
افول  ربغع   ٣ البقباء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
"ضحفئ  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٠/١٠/٢٠م)  ١٤٤٢عـ، 
 (The Times) تاغمج  ختغفئ  ظحرتعا  دراجئ 
الثول  شغ  افلفغئ  جغض  حئاب  أن  الئرغطاظغئ 
الثغمصراذغئ بةمغع أظتاء السالط غحسر بثغئئ أطض طظ 
ظزام التضط أضبر طظ أي جغض حاب آخر. شصث أظعر 
الحئاب  أن  حثص  طقغغظ   ٥ طظ  غصرب  لما  طسح 
المعلعدغظ  السمر،  طظ  والبقبغظات  السحرغظات  شغ 
أصض  إغمان  لثغعط  ضان  و١٩٩٦،   ١٩٨١ ساطغ  بغظ 
أو  آباؤعط  سطغه  ضان  طما  الثغمصراذغئ  بالمآجسات 
أجثادعط شغ ظفج المرتطئ التغاتغئ. وغاةطى اظعغار 
البصئ بعضعح شغ "الثغمصراذغات افظةطعجاضسعظغئ" 
وطع  وأجارالغا.  الماتثة  والعقغات  برغطاظغا  شغ 
القتغظغئ  أطرغضا  شغ  طمابطئ  تعجعات  لعتزئ  ذلك 
أوروبا.  وجظعب  الضئرى  الختراء  جظعبغ  وأشرغصغا 
لطثراجئ  الرئغسغ  المآلش  شعا  روبرتع  الثضاعر  وصال 
ضاطئرغثج  وجاطسئ  الثغمصراذغئ  طساصئض  طرضج  طظ 
"عثا أول جغض شغ الثاضرة التغئ بأغطئغئ سالمغئ غغر 
الثغمصراذغئ،  بعا  تسمض  الاغ  الطرغصئ  سظ  راض 
٢,٣ بغظ  وطظ  والبقبغظات".  السحرغظات  شغ  وعط 
١,٦ الاصرغر،  حمطعا  الاغ  الئطثان  شغ  حثص  ططغار 
شغ  غسغحعن  أحثاص،   ١٠ ضض  طظ   ٧ أو  ططغار، 
دول غاظاصص شغعا الرضا الثغمصراذغ طظ جغض إلى 
جغض. وغزعر الاصرغر تراجسا بغظ الحئاب الئرغطاظغ، 
١٩٧٣ وسام  المساواة.  بسثم  طسزمه  شغ  المثشعع 

أظعط  ساطا   ٣٠ الئالشغظ  الئرغطاظغغظ  طظ   ٪٥٤ أشاد 
راضعن سظ الثغمصراذغئ، وسئر ٥٧٪ طظ المعلعدغظ 
سظثطا  المحاسر  ظفج  سظ  المعالغث  ذفرة  شارة  شغ 
بطشعا البقبغظ بسث سصث طظ الجطظ. وبالظسئئ فشراد 
الةغض إضج، المعلعدغظ بغظ ١٩٦٥ و١٩٨٠، وخض 
الاسسغظات  خقل   ٪٦٢ بطشئ  سالغئ  ظسئئ  إلى  الرضا 
وافلفغئ الباظغئ. وبالظسئئ لةغض افلفغئ شصث اظثفدئ 
افضبر  الثراجئ  اسامثت  وصث   .٪٤٨ إلى  الظسئئ 
طقغغظ   ٤,٨ طظ  بغاظات  سطى  ظعسعا  طظ  حمعق 
١٩٧٣ ساطغ  بغظ  دولئ   ١٦٠ طظ  أضبر  شغ  حثص 
و٢٠٢٠. ووجثت أن جغض افلفغئ وأشراد الةغض إضج 
السمر.  شغ  تصثطعط  طع  الثغمصراذغئ  سظ  رضا  أصض 
وأشاد تصرغر الثراجئ أن بسخ الئطثان الاغ اظاثئئ 
الماعجط  وشغ  ظععضا.  حعثت  حسئعغغظ  صادة 
و٣٤  ١٨ بغظ  أسمارعط  تاراوح  الثغظ  أولؤك  غحغر 

سظ  بالرضا  طؤعغئ  ظصطئ   ١٦ صثرعا  زغادة  إلى  ساطا 
زسغط  طظخإ  شغ  افولى  الفارة  خقل  الثغمصراذغئ 
أو  المساثلعن  السغاجغعن  عجم  وتغبما  حسئعي. 
غةث  لط  حسئعي،  طظاشج  سطى  ضؤغض  بفارق  ظةتعا 
بالصعل  شعا  الثضاعر  واخااط  طمابطئ.  زغادة  الئاتبعن 
صث  افلفغئ  جغض  بغظ  اقجاصطابغئ  المعاصش  "اظاحار 
غسظغ أن الثغمصراذغات الماصثطئ تزض أرضا خخئئ 

لطسغاجات الحسئعغئ"."
: ُتزعر عثه الثراجئ أن شؤات وحرائح واجسئ 
افظزمئ  طظ  جؤمئ  صث  الشربغئ  الحسعب  طظ  جثا 
الاغ تتضمعا، بض وشصثت البصئ بعا، وباتئ تثرك 
أن تطك افظزمئ وباجط الثغمصراذغئ صث جثرتعط 
الرأجمالغئ.  أصطاب  طظ  جحسئ  تفظئ  لثثطئ 
طظ  العاجسئ  والحرائح  الفؤات  تطك  وأخئتئ 
الحسعب الشربغئ ترى تصغصئ الثغمصراذغئ ووجععا 
السالط  تدرب  الاغ  افزطات  تاابع  وترى  الئحع، 
والثغمصراذغئ  الئاذض  الرأجمالغ  المئثأ  ظض  شغ 
وختغئ  وشضرغئ  اصاخادغئ  أزطات  طظ  الفاجثة، 
سظ  تاساءل  وأخثت  وجغاجغئ...الت،  واجاماسغئ 
الئثغض، وعثا غعجإ سطى افطئ اإلجقطغئ أن تئرز 
وتةسث الئثغض التداري شغ ظض الثقشئ الراحثة 
جمساء  والئحرغئ  ظفسعا  لاظصث  الظئعة  طظعاج  سطى 

طظ الثغمصراذغئ وجرائمعا.

بسخ السئغض سطى عآقء السغاجغغظ، وأبظاء اظثشاسئ 
الخشغر  بعش  جعرج  تصئئ  إبان  الةثد  المتاشزغظ 
وإسقن أطرغضا الترب سطى اإلجقم وتثحغظعا لطتروب 
افطرغضغئ سطى أششاظساان والسراق تمضظئ أطرغضا طظ 
طع  السقصات  تظسب  وأخثت  العجطى  آجغا  إلى  الظفاذ 
تضاطعا والصعى السغاجغئ شغعا، وشغ إذار ذلك أظحأت 
صاسثة طظاس السسضرغئ بالصرب طظ الساخمئ بحضغك 
لمساسثة الةغح افطرغضغ شغ تربه ضث أششاظساان...

٣- لصث تجاطظ غرق أطرغضا شغ المساظصع السراصغ بغظ 
شغ  لطتضط  التغعغئ  بسخ  سعدة  طع  و٢٠٠٩   ٢٠٠٣
روجغا بسث أن تسطط شقدغمغر بعتغظ طصالغث التضط شغ 
طعجضع، شاضطرت أطرغضا جظئ ٢٠١٤ لافضغك صاسثتعا 
السسضرغئ "طظاس" بالصرب طظ بحضغك، وشغ المصابض 
سجزت روجغا صاسثتعا السسضرغئ شغ صرغغججاان الاغ 
ألشئ   ٢٠١٥ سام  وشغ   .٢٠٠٣ جظئ  أظحأتعا  ضاظئ 
العزراء  رئغج  (أطر  أطرغضا،  طع  اتفاصغاعا  صرغغججاان 
اقتفاصغئ  بإلشاء  تضعطاه  جارغغش،  تمغر  الصرغغجي، 
البظائغئ المئرطئ شغ سام ١٩٩٣ طع العقغات الماتثة. 
وصالئ التضعطئ شغ بغان إن اقتفاصغئ لظ تضعن جارغئ 
ظئ،  الةجغرة  المصئض.  آب/أغسطج   ٢٠ طظ  اسائارًا 

والمعظغغظ  المبصفغظ  الثطفغات،  جمغع  طظ  لطظاس  الرأجمالغئ  إخفاصات  ضعشغث-١٩سظ  جائتئ  ضحفئ  لصث 
والمآبرغظ والةماعغر. وغعاجه طئثأ الرأجمالغئ الئاذض أزطات طاسثدة، تصع ضطعا شغ العصئ ظفسه شغ الظزط 
السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ...الت. وغاساءل الظاس اآلن بأسثاد طاجاغثة سظ صثرة الرأجمالغئ سطى تصثغط 
تطعل صابطئ لطاطئغص. غسسى تجب الاترغر/ برغطاظغا طظ خقل المآتمر السظعي الثي غسصثه السئئ، ١٤ ربغع 

افول ١٤٤٢عـ المعاشص ٣١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠م تتئ سظعان:
"سعدة الظزام السالمغ اإلجقطغ"

إلى تسطغط الدعء سطى عثه اإلخفاصات، وجغسرض الئثغض اإلجقطغ، وجغئغظ لطمسطمغظ أن عثا العضع غمبض 
تتفغج  بّط  وطظ  حثغث،  لاثصغص  الشربغئ  والتدارة  الفضر  شغه  غثدع  وصئ  شغ  اإلجقم  لسعدة  طماازة  شرخئ 
المسطمغظ سطى زغادة جععدعط إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. تغث جغاظاول المآتمر أربسئ 

طتاور رئغسغئ عغ:
١- تئتث الئحرغئ بحشش سظ بثغض: افجااذ جطغض سئث السادل – أطرغضا

٢- اصاخاد جثغث ق غثثم العاتث بالمؤئ شتسإ: المتطض اقصاخادي جمال عاروود – برغطاظغا
٣- اإلجقم السغاجغ عع الئثغض: افجااذ جسث جشراظفغ – باضساان

٤- إغةاد صغادة اإلجقم شغ التغاة وطسآولغاظا شغ ذلك: الثضاعر طتمث المطضاوي – افردن
لقجاجادة وطاابسئ أخئار المآتمر والاسةغض لطمحارضئ شغ المآتمر ظرجع زغارة الرابط أدظاه:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-activities/hizb-conferences/٧١٠٩٣.html

الاطئغع طع ضغان غععد 
أعض السعدان غرشدعن 
وسمقء اقجاسمار غمضرون

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ تاتط جسفر المتاطغ*

افتثاث يف صرغغججاان

 َونَِذيرًا  ًا  َوُمبرَشِّ َشاِهًدا  رَْسلَْناَك 
َ
أ إِنَّا  اجَّيِبُّ  فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

نرِيًا﴾ َِّ بِإِْذنِِه َورِسَاًجا مُّ وََداِقًيا إىَِل اهللا
إن طعلث الرجعل خطى اهللا سطغه وجطط عع طعلث أطئ 
اإلجقم وطعلث دولئ اإلجقم (دولئ الثقشئ) الاغ تتضط 
باإلجقم شغ جمغع حآون التغاة ولغج حسارات رظاظئ 
واتافاقت تظفص شغعا أطعال ذائطئ والظاس غادعرون 
جعسا! إن المثرج التصغصغ لسائر بقد المسطمغظ عع 
السمض الةاد المةث طع تجب الاترغر إلجصاط افظزمئ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الصائمئ 

الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  ظزرة شغ طا جافدغ إلغه الاسثغقُت الثجاعرغئ 

   المرتصئئ شغ الةجائر  ...٢
-  تعصغع تعظج اتفاصغئ سسضرغئ طع أطرغضا خغاظئ هللا 

   ولرجعله ولطمسطمغظ   ...٢
- تثظغ الةظغه السعداظغ أطام الثوقر  افجئاب واآلبار 

   وشحض التطعل المطروتئ  ...٤
- عضثا غضعن الرد سطى طاضرون غا طسطمغ المعةر! ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                                      السثد: ٣١٠ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ١١ طظ ربغع افول ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٨ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٠ طـ                                     

ضطمئ السثد

تراطإ  الرئغج  أن  افبغخ،  الئغئ  إسقن  طع  تجاطظاً 
جغستإ السعدان طظ قئتئ (الثول الراسغئ لقرعاب)، 
خثر بغان طحارك غعم الةمسئ ٢٠٢٠/١٠/٢٣م أسطظ 
شغه اظدمام تضام السعدان إلى اتفاق طا غسمى بالسقم 
المضاإ  شغ  ختفغعن  تدر  وصث  غععد،  ضغان  طع 
وظاظغاعع  تراطإ  بغظ  رباسغاً  عاتفغاً  اتخاقً  الئغداوي 
وتمثوك والئرعان. وصث جاء شغ الئغان المحارك أن 
عآقء افربسئ ظاصحعا (تصثم السعدان الاارغثغ تةاه 

الثغمصراذغئ ودشع السقم شغ المظطصئ)!!
لرئغج  المفاجأ  واقظعغار  السرغع،  الاطعر  عثا  أطام 
العزراء تمثوك، الثي ضان ُغزِعر الامّظع سظ السغر شغ 
طعضعع الاطئغع، بض وغرشخ ربطه بمعضعع جتإ 
السعدان طظ الصائمئ السعداء، شفغ تثغبه شغ المآتمر 
اقصاخادي باارغت ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م صال تمثوك: "إن 
طسصثة،  (إجرائغض)  طع  لطسقصات  بقده  تطئغع  صدغئ 
سمطغئ  بغظ  الربط  وظرشخ  طةامسغاً،  تعاشصاً  وتتااج 
الاطئغع وحطإ اجط السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ 
لقعاب" (افظاضعل)، بض إن تمثوك، وتاى غفطئ طظ 
الدشعط افطرغضغئ شغ آب/أغسطج الماضغ اجائص 
زغارة وزغر الثارجغئ افطرغضغ لطثرذعم، لثشسعا إلى 
الاطئغع، اجائص تطك الجغارة بأن جمع التاضظئ السغاجغئ 
وأجمسعا  والاشغغر،  الترغئ  صعى  اقظاصالغئ؛  لتضعطاه 
سطى أن طعضعع الاطئغع غتااج إلى تضعطئ طظاثئئ، 
ولغج طظ خقتغات تضعطئ تمثوك اقظاصالغئ، تغث 
خرح تمثوك صائقً: "إن تضعطاه اقظاصالغئ ق تمطك 
لاتثغث السقصئ طع (إجرائغض)" (طعصع الرؤغئ  تفعغداً 

اإللضاروظغ).
عثا المعصش الراشخ لطسغر شغ الاطئغع طع ضغان غععد، 
السرغع،  والثسط  الةغح،  صغادة  طعصش  غصابطه  ضان 
تغث غاعاشئ الفرغص الئرعان، والفرغص تمغثتغ؛ رجال 
غععد  ضغان  طع  الاطئغع  سمطغئ  شغ  لطثخعل  أطرغضا، 
الشاخإ!! أورد طعصع بغ بغ جغ شغ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥

تصرغرًا جاء شغه: (تصعل ختغفئ الصثس السربغ الطظثظغئ 
شغ اشاااتغاعا الاغ سظعظاعا "الاطعغع صئض الاطئغع"، 
إن "صادة الةغح السعداظغ وحرغضعط طتمث تمثان 
طظ  بثقً  السرغع،  الثسط  صعات  صائث  (تمغثتغ)  دصطع 
الاساون طع عثه التضعطئ شصث صرروا الصفج طظ شعصعا 
العزراء  رئغج  بطصاء  الئرعان  شصام  (إجرائغض)،  باتةاه 
حئاط/شئراغر  شغ  ظاظغاعع،  بظغاطغظ  (اإلجرائغطغ) 
أغدا  تمغثتغ  لصاء  سظ  أظئاء  ترددت  ضما  الماضغ، 
برئغج المعجاد (اإلجرائغطغ) غعجغ ضععغظ، صئض أغام، 
وبتث طسه تسجغج الاطئغع بغظ (إجرائغض) والسعدان")، 
شعض عثا اإلخرار طظ رجاقت أطرغضا، الثغظ غمبطعن 
السططئ التصغصغئ، عع الثي أدى إلى تئثل طعصش رجال 

اإلظةطغج طظ التضام المثظغغظ بحضض طفاجأ؟
عغ  تمثوك،  اظئطاح  شغ  السر  ضطمئ  أن  حك  ق 
افول/ تحرغظ  افربساء ٢١  غعم  شفغ  افربساء!  ذائرة 
أضاعبر٢٠٢٠م والثي أسطظئ شغه جعات ضبغرة طاظاصدئ 
٢١ بعرة  ذضرى  غعاشص  بعخفه  ططغعظغئ  تظزغط  سظ 

أضاعبر ١٩٦٤م، طا تثا بالةعات افطظغئ إغقق الةسعر 
وجط  وإغقق  البقث،  الساخمئ  طثن  بغظ  الرابطئ 
الثرذعم تماطاً، شضاظئ طظاجئئ الاعصغئ، تغث أسطظ 
تابسئ  "ذائرة  أن  افربساء،  طساء  السئري  (والق)  طعصع 
طاظعا  سطى  تتمض  الثرذعم  شغ  تطئ  غععد  لضغان 
ظاظغاعع،  طضاإ  طثغر  بأسمال  الصائط  بغرتج  روظغظ 
الثول  إلى  الثاص  ظاظغاعع  طئسعث  إلى  باإلضاشئ 
السربغئ، وغسرف باجط طساذ، باقضاشئ إلى طسآولغظ 
افوجط،  الحرق  حآون  طثراء  ضئغر  عط:  أطرغضغغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طا  تصغصئ  وتظضحش  الةعاب  غادح  تاى  الةعاب: 
غةري شغ صرغغججاان ق بث طظ بغان طا غطغ:

    أوقً: العضع السام شغ صرغغجغا:
١- صرغغجغا أو صرغغججاان عغ إتثى الئطثان اإلجقطغئ 
شغ آجغا العجطى وتاخض تثودعا الغعم بالخغظ طظ 
آجغا  بطثان  إلى  باإلضاشئ  الحرصغئ  ترضساان  جعئ 
العجطى اإلجقطغئ افخرى ضازاخساان وأوزبغضساان 
لقتاقل  صرغغججاان  خدسئ  وصث  وذاجغضساان... 
الروجغ الصغخري طظث جظئ ١٨٧٦م، وصث صاطئ شغعا 
بعرات سثة ضث اقتاقل الروجغ إق أن روجغا تمضظئ 
اقتتاد  داخض  جمععرغئ  أخئتئ  بط  إجعاضعا،  طظ 
السعشغغاغ، أي أظعا ضاظئ تتضط طئاحرة طظ طعجضع 
طظث جظئ ١٨٧٦م وتاى جظئ ١٩٩١م سظثطا تفضك 
اقتتاد السعشغغاغ وأسطظئ صرغغججاان اجاصقلعا، لضظ 
طع  لروجغا  العقء  تحربئ  صث  شغعا  السغاجغئ  الطئصئ 

الطئظ، شضان لروجغا شغعا بسث اجاصقلعا ظفعذ ضئغر...
التجب  صادة  اجاصقلعا  طظث  صرغغججاان  تضط   -٢
الحغعسغ شغعا بسث أن غغروا أصظساعط وأجسعا أتجابًا 
بأواطر  غأتمرون  ضاظعا  وعآقء  طاسثدة،  بمسمغات 
إبان  روجغا  ضسش  شارة  أن  إق  طئاحرة،  طعجضع 
فطرغضا  جسطئ  صث  ظفسعا  سطى  واظضفاءعا  الاسسغظات 
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التدارة الرأجمالغئ
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حزب التحریر/ بریطانیا
المؤتمر السنوي "عودة النظام العالمی اإلسالمی"

السآال:السآال:
(... شغ وصئ جابص "طظ الغعم" الةمسئ، واشص الئرلمان الصرغغجي سطى اجاصالئ الرئغج جعرظئاي جغظئغضعف، (... شغ وصئ جابص "طظ الغعم" الةمسئ، واشص الئرلمان الصرغغجي سطى اجاصالئ الرئغج جعرظئاي جغظئغضعف، 
وألشى تالئ الطعارئ، المسطظئ طظث أجئعع شغ الساخمئ بغحضغك... غظغ حفص سربغ، وألشى تالئ الطعارئ، المسطظئ طظث أجئعع شغ الساخمئ بغحضغك... غظغ حفص سربغ، ١٦١٦//١٠١٠//٢٠٢٠٢٠٢٠م). وضاظئ م). وضاظئ 
الساخمئ الصرغغجغئ صث حعثت اتاةاجات سظغفئ وجغطر المتاةعن سطى طصار تضعطغئ ططالئغظ باظتغئ الرئغج الساخمئ الصرغغجغئ صث حعثت اتاةاجات سظغفئ وجغطر المتاةعن سطى طصار تضعطغئ ططالئغظ باظتغئ الرئغج 
جعرظئاي جغظئغضعف المعالغ لروجغا، وصث تتصص لعط ذلك... شما تصغصئ طا غةري شغ صرغغججاان؟ وعض الظفعذ جعرظئاي جغظئغضعف المعالغ لروجغا، وصث تتصص لعط ذلك... شما تصغصئ طا غةري شغ صرغغججاان؟ وعض الظفعذ 
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 افربساء ١١ طظ ربغع افول ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٨ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٠ طـ  ٢     السثد ٣١٠

غعم افربساء ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ جاء وزغر الّثشاع افطرغضغ 
طارك إجئر إلى تعظج، لغعصع اتفاصغئ طع وزغر الثشاع 
الاعظسغ إبراعغط الئرتاجغ. ووخش اقتفاق بأّظه خارذئ 
وخّرح  جظعات،  سحر  لمثة  السسضري  لطاساون  ذرغص 
طظ  "الاساون  باسمغص  طعامئ  بقده  أّن  إجئر  طارك 
أجض طساسثة تعظج سطى تماغئ طعاظؤعا وتثودعا"، 
طعضتا أن العثف عع طعاجعئ "الماطرشغظ.. وطظاشسغظا 

اقجاراتغةغغظ الخغظ وروجغا.. بسطعضعما السطئغ".
شرتإ  الئرتاجغ  إبراعغط  الاعظسغ  الثشاع  وزغر  أّطا   

باقتفاصغئ طآضثا "أعمغئ الثسط الثي تصثطه العقغات 
الماتثة افطرغضغئ شغ طةال أطظ التثود وطساعماعا 

شغ ترضغج طظزعطئ المراصئئ اإللضاروظغئ".
إّن الظاظر شغ عاته اقتفاصغئ لغرى:

١- طا تط الاعصغع سطغه لغج اّتفاصّغئ سادّغئ سطى الاحارك 
شغ الاثرغئات أو المظاورات أو حراء أجطتئ، إّظما عغ 
"خارذئ ذرغص"، غسظغ طحروع سمض وجغاجات، وطسطعم 
أّن  سطمظا  وإذا  الصعّي،  الّطرف  غرجمعا  السغاجات  أّن 
تئّغظ  جظعات،   ١٠ لمّثة  تثوم  عثه  الّطرغص  خارذئ 
ترجط  شأطرغضا  الاصطغثّغئ،  اقّتفاصغات  غاةاوز  افطر  أّن 
طحروسا ضثما غتااج إتماطه إلى ١٠ جظعات ضاططئ، 
شما عع عثا المحروع؟ ولط الاضّاط سطغه؟ وطاذا ترغث 

أطرغضا طظ المظطصئ؟
الّطرغص  خارذئ  أّن  سطمظا  الاخرغتات  بظاغا  طظ    -٢
وتماغئ  التثود  طراصئئ  وعغ:  بقبئ  بأطعر  تاسّطص 
روجغا  وطعاجعئ  الماطّرف،  الفضر  وطتاربئ  المعاظأ، 
والّخغظ الطاغظ زسمئ أطرغضا أّظعما ترعئان أخثصاءعا. 
والّظاظر شغ عاته افطعر غرى أّظعا أطعر جغادّغئ باطاغاز، 
وتثّخض أطرغضا شغعا عع اظاصاص طظ جغادة تعظج بض 

عع العخاغئ المئاحرة.
والمعاظأ: شق طسظى  التثود  طراصئئ  إلى  بالّظسئئ   -
لثارذئ ذرغص إق رجط جغاجات ذعغطئ افطث بما غسظغ 
أّن السحر جظعات الصادطئ جاضعن أطرغضا طحرشئ شغعا 
بحضض طئاحر سطى التثود الاعظسّغئ الئرّغئ والئترّغئ، 
وإذا سطمظا أّن أطرغضا شرضئ طظث ٢٠١٥ سطى تعظج 
أن تضعن تطغفا لتطش حمال افذطسغ وشرضئ سطغعا 
الحرصّغئ  التثود  وبثاّخئ  التثود  طراصئئ  اّتفاصّغات 
طع لغئغا، شإّظظا ظآّضث أّن أطرغضا ترغث أن تعجث لظفسعا 
ضسش  اجاشّطئ  ولصث  أشرغصغا،  حمال  شغ  صثم  طعذأ 
الّثولئ وضسش برغطاظغا المعغمظئ سطى العجط السغاجّغ 
شغ تعظج، شثخطئ سطى الثّط بثرغسئ المساوظئ سطى 
طتاربئ (اإلرعاب). وشرضئ طساسثات عجغطئ لضّظعا ضاظئ 
ضفغطئ بأن تمّضظعا طظ الاثّخض الثي وخض إلى تّث رجط 

السغاجات واإلحراف سطغعا شغما غحئه العخاغئ.
وبثاّخئ  المظطصئ  شغ  افتثاث  جغاق  إلى  وبالّظزر 
شغ لغئغا ظرى أّن أطرغضا بسث أن دشسئ بسمغطغعا تفار 
وأردوغان إلى أتعن افتثاث تّاى خارت لغئغا بغظ شّضغ 
ضّماحئ أطرغضا وخارت افتثاث تاةه بحضض طاسارع 
ضاظئ  خاّخئ،  السسضري  افطرغضغ  العجعد  شرض  إلى 
اقّتفاصّغئ (خارذئ الّطرغص) طع ضّض طظ تعظج والمشرب 
تصدغ  الاغ  المظطصئ  شغ  أطرغضا  لثّطئ  طضّمق  سمق 
حمال  دول  رشخ  أّن  وغئثو  السسضري،  بالعجعد  أّوق 
أشرغصغا شغ السابص وجعد صاسثة سسضرّغئ شغ إتثاعا، 
تعظج  تتّعل  أن  وعع  بان  أجطعب  إلى  بأطرغضا  دشع 
إلى صاسثة سمطّغات تساثثم شغعا الةغح الاعظسّغ شغ 
خثطئ أجظثتعا شغ المظطصئ والسالط. ولثلك طآّحرات 
سثغثة لسّض أعّمعا طا اسارف به رئغج تعظج العالك 
لطصّعات  جمح  أّظه  اسارف  تغظ  السئسغ  صاغث  الئاجغ 
افطرغضّغئ باجاثثام صاسثة جغثي أتمث السسضرّغئ شغ 
تطغغر ذّغارات دون ذّغار تّطصئ شغ افجعاء الطغئّغئ وإلى 
ولسمطّغات  المسطعطات  جمع  بشاغئ  الةجائر  طع  التثود 
المةّقت  إتثى  شدتاه  طا  بّط  طتثودة.  خشغرة 
السسضرّغئ افطرغضّغئ الاغ ظحرت خئر طعت جظثغغظ طظ 
شغ  الاعظسّغئ  الصّعات  طحارضاعط  أبظاء  المارغظج  جظعد 
طسرضئ شغ الّحمال الشربغ الاعظسّغ، طا غسظغ أّن تّضام 
طظ  وطّضظععا  فطرغضا  خدسعا  ولدسفعط  المظطصئ 

٢٠١٩/١٢/١٢م، تضعن المآجسئ السسضرغُئ التاضمئ 
صث تسمئ الخراع طع الثخعم شغ الثاخض وشغ سمطغئ 
اقلافاف سطى التراك الحسئغ. وتضعن السططئ الفسطغئ، 
الاغ تتاول اآلن بحاى افقسغإ تشغغَر جطثعا لاائرأ طظ 
المرتطئ الئعتفطغصغئ، صث سجزت طعصفعا وبئائ ظفسعا شغ 
تضط الئقد وإن شغ بعب جثغث. وصث تط لعا ذلك طظ 
خقل خثسئ تئظغ التراك الحسئغ واقجاةابئ لمطالئه 
وطتاربئ الفساد طظ خقل تخره شغ جاظئه المالغ دون 
غغره، بط اإلجراع باظاثاب رئغج جثغٍث لطئقد واإلغعام 
باأجغج "ججائر جثغثة" بثجاعر جثغث ُغراد اآلن تمرغره 
بأي بمظ. وصث طبَّض ذلك تاعغةاً لمساسغ السططئ الفسطغئ 
قتاعاء افخعات المظادغئ بالاشغغر الحاطض سصإ اظطقق 
اقتاةاجات والمسغرات شغ الحارع الاغ اطاججئ شغعا 
غصش  الثغظ  الظاشثة  الجطرة  خخعم  وطظاوراُت  حسارات 
وراءعط جظراقُت شرظسا، طع ططالإ الظاس ساطًئ باتسغظ 
أوضاسعط بسث سصعد طظ الفساد والاردي وجعء الرساغئ، 
وخاخئ إبان شارة بعتفطغصئ الاغ تمغجت بالفساد المالغ 

واإلداري واقظتثار الممظعب سطى ضاشئ الخسث...
إق أظه بثا واضتاً أن الرئغج الةثغث الثي جغء به لاظفغث 
أجظثات أختاِب الصرار سطى الخسغثغظ الثاخطغ والثارجغ، 
طعمَئ  اقظاثابغئ  وسعده  بتسإ  ساتصه  سطى  ولغتمض 
الاخثي  طسآولغئ  ذلك  وطظ  جثغثة"،  "ججائر  إظحاء 
سظ  المال  "شخض  أبرزعا  طظ  الاغ  الئقد  لمسدقت 
السغاجئ" والصداء سطى الفساد بةمغع أحضاله، بثا واضتًا 
أظه لط تسسفه ضفاءُته المعظغئ شغ دوالغإ اإلدارة لسصعد 
شغ إظةاز المعمئ الاغ ُضطش بعا، ضما لط غسسفه تظخُطه 
طرتطغاً طظ الرطعز السابصئ طظ أدوات السططئ الاصطغثغئ 
الممصعتئ حسئغاً. ولضظ لغج عثا جعى شغ الزاعر وشغ 
بغظما  الةماعغر،  وجثط  لطظصمئ  تةظئاً  شصط،  الثطاب 
طا  جغاق  شفغ  تماطاً!  ذلك  سضج  افرض  سطى  العاصع 
جمغ "التمطئ اقظاثابغئ" لطاتسغج بمجاغا دجاعر تئعن 
المسروض لقجافااء، ظةث أن افتجاب السغاجغئ ظفسعا 
غةري اآلن تثوغرعا وإسثادعا لمعام أصثر طساصئقً، إلى 
جاظإ المظزمات المةامسغئ المطئطئ والاابسئ لطسططئ. 
وعغ "افجعجة" الاغ ضاظئ ُتساثثم شغ تمرغر الئراطب 
والمثططات الثئغبئ وضض طا عع طططعب طظ أسطى العرم 
طئ سطى طثى سصعد العجط السغاجغ  سطى الحسإ، إذ حضَّ
ولضظه المقئط فختاب تطك المرتطئ طظ خقل  الصثر 
أجالغإ وأقسغإ دظغؤئ سظعاظعا اقظئطاح واقظافاع طصابض 
العقء والائسغئ والاثلغج سطى الحسإ. وطظ القشئ أظه 
غةرى اآلن ضمظ عثه الطسئئ الةثغثة اقساماُد شغ عثه 
المرتطئ سطى المظزمات والةمسغات المثظغئ بثل افتجاب 
السغاجغئ بحضض بارز، أي سطى طا غسمى المةامع المثظغ 
وأخظاٍف أخرى بثغطئ وطئاضرٍة طظ الجباظغئ والمظافسغظ 
الفقتغظ  وطظزمئ  السمال  ظصابئ  بمآازرة  وافزقم، 
والضحاشئ اإلجقطغئ والجواغا الخعشغئ وجائر الاضاقت 

المةعرغئ الماجلفئ الاغ تصئخ طظ الثولئ.
شفغ عثا السغاق خثرت الاسطغمات طآخرًا لطعقة بفاح 
الئاب إلظحاء ٦٠٠٠ جمسغئ جثغثة غاط اسامادعا سطى 
لمحارغع  والثسط  السظث  تعشغر  بشرض  السرسئ  وجه 
السططئ شغ صابض افغام وبثاخئ شغ المعاسغث اقظاثابغئ، 
أي لشرض تسعغخ تراجع دور أتجاِب السططئ أو طآازرتعا 
شغ تأذغر الظاس وحراء طعاصفعط وأخعاتعط، شغ اظازار 
لفغراض  طساتثبئ  وعغاضض  جثد  جماجرة  خظاسئ 
بمثاطش  الةمسغات  عثه  أن  سطماً  طساصئقً.  ظفسعا 
أحضالعا واعاماطاتعا تزغئ طظ الةعات الرجمغئ بضض 
الثسط خخعخاً المادي المئاحر طظ الثولئ طظث تأجغسعا 
واسامادعا سئر اإلدارِة شغ ضض المتاشزات بشرض تفسغض 
السططَئ  شإن  أخرى  جعئ  وطظ  المةامع.  شغ  أدوارعــا 
سمثت إلى الاروغب لدرورة اقعامام طساصئقً بما أجماه 
"طظاذص الزض"، وعع طخططح طساتثث طآخرًا. والصخث 
طظ ذلك عع حراء الظاس شغ عثه المظاذص واطاخاص 
البائرغظ،  حعضئ  لضسر  تأغغثعط  ضسإ  بض  غدئعط 
واجاثثاطعط شغ إخماد اقتاةاجات باعظغفعط طساصئًق 
ضث الثخعم السغاجغغظ شغ خراسات المتطات المصئطئ. 
شغعا  غصض  الاغ  الظائغئ  أو  الرغفغئ  المظاذص  تطك  وعغ 
العسُغ السغاجغ وغسعض شغعا تمرغر أقسغإ السططئ، 
بثقف المثن الضئرى الرئغسغئ الاغ تتادظ الصثَر افوشَر 
طظ المسارضئ واقجاغاء والرشخ وبالاالغ السثَد افضئر 
طظ الفاسطغظ والظاحطغظ شغ المزاعرات واقتاةاجات 
سطى طا تفسطه السططئ. شعض جامظع تثابغُر السططئ عثه 
 سعدَة التراك الحسئغ إلى الحارع الةجائري طةثدًا؟

طةال ترضئ بثأ خشغرا وعا عع غاعّجع، ولثلك شإّن طا 
تعته عثه اقّتفاصّغئ الاغ صغض إّظعا لطاساون والاثرغإ 
جغعش  واجاثثام  لاثرغإ  أطرغضغ  طحروع  عغ  إّظما 

المظطصئ وبثاّخئ الةغح الاعظسغ شغ سمطّغاتعا.
- أّطا بالّظسئئ إلى طتاربئ الاطّرف السظغش، شمسطعم 
أّن أطرغضا خاظسئ اإلرعاب، خار طظ أجالغئعا اجاسمال 
لط  شعغ  ذلك  طظ  الئقد،  شغ  لطّاثّخض  اإلرعاب  ورصئ 
تفّعت تادبئ طّما غعخش باإلرعاب إق تثّخطئ وجاء أتث 
طسآولغعا غفرض طساسثات وغآّضث ضرورة الاظسغص 

أغار/طاغع  حعر  وشغ  "اإلرعاب"،  لمتاربئ  أطرغضا  طع 
الماضغ جاء صائث أشرغضعم الةظرال تاوظسظث إلى تعظج 
اإلرعاب  ضّث  طحارضئ  سمطّغات  تعظج  سطى  لغفرض 
الّختراء  طظاذص  شغ  غاظّصطعن  اإلرعابغغظ  أّن  بثرغسئ 
لطّزاعرة  الاخّثي  غمضظعا  ق  وتثعا  تعظج  وأّن 
شغ  "تساسث"  تّاى  بةظعدعا  أطرغضا  تتدر  أن  شعجإ 
خّث اإلرعابغغظ... ولّما ضّب الرأي الساّم أخثرت صغادة 
أشرغضعم بغاظا تظفغ شغه ظّغاعا إصاطئ صاسثة سسضرّغئ شغ 
تعظج. وطظ عظا تأتغ عاته اقّتفاصّغئ ضإذار "صاظعظغ" 
الساّم.  الرأي  تبغر  أن  دون  أشرغضعم  سمطّغات  غسّعض 
خاّخئ أّن تعصغع إبراعغط الئرتاجغ وزغر الّثشاع الاعظسغ 

ضان بسطط الرئغج صغج جسّغث وطعاشصاه.
- أّطا بالّظسئئ إلى روجغا والّخغظ شمسطعم أّن العجعد 
الّخغظغ شغ المظطصئ باعئ ولغج له افجج الماغظئ 
لطئصاء إق بصثر طا غسمح به افجغاد الشربّغعن لطسمقء، 
وضّض طاابع لفتثاث شغ السالط لغرى أّن أطرغضا أصتمئ 
روجغا شغ الحام ولغئغا لاسثغرعا لثثطاعا، ولصث رأى 
الةمغع طساسثة روجغا السسضرّغئ لتفار سمغض أطرغضا 
افطرغضّغئ.  السغاجئ  خثطئ  شغ  السمطّغات  ضّض  وضاظئ 
وسطغه شطغج تثغث وزغر الترب افطرغضغ سظ الثطر 

الروجغ إق شّجاسئ وطئّرر لطّثخعل إلى المظطصئ.
٣- وإذا ظزرظا إلى السغاق السالمغ لفتثاث، وجثظا أّن 
أطرغضا وطسعا الشرب ضّطه صث أشجسه التثغث سظ الثقشئ 
الثي ذّئص اآلشاق تغث خارت الثقشئ عغ الئثغض العتغث 
الممضظ لغج شغ الئقد اإلجقطغئ شتسإ بض شغ ضّض 
المسطمغظ  بقد  شغ  افتثاث  إلى  وبالسعدة  السالط. 
تغث اظططصئ بعرة سطى سمقء الثول الرأجمالّغئ وسطى 
المسطمغظ  أّن  بّغظئ  البعرة  عثه  وأّن  الشربغ،  الّظزام 
أّطئ تّغئ ق غمضظ طست ععّغاعا، لما رأى الشرب بجساطئ 
أطرغضا ذلك اظصّدعا سطى بقد المسطمغظ الاغ تثبئ 
شغعا البعرات (وطظعا تعظج) بجسط طساسثتعا غرغثون 
إتضام الّسغطرة سطغعا، شضقم أطرغضا سظ طراصئئ التثود 
بغظ تعظج ولغئغا ق طسظى له جعى إتضام الفخض بغظ 
وأطرغضا  وتثتعا،  دون  والتغطعلئ  المسطمئ  الحسعب 
تتغط  أن  ترغث  السسضرّغئ  اقّتفاصات  سصث  شغ  طاضغئ 
جغعش  طظ  جظعده  سسضرّي  بطعق  المسطمغظ  بقد 
المسطمغظ، أّطا الصغادة شئغثعا وتتئ إحراشعا المئاحر. 

وضّض ذلك تتّسئا لصغام الثقشئ الاغ قتئ بحائرعا.
٤- المعّصسعن سطى اقّتفاصّغئ خاظعا افطاظئ، فّظعط جسطعا 
تعظج بض ضّض حمال أشرغصغا تتئ وخاغئ حّر افسثاء إذ 
طظتععا الثرغسئ "الصاظعظّغئ" لطّاثّخض شغ تعظج ولغئغا 

تثّخق سسضرّغا طئاحرا.
٥- ولضّظظا ورغط اقّتفاصّغات ورغط ضسش أحئاه التّضام 
واجاسقطعط الضاطض أطام افسثاء، شإّظظا ق ظسّطط بأّن 
فّن  جاظةح  المساسمرغظ  طظ  غغرعا  أو  أطرغضا  خّطئ 
غضحش  اظفّك  طا  الثي  الاترغر  تجب  اإلجقم  أّطئ  شغ 
خطط الضّفار المساسمرغظ وغفدتعا، وفّن شغ افّطئ 
الثّل  غرضعن  وق  الدغط  غصئطعن  ق  رجاقً  اإلجقطّغئ 
والثظعع، لظ غصئطعا أن غسّثرعط أحئاه تّضام لثثطئ 
افّطئ  اجافاصئ  ولصث  والمسطمغظ.  اإلجقم  أسثاء 
وطا  تّضاطعا  لفزئ  تّاى  وسغ  شغعا  ودّب  اإلجقطّغئ 
سادت تبص شغعط أو تظازر طظعط حغؤا، شمعما سصثوا 
طظ اّتفاصات وطعما خثر طظعط طظ خغاظات شإّظعط ق 
صغمئ لعط وق تأبغر. وسّما صرغإ جاصطسعط افّطئ صطسا 

 وتضظسعط ضظسا
* سدع طةطج العقغئ شغ تعظج

ظزرة يف طا جافدغ إلغه الاسثغقُت 
الثجاعرغئ املرتصئئ يف الةجائر

الاسثغقت  ــراِء  إج ــغ  ودواس أجئاب  سرض  إذــار  شغ 
لاسثغض  الامعغثي  "المحروع  ضمظ  الثجاعرغئ 
الثجاعر الةجائري" الثي خثر شغ ٧٧ خفتئ ضمسعدة 
المةامسغئ  والعغؤات  الحرائح  طثاطش  سطى  طسروضٍئ 
والةعات  السغاجغئ  والحثخغات  افتجاب  وبافخص 
تصثغمه  صئض  والمظاصحِئ  ــراء  اإلب بشرض  الصاظعظغئ 

لقجافااء، ورد طا غطغ:
"إن المعمئ الاغ أوضطعا رئغُج الةمععرغئ إلى لةظٍئ طظ 
الثئراء لمراجسئ الثجاعر ططِعمٌئ لضض رجض صاظعن ترغٍص 
العذظغئ  الثولِئ  بظاء  أجض  طظ  طساعماه  تصثغط  سطى 
وتثسغط أجاجعا الثغمصراذغ واقجاماسغ. لصث جاءت 
عثه المعمُئ شغ طرتطئ طامغجٍة طظ تارغت بطثظا، غاةطى 
طثلعلعا الضاطض شغ ضرورة الاضفض بالمطالإ الحسئغئ 
لئظاء دولِئ الصاظعن الصائمئ سطى المعاذظئ الداطظِئ لتصعق 
وترغات ضض شرد، وسطى الاعازن بغظ طثاطش السططات 
الساطئ، وسطى رصابئ أسمالعا طظ صئض طآجساٍت طمبِّـطٍئ 
لقرادة الحسئغئ، وضثا سطى سثالئ طساصطٍئ وطظخفئ، ضما 
تعثف إلى ضمان الحفاشغِئ شغ تسغغر الحؤعن الساطئ 

والتضِط الراحث بعجائض طآجساتغئ طظاجئئ".
طظ الدروري شغ عثا الزرف أن ظطفئ ظزَر أعطظا شغ 
الةجائر إلى تصغصئ أن العبغصئ الثجاعرغئ الةثغثة الاغ 
تساجم السططئ تمرغَرعا سئر اجافااء حسئغ غعم الفاتح 
سطى  تظطعي  المصئض  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  حعر  طظ 
أطعر جث خطغرة جعف تمج بالظسغب المةامسغ لطةجائر، 
إذ جاضرس ضضَّ طساوئ الثجاعر السابص، شدقً سظ أظعا 

ق تتمض أيَّ جثغث ظتع افشدض فعض الةجائر.
وطظ أبرز طا تةثر اإلحارة إلغه طظ طآخث شغ عثه العبغصئ 

المسائض الثمج الاالغئ:
١- شغما غاسطص بالععغئ، وعثا ُغسث طظ أخطر طا شغ 
الثجاعر الةثغث، تآضث المادة ٦٥ سطى أن الثولَئ جعف 
تسعر سطى تغادغئ المآجسات الاسطغمغئ، وأظعا جادمظ 
أن تافرغ عثه افخغرُة لمعاطعا السطمغئ والاربعغئ بعثف 
أو  جغاجغ  تأبغر  أي  سظ  بإبسادعا  سطغعا  المتاشزئ 
أغثغعلعجغ! وعع طا غسظغ اقساثاء الخرغح سطى اإلجقم 
بإصخائه وإبساد تأبغره سئر تضرغج شضرة شخض الثغظ 
سظ السغاجئ وسظ التغاة شغ سصعل وصطعب الظاحؤئ. وق 
حك أن الشرض طظ ذلك عع ضرب سصغثة، أي ععغئ 
أعض الئقد، سئر تبئغئ وتضرغج سطمظئ الاسطغط بض سطمظئ 

التغاة شغ بطث أعطه طسطمعن.
٢- تط تةاعض الحرغسئ اإلجقطغئ بسثم اسائارعا طخثرًا 
وتغثًا لطاحرغع، وعع طا غةسض المادة الباظغَئ طظ الثجاعر 
أطرًا  الثولئ  دغظ  اإلجقم  أن  سطى  تظص  الاغ  الةثغث 
حضطّغاً ق أبر له طططصاً سطى أرض العاصع، ضما تظص المادة 
ضضِّ  طخثر  عع  الحسإ  أن  سطى  الثجاعر  طظ  السابسُئ 
جططٍئ وأن السغادة العذظغئ ططك لطحسإ وتثه. بغظما 
تضرس المادة ١٥ الفخض الحضطغ بغظ السططات البقث، 

تصطغثًا زائفاً لثول الشرب.
٣- المادة ٩٥ الئظث البالث غظص سطى أن لطرئغج أن 
غصرر إرجاَل وتثات طظ الةغح إلى الثارج بسث طخادصئ 
بأغطئغئ البطبغظ طظ أسدائه. وعثا غسظغ أن  الئرلمان 
الثجاعَر الةثغث جغثعل لطرئغج بعخفه وزغرًا لطثشاع 
العذظغ والصائث افسطى لطصعات المسطتئ إطضاظغَئ تسثغر 
الثول  طخالح  لثثطئ  الةجائري  الةغح  طظ  وتــثاٍت 

اقجاسمارغئ بافعغخ طظ طمبطغ الحسإ.
٤- تظص المادة ٥٧ سطى أظه ق غةعز تأجغج افتجاب 
السغاجغئ سطى أجاس دغظغ أو لشعي أو سرصغ أو جظسغ أو 
طعظغ أو جععي. طا غسظغ تةرغط تمض الثسعة اإلجقطغئ، 
إذ ُغمظع السمض السغاجغ وافطر بالمسروف والظعغ سظ 

المظضر شغ بطث إجقطغ جضُّ أعطه طسطمعن.
الحسئغ  التراك  دجارة  طسألَئ  أغداً  العبغصئ  ُتصرِّر   -٥
افخغر، تغث ورد شغعا: "لصث ضان لطترضئ الحسئغئ الاغ 
اظططصئ غعم ٢٢ شئراغر/حئاط ٢٠١٩م أبر خاص سطى 
العضع العذظغ، وعع طا اجاعجإ ذضَرعا شغ الثغئاجئ 

ضتثث طمغٍج شغ تارغت الحسإ الةجائري".
إن عثه الاشغغرات شغ الثجاعر لط تأت تصغصئ اجاةابئ 
رضائج  وتثسغط  بظاء  جغاق  شغ  وق  الحسئغئ،  لطمطالإ 
الثولئ العذظغئ. وق عغ شغ جغاق بظاء دولئ الصاظعن أو 
تختغح أخطاء الماضغ! شدقً سظ أظعا شغ واصع افطر 
شئعخعل  أتث!  بعا  غطالإ  لط  ضبغرًة  أطــعرًا  تدمظئ 
جئعئ  خفعف  شغ  تربى  ــثي  ال تئعن  المةغث  سئث 
بطسئٍئ  الةجائر  شغ  الرئاجئ  جثة  إلى  العذظغ  الاترغر 
اظاثابات  شغ  طساصض  ضمرحح  الخظادغص  سئر  ذضغئ 

تعصغع تعظج اتفاصغئ سسضرغئ طع أطرغضا 
خغاظئ هللا ولرجعله ولطمسطمني
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إذا  الظاائب  وإلشاء  المثالفات  شغ  بالاتصغص  المرضجغئ 
اقتاةاجات  وصعة  حثة  سطى  طآحر  شغ  افطر،  تططإ 
إلى  السغاجغئ  افذراف  جغظئغضعف  (ودسا  ضثه، 
أن  أظعرتط  "أظاط  الحئاب:  طثاذئا  بالخئر،  الاتطغ 
صغمئ صرغغججاان أضئر طظ الخراع سطى التضط، وذلك 
بالسمض ق بالضقم، عثشظا عع ضمان السقم والظزام 
افزطئ  عثه  طظ  جظثرج  أظظا  وابص  أظا  بطثظا،  شغ 
بالةععد المحارضئ". وأضاف: "أتصثم بالحضر لطحئاب 
AR ."الثي لط غظفك سظ الصغام بمسآولغاته شغ الئقد

٢٠٢٠/١٠/٧م) Haberler.com
٤- بط أسطظئ الطةظئ المرضجغئ لقظاثابات إلشاء ظاغةئ 
طةطج  باحضغض  طسارضئ  أتجاب  وصاطئ  اقظاثابات، 
خثر  باسغغظ  صام  والثي  المسارضئ  لصعى  الاظسغص 
ذارئئ  جطسئ  خقل  لطعزراء  جثغثًا  رئغساً  جئاروف 
وعع  بحضغك،  بالساخمئ  شظثق  شغ  سصثت  لطئرلمان 
(وسّغظئ  السةظ،  طظ  باترغره  المسارضئ  صاطئ  الثي 
تخعغئ  بسث  لطتضعطئ  جثغثا  رئغسا  جئاروف  جادغر 
خقل جطسئ ذارئئ، بثق طظ رئغج التضعطئ السابص 
وأضاشئ  اجاصالاه،  صّثم  الثي  بعروظعف  ضعباتئغك 
اظاثاب  تاى  السمض  شغ  جغسامر  التالغ  الئرلمان  أن 
(والغعم  ٢٠٢٠/١٠/٧م)...  تغ،  آر  جثغث.  برلمان 
افربساء، تدر أضبر طظ ٨٠ ظائئاً طظ بغظ ١٢٠، جطسئ 
اجابظائغئ لطئرلمان خّعت خقلعا بالمعاشصئ سطى تسغغظ 
جئاروف شغ المظخإ طع تضعطاه المصارتئ. بط وّصع 
رئغسًا  جئاروف  تسغغظ  غآضث  طرجعم  سطى  جغظئغضعف 
لطرئاجئ...  بغان  بتسإ  تضعطاه،  جاظإ  إلى  لطعزراء 

المغادغظ، ٢٠٢٠/١٠/١٤م).
واشص  الةمسئ،  الغعم"  "طظ  جابص  وصئ  وشغ   ...")  -٥
جعرظئاي  الرئغج  اجاصالئ  سطى  الصرغغجي  الئرلمان 
جغظئغضعف، وألشى تالئ الطعارئ، المسطظئ طظث أجئعع 
تط  الاغ  الةطسئ،  شغ  وحارك  بغحضك.  الساخمئ  شغ 
خقلعا المعاشصئ باإلجماع سطى اجاصالئ الرئغج وإلشاء 
خادر  العزراء  ورئغج  جغظئغضعف،  طظ  ضض  الطعارئ، 
جئاروف، إلى جاظإ رئغج الئرلمان ضاظات سغساغغش. 
وصئض الاخعغئ، ألصى جغظئغضعف ضطماه افخغرة أطام 
طظخئه  سظ  تظازله  أن  شغعا  وذضر  الئرلمان،  أسداء 
اظصسام  وطظع  بالئقد  السقم  ضمان  جئغض  شغ  جاء 
٢٠٢٠/١٠/١٦م)...  سربغ،  حفص  غظغ  المةامع... 
وعضثا شصث (سجز رئغج وزراء صرغغجغا، خادغر جئاروف 
طظ جططاه، بسثطا ظصطئ إلغه خقتغات رئغج الئقد 
بسث اجاصالئ الرئغج جعرظئاي جغظئغضعف، "الاغ صثطعا" 
أطج، ووسث بالتفاظ سطى السغاجئ الثارجغئ لطئقد. 
وصال جئاروف أطام الئرلمان، الغعم الةمسئ: "أتمث اهللا 
أن تشغغر السططئ ضان جطمغا... جأبثل صخارى جعثي 
لطتفاظ سطى السغاجئ الثارجغئ وغغرعا طظ اقتةاعات 

المعمئ"... جئعتظغك، ٢٠٢٠/١٠/١٦م).
بالباً: الظفعذ الروجغ شغ صرغغججاان:

١- غسائر الظفعذ الروجغ شغ صرغغججاان صعغاً وطاحسئًا 
شغ  سسضرغئ  صاسثة  صرغغججاان  شغ  روجغا  بظئ  وصث 
صاسثتعا  تئظغ  أطرغضا  شغعا  ضاظئ  الاغ  الفارة  تطك 
سظ  غشإ  لط  الروجغ  الظفعذ  شإن  لثلك  السسضرغئ، 
صرغغججاان تاى شغ الفارة الاغ ضاظئ أطرغضا تساطغع 
روجغا  بظئ  شصث  إلغعا،  ظفعذعا  بسخ  إدخال  شغعا 
صاسثة سسضرغئ جظئ ٢٠٠٣ (تط اشاااح صاسثة ضاظط 
افول/ تحرغظ  شغ  صرغغججاان  شغ  الروجغئ  الةعغئ 

الظحر  صعات  شغ  لططغران  ضسظخر   ،٢٠٠٣ أضاعبر 
افطظ  طساعثة  لمظزمئ  الاابسئ  الةماسغئ  السرغع 
الةماسغ. وتامبض طعاطعا الرئغسغئ شغ الشطاء الةعي 
الةماسغ.  افطظ  طساعثة  لمظزمئ  افرضغئ  لطسمطغات 
وطروتغات  إم"  "جع-٢٥إس  بطائرات  طةعجة  وعغ 
وشغ  ٢٠١٩/٣/٢٨م).  تغ،  آر  شغ"...  تغ  "طغ-٨إم 
عثا الغعم ظفسه، الثمغج، وصسئ طعجضع وبحضغك 
خقل زغارة الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ لطساخمئ 
اقتفاق  سطى  تسثغقت  ُغثخض  بروتعضعق  الصرغغجغئ، 
شغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصاسثة  بحأن  الئطثغظ  بغظ 
غعري  الروجغ  الرئغج  طساسث  وصال  صرغغججاان. 
أوحاضعف: ("لصث تط الاعصغع سطى سثد طظ اقتفاصات، 
طظ بغظعا تعصغع وبغصئ ُتسثل اتفاق سام ٢٠١٢ بحأن 
الروجغئ  السسضرغئ  الصاسثة  طرابطئ  وحروط  وضع 
الروجغ  الرئغج  صال  جاظئه،  طظ  صرغغججاان"...  شغ 
شغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصاسثة  "إن  بعتغظ  شقدغمغر 
صرغغججاان تسث ساطق عاطا لفطظ واقجاصرار شغ آجغا 
العجطى وتساعط شغ الصثرة الثشاسغئ لصرغغججاان". 
ذراز  طظ  عةعطغئ  ذائرات  الصاسثة  عثه  وتدط 
"جعخعي-٢٥" وطروتغات طظ ذراز "طغ-٨"... جرغثة 
الثجاعر، ٢٠١٩/٠٣/٢٨م)... وعضثا شصث ضان رئغج 
وغظسص  لروجغا  تام  وقء  سطى  جغظئغضعف  صرغغججاان 
طسعا شغ طساعثة افطظ الةماسغ وغطاوسعا شغ ضض طا 

ترغثه ضاطعغر الصاسثة السسضرغئ.
٢- ولضظ روجغا تاثعف بحثة طظ أن تمسك بسخ 
افتجاب المسارضئ الاغ لعا اتخاقت طع أطرغضا بجطام 
التضط شغ بحضغك شاضسر اظفراد روجغا بالظفعذ شغعا، 
طسزط  طع  سقصات  تصغط  روجغا  أن  طظ  الرغط  وسطى 
أتجاب المسارضئ شغ صرغغججاان لدمان سثم سثائعا 
لروجغا  وقء  سطى  افتجاب  عثه  بسخ  وأن  لروجغا 
ولغسئ خارجئ سظ دائرة ظفعذعا إق أن روجغا تراصإ 

الصعى  تثخض  طظع  طتاولًئ  التضط  سطى  الخراع  عثا 
الثارجغئ شغه وطمسضئ بجطام أجعجة افطظ الاغ غمضظ 
أن تاثخض شغ الطتزات الترجئ، (صال الرئغج الروجغ 
سطى  طعجضع  إن  افربساء،  الغعم  بعتغظ  شقدغمغر 
السمطغئ  سعدة  شغ  وتأطض  الخراع  أذراف  بضض  اتخال 
٢٠٢٠/١٠/٧م)...  ظئ،  الةجغرة  صرغئا،  الثغمصراذغئ 
والثي غجغث طظ خحغئ روجغا عع أن الصعى المعالغئ 
ضما غحاعث  لعا تظحإ بغظعا خراسات حثغثة أتغاظاً 
وخاخئ طآخرًا بسث طتاولئ الرئغج  ذلك سطى شارات 
جظئ  طظث  الئقد  غتضط  الثي  جغظئغضعف  جعرظئاي 
له  لغاسظى  اقظاثابات  ظاغةئ  شغ  الاقسإ  ٢٠١٧م 
الارحح طرة أخرى بسث اظاعاء طثته الثجاعرغئ، وطظ 
شغ  الاقسإ  اظضحش  إذا  وخاخئ  اضطراب  غتثث  بط 
اقظاثابات طا غةسض إطضاظغئ اجاشقله طظ أتئاع أطرغضا، 

تاى وإن ضاظعا صطئ ظسئغاً، غترج روجغا...
٣- والمعصش الروجغ شغ افخض عع ضث اقتاةاجات 
سطى الرؤجاء المعالغظ لعا، عثا عع طعصش روجغا شغ 
طخالتعا،  سطى  تفاظاً  خقشه  اضطرت  إذا  إق  افخض 
(اسائر  جغطرتعا،  سظ  العضع  بثروج  تسمح  ق  شعغ 
الضرططغظ الغعم أن عثا الئطث غحعث تالئ طظ الفعضى. 
دغمغاري  الروجغئ  الرئاجئ  باجط  الماتثث  وصال 
بغسضعف إن روجغا لثغعا الاجاطات بمظع اظعغار العضع 
٢٠٢٠/١٠/٨م).  ظئ،  الةجغرة  صرغغججاان.  شغ  ضطغا 
وروجغا الاغ تمسك بافجعجة افطظغئ شغ صرغغججاان ق 
تسمح لفتجاب الاغ لعا اتخاقت طع أطرغضا وأحغاسعا 
باخثر المحعث شغ بحضغك، وصث ضاظئ تمسك بسخا 
أن  دون  باقجاصالئ  غطعح  الثي  جغظئغضعف  الرئغج 
طخالتعا،  سطى  بظاء  ذلك  روجغا  تصرر  تاى  غساصغض 
الرئاجغئ  اإلدارة  رئغج  ظائإ  روجغا  أرجطئ  ولعثا 
إلجراء  افجئعع،  عثا  ضعزاك،  دغماري  الضرططغظ  شغ 
طتادبات طع جغظئغضعف وجئاروف، ودراجئ افطعر سظ 
إن  البقباء:  أطج  الروجغئ،  السفارة  (وصالئ  ضبإ... 
الاظمغئ  ضمان  شغ  الثولئ"  لرئغج  افجاجغ  "الثور 
المساصئطغئ لصرغغججاان تط الاأضغث سطغه خقل زغارة 
ذلك  وضض  ٢٠٢٠/١٠/١٤م)،  المغادغظ،  ضعزاك... 
لااثث طا غطجم طظ إجراءات... وطع ذلك شمظ المسائسث 
ترى  شعغ  طئاحر  بحضض  سسضرغاً  روجغا  تاثخض  أن 
شغ  افطعر  بجطام  اإلطساك  سطى  صادرون  أتئاسعا  أن 
ورعظ  صئداعا  شغ  افطظ  صعات  وأن  صرغغججاان، 
إحارتعا إذا أرادت تشغغر رئغج بآخر طظ أتئاسعا خاخئ 

أن ضبغرًا طظ الصعى السغاجغئ طظ أتئاسعا!
روجغا  رأت  شصث  اقتاةاجات،  زادت  وصث  واآلن   -٤
صرغغججاان  رئغج  غعاشص  أن  افوضاع"  "لاعثئئ 
بسث  لطعزراء،  رئغساً  جئاروف  خثر  تسغغظ  سطى 
شغ  السططئ  إلى  إسادته  لخالح  الئرلمان  تخعغئ 
٢٠٢٠/١٠/١٤م، وذلك بسث خروجه طآخرًا طظ السةظ 
فضبر  سصعبئ  غصدغ  ضان  تغث  أظخاره،  أغثي  سطى 
٨٠ طظ  أضبر  تدر  افربساء،  (والغعم  ساطاً...   ١١ طظ 

ظائئاً طظ بغظ ١٢٠، جطسئ اجابظائغئ لطئرلمان خّعت 
خقلعا بالمعاشصئ سطى تسغغظ جئاروف شغ المظخإ طع 
طرجعم  سطى  جغظئغضعف  وّصع  بط  المصارتئ.  تضعطاه 
غآضث تسغغظ جئاروف رئغساً لطعزراء إلى جاظإ تضعطاه، 

بتسإ بغان لطرئاجئ... المغادغظ، ٢٠٢٠/١٠/١٤م).
واشص  الةمسئ،  الغعم"  "طظ  جابص  وصئ  وشغ   ...")  -٥
جعرظئاي  الرئغج  اجاصالئ  سطى  الصرغغجي  الئرلمان 
جغظئغضعف، وألشى تالئ الطعارئ، المسطظئ طظث أجئعع 
تط  الاغ  الةطسئ،  شغ  وحارك  بغحضك.  الساخمئ  شغ 
خقلعا المعاشصئ باإلجماع سطى اجاصالئ الرئغج وإلشاء 
خادر  العزراء  ورئغج  جغظئغضعف،  طظ  ضض  الطعارئ، 
جئاروف، إلى جاظإ رئغج الئرلمان ضاظات سغساغغش. 
وصئض الاخعغئ، ألصى جغظئغضعف ضطماه افخغرة أطام 
طظخئه  سظ  تظازله  أن  شغعا  وذضر  الئرلمان،  أسداء 
اظصسام  وطظع  بالئقد  السقم  ضمان  جئغض  شغ  جاء 
٢٠٢٠/١٠/١٦م)...  سربغ:  حفص  غظغ  المةامع... 
وعضثا (سجز رئغج وزراء صرغغجغا، خادغر جئاروف طظ 
جططاه، بسثطا ظصطئ إلغه خقتغات رئغج الئقد بسث 
صثطعا"  "الاغ  جغظئغضعف،  جعرظئاي  الرئغج  اجاصالئ 
أطج، ووسث بالتفاظ سطى السغاجئ الثارجغئ لطئقد. 
وصال جئاروف أطام الئرلمان، الغعم الةمسئ: "أتمث اهللا 

٢٠١٥/٧/٢٢م)، وبثلك شإن روجغا تضعن صث ظةتئ 
شغ إخراج ظفعذ أطرغضا تماطاً طظ صرغغججاان. وضاظئ 
روجغا صث ضمئ صرغغججاان لمساعثة افطظ الةماسغ 
طظث  السعشغغاغ  اقتتاد  أظصاض  سطى  أجساعا  الاغ 
تأجغسعا جظئ ١٩٩٢م، واجامرت صرغغججاان سدعًا 
شغعا تاى شغ الفارات الاغ ضان غاثططعا ظفعذ فطرغضا 
اقصاخادي  اقتتاد  إلى  ضثلك  وضماعا  بحضغك،  شغ 

افوراجغ طظث تأجغسه تصرغئاً جظئ ٢٠١٤م.
شغ  السغاجغئ  الطئصئ  شإن  المتطغئ  الظاتغئ  طظ   -٤
اجاصطئ  الاغ  الئطثان  طسزط  شغ  ضما  صرغغججاان 
ظاغةئ تفضك اقتتاد السعشغغاغ تامغج بحثة الفساد، 
شالاظاشج سطى التضط شغعا جرسان طا غاتعل إلى خراع 
حثغث طظ أجض أن غرتع الماظاشسعن شغ خغرات افطئ، 
غارك  الثي  افطر  رسعغئ،  طفاعغط  أي  ذلك  طع  وتشغإ 
الحسإ عائماً ق راسغ له، وفن سمص الفساد ضئغر شصث 
بار الحسإ شغ صرغغججاان جظئ ٢٠٠٥م سطى الرئغج 
أضاغغش الثي تضمه طظث اقجاصقل شعرب إلى روجغا، 
طعجئ  شغ  باضغغش  الرئغج  سطى  ٢٠١٠م  جظئ  وبار 
غدإ سارطئ تثططاعا أسمال سظش راح ضتغاعا السحرات 
واظاعئ باظصقب صعات افطظ ضث الرئغج الثي عرب 
إلى جظعب الئقد، وطظعا غادر بسث ذلك إلى ضازاخساان، 

وتط تظخغإ أتاظئاغفا رئغسًئ طآصاًئ لطئقد...
٥- وطع أن روجغا ضاظئ تآجب افوضاع ضث اإلجقم 
والمسطمغظ شغ آجغا العجطى، وأدواتعا شغ ذلك ضاظعا 
أن  إق  السعشغغاغئ  التصئئ  شغ  ترسرسعا  الثغظ  التضام 
الفضر اإلجقطغ ساد لغظاحر طظ جثغث شغ صرغغججاان 
صئغض اجاصقلعا وبسث ذلك، وضان تجب الاترغر غظحط 
بصعة داسغاً لطتضط باإلجقم وإصاطئ الثقشئ اإلجقطغئ، 
وضان ظحاذه قشااً ق جغما شغ المظاذص الةظعبغئ الاغ 
تسائر جشراشغاً ججءًا طظ وادي شرغاظئ، عثا سطى الرغط 
طظ أن السططات شغ صرغغججاان وباعجغه طظ روجغا 
التاصثة سطى اإلجقم طبطعا طبض ذاغغئ أوزبغضساان 
وباصغ بطثان آجغا العجطى صث واجعئ ظحاط التجب 
بصمع حثغث، وطع ذلك شما زال اإلجقم شغ صرغغججاان 
ذا تأبغر قشئ لطظزر شغ ضبغر طظ المظاذص رغط العةمئ 

الحثغثة سطغه طظ روجغا وأتئاسعا.
باظغاً: اقضطرابات افخغرة الاغ تحعثعا الساخمئ 

بحضغك:
١- إن الرئغج جعرظئاي جغظئغضعف الثي غتضط الئقد 
أغطئغئ  سطى  لطتخعل  خطط  صث  ٢٠١٧م  جظئ  طظث 
تسثغض  طظ  تمضظه  افخغرة  الئرلماظغئ  اقظاثابات  شغ 
الثجاعر شغاسظى له الارحح طرة أخرى بسث اظاعاء طثته 
رئاجغئ  وقغئ  سطى  غظص  الثجاعر  إن  إذ  الثجاعرغئ، 
واتثة شصط طثتعا جئ جظعات، لثلك تط اإلسقن سظ 
شعز جاتص لفتجاب المعالغئ والمصربئ طظ الرئغج شغ 
اظاثابات الئرلمان ٢٠٢٠/١٠/٤م شامضظئ أربسئ أتجاب 
الئرلماظغئ  السائئ  تةاوز  طظ  تجباً  أخض ١٦  طظ  شصط 
١٢٠) الةثغث  الئرلمان  أن  أي  افخعات)،  طظ   ٪٧)
سدعًا) ضان غفارض وشص خطئ جغظئغضعف أن تحضطه 
افتجاب المعالغئ والمصربئ طظه، (وأسطظئ لةظئ اقظاثابات 
المرضجغئ شغ صرغغججاان، أن ٤ طظ ١٦ تجبا جغاجغا 
الئرلمان  دخعل  شغ  ظةتئ  اقظاثابات،  شغ  طحارضا 
الةثغث المضعن طظ ١٢٠ طصسثا، لغثرج أظخار افتجاب 
الـ ١٢ غغر الممبطئ بالئرلمان شغ تزاعرات اساراضاً سطى 
عثه  ٢٠٢٠/١٠/٦م)،  الارضغئ،  خئاح  دغطغ  الظاائب. 
الثطئ الاغ عدمئ التصعق السغاجغئ لفتجاب افخرى 
الاغ لط تظةح، (وأخثرت افتجاب الـ١٢ الثاجرة إسقظًا 
اقظاثابات...  بظاائب  تسارف  ق  إظعا  شغه  صالئ  طحارضاً 

TRT سربغ، ٢٠٢٠/١٠/٦م).
الراشدئ  السغاجغئ  افتجاب  أظخار  تثشص  وعضثا   -٢
إلى  افولى  الخئاح  جاسات  طظث  اقظاثابات  لظاائب 
بط  العزراء،  رئاجئ  طصر  طتغط  وشغ  "آقتع"  طغثان 
أخثت عثه الةمعع الشاضئئ بالعةعم واقجاغقء سطى 
الئرلمان  طئظى  سطى  اجاعلئ  وشسقً  التضعطغئ،  المصار 
واجاعلئ سطى الثغعان الرئاجغ، ضما اصاتمئ بسخ 
طتثدغظ،  طساصطغظ  جراح  وأذطصئ  جةعظاً  الةمعع 
شاط العةعم سطى طصر لةظئ افطظ الصعطغ بالساخمئ 
أتاطئاغش  السابص  الرئغج  جراح  إذقق  وتط  بحضغك 
جظئ   ١١ تضط  لصداء  شغعا  بجظجاظئ  غصئع  ضان  الثي 
باعط الفساد، وتط إذقق جراح خثر جئاروف والثي 
جارسئ المتضمئ إلى تئرئاه طظ تعمئ اتاةاز رعائظ 
سام ٢٠١٣م، تطك الاعمئ الاغ ضان غصئع شغ السةظ 
طسغرات  اظططصئ  شصث  الساخمئ  وبمعازاة  فجطعا، 
بالتضعطئ  طظثدة  افصالغط  طراضج  شغ  سارطئ  حسئغئ 
وططالئئ الرئغج بالاظتغ، وشغ طظاذص الةظعب الاغ 
غظتثر الرئغج طظعا اظططصئ بسخ المسغرات المآغثة 
له لضظعا لط تضظ سطى طساعى تطك المطالئئ باظتغاه.

لثرجئ  ضاجتئ  اقتاةاجات  طعجئ  ضاظئ  لصث   -٣
أرعئئ الثولئ، شصثم رئغج العزراء ورئغج الئرلمان 
افصالغط،  بسخ  رؤجاء  شسض  وضثلك  اجاصاقتعما 
افجعجة  طسه  واخافئ  جغظئغضعف  الرئغج  واخافى 
افطظغئ طظ الحارع وأخئح الرئغج غخثر تخرغتاته 
طظ  ذطإ  بأظه  وأسطظ  اإلظارظئ،  سئر  خفغ  طضان  طظ 
واتعط  لطمتاةغظ،  الاسرض  سثم  افطظغئ  افجعجة 
وأسطظ  السططئ،  سطى  واقجاغقء  باقظصقب  المسارضئ 
اقظاثابات  لةظئ  وذالإ  العجط،  لطتض  طساسث  أظه 

أن تشغغر السططئ ضان جطمغا... جأبثل صخارى جعثي 
لطتفاظ سطى السغاجئ الثارجغئ وغغرعا طظ اقتةاعات 

المعمئ"... جئعتظغك، ٢٠٢٠/١٠/١٦م).
رابساً: الثور افطرغضغ:

١- وأطا أطرغضا شضان طعصفعا واضتاً باجاشقل طا تثث 
شغ اقظاثابات إلتراج روجغا والسططئ الصرغغجغئ، شصث 
(تدئ العقغات الماتثة ضض افذراف شغ صرغغججاان 
صطصعا  طئثغئ  جطمغ،  تّض  وإغةاد  الظفج  ضئط  سطى 
تغال طمارجات حابئ اقظاثابات وأدت إلى اتاةاجات 
ضئرى. وصال الماتثث باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ 
لعضالئ الختاشئ الفرظسغئ "ظثسع ضض افذراف إلى ظئث 
بالعجائض  اقظاثابات  تعل  الصائط  الظجاع  وتض  السظش 
بسبئ  أن  إلى  افطرغضغئ  الثارجغئ  وأحارت  السطمغئ". 
شغ  والاساون  افطظ  طظزمئ  طظ  طثسعطئ  طراصئئ 
سظ  خثصغئ  ذات  طسطعطات  إلى  "خطخئ  أوروبا، 
سمطغات حراء أخعات حابئ اقظاثابات". الةجغرة ظئ، 
٢٠٢٠/١٠/٧م). وعثا غسظغ أن الزروف الةثغثة الاغ 
تسغحعا صرغغججاان والاغ تاسط بالشمعض السغاجغ 
الئطث،  عثا  إلى  لطظفاذ  المظاجئئ  افجعاء  فطرغضا  تعشر 
وعغ ق حك تمطك اتخاقت بئسخ أذراف المسارضئ، 
ططغعن   ٦٠ بإظفاق  السام  عثا  طططع  اتعمئ  وصث 
وجمسغات  لطئرلمان  طرحتغظ  لثسط  "ضاش"  دوقر 
أطعال  إلى  باإلضاشئ  الظفعذ  بسخ  فتئاسعا  لغضعن 
زسجسئ  بشرض  جعرس  جعرج  طآجسئ  تظفصعا  أخرى 
وضض  الروجغ،  الظفعذ  سطغه  غطشى  بطث  شغ  اقجاصرار 
تطك افطعال ضاظئ تظفص بثون سطط تضعطئ جغظئغضعف 

بتسإ طعصع حرضئ العصئ، ٢٠٢٠/١/١٠م.
٢- إن فطرغضا أتئاساً شغ المسارضئ الصرغغجغئ، ولضظعط 
شغ  الروجغ  الظفعذ  سطى  الصداء  شغ  طآبرة  غغر  صطئ 
صرغغججاان تاى الغعم، ولضظعط غظحطعن قجاشقل 
التضط،  سطى  الماظاشسغظ  روجغا  أتئاع  بغظ  تظاشر  أي 
جغظئغضعف  أطرت  روجغا  أن  لعق  غظةتعن  وضادوا 
تسمض  شروجغا  بط  وطظ  افوضاع  لاعثئئ  باقجاصالئ 
تةرى  اظاثابات  بسث  رجاقتعا  طظ  غغره  تسغغظ  سطى 

تتئ جمسعا وبخرعا!
خاطساً: والثقخئ عغ:

١- إن الخراع سطى التضط شغ صرغغججاان عع خراع 
سصطغئ  ظدعج  سثم  إلى  وغرجع  افولى  بالثرجئ  طتطغ 
التضط لثى الماخثرغظ لطمحعث السغاجغ شغ عثا الئطث 
المسطط، وبسئإ ذلك تظحإ الظجاسات والخراسات والاغ 
أو سحائرغاً، وأتجاب  أو طظاذصغاً  غضعن جععرعا سرصغاً 
المسارضئ وضثلك المعاقة وإن تسمئ بأجماء سمعطغئ 
إق أن الثئراء غمغجون طغعلعا بتغث ق تثرج سظ الةععر 
السرصغ أو المظاذصغ أو السحائري، وعثا الخراع وبعثه 
التالئ شإظه ق غصخث طظه إخراج ظفعذ روجغا الضئغر طظ 
طظ  روجغا  تثحى  وإظما  الخشغرة،  الةمععرغئ  عثه 
اتخاقت أطرغضا بئسخ أذراف المسارضئ شغ ظض تالئ 
الفعضى الاغ ظحأت سصإ اإلسقن سظ ظاائب اقظاثابات 
الئرلماظغئ، وتثحى طظ أن غخئح فطرغضا طعذأ صثم 
طظ جثغث بسث أن بثلئ روجغا وجسعا إلخراج أطرغضا 
طظ صرغغججاان، شغسعد لعا ظفعذ تساطغع به السمض ضث 

روجغا شغ صرغغججاان وطا تعلعا.
٢- وجغئصى عثا عع تال المسطمغظ شغ صرغغججاان 
افطئ  غظصطعن  جعء  تضام  غتضمعط  تغث  وغغرعا، 
طظ صاع إلى صاع ق تعمعط إق طخالتعط الحثخغئ، 
أي  غماطضعن  وق  طشظط،  أظه  سطى  لطتضط  شغظزرون 
ظزرة رسعغئ تةاه افطئ الاغ تظخئعط أو تسضئ سطى 
تظخغإ الضاشر المساسمر لعط، وجغئصى التال ضثلك 
شاطرد  شغعا  افصعى  الفؤئ  وتعإ  افطئ  تعإ  تاى 
عآقء التضام وتثطع جثور الضاشر المساسمر طظ بقد 
المسطمغظ، وتئظغ دولاعا، دولئ الثقشئ، سطى أجاس 
غضعن  اهللا  أظجل  بما  غتضمعا  تاضماً  وتظخإ  دغظعا، 
لعا طسغظاً سطى التغاة الضرغمئ وطسغظاً إلى الةظئ بإذن 
ْرِي  جتَ َجنَّاٍت  َويُْدِخلُْكْم  ُذنُوَبُكْم  لَُكْم  ﴿َفْغِفْر  اهللا. 
ْغَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك 

َ ْ
ْتَِها األ

َ
ِمْن حت

وََفْتٌح   َِّ اهللا ِمَن  نرَْصٌ  حُتِبُّوَغَها  ْخَرى 
ُ
وَأ   الَْعِظيُم  الَْفْوُز 

 ﴾الُْمْؤِمننَِي ِ
َقِريٌب َوبرَشِّ

افول طظ ربغع افول ١٤٤٢عـ
٢٠٢٠/١٠/١٨م

تامئ: افتثاث شغ صرغغججاان

شغه: "أسطظئ  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/١٠/٢٣م)  ١٤٤٢عـ،  افول  ربغع   ٦ الةمسئ،  اإلخئارغئ،  طسا  طعصع (وضالئ  ظحر 
ختغفئ الحرق افوجط الطظثظغئ، خئاح الغعم الةمسئ، تعخض السعدان إلى اتفاق طئثئغ طع (إجرائغض) لعصش 
سظ  ظصق  الختغفئ  وأضاشئ  أطرغضغئ.  بعجاذئ  بغظعما  السقصات  لاطئغع  تثرغةغئ  خطعات  وبثء  السثائغات، 
طخثر جعداظغ رشغع، أن عثا اقتفاق ُأظةج خقل اجاماع طع وشث (أطرغضغ – إجرائغطغ) ضئغر سصث شغ الثرذعم 

أول أطج افربساء".
: لط غسث خاشغا سطى أتث أن افظزمئ السمغطئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، ق غعجث لثغعا طاظع طظ 
خغاظئ افطئ وصداغاعا المخغرغئ واقظئطاح تتئ ظسال أسثائعا إذا أطرعا بثلك أجغادعا المساسمرون، 
وعثا طا غسجز صظاسئ أبظاء افطئ اإلجقطغئ بأن تضاطعط لغسعا طظ جظسعط، بض طظ جظج اقجاسمار وعط 
أولغاؤه؛ لثلك شإظه سطى ضض طظ طا زال غسعل سطى أتث طظ تضام المسطمغظ ظاظًا أن شغه خغرا أو أظه 
طثاطش سظ غغره طظ التضام، أن غفغص طظ جئاته وأن غدط غثه إلى أغادي تمطئ الثسعة الساططغظ لثطع 

ضض التضام وافظزمئ الصائمئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعط.

حکام السودان یلحقون بقافلۀ الخیانۀ 
والتطبیع مع کیان یهود
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 افربساء ١١ طظ ربغع افول ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٨ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٠ طـ  ٤     السثد ٣١٠

الخادر  لسطع  المصثم  الثشع  بإلشاء  ظفسه،  الثخعص 
والسثاد بضض ذرق الثشع.

إن طبض عثه الربضئ شغ ضعابط إجراءات الخادر والاسثغض 
المااالغ شغ شارة وجغجة وسثم وجعد ظخعص خرغتئ 
بالمظحعرات، ضاظئ وطا زالئ السئإ شغ سثم اجارداد 
تخائض الخادر، باإلضاشئ إلى أن صرارات وزغر الخظاسئ 
بعصش الخادر لصائمئ طظ السطع أطر ضار باقصاخاد أغدا.
افجظئغ،  الظصث  طظ  طعثرة  ططغارات  شعظالك  لثلك، 
بسئإ الاثئط واتئاع جغاجات تثطغرغئ أدت إلى عثا 

العضع السغأ.
غظطئص سطى خادر الثعإ طا غتثث لئصغئ الخادرات، 
بثءًا  الثعإ،  خادر  جغاجات  اجاصرار  سثم  تغث 
بالمظحعر رصط ٢٠٢٠/٥م الخادر باارغت ٢٠٢٠/١/١م، 
بط اقجاساضئ سظه بالمظحعر رصط ٢٠٢٠/٨م باارغت 
وضطعا  ٢٠٢٠/٩م،  رصط  المظحعر  بط  ٢٠٢٠/٢/٦م، 

خقل شارة وجغجة طظ السام ٢٠٢٠م.
بالباً: إن زغادة الضاطئ الظصثغئ بالطئاسئ أو الدت، غجغث 
طظ السرض وبالاالغ غآدي إلى إخقل شغ الاعازن الضطغ 
(تعازن السرض طع الططإ) وغظةط سظ ذلك تراجع شغ 
صغمئ السمطئ المتطغئ وعع أتث السغاجات الفاحطئ الاغ 
خظثوق  إلطقءات  بثدعسه  السابص  الظزام  سمصعا 
صغمئ  باثفغخ  اقجامرار  شغ  خاخئ  الثولغ  الظصث 
السمطئ بجغادة الضاطئ الظصثغئ دون غطاء طظ الثعإ 
الادثط  جسض  والثي  افجظئغ؛  الظصث  طظ  اتاغاط  أو 
غاثطى تاجج ٦٠٪، أطا التضعطئ التالغئ شاسغر سطى 
الحاضطئ ظفسعا وعثه طظ افجئاب الرئغسغئ شغ اظعغار 

صغمئ السمطئ المتطغئ.
اقظاصالغئ  التضعطئ  طظ  المطروتئ  التطعل  أبرز  أطا 

وتاضظاعا صعى الترغئ والاشغغر شعغ:
١- الصروض: اقصاراض طظ الثول افجظئغئ والمآجسات 
تق  تمبض  ق  وغغره  الثولغ  الئظك  طبض  اقجاسمارغئ 
الخرف  جسر  واجاصرار  سام  بحضض  اقصاخاد  لمحضطئ 

لطسمطئ المتطغئ بحضض خاص، لسئئغظ:
ِيَن آَمُنوا ايَُّقوا  َّ فَُّها ا

َ
أولعما: أظعا صروض ربعغئ ﴿يَا ك

 َفإِْن لَْم  َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي ََّ وََذُروا َما بيَِقَ ِمَن الرِّ اهللا
ِ﴾ ولظ تسعد سطغظا  ِ َوَرُسو  َِّ َذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اهللا

ْ
َيْفَعلُوا َفأ

دوقر  ططغار   ٦٠ شاصئ  السعدان  دغعن  واآلن  بثغر، 
بسئإ عثه الصروض الربعغئ.

جمسغات  لغسئ  والخظادغص  الثول  عثه  إن  باظغعما: 
خغرغئ تسطغ دون طصابض، بض ق بث طظ تظفغث جغاجاتعا 
اقجاسمارغئ الطاطسئ شغ برواتظا، وطا ظسمسه طظ رشع 
الطئت  وغاز  وصمح  وصعد  افجاجغئ؛  السطع  سظ  الثسط 
خظثوق  سظث  أجاجغئ  طاططئات  إق  عغ  طا  وغغرعا 
الظصث الثولغ، وعثه السغاجات عغ جغاجات تثطغرغئ 
قصاخادغات الثول الظاطغئ، وق غطئصعا إق سمغض غسمض 

لاسثغر صثرات حسئه لثثطئ أجغاده المساسمرغظ.
اقظاصالغئ  التضعطئ  اسامثت  لصث  الثارجغئ:  المظح   -٢
سطى عثه المظح اسامادا ضئغرا ولضظعا لط تةظ إق العسعد 
الضاذبئ طظ عثه الثول اقجاسمارغئ الطاطسئ، الاغ تسث 
 َّ ْمآُن َماًء َح شاضعن الظاغةئ ﴿َكرَسَاٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّ

إَِذا َجاَءهُ لَْم جَيِْدهُ َشيْئاً﴾.
٣- اقجابمارات افجظئغئ: شعغ ظعإ لبرواتظا وإسطاؤعا 
لطمساسمرغظ بق بمظ، لغسمظعا بعا وظةعع ظتظ، وق 
غئغع خغرات بطثه وحسئه إق سمغض خاظع ذلغض لسغاجات 

الثول اقجاسمارغئ.
٣- تشغغر السمطئ: أطا تشغغر السمطئ الثي تطرته الطةظئ 
باذطئ  تةئ  شعع  والاشغغر  الترغئ  لصعى  اقصاخادغئ 
تتااج  الةثغثة  السمطئ  ذئاسئ  فن  بطئ  الطغظ  وغجغث 
لعصعع  وخطئ  السإء،  طظ  تجغث  إضاشغئ  أطعال  إلى 
المخرشغ  الةعاز  شغ  ظصعدعط  تةج  حرك  شغ  الظاس 

وعثه جرغمئ أخرى تداف إلى باصغ الةرائط.
دوقرا  غةطإ  ق  السمطئ  تشغغر  شإن  التالاغظ  ضطاا  وشغ 

واتثًا وق غجغث إظااجا وق غتض طحضطئ اصاخادغئ.
شالتضعطئ اقظاصالغئ اآلن بضض خئرائعا تمطئ الةعازات 
افجظئغئ الثغظ تربعا شغ أتدان السثو، غفضرون بسصطغئ 
طثارجه وجاطساته، شق غظزرون وق غةاعثون إق شغ 
وتمضغظه  أجظثته،  لاظفغث  وغسعرون  جغاجاته  تطئغص 
حرسغئ  غأخثوا  أن  غرغثون  بض  بمظ،  بق  برواتظا  طظ 
بما  الاثطغرغئ،  الظصث  خظثوق  روحاات  سطى  حسئغئ 
غسمى بالمآتمر اقصاخادي الثي اظسصث شغ الفارة طظ 
٢٦- ٢٠٢٠/٠٩/٢٨ تغث تط ذرح الرؤى ظفسعا؛ لاسعد 

جاصغئ الفحض شغ الثوران.
أدرضعا  السعدان  أعض  إن  وأولؤك،  لعآقء  ظصعل  ولضظ 
سطغضط،  الطاولئ  وجغصطئعن  وخغاظاضط،  سمالاضط 
باقلافاف تعل البطئ العاسغئ المئخرة لعثشعا العاضمئ 
قجاؤظاف  طساً  لغسمطعا  لطرغصاعا،  المثرضئ  لفضرتعا، 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  بإسقظعا  اإلجقطغئ،  التغاة 
الظئعة، شاعتث افطئ اإلجقطغئ جمساء وتثرج الظاس طظ 

الزطمات إلى الظعر.
* سدع طةطج تجب الاترغر/ وقغئ السعدان

غعم  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ  الرئغج  أسطظ 
شغ  أزطًئ  تسغح  دغاظئ  "اإلجقم  أن  ٢٠٢٠/١٠/٠٢م 
غتاول  أن "اإلجقم  إلى  طحغرًا  السالط"،  شغ  طضان  ضض 
خطص طظزعطئ طعازغئ، إلتضام جغطرته شغ الئقد". وأضث 
خقل طآتمره الختفغ، الثي ظصطاه العضالئ افوروبغئ، أن 
"اإلجقم دغظ غمر الغعم بأزطئ شغ جمغع أظتاء السالط، وق 
ظراعا شغ بقدظا شصط"، طحثدًا سطى ضعظعا "أزطئ سمغصئ 
الثغظغئ  والمحارغع  افخعلغئ  بغظ  بالاعترات  طرتئطئ 
والسغاجغئ الاغ تآدي إلى تخطإ حثغث لطشاغئ". وصال 
طاضرون: "إن سطى الثولئ الفرظسغئ طضاشتئ اقظفخالغئ 
اإلجقطعغئ الاغ تآدي شغ ظعاغئ المطاف إلى تأجغج 
طةامع طداد.. عظاك شغ عثا اإلجقم الرادغضالغ، الثي 
عع ُخطإ طعضعسظا، إرادة سطظغئ إلظعار تظزغط طظعةغ 
غعثف إلى اقلافاف سطى صعاظغظ الةمععرغئ وخطِص صاظعن 

طعاٍز له صغط أخرى، وتطعغر تظزغط آخر لطمةامع"!
لصث أبارت تخرغتات طاضرون ضةئ واجسًئ شغ الئقد 
إلى  إتثاعما  رجالاغظ  بمبابئ  ضاظئ  وصث  اإلجقطغئ، 
حسئغئ  شثاخطغاً  خارجه،  إلى  وافخرى  الفرظسغ  الثاخض 
طاضرون تآضطئ بسئإ جغاجاته الاغ أبارت سطغه أختاب 
السارات الخفراء، بط تئساعا آبار وتثاسغات طعجئ جائتئ 
ضعروظا الاغ سمصئ افزطئ الثاخطغئ، شخسئئ سطغه اتثاذ 
إجراءات طبض تطك الاغ اتثثعا شغ الربغع الماضغ. لثا 
شعع غتاول اآلن باظمره سطى المسطمغظ شغ شرظسا ضسَإ 
أتئاع زسغمئ الغمغظ الماطرف طاري لعبغظ، الاغ تظاطئ 
حسئغُاعا بسئإ طعاصفعا الراشدئ لطمسطمغظ ولقجقم 
بالععغئ  الماسطصئ  المعاصش  تطك  ساطًئ،  والمعاجرغظ 
الفرظسغئ داخض أوروبا. ضما غتاول الدشَط سطى المسطمغظ 
طظ أجض ذمج ععغاعط وتثوغئعط شغ المةامع شغ 
طظ  واقظسقخ  سمعطاً  الشرب  طةامسات  وشغ  شرظسا 
صغمعط اإلجقطغئ الاغ غجسط أظعا تسمض سطى شخطعط 
داخطغاً. أطا الرجالئ الباظغئ المعجعئ إلى الثارج شمفادعا 
أن شرظسا دولئ طاضغٌئ شغ تربعا سطى (اإلرعاب) الثي 
ُغظاةه اإلجقم، والثي أخئتئ غُثه تطال تاى الثاخض 
الفرظسغ وتدرب المخالح الفرظسغئ والشربغئ سمعطاً، 
وأن شرظسا جاعاخض تربعا سطى (اإلرعاب) وأي طحروع 

جغاجغ غصعم سطى أجاس اإلجقم.
تخرغتاته  سطى  افشسال  ردود  ضمظ  طظ  وغقتر 
شسض  ضما  الخعرة  لاطمغع  جغاجغاً  اجُاشض  طا  طظعا  أن 
افدب،  بصطئ  طاضرون  تخرغح  وخش  الثي  أردوغان 
والثي لط غخض شغ رد شسطه سحر طسحار طا شسطه أجثاُده 
السبماظغعن الثغظ طظسعا سرض طسرتغٍئ طسغؤئ لطرجعل 
الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص شغ ضض أظتاء أوروبا، أو تاى أن ُغثضرعط 
َططضعط  جراح  أذطصعا  تغظ  الفرظسغغظ  سطى  بفدطعط 
روظه شغ  شرظسعا الثي أجرته إجئاظغا، وعط الثغظ غثضِّ
ضض طتفض بما غظسئ بمةازر افرطظ الاغ أبئائ وبائُص 
الئسباغظ افطرغضغئ والروجغئ أن افرطظ عط طظ صاطعا 

بالمةازر ضث المسطمغظ ولغج السضج.
ضما لعتر طظ ضمظ ردود افشسال الاغ خثرت شغ 

وحمال أشرغصغا، شغ طةطج افطظ الصعطغ الاابع لطئغئ 
(إجرائغض)  لثى  أطرغضا  وجفغر  ضعرغا،  طغشغض  افبغخ 

دغفغث شرغثطان". (اقظائاعئ أون قغظ).
صث  العشث  عثا  تمطعا  الاغ  والةجرة  السخا  أن  غئثو 
أشطتئ شغ ظصض تمثوك طظ طعصع الاسظئ إلى طعصع 
الثغاظئ المظاجإ فطباله طظ السمقء، تغث أورد طعصع 
السربغ الةثغث أن وزغر الثارجغئ افطرغضغئ طاغك بعطئغع 
عاتش غعم الثمغج ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، رئغج التضعطئ 
جععده  سطى  وأبظى  تمثوك،  السعداظغئ  اقظاصالغئ 
إلى  المعصع  ولفئ  غععد،  ضغان  طع  السقصات  لاتسغظ 
لعضالئ  السعداظغئ  التضعطئ  شغ  طخثرغظ  تخرغتات 
روغارز "بأن تمثوك طساسث لطمدغ، وتطئغع السقصات 
طع (إجرائغض)، بمةرد طعاشصئ الئرلمان اقظاصالغ - الثي 
لط غحضض بسث - سطى الثطعة". شعض صئض تمثوك خطعة 
غتصص  تاى  الئرغطاظغئ،  السفارة  طظ  بإغساز  الاطئغع 
رشع السعدان طظ الصائمئ السعداء، الاغ تمظع أجغاده 
افوروبغغظ طظ تصثغط أي دسط لطتضعطئ، ولغثفش طظ 
بصض ضشعط تراطإ الساسغ لاتسغظ وضسه اقظاثابغ، 
خاخئ وأن خطعة الاطئغع وجثت رشداً طظ أغطإ الصعى 
السغاجغئ شغ تاضظئ التضعطئ؟ وعض غفضر تمثوك شغ 
إشحال الاطئغع سئر الئرلمان بسث رشع السعدان طظ صائمئ 
اإلرعاب، والثي طظ الماعصع أن تضامض إجراءاته خقل 
٤٥ غعطاً بإسطاء الضعظشرس صاظعن التخاظات السغادغئ 
لطسعدان طظ أي طساءقت أطام الصداء افطرغضغ، بسث 
أن دشع تضام السعدان ٣٣٥ ططغعن دوقر؟ شعض غتثث 
عثا السغظارغع أم غدشط رجال أطرغضا شغ المآجسئ 
السسضرغئ لغاط الاخعغئ سطى الاطئغع شعرًا صئض تحضغض 
المةطج الاحرغسغ اقظاصالغ؟ شتسإ العبغصئ الثجاعرغئ 
غصعم طصام المةطج الاحرغسغ جطسئ طحارضئ لمةطسغ 
غضعن  جعف  الاخعغئ  شإن  سظثعا  والسغادة،  العزراء 

غعاجه اصاخاد السعدان طحاضض سثغثة وطسصثة، أبرزعا 
طحضطئ تثععر صغمئ السمطئ المتطغئ، بسئإ سثم اجاصرار 
اقصاخادغئ  المحضطئ  وعغ  وتسثده،  الخرف  جسر 
غسائر  الخرف  جسر  فن  الراعظ،  العصئ  شغ  التصغصغئ 
الثاخطغئ  لطمآبرات  التساجغئ  حثغث  اصاخادغا  طاشغرًا 
والثارجغئ، وخاخئ شغ طةال الاةارة الثارجغئ والاظمغئ 
الثاخطغئ، تغث إن جسر الخرف غسائر تطصئ الربط بغظ 
بغظ  المساطقت  لتةط  وطصغاجاً  الثولغئ،  اقصاخادغات 
الثول، شاأبغراته العاجسئ سطى اقصاخاد الضطغ طظ خقل 
سقصاه المئاحرة وغغر المئاحرة، بالمآحرات اقصاخادغئ 
الظمع،  وطسثل  الادثط،  طسثل  شغ  المامبطئ  الضطغئ، 

وطغجان المثشعسات وغغرعا.
تسث السظئ الماضغئ أجعأ شارة تمر بعا السمطئ المتطغئ 
بما  بثأت  تغث  افجظئغئ،  السمقت  أطام  السعدان  شغ 
غسادل ٦٧ جظغعا لطثوقر شغ السعق المعازي، تاى وخض 
طرة  اقظعغار  شغ  وبثأ  تأرجح  بط  جظغعاً،   ٢٨٥ جسره 
أخرى، شاسئإ عثا الاثظغ المرغع شغ حطض حئه ضاطض 

قصاخاد الئقد، شائساه ظاائب ضاربغئ أبرزعا:
١- اقرتفاع المسامر شغ المساعى السام لفجسار وزغادة 
الادثط بخعرة غغر طسئعصئ، تغث أشاد الةعاز المرضجي 
لقتخاء بالسعدان، باسارع طسثل الادثط السظعي شغ 
الئقد بظسئئ ٢٣,٠٥٪ شغ آب/أغسطج إلى ١٦٦,٨٣٪ 
طظ ١٤٣,٧٨٪ شغ تمعز/غعلغع. شاتعلئ تغاة الظاس إلى 
جتغط ق غطاق، وأخئتئ افجسار طاجاغثة بحضض غعطغ 

وبخعرة تسصث تغاتعط الغعطغئ.
٢- زغادة تضطفئ اإلظااج شأغطصئ ضبغر طظ المتال الاةارغئ 
بحضض  والمرتفسئ  المسامرة  الاشغرات  بسئإ  أبعابعا 

طاضرر وسثم اقجاصرار شغ افجسار.
أبرز افجئاب الاغ أدت إلى اظعغار السمطئ المتطغئ:

طظ  المائسئ  والمالغئ  الظصثغئ  السغاجات  شحض  أوق: 
شغ  جابصاعا  سظ  تثاطش  ق  وعغ  اقظاصالغئ  التضعطئ 
بظك  أخثر  المبال:  جئغض  وسطى  الئائث،  الظزام  ظض 
السام  بثاغئ  شغ  ظصثغئ  جغاجات  المرضجي  السعدان 
٢٠٢٠م لاتصغص اقجاصرار الظصثي والمالغ طظ خقل 

المتاور اآلتغئ:
١- اجاصرار جسر الخرف.

٢- اجاصرار المساعى السام لفجسار والتث طظ الادثط.
واجاثثام  اجارداد  شغ  لطمخثرغظ  طروظئ  إسطاء   -٣

تخائض الخادر.
المخرشغئ  المراجطغظ  سقصات  وتطعغر  اجاسادة   -٤
وتتعغقت  طثخرات  جثب  شغ  لقجعام  الثارجغئ 

السعداظغغظ الساططغظ بالثارج.
المةال  شغ  اإلظااجغئ  لطصطاسات  الامعغض  تعجغه   -٥
الجراسغ والتغعاظغ والخظاسغ وتسجغج دور الصطاع الثاص.

المرضجي  السعدان  بظك  جغاجات  أعثاف  عثه  ضاظئ 
لطسام ٢٠٢٠م. ولضظ لفجش تطئغصعا أدى إلى ظاائب 
إلى  العضع  تثترج  تغث  الئقد،  اصاخاد  سطى  ضاربغئ 
العاوغئ، شأخئح جسر الخرف غجداد غعطا بسث غعم إلى 
أن وخض إلى أرصام صغاجغئ طظ ٦٧ جظغعا لطثوقر إلى 
٢٥٠ جظغعا. شعثه دقلئ واضتئ سطى شحض السغاجات 
اقظاصالغئ،  التضعطئ  اتثثتعا  الاغ  والمالغئ  الظصثغئ 
والثراب،  الثطار  إق  تعربظا  ق  السغاجات  عثه  شمبض 
واقظعغار الضاطض شغ جسر الخرف، والادثط الرعغإ 
الثي وخض إلغه التال وعع ١٦٦٪. شطط غاتصص أي طظ 

المتاور جابصئ الثضر.
السةج  تجاغث  واجامرار  الاةاري  المغجان  اخاقل  باظغاً: 
دوقر،  ططغارات  خمسئ  طظ  أضبر  إلى  وخض  تاى  شغه 
شعثا طظ افجئاب الاغ أدت إلى تثععر صغمئ السمطئ، 
تغث إن السمقت افجظئغئ الاغ تتااجعا أي دولئ شغ 
ظض اقصاخادغات الرأجمالغئ عغ الثوقر وغغرعا طظ 
الثولئ  تسسى  أن  الئثغعغ  شمظ  افجظئغئ،  السمقت 
وتحةغسعا  الخادرات،  تظمغئ  ذرغص  سظ  إلغةادعا 
الفةعة  لسث  بعا  وتاصثم  تتفجعا  جغاجات  وتئظغ 
السعدان  شغ  غتخض  الثي  ولضظ  افجظئغ،  الظصث  طظ 
الغعم وشغ ظض التضعطئ اقظاصالغئ عع سضج ذلك بض 
ظرى تثئطا واضتاً، واتئاع جغاجات تسمض سطى تثطغر 
الخادرات، سطى جئغض المبال: جغاجات بظك السعدان 
المرضجي تةاه الخادر والعارد أغدا طاصطئئ وغغر بابائ، 
بخعرة  وتسثغق  إلشاًء  السغاجات  تاصطإ  السام  شثقل 
الماساصث  والثاخطغئ  الثارجغئ  الاساطقت  لضض  طربضئ 

سطغعا أو المظفثة، ولط تخض إلى وجعاعا.
رصط  المظحعر  السعدان  بظك  أخثر  افول  الربع  خقل 
بإجراءات  والثاص  ٢٠٢٠/١/١م  باارغت  ٢٠٢٠/٤م 
الخادر ولط تتثد السطع الاغ تحمطعا ذرغصئ الثشع، 
٢٠ باارغت  المخارف  إلى  تسمغط  بمعجإ  ُسثل  بط 

ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠م، باجابظاء السطع المخظسئ 
بطرغصئ  الاخثغر  صرار  طظ  المداشئ  الصغمئ  ذات 
السطع  لعثه  الثشع  ذرغصئ  تتثد  ولط  المصثم،  الثشع 
بالمظحعر  آخر  تسثغض  جاء  بط  المداشئ،  الصغمئ  ذات 
شغ  ٢٠٢٠/٤/٨م  باارغت  والخادر  ٢٠٢٠/١٣م  رصط 

تثظغ الةظغه السعداظغ أطام الثوقر 
افجئاب واآلبار وشحض التطعل املطروتئ
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تامئ ضطمئ السثد: الاطئغع طع ضغان غععد ...
لخالح الاطئغع، بالرغط طظ أن افغطئغئ لرجال اإلظةطغج، 
إق أن سثم اضامال الـ٤٥ غعطاً لظفاذ رشع السعدان صث 
غحضض ضشطاً ضئغرًا، غتاط سطى رجال اإلظةطغج الاخعغئ 

لخالح طحروع الاطئغع.
جاتئ  السعدان  أخئح  أن  بسث  افتثاث  واصع  عع  عثا 
رأجمالغ،  جغاجغ  وجط  أدواته  الثولغ،  لطخراع 
الصغمئ  جعى  صغمئ  أي  طظ  طةرد  سمغض،  اظاعازي، 
والسئاد،  الئقد  سطى  والاآطر  الثغاظئ  غمغجه  المادغئ، 

وإرضاء افجغاد!
شغه،  عع  طما  أحث  وضغص  سظئ  السعدان  وجغخغإ 
شإن الاتّةب بما جعف غثّره الاطئغع طظ شعائث طادغئ 
سطى السعدان إظما عع ضرب طظ صخر الظزر والظفاق؛ 
السعدان  أوضاع  تغال  رسظاء  بمشاطرة  لغج  شالاطئغع 
شتسإ، بض عع ذسظ لطصدغئ طظ افطام وطظ الثطش، 
وعع رعان أتمص سطى شعز تراطإ باقظاثابات الرئاجغئ 

افطرغضغئ الصادطئ بسث أغام صطغطئ طظ اآلن.
أطا شطسطغظ المشاخئئ، شطظ غدرعا تعاشئ السمقء، وق 
طضر افسثاء، شطصدغئ المسطمغظ شغ شطسطغظ، وغغرعا 
طظ بقد المسطمغظ المتاطئ، رجاٌل طآطظعن، غخطعن 
وغسائحرون  افطئ،  ذاصات  غساظفرون  بالظعار،  الطغض 
بظخر اهللا جئتاظه وتسالى، وغسألعظه أن غضعظعا أعًق 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  لاصعم  المعسعد،  لظخره 
الظئعة، الاغ شاتئ طظ صئض شطسطغظ وتفزاعا، ولط 
، وطا ق  ُتشاخإ شطسطغظ إق بسث عثطعا، شالثقشئ أسٌّ

أسَّ له شمعثوم.
الثقشئ،  إصاطئ  الطرغص؛  عع  عثا  المسطمعن  أغعا  إذًا 
ووتثة افطئ، وتطئغص اإلجقم، وجعاد شغ جئغض اهللا، 
لاترغر المصثجات وظخرة المسادسفغظ. ولمبض عثا 

 شطغسمض الساططعن
* سدع طةطج تجب الاترغر / وقغئ السعدان

سضج اتةاه تغار افطئ تخرغُح الرئغج الةجائري تئعن 
الفرظسغ  الرئغج  شغ  ضئغرة  بصئ  له  أن  أضث  الثي 
طاضرون! ضما رخثظا بسخ تخرغتات سطماء الئقط الاغ 
جاءت باعاًئ واخفًئ لطعاصع ق أضبر، طفادعا أن زسماء 
الشرب وطظعط طاضرون عط طظ غساظعن افزطَئ ولغج 
اإلجقم، بسئإ جعطعط به. وعثا عع سغظ طا جاء شغ 
داغغ.  صرة  المسطمغظ  السطماء  اتتاد  رئغج  تخرغح 
غغر أن طا اسُائر ردًا طعجساً لماضرون عع إذقق رعغظئ 
شرظسغٍئ ضاظئ صث اتاةجت أربع جظعات شغ طالغ، والاغ 
اجاصئطعا طاضرون ظفسه شغ المطار لاثئره بسث الثروج 
أجثاده  دغظ  شارصئ  صث  بأظعا  لصائه  سظث  الطائرة  طظ 
وغغرت ذرغصئ سغحعا وأجطمئ، بض وغغرت تاى اجمعا 
الاغ  السئسغظغئ  المرأة  تطك  طالغ.  إلى  جاسعد  وأظعا 
طظضسرًا!!  جسطئ طاضرون غظخرف بسث لصائه بعا ذلغقً 
الساشر  السثاء  غسطظعن  وزسماءه  الشرب  جاجَئ  إن  ظسط 
والترب سطى اإلجقم وسطى ذرغصئ سغحه وغرشدعظعا 
رغط ضض طا غثسعن طظ الترغئ، وغرشدعن رشداً صاذسًا 
ضما  اإلجقم.  أجاس  سطى  غصعم  جغاجغ  طحروع  أي 
غطخصعن به وبالمسطمغظ ضض الاعط الئاذطئ الاغ طظ 
لاتصغص  غطاًء  وغاثثوظعا  بض  اإلرعاب،  تعمئ  أبرزعا 

طخالتعط شغ بطثاظعط تاى شغ المعاسغث اقظاثابغئ.
شغا أعطظا المسطمغظ شغ بقد الشرب: طا ضاظئ عةرُتضط 
تئسغئ  بسئإ  وضظضه  السغح  لمرارة  إق  بقدضط  طظ 
وسمالِئ تضاطضط لطشرب ظفسه الثي ذعئاط إلغه! وغا أبظاء 
الشرب الثغظ أجطمعا: طا أخرجضط طظ دغظ الشرب إق 
دغُظظا دغُظ التص والفطرة الثي ُغصظع السصض وغمف الصطإ 
ذمأظغظًئ. وإن جاجئ الشرب سظثضط لظ غارضعضط وطا 
تثغظعن به بسث إجقطضط، ولظ غارضعضط وَطظ عاجر 
إلغضط تغث أظاط تمارجعن دسعَتضط بالتةئ والئرعان، 
ظزاطعط  وأن  وطفطسئ  شاجثة  سصغثَتعط  أن  لسطمعط 
طثفص وباذض. إق أن عثا الشرب لغج سطى صطإ رجٍض 
واتث، شصعاظغظ دوله طائاغظئ، شاضشطعا باتعلضط طظ 
بطث آلخر غسمح لضط بممارجئ ذرغصئ سغحضط، شالشرب 
شغ تاجئ إلغضط أظاط وَطظ عاجر إلغضط طظ بقد اإلجقم 
بأظضط طاضغظاه الساططئ، خخعخاً الحئاب طظضط. شُثَوُله 
جرسان طا تطأذأ لدشعذضط، والحغثعخئ صث ضربئ 
والترغئ الحثخغُئ أشسثت  ضطعا،  طةامسات الشربغغظ 

رجالعط وظساءعط وبافخص حئابعط.
جغاجغ  ضغان  شغ  دغظعا  إلى  لطسعدة  أطاظا  أتعج  شما 
غخعظعا وغتمغ بغداعا، شاسمطعا طع الساططغظ إلصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. وطا أتعج السالط إلى ظزام 
إلى  السئاد  سئادة  طظ  السئاد  ُغثرج  الثي  السالمغظ  رب 
سئادة رب السئاد، وتغظعا جااتعل بقدضط إلى دار إجقم 
تتادظضط، شصث أخئر رجعُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن عثا الثغظ جغئطس 
طا بطس الطغض والظعار، ضما أخئر أظه بريء طمظ غسغح بغظ 
ظعراظغ الضفار. شاجسطعا رد شسطضط سطى الصجم طاضرون 
واهللا  وإظه  الثقشئ،  إلصاطئ  بالسمض  ذطاضط  ُتئرئعا  بأْن 

 لحرشضط وسجضط شغ الثظغا وشغ اآلخرة

عضثا غضعن الرد سطى طاضرون 
غا طسطمغ املعةر!
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