئ شغ اإلجقم أن ترشع الزطط، 
وق تعادن الصاطئ بض تصاتطعط تاى غدسعا أجطتاعط، 
وأحار إلى خطعرة طا غسمى باصسغط السططئ والبروة، 
طع طظ غصاض الظاس وغروع اآلطظغظ، وصال إن التضط 
السططئ  غساشطعن  العقة  غةسض  إذ  خطغر  الثاتغ 
وغاصعون بأعطعط طما غآدي إلى تمجغص الئقد، وشغ 
إلى  الئقد  وتثة  غسرض  طظ  ضض  صاال  غةإ  اإلجقم 
الثطر، طساثقً بصعل الظئغ سطغه الخقة والسقم: «ِإَذا 

ُبعِغَع ِلَثِطغَفَاْغِظ َشاْصُاُطعا اآلِخِر ِطْظُعَما».
وصال إن السمض الختغح لاختغح افوضاع وإغصاف عثه 
المعازل عع إغخال اإلجقم إلى التضط سئر إصاطئ دولئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
أجؤطئ  طظ  بالمحارضات  غظغئ  الافاسض  شصرة  وضاظئ 
وتسصغئات التدعر طظ جغاجغغظ وإسقطغغظ، وطعامغظ 
المثاخقت  سطى  الماتثبان  أجاب  تغث  السام،  بالحأن 

بحضض طعشص وهللا التمث.
شغ خاام المظاثى حضر طصثطه المعظثس أضرم جسث 

 التدعر سطى المحارضئ وتسظ اقجاماع
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

طظاثى صداغا افطئ حئاط/شرباغر ٢٠٢٠م
(ططش السقم، وطسارات جعبا)
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جاء سطى طعصع (ُصثس اإلخئارغئ ١٤ جمادى اآلخرة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م) "باخرف": "اظططصئ تزاعرات 
حسئغئ شغ الساخمئ السعداظغئ الثرذعم، بسث خقة الةمسئ، تظثغثًا بطصاء رئغج تضعطئ اقتاقل بظغاطغظ 
ظاظغاعع برئغج طةطج السغادة اقظاصالغ سئث الفااح الئرعان، وجابئ المزاعرات الحعارع الرئغسغئ لطساخمئ. 
وعاش المحارضعن بحسارات تظثد بالاطئغع وترشخ "خفصئ الصرن"، الاغ أسطظاعا العقغات الماتثة لاخفغئ 
الصدغئ الفطسطغظغئ. تدمظئ حسار "ارتض ارتض غا برعان، ارتض ارتض غا تمثوك. ضما تمطعا قشاات ظثدت 
التضعطئ  الاطئغع"  ضث  "جعداظغعن  تةمع  وذالإ  الصرن".  بـ"خفصئ  المسروشئ  لطسقم  افطرغضغئ  بالثطئ 

اقظاصالغئ، بالاراجع شعرًا سظ طسار الاطئغع طع ضغان غععد".
: إن التضام شغ بقد المسطمغظ؛ إظما عط سمقء الشرب وأدواته، غاظاشسعن شغ إرضاء أجغادعط شغ 
الشرب، شفغ العصئ الثي تظحشض شغه تضعطئ صعى الترغئ والاشغغر اقظاصالغئ بإشراغ الصعاظغظ طظ بسخ افتضام 
الحرسغئ، شغ عثا العصئ غعرول الئرعان لطصاء السفاح ظاظغاعع، ضارباً بأتضام اإلجقم، وطحاسر المسطمغظ 
سرض التائط. شطاأخثوا غا أعض السعدان سطى أغثي التضام الثائظغظ لمظسعط طظ تخفغئ صدغئ المسطمغظ 
شغ شطسطغظ، وأروا اهللا طظ أظفسضط خغرًا، واسمطعا طع الساططغظ إلسادتعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 
تطئص اإلجقم، وتصاطع جثور الضاشر المساسمر طظ بقد المسطمغظ، وتسّغر الةغعش لاترغر شطسطغظ، وغغرعا 

طظ بقد المسطمغظ المشاخئئ، شاسعدوا خغر أطئ أخرجئ لطظاس.

االتحاد البرلمانی العربی کأنک یا أبا زید ما غزیت!

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١٤ جمادى اآلخرة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م) خئرا جاء شغه: "اظططصئ الغعم 
السئئ أسمال اقجاماع الطارئ البقبغظ لقتتاد الئرلماظغ السربغ - بمحارضئ رؤجاِء وطمبطغ سحرغظ برلماظاً سربغًا 
- لئتث خطئ السقم افطرغضغئ، وذلك بثسعة طظ رئغج اقتتاد رئغج طةطج الظعاب افردظغ ساذش الطراوظئ 
الثي وخش الثطئ بأظعا تظسش صرارات الحرسغئ الثولغئ. واسائر الطراوظئ - شغ ضطمئ اقشاااح - أن طا غسمى بخفصئ 
الصرن خاجرة لمظ ضائعا وتئظاعا أو وجث شغعا بسخ التص وبسخ الضراطئ. وضان رئغج طةطج الظعاب افردظغ صث 
حثد شغ بغان ختفغ سطى أعمغئ تعتغث المعصش الئرلماظغ السربغ شغ رشخ أي تسعغئ تعدط التص الفطسطغظغ، 

وشغ طصثطئ ذلك إصاطئ الثولئ المساصطئ وتص السعدة والاسعغخ لقجؤغظ.
: إن الرشخ التصغصغ والخادق لخفصئ الصرن غارجمه سمطغا حغء واتث عع اجاظفار جغعش المسطمغظ 

غغغغغغغغغغغغغغ

قصاقع ضغان غععد وتطعغر افرض المئارضئ طظ غععد افظةاس. أطا طسارضئ خفصئ الصرن، والثسعة لتض 
صدغئ شطسطغظ سطى أجاس صرارات افطط الماتثة والصعاظغظ الثولغئ والحرسغئ الثولغئ؛ شعع غسظغ الافرغط 

بفطسطغظ والاظازل سظعا لغععد، وجغائسه تاما الصئعل بخفصئ الصرن ولع بسث تغظ.
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