
السراق  شغ  ولغج  ذعران،  الساخمئ  طظ  وبالصرب 
ذرغصئ  شإن  وضثلك  جطغماظغ،  صاجط  طع  جرى  ضما 
وعةعم  طافةرة  جغارة  سطى  احامطئ  الاغ  اقغاغال 
إلغران  ضئغرًا  تتثغًا  غمبض  طا  الرحاحئ  بافجطتئ 
سمطغات  أن  طظ  الرغط  وسطى  المصاغغج.  بضض 
غاعصش،  لط  طسطسض  عغ  إغران  شغ  السطماء  اغاغال 
وأن إغران دائمًا طا تاعط ضغان غععد طاعسثًة إغاه 
أي  غاط  وق  المظاجئغظ،  والجطان  المضان  شغ  بالرد 
تطصغ  الغعم  الثولغئ  الزروف  أن  إق  ضالسادة،  رد 
الظاتب  الزرف  خاخئ  السمطغئ  عثه  سطى  بزقلعا 
طظ  سظعا  تمثخ  وطا  افطرغضغئ  اقظاثابات  سظ 

الشباب
هم عماد التغيير

عط  المةامسات  طظ  طةامع  ضض  شغ  الحئاب  ُغسائر 
سماد الاشغغر وأداته لما تئاعط اهللا جئتاظه وتسالى 
شعقذغئ  وسجائط  سالغئ  وعمط  جئارة  ذاصات  طظ  به 
وإصئال سطى التغاة؛ ولثلك شعط المسّعل سطغعط شغ 
إتثاث الاشغغر شغ أي طةامع طظ المةامسات، وعط 
المةامع  شغ  المعجعدة  الحرائح  طظ  حرغتئ  أعط 
أم  جطئًا  ذلك  أضان  جعاء  شغه  وتأبغرعط  لفسالغاعط 
دائما  غسسى  المساسمر  الضاشر  الشرب  وضعن  إغةابًا. 
لارجغت بقدظا له، شعع غئث باجامرار أشضاره الئاذطئ 
وطفاعغمه الفاجثة شغ طةامساتظا تاى تئصى ساججة 
إلتثاث  السمض  أو  المعاجعئ  سطى  تصعى  ق  طحطعلئ 
الحئاب  شؤئ  وفعمغئ  والختغح،  التصغصغ  الاشغغر 
الشرب  عثا  دأب  شصث  المعازغظ  صطإ  سطى  وصثرتعا 
الضاشر المساسمر وق زال سطى غجو طةامساتظا لاثطغر 
وإشراغعا  العثاطئ  الرأجمالغئ  بأشضاره  الفؤئ  عثه 
وصغمه  الظئغطئ  وطفاعغمه  التظغش  دغظعا  أشضار  طظ 
بأشضار  وأدطشاعا  سصعلعا  تحع  وبالاالغ  الرشغسئ، 
بثلك  شسمض  السصغمئ،  تدارته  وصغط  وطفاعغط 
سطى  الطرغص  غصطع  أن  وتاول  اجائاصغئ  ضربئ 
الحئاب ضغ ق غضعظعا أداة إغةابغئ شغ طةامساتعط 
السغؤئ  تالعا  طظ  بعا  وغظاصطعن  لاشغغرعا  شغسمطعن 
ووضسعا المجري إلى تال أشدض. إن السمض السغاجغ 
الثي غاثث طظ اإلجقم طئثأ له عع طظ أعط وأجض 
أن  حأظه  طظ  الثي  شعع  الغعم،  واصسظا  شغ  افسمال 
غتثث سمطغئ الاشغغر التصغصغ، وُغشغر تال المسطمغظ 
شغ ضض بصاع افرض، بض ُغشغر تال الئحر جمغسًا، فن 
عثا اإلجقم جاء لطظاس ضاشئ، صال جئتاظه وتسالى: 
وصال  َونَِذيراً﴾،  بَِشرياً  لِّلنَّاِس  اَكفًَّة  إِالَّ  ْرَسلَْناَك 

َ
أ ﴿َوَما 

ْرَسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾. والسمض 
َ
سج وجض: ﴿َوَما أ

السغاجغ سطى أجاس اإلجقم عع طظ أعط الفروض 
داطئ  طا  المسطمغظ  سطى  جئتاظه  اهللا  شرضعا  الاغ 
دولئ  لعط  غضظ  لط  إذا  شضغش  وافرض،  السماوات 
تتضط بحرع اهللا وتصغط السثل والصسط بغظعط، صال 
نُكْم  مِّ ﴿َوحْكَُكن  السجغج:  ضاابه  شغ  وتسالى  تئارك 
َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
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حئاب  شغا  الُْمْفلُِحوَن﴾.  ُهُم  ْولَـئَِك 
ُ
َوأ الُْمنَكِر  َعِن 

جعرغا  شغ  أطاضط  تال  ترون  أظاط  عا  اإلجقم:  أطئ 
وترضساان  السراق  وشغ  وأششاظساان،  وشطسطغظ 
العجطى  وآجغا  لغئغا  وشغ  وأوزبغضساان،  الحرصغئ 
وذاجغضساان  وطغاظمار  طخر  وشغ  وباضساان، 
تساظغ  ضغش  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  وغغرعا  وغغرعا 
الضاشر  الشرب  تتّضط  بأظفسضط  وتساغظعن  افطرغظ، 
أدق  شغ  المأجعرغظ  الثعظئ  التضام  سئر  المساسمر 
وخغراتعا،  لبرواتعا  ظعئه  سظ  سثا  تغاتعا،  تفاخغض 
اإلجقم  إق  افلغط  العضع  عثا  طظ  لعا  ُطثّطص  وق 
السالغئ  والعمئ  الثؤوب  بالسمض  إق  غضعن  لظ  وعثا 
الطغض  وخض  بط  واإلخقص،  السغاجغ  العسغ  طع 
له،  الساططغظ  وظخرة  اهللا  حرع  لاتضغط  بالظعار 
سسى اهللا سج وجض أن غضرم أطئ التئغإ المخطفى 
الثي  دغظعا  لعا  شغصغط  وجطط  وآله  سطغه  اهللا  خطى 
عع سخمئ أطرعا وتخظعا وطقذعا وأطظعا وأطاظعا. 
تضعظعا  أن  طظضط  غتااج  الحئاب  أغعا  ضطه  وعثا 
تسمطعا  وأن  طةامساتضط  شغ  إغةابغغظ  شاسطغظ 
اإلجقم،  تضط  إلصاطئ  المثطخغظ  الساططغظ  طع 
والرجض  افظئغاء  سمض  عع  السمض  عثا  أن  وتثضروا 
الختابئ  وسمض  سطغعط،  وجقطه  اهللا  خطعات 
صال    والرجعل  أجمسغظ،  سظعط  اهللا  رضغ  الضرام 
بالسمض  ظخرتمعه  شعّق  َاِب»،  َّ ِال ُت  ْ ِ «ُن شغضط: 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الةاد 
وتصعدوا  شاسعدوا  الثظغا  شغ  تسّجوا  ضغ  الظئعة، 
شغ  وتضعظعا  لثلك  أعض  وأظاط  بأجمسه  السالط 
والخثغصغظ  افظئغاء  طع  الةظئ  أعض  طظ  اآلخرة 
رشغصًا. أولؤك  وتسظ  والخالتغظ  والحعثاء 

ذطإ المثسغ السام بالتضط بما طةمعسه ٥٢,٥ جظئ جةظا، فربسئ طظ الماتثبغظ شغ المآتمر الثي ضان طظ 
المصرر إصاطاه جظئ ٢٠١٧ والثي تط تزره بق طئرر. شصث تط تزر المآتمر الثي ضان طصررا سصثه شغ ٥ آذار/

طارس ٢٠١٧ بسظعان "لماذا غتااج السالط إلى الثقشئ؟" دون أي طئرر طسصعل، وبثأت طتاضمئ الماتثبغظ 
شغ المآتمر وعط: طتمعد ضار، وسئث اهللا إطام أوغطع، وطعجى باي أوغطع وسبمان غطثغج. وشغ المتاضمئ الاغ 
٢٠٢٠/١١/٢٧م طظ صئض المتضمئ الةظائغئ السطغا البقبغظ شغ إجطظئعل، ذطإ المثسغ السام  أجرغئ شغ 
بالتضط بما طةمعسه ٥٢,٥ جظئ جةظا فربسئ حئاب، ضض واتث طظعط باعمئ "ضعظه طسؤعقً وسدعًا شغ تجب 
الاترغر" و"الصغام بالثساغئ لطثقشئ". وصث صعبض ذطإ المثسغ السام عثا بالسثغث طظ ردود الفسض طظ طثاطش 
وضااب. وطتاطعن  إلضاروظغئ  وطعاصع  وختش  تضعطغئ  غغر  طظزمات  طمبطع  ذلك  شغ  بما  المةامع  حرائح 
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بصطط: افجااذ سئثو الثلغ

الضرغط،  لطسغح  التصغصغئ  الدماظئ  عع  اإلجقم  إن 
طظ  تصعصًا  وطظتاه  اإلظسان  ضرطئ  الحرسغئ  وافتضام 
افجرة  أجاس  اإلجقم  جسض  وصث  سطغط،  تضغط  لثن 
الرجض  بغظ  السقصئ  تتضط  الاغ  شعغ  تسالى،  اهللا  تصعى 
وافبظاء،  اآلباء  بغظ  السقصئ  أجاس  وعغ  والمرأة، 
وتتض  الطمأظغظئ  شاشحاعا  افجرة  تآجج  اهللا  وباصعى 
دولئ  ظض  شغ  إق  ذلك  غتثث  ولظ  السضغظئ،  سطغعا 
ضض  شغ  التظغش  الحرع  أتضام  تطئص  الاغ  الثقشئ 
والطمأظغظئ. بالسسادة  افجرة  شاظسط  التغاة  أظزمئ 

اصرأ شغ عثا السثد:

السراق  ضردجاان    -
٢ ... الفاجثغظ  ضث  تحرغظ  بعرة  ُخطا  سطى     

بالاطئغع غضافعن  ق  السعدان  سسضر    -
٢ ... السسضرغِئ  الثشاعِ  طظزعطِئ  سطى  غععد  غططسعن  بض     

ُطعطضاان آشاان  والثخثخئ  الربا    -
٤ ... الظاحؤئ  الثول  قصاخاد     

عض جصعط طأرب الظفطغئ بغث التعبغغظ بات وحغضا؟ ...٤   -
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ضطمئ السثد

إن أي تترك غعثف إلى الثروج سظ ظزام جغاجغ 
جمغع  تضعن  أن  الطئغسغ  الحغء  طظ  جغضعن 
العخعل  طظ  طظسه  السابص  السعث  أوجاط  طساسغ 
طتصص  وخطر  أضرار  طظ  افطر  ذلك  شغ  لما  لشاغاه 

سطى طظزعطاعط الاغ تتضط وتاتضط.
د بالجوال  تضعن الةععد الطئغسغئ شغ تغظعا لطمعثَّ
ضض  غساظفر  وضثلك  اإلطضاظغات  جمغع  غساتدر  أن 

الةععد فجض طظع تثوث الاشغغر.
الترضئ  اتاعاء  المساسغ  تضعن  افطر  بثاغئ  شغ 
الثي  السطغط  الثط  ضمظ  تئصى  تاى  وتعجغععا 
تسططعط  سطى  غتاشر  بثوره  والثي  عط  رجمعه 
تتغط  دوائر  برجط  الئثء  غاط  وعظا  وتةئرعط، 
السمض  دائرة  تئصى  تاى  لتماغاه،  الصثغط  بالظزام 
الاشغغري طعما تعجسئ ضمظ المرجعم الثي غمضظ 
السغطرة سطغه وطظ بط تتعغض اتةاعه وتفرغشه طظ 

طدمعظه وطظ بط الصداء سطغه.
وطةالج  جغاجغغظ  طمبطغظ  ذرح  شضرة  ولغسئ 
ظحاذات  إق  قجاماسات  والثسعة  طآتمرات  وسصث 
الفؤئ  جقطئ  شغه  الثي  ذاته  افطر  شغ  تخإ 

الماسططئ وخالح أطرعا.
لطمتاشزئ  جاعثة  تسسى  طساسمرة  دولئ  أي  إن 
سطى طا اجاسمرته، جعاء بأن تعجث بثائض جغاجغئ 
إظااج  ُتسغث  أن  أو  خقتغاه،  اظاعئ  سما  بثق  لاتض 
طاعشرة،  لثغعا  الئثائض  تضظ  لط  إن  عثا  سمغطعا، 
ولثلك لغج ذعل سمر بعرة الحام إق لسئإ واتث 
وعع الثي بثوره صث غساسث بأن تسعد البعرة لرضئعا 
الحام،  بعرة  سطى  الماآطرة  الثول  أن  وعع  الختغح 
جغاجغ  بثغض  لثغعا  لغج  أطرغضا،  رأجعا  وسطى 
طظاجإ لسمغطعا بحار، وذلك ظاغةئ طا صام به أبعه 
طظ صئطه، بالصداء سطى العجط السغاجغ شغ جعرغا 

وجطط الئقد دون رؤوس.
له  تعاث  لط  طظاجإ  بثغض  إلغةاد  تسسى  وعغ 
وتمرغر  تطعلعا  تسعغص  ضثلك  تساطع  ولط  بسث، 
الحام.  أرض  شغ  البعرغئ  التاضظئ  سطى  طثططاتعا 
المماذقت طظ دسعات بأن افجث  وفجض ذلك تاط 
خرج طظ سجلاه وأظه جغصعد المرتطئ اقظاصالغئ وغغرعا 
طظ ترعات، شضض عثه دقئض سطى أن افطر سظثعط 
لغج ضمظ خطه الختغح الثي غامظعظه، شعسغ أعض 

الحام عع طا غسرصض طثططاتعط وطضرعط.
سمض  صث  جعرغا  إن  وظصعل  ُظسغث  جابصًا  ذضرظا  ضما 
تاشر  اجاطمعا  سظثطا  السئسغظات  بثاغئ  شغ  سطغعا 
أجث لاثطغر ضض طا طظ حأظه أن غساسث سطى صغادة 
وتتةغمعا  السغاجّغئ  افتجاب  ضرب  شاط  المةامع 
وتثجغظعا، قتاعائعا تتئ طسمى الةئعئ العذظغئ، 
وضثلك تط الدشط لتض الظصابات المثاطفئ، وإظحاء 
ضان  وأغدًا  التاضط.  التجب  طزطئ  تتئ  ظصابات 
لطسحائر ظخغإ طظ ذلك شصث تط دسط ترضات الامرد 
تاى  ظسغةعا  وتمجغص  افخطغئ  المحغثئ  سطى  شغعا 
طالئ  تغث  تمغض  طخطتغئ  سصطغئ  سصطغاعا  أخئتئ 
طخطتاعا، إق طظ رتط ربغ طمظ بصغ سطى أخالاه 
بظغئ  تفضغك  سطى  السمض  تط  عضثا  بصغمه.  طامسضا 
شارة  أذعل  التاضط  غئصى  ضغ  وإشساده،  المةامع 
اقبظ  أجث  ورث  ذلك  سطى  وبظاء  طاتضمًا،  طمضظئ 
تسإ  التضط  جثة  شغ  الئصاء  سطى  تساسثه  ترضئ 
صاطئ  شصث  وصع؛  وصث  أطر  هللا  ضان  ولضظ  تصثغرعط، 
وبثأت  غاغاعا  تتصغص  بطرغص  وجارت  الحام،  بعرة 
تختح طا تخض طظ ضعارث جابصئ لغج شصط سطى 
المةامع  بظغئ  طساعى  سطى  بض  افشضار،  طساعى 
شغ  سطغه  السمض  تط  طا  إن  لطصعل  ظسعد  وصغاداته؛ 
أي  شحض  أبعاب  طظ  باب  أول  ضان  لسظعات  الحام 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الاالغئ: افطعر  ظساسرض  الةعاب  لاعضغح  الةعاب: 
تظفغثعا  وذرغصئ  طضان  شغ  تتمض  سمطغئ  شغ  أوقً: 
الضبغر طظ الاتثي لطظزام اإلغراظغ تط غعم الةمسئ 
الثشاع  وزارة  شغ  المسآول  اغاغال  ٢٠٢٠/١١/٢٧م 
وعثا  زاده،  شثري  طتسظ  اإلغراظغ  الظعوي  والسالط 
شغطص  صائث  اغاغال  سظ  أعمغئ  غصض  ق  ضئغر  اغاغال 
٢٠٢٠م،  الباظغ  ضاظعن  شغ  جطغماظغ  صاجط  الصثس 
تغث (وتفغث تصارغر بأن دبطعطاجغغظ غخفعظه بأظه 
"أبع الصظئطئ اإلغراظغئ". بغ بغ جغ، ٢٠٢٠/١١/٢٧م)، 
شغ  طتعرغئ  ضئغرة  حثخغٌئ  ظاتغئ  طظ  شعع 
وطظ  إلغران،  والخاروخغ  الظعوي  الئرظاطةغظ 
بض  إغران،  داخض  السمطغئ  تمئ  شصث  أخرى  ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣ظاتغئ 

طلب الحكم بما مجموعه ٥٢,٥ سنة سجنًا
ألربعة أعضاء من حزب التحرير في تركيا

اغاغال السالط الظعوي شثري زاده

/raiahnews @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: شغ ٢٠٢٠/١٢/٦م ظصطئ شراظج٢٤ سظ السمغث سطغ شثوي ظائإ صائث الترس البعري (أن اغاغال 
السالط الظعوي طتسظ شثري زادة تط بإذقق ١٣ رخاخئ طظ رحاش ضان غرضج سطى وجه زادة بضمرة 
طاطعرة بمساسثة الثضاء اقخطظاسغ)، وضان صئض ذلك شغ ٢٠٢٠/١٢/٢م صث خادق طةطج خغاظئ الثجاعر 
المحرف سطى سمض طةطج الحعرى (الئرلمان) اإلغراظغ، سطى طحروع صاظعن خاص بجغادة تثخغإ الغعراظغعم 
إلى ٢٠٪ تط تئظغه طآخرا شغ ظض اغاغال السالط الظعوي طتسظ شثري زاده... وضان عثا الصاظعن صث أبار جثق 
بغظ تضعطئ الرئغج تسظ روتاظغ الاغ سارضاه ووخفاه بأظه "ضار"، وبغظ الئرلمان الثي أصر الصاظعن 
بئظعده الاسسئ! شضغش غضعن الثقف بثقً طظ اقتفاق سطى الصغام بسمض اظاصاطغ ضث الةعئ الاغ تصش وراء 
اغاغال أعط السطماء الظعوغغظ المسطمغظ شغ إغران، وخاخئ أن إغران تسطظ أن دولئ غععد عغ طظ وراء عثا 
السمض؟ أم أن عثا الثقف عع لطّغ خفتئ السالط الظعوي ضما ذعى الظزام اإلغراظغ خفتئ صاجط جطغماظغ؟

raya_no_317.indd   1raya_no_317.indd   1 14.12.2020   12:33:4714.12.2020   12:33:47



افربساء ١ طظ جمادى افولى ١٤٤٢ عـ المعاشص ١٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٣١٧

٢٠٢٠/١١/٢٩م  باارغت  ترغئغعن  جعدان  طعصع  ظحر 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٣ شغ  الثرذعم  (وخض 
بدع  وطضث  (إجرائغطغ)،  وشث  افولى  لطمرة  الةاري 
زغارة  وعغ  سسضرغغظ،  صادة  شغعا  الاصى  جاسات، 
صال طةطج العزراء إظه ق غسطط بعا ولط غثطط لعا، 
الفضغ  طتمث  السغادة  طةطج  باجط  الماتثث  وصال 
الخادرة  تضاغات  ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  جطغمان، 
افتث ٢٠٢٠/١١/٢٩م: "العشث (اإلجرائغطغ) اباثر زغارته 
لطسعدان، بطعاف سطى طظزعطئ الخظاسات الثشاسغئ 
بسسضرغغظ".  شغعا  والاصى  المسطتئ،  لطصعات  الاابسئ 
وأحار إلى أن العشث ظاصح صداغا اطاظع سظ تفخغطعا 
شغ العصئ الراعظ، طآضثًا سطى أن الجغارة ضاظئ ذات 
ذئغسئ سسضرغئ، دون الاطرق إلى جعاظإ جغاجغئ).

بطشئ  طثى  أي  إلى  غائغظ  أسقه  الثئر  إلى  باإلحارة 
شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  بصادة  والةرأة  العصاتئ 
سطى  الصائط  اقجاسماري  المحروع  طع  الاماعغ 
ضغان  طع  تاعاذأ  وأن  بقدظا،  طظ  الضاشرغظ  تمضغظ 
طةرم طتاض، وتضحش لعط طظزعطئ سسضرغئ، وعط 
َأَحثَّ  ﴿َلَاِةَثنَّ  تسالى:  اهللا  شغعط  صال  الثغظ  افسثاء 
الظَّاِس َسَثاَوًة لِّطَِّثغَظ آَطُظعْا اْلَغُععَد َوالَِّثغَظ َأْحَرُضعْا﴾. 
شغه  غافص  المحروع  عثا  أن  أسقه  الثئر  غآضث  بض 
شغ  شعط  وطثظغغظ،  سسضرغغظ  التضعطئ  صادة  ضض 
سزط الثغاظئ وصثارة السمالئ جعاء، وعثا طا أضثته 

وأشسالعط. تخرغتاتعط 
الثشاسغئ  والمصثرات  السسضرغئ  الصغادات  ضحش  إن 
العضسغئ  افظزمئ  تاى  سطغعا  تساصإ  خغاظئ  لفسثاء 
عآقء  غصرأ  ألط  وحرغساعا.  افطئ  دغظ  سظ  شدق 
سظه  سئر  الثي  السعدان  لاثطغر  غععد  طحروع  سظ 
شغ  دخار  آشغ  غععد  ضغان  شغ  الثاخطغ  افطظ  طثغر 
السعدان  أعض  غصغط  ق  تاى  المحععرة،  طتاضرته 
دولئ صعغئ تمطك صرارعا وتاتضط شغ برواتعا وتصطع 

أغادي الضاشرغظ المساسمرغظ؟!
شغ  المثظغعن  التضام  افطر،  بادئ  شغ  ظاشص،  لصث 
وتاولعا  الاطئغع،  طعضعع  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ 
الضثب سطى الرأي السام المسطط الثي غضره الاطئغع 
اهللا  "سئث  أن  ُظحر  ٢٠٢٠/٨/٢٥م  شفغ  طئثئغ،  بحضض 
تمثوك، أخئر وزغر الثارجغئ افطرغضغ بأن تضعطاه 
وصال  (إجرائغض)".  طع  لطاطئغع  تفعغدا  تمطك  ق 
شغخض  التضعطئ،  باجط  الرجمغ  الماتثث  تغظعا 
تفعغدا  اقظاصالغئ  التضعطئ  تمطك  "ق  خالح:  طتمث 
طع  الاطئغع  بحأن  لطاصرغر  المعام  عثه  غاسثى 
الترغئ  صعى  "أبطشئ  ٢٠٢٠/٨/٢٤م:  وشغ  (إجرائغض)". 
رشدعا  تمثوك،  اهللا  سئث  العزراء  رئغج  والاشغغر، 
وتتئ  (إجرائغض)".  طع  لطاطئغع  خطعات  أي  اتثاذ 
الئرعان  غضّثب  السعداظغ  العزراء  "طةطج  سظعان: 
(إجرائغض)"  طع  الاطئغع  فزطئ  جثغث  تخسغث  شغ 
٢٠٢٠/٢/٥م:  باارغت  ترغئغعن  جعدان  طعصع  ظحر 
الاأضغث  بغاظه  شغ  التضعطئ  باجط  الماتثث  "وجثد 
طفاجؤا".  ضان  ظاظغاعع   - الئرعان  اجاماع  أن  سطى 
لسان  سطى  ترغئغعن  جعدان  ظحر  ٢٠٢٠/٨/١٨م  وشغ 
المضطش،  السعداظغئ  الثارجغئ  وزغر  الثغظ  صمر  سمر 
تخرغتات  طظ  السعداظغئ  الثارجغئ  وزارة  "تئرأت 
لطاطئغع  الاططع  شغعا  أسطظ  الاغ  الرجمغ  طاتثبعا 
الئطثغظ".  بغظ  اتخاقت  عظاك  وأن  (إجرائغض)  طع 
شغ  خالح،  طتمث  شغخض  صال  ٢٠٢٠/٩/٢١م  وشغ 
لرئغج  المراشص  العزاري  العشث  "إن  ختفغ:  تخرغح 
طةطج السغادة اقظاصالغ، ق غتمض تفعغدًا لمظاصحئ 
طعصش  أن  سطى  خالح  وأضث  (إجرائغض)".  طع  الاطئغع 
بقده بابئ تغال الاطئغع طع (إجرائغض)، وذلك فظظا 
عثه  طبض  شغ  صرار  قتثاذ  تفعغخ  لثغظا  "لغج 

افطعر، وعغ طظ طعام تضعطئ طظاثئئ، وطا زلظا سظث 
السثل  وزغر  أن  إق  سظه".  ظاراجع  ولط  المعصش،  ذات 
باخرغتات  افطرغضغ  العشث  طع  الطصاء  عثا  بسث  جاء 
تآضث تعاذآ التضعطئ وخدعسعا لاسطغمات الضاشرغظ 
٢٠٢٠/١٠/٢٤م  شغ  ترغئغعن  جعدان  طعصع  ظحر  تغث 
اقظاصال  تضعطئ  إن  السعداظغئ،  السثل  وزارة  "صالئ 
شغ  (إجرائغض)  طع  سقصات  إلصاطئ  تفعغدًا  تماطك 
جئغض تتصغص طخالح السعدان"، وأضاف وزغر السثل 
ظخر الثغظ سئث الئاري: "العبغصئ الثجاعرغئ ق تدع 
وق  والاعازن..  واقجاصقلغئ  المخطتئ  غغر  صغعدًا 

تمظع إصاطئ سقصات طع (إجرائغض)".
لصث ذالإ عآقء التضام السفعاء أطرغضا بثشع طئطس 
أرض  وتسطغط  الصثر،  المطش  عثا  إلضمال  المال  طظ 
جغؤئ  طثابراتعا  وأجعجة  لغععد  الطغئئ  السعدان 
طعصع  ظحر  ٢٠٢٠/٩/٤م  الةمسئ  غعم  شفغ  الثضر، 
ذطإ  "السعدان  بسظعان:  تصرغرًا  ترغئغعن  جعدان 
طساسثات طالغئ ضثمئ طظ واحظطظ ظزغر الاطئغع 
طخادر  "صالئ  الاصرغر:  شغ  جاء  تغث  (إجرائغض)"  طع 
طساسثات  ذطإ  السعدان  إن  طعبعصئ  دبطعطاجغئ 
وإزالئ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  طظ  ضئغرة  طالغئ 
ظزغر  لقرعاب  الراسغئ  الثول  صائمئ  طظ  اجمه 
بتسإ  المخادر  وضحفئ  (إجرائغض).  طع  الاطئغع 
طاغضض  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أن  "إغقف"  ختغفئ 
بعطئغع صثم سرضًا طالغًا طاعاضسًا لطتضعطئ بصغمئ ٥٠ 
ططغعن دوقر طصابض المعاشصئ سطى اقظدمام لسمطغئ 
الاطئغع!!! وظصطئ الختغفئ سظ المخادر تأضغثعا أن 
الثرذعم صثطئ بالمصابض قئتئ لطمضاجإ المظازرة 
والتخعل  اإلرعاب،  قئتئ  طظ  اجمه  رشع  تادمظ 
ططغارات  سحرة  سظ  تصض  ق  طالغئ  طساسثات  سطى 
الثاظصئ...  اقصاخادغئ  افزطئ  طظ  لطثروج  دوقر 
٢٠٢٠/٩/٢م،  افربساء  ظصطئ  "الاغار"  ختغفئ  وضاظئ 
إن  صال  الثغظ  صمر  سمر  المضطش  الثارجغئ  وزغر  سظ 
عثه  وسعد".  إظما  واضتًا،  الاجاطًا  غصثم  "لط  بعطئغع 

عغ تصغصئ جماجرة السغاجئ عآقء.
سطى  طافصعن  السططئ  شغ  والمثظغغظ  السسضر  إن 
المططثئ  الضغان  عثا  طع  الاطئغع  خغاظئ  ارتضاب 
المئارك،  الحام  أعض  طظ  المسطمغظ  بثطاء  أغادغه 
وإن طا غخرح به التضام المثظغعن عع ضثب وظفاق، 
والظفاق  الضثب  طظ  الئاب  عثا  شغ  تحئه  وعغ 
رئغج  "إن  تاغمج:  ظغعغعرك  ختغفئ  ظحرته  طا 
المةطج السغادي شغ السعدان سئث الفااح الئرعان 
طع  السقصئ  بأن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أبطس 
صاظعن  الضعظشرس  غةج  لط  طا  تاطعر  لظ  (إجرائغض) 
التخاظئ السغادغئ" (جعدان ترغئغعن ٢٠٢٠/١٢/١م). 
شغ  جاء  شصث  حغؤًا،  أطره  طظ  غمطك  ق  الئرعان  إن 
الختغفئ  "وأحارت  أسقه:  العارد  ظفسه  الاصرغر 
تفض  إلصاطئ  غثطط  افبغخ  الئغئ  أن  إلى  ضثلك 
و(إجرائغض)  السعدان  بغظ  لطافاعمات  رجمغ  تعصغع 

خقل دغسمئر الةاري".
وعثا غآضث أن عثه التضعطئ ضشغرعا طظ التضعطات 
دولئ  عثم  بسث  المساسمر،  أظحأعا  الاغ  العذظغئ 
الثقشئ، تسارزق طظ جرائمعا وخغاظاعا هللا ولرجعله 
ضالُثطى،  اقجاسمارغئ  الثول  تترضعا  ولطمآطظغظ، 
بطثًا  تتضط  أن  تساتص  العخش  بعثا  تضعطات  شعض 

ضرغمًا طبض السعدان؟!
أسظاصعط  سظ  غجغطعا  أن  السعدان  أعض  سطى  وجإ 
التضام السفعاء، بإصاطئ تضط اإلجقم وتطئغص حرسه، 

 سئر دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

المظاشث  إغرادات  طظ  الضردغغظ  التجبغظ  تخغطئ  بأن 
التثودغئ تخض ٢٠٠ ططغعن دوقر حعرغا، وأضث بأن 
التجب  عع  اإلصطغط  بروات  ظعإ  سظ  افول  المسآول 
طسرور  صغام  طئغظا  العذظغ  واقتتاد  الثغمصراذغ 
بطرق  الظفط  باعرغإ  بارزاظغ  طسسعد  ظةض  بارزاظغ 
وتتعغض  أتراك  لاةار  وبغسه  التثود  سئر  صاظعظغئ  غغر 
الصسط اآلخر طظ الظفط إلى ضغان غععد وعغ شدغتئ 
غسرف تفاخغطعا صادة التجبغظ الضردغغظ، وأضث أظه غاط 
تسةغض واردات المئغسات شغ تساب خاص لما غثسغ 
بأظه وزغر الظفط شغ اإلصطغط آحاغ ععراطغ وتسابات 
خاخئ بأجماء سائطئ بارزاظغ شغ بظعك ترضغئ وأوروبغئ 
تتعغطعا  وسثم  لقصطغط  طالغئ  واردات  تسةغطعا  دون 

إلى الثجغظئ المرضجغئ شغ بشثاد.
سطى  شصط  تصاخر  ق  اإلصطغط  شغ  الفساد  أزطــئ  إن 
طا  بض  المآجسات  سطى  والسغطرة  الظفط  تعرغإ 
غسمى بالفدائغغظ شغ طفاخض الثولئ بسث أن ضحفئ 
تسغظئ ضه ردي سدع الئرلمان سظ التجب الثغمصراذغ 
غظعئعن  الثغظ  والفدائغغظ  الفاجثغظ  الضردجااظغ 
صعت الحسإ وغظثرون جسث اإلصطغط ذعال السظعات 
حثص  ألش   ٨٦ عظاك  بأن  تسغظئ  تصعل  الماضغئ، 
 ١٥٢ وأن  رواتــإ  خمسئ  إلى  راتإ  طظ  غساطمعن 
حثخا أظععا خثطاعط بثرجئ وزغر وغساطمعن راتئا 
شغ  وزارغا  طظخئا  طظعط  أي  غائعأ  أن  دون  تصاسثغا 
الثاخئ  الثرجات  وأن  اإلصطغط،  شغ  المتطغئ  التضعطئ 
غساطمعن خمسئ طقغغظ حعرغا ضرواتإ طظ التضعطئ 
طظ  أضبر  غساطمعن  حثص  ألش   ١٠١ طظ  أضبر  وأن 
سثا  طا  شدائغ  طعظش  ألش   ٥٥ وغعجث  واتث،  راتإ 
المعظفغظ  سثد  وغئطس  التثغثغئ،  السضك  طعظفغ 
الضردغغظ،  التجبغظ  ضعادر  طظ  وأغطئعط  طعظفًا   ٣٢
شصط  واتث،  صطار  شغه  غعجث  ق  اإلصطغط  إن  تغظ  شغ 
لسرصئ المال السام. وبالاالغ سظث التثغث سظ صداغا 
الفساد المالغ واقصاخادي شغ السراق ق غسابظى طظ 
تغث  السراق،  حمال  شغ  اإلصطغط  جططئ  شساد  ذلك 
جمغع  سطى  وذالئاظغ  سائطاا التجبغظ بارزاظغ  تسغطر 
طصالغث السططئ شغ اإلصطغط وغعغمظ طسآولع التجب 
اإلصطغط  رئغج  وأصرباء  الضردجااظغ  الثغمصراذغ 
شغ  والمالغئ  اقصاخادغئ  المعارد  ضاشئ  سطى  جابصا 
المظاشث  وإغرادات  وتعرغئه  الظفط  طظ  بثءا  اإلصطغط 
اقجابمار  لحرضات  وخــعق  والمطارات  التثودغئ 
الاغ  اإلسقم  بعجائض  واظاعاء  واإلظارظئ  واقتخاقت 
تاتضط بعا سائطئ طسسعد الئارزاظغ، وعثا طا جسطعط 
غضعظعن أحئه بالتغاان الضئغرة الاغ تطاعط طظ غصش 
طضث  تططساتعط طساشطغظ ظفعذ والثعط الثي  أطام 

شغ رئاجئ اإلصطغط طا غصارب ٢٠ ساطا.
إذقصًا  غضعن  ق  الضردغئ  المحضطئ  تض  شإن  وسطغه 
بإظحاء دولئ أو ضغان طساصض لعط، فظه جغضعن تامًا 
غمضظ  ق  ذلك  أن  سظ  شدًق  الشربغئ،  التماغئ  تتئ 
تتصغصه بثون رضا الثول الاغ شغعا أضراد فن ذلك 
غعثد وتثة أراضغعا، وغآدي إلى تفسثعا، وإظما تض 
ضمظ  غاط  الصعطغات  طظ  وغغرعط  افضراد،  طحضطئ 
وافتراك  طسطمعن  شافضراد  العاتثة،  افطئ  طحروع 
وضثلك  طسطمعن،  السرب  غالئغئ  أن  ضما  طسطمعن 
وجعاعط،  والئاضسااظغعن  وافششان  والئربر  الفرس 
الخقة  ــه  وآل سطغه  طتمث  أطــئ  أبظاء  جمغسًا  وعــط 
والسقم، شالثسعة بغظعط غةإ أن تعجه إلى الاعتث 
إلغةاد  السمض  وسطى  رجعله،  وجظئ  اهللا  ضااب  سطى 
الراحثة،  الثقشئ  ضمظ  العاتثة  اإلجقطغئ  افطئ 
الاغ تتضمعط بحرع اهللا، رساغا طاساوغظ شغ التصعق 
 « ِيٍّ ِإالَّ ِالَّْقَ َ ِيٍّ َعَلى َع َل ِلَعَ ْ والعاجئات، «َال َف
شاصطع غث ضض سابث وجارق لبرواتعط وتساسغث لعط 
وتتصص  المسطعبئ  وبرواتعط  المظععبئ  تصعصعط 
لعط رغث السغح وُتسظ الرساغئ، شالبروات ق تظدإ 
شردًا  شردًا  الظاس  تاجات  إلحئاع  ضاشغئ  وعغ  أبثًا، 
تعزغع  إتسان  شغ  شصط  الصدغئ  وإظما  تاطًا،  إحئاسًا 
الثي  والظزام  طظعا،  وتمضغظعط  بغظعط،  البروة  عثه 
والسغح  والــرشــاه  السسادة  وغتصص  ذلــك  غدمظ 
الضرغط لطرسغئ عع تتضغط اإلجقم شصط. وخااطًا سطى 
المسطمغظ الغعم سربًا وسةمًا وضردًا أن غظافدعا ضث 
طظ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  وغظعدعا  تضاطعط، 
جثغث باجاؤخال عثه الثوغقت الضرتعظغئ الاغ تظزر 
إلغعط ظزرة دوظغئ، وتمارس سطغعط خظعف السثاب، 
وأن غسمطعا طع تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى 

 ﴾طظعاج الظئعة، ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن

ضردجاان السراق
سطى ُخطا بعرة تحرغظ ضث الفاجثغظ

افربساء  غعم  طظث  السراق،  ضردجاان  إصطغط  غحعث 
الماضغ، تزاعرات تطالإ بخرف رواتإ المعظفغظ 
والاتضط  السام  المال  وظعإ  الفساد  سطى  والصداء 
لخالح  التثودغئ  والمسابر  الظفطغئ  اإلصطغط  ببروات 
تثططاعا  طا  جرسان  وسعائطعط،  السططئ  أتجاب  صادة 
احائاضات بغظ المتاةغظ والصعات افطظغئ راح ضتغاعا 
جائ صاطى وسحرات الةرتى واساصال السحرات طظعط، 
وخعقً إلى ترق طصاّر تجبغئ وتعثغث بالاخسغث. تغث 
تمطك  ضردغئ  أتجاب  بقبئ  طصرات  المتاةعن  أترق 
تمبغق شغ تضعطئ اإلصطغط وشغ الئرلمان اقتتادي شغ 
بجساطئ  الضردجااظغ  الثغمصراذغ  التجب  عغ  بشثاد؛ 
الضردجااظغ  العذظغ  واقتتاد  الئارزاظغ،  طسسعد 
الثي أجسه الرئغج السراصغ الراتض جقل الطالئاظغ، 
وترضئ الاشغغر الاغ أجسعا السغاجغ الضردي الراتض 
ظغحروان طخطفى. وبسثعا اتسع ظطاق اقتاةاجات 
إلى طا ق غصض سظ جئ بطثات صرب السطغماظغئ، ضما 
حماق،  دععك  إلى   - طتطغئ  طخادر  وشص   - اطاثت 
أطظغ  اجاظفار  وصع  سطى  أربغض  الساخمئ  تسغح  شغما 
طخادر  ذضرت  تغث  اقتاةاجات.  قظطقق  تتسئا 
ضردجاان  شغ  دععك  جضان  طظ  سظاخر  أن  طتطغئ 
افتجاب  ضث  التراك  شغ  المحارضئ  لثسعة  اجاةابعا 
السططات  لضظ  خفعشعط  تظزغط  وتاولعا  التاضمئ 
السحرات  واساصطئ  باغااعط  الئارزاظغ  لتجب  الاابسئ 
شرض  الئارزاظغ  تجب  أن  المخادر  وأضاشئ  طظعط. 
اإلصطغط  ساخمئ  أربغض  طثغظئ  شغ  طحثدة  إجــراءات 

الضردي، لمظع وخعل اقتاةاجات إلغعا.
ضردجاان  شغ  الضئغرغظ  التجبغظ  المازاعرون  غاعط 
الاغ  لطرواتإ،  المثخخئ  افطــعال  سطى  باقجاغقء 
ترجطعا بشثاد حعرغا، شدق سظ اتاضار جمغع البروات 
شغ اإلصطغط، وَصْخِر الاسغغظ شغ العظائش المعمئ سطى 
ظفط  رعظ  سظ  ظاعغك  والطالئاظغ،  الئارزاظغ  أصارب 
سطى  التخعل  لصاء  خارجغئ  جعات  لخالح  اإلصطغط 
سمعقت بالمقغغظ طظ الثوقرات خارج تثود الصاظعن. 
التضعطئ  إن  اإلصطغط  شغ  طعظفعن  غصعل  تغظ  شغ 
الضردغئ طثغظئ لعط برواتإ ٣٦ حعرا تسطماعا طظ 
لعا.  المثخخئ  افبــعاب  غغر  شغ  وخرشاعا  بشثاد، 
افدغإ،  طتسظ  السغاجغ،  المتطض  صال  جعاه،  طظ 
شغ تثغث لمعصع "الترة"، إّن "وضع اإلظسان الضردي 
والمعظش خسإ لطشاغئ، شعض طظ المسصعل أن غاطصى 
المعظش راتإ جظئ خقل خمج جظعات؟" طدغفاً "عض 
رواتإ  أربسئ  غأخث  أّن  السالط  شغ  طعظش  أي  غاتمض 
المسغحغ  "العضع  أّن  سطى  وحثد  حعرًا؟".   ١٢ خقل 
جغأ، وطظ الطئغسغ أن غصعم المازاعرون بترق طصار 
افتجاب السغاجغئ والثوائر التضعطغئ، ق جغما شغ ظض 

غغاب الثغمصراذغئ وتثاول السططئ شغ اإلصطغط".
شمظث اظثفاض أجسار الظفط شغ ٢٠١٤، غساظغ اإلصطغط 
الضردي بحثة طظ خسعبئ دشع رواتإ بسئإ الثقشات 
بغظ أربغض وبشثاد تعل واردات ظفط اإلصطغط وطظاشثه 
إرجال  المرضجغئ  التضعطئ  تحارط  تغث  التثودغئ 
ربع ططغعن برطغض طظ ظفط اإلصطغط إلى حرضئ جعطع 
لاخثغر الظفط السراصغ غعطغا صئض إرجال تثخغخات 
اإلصطغط طظ المعازظئ الساطئ لطئقد وطظ ضمظعا رواتإ 
طعظفغ اإلصطغط وعع طا ترشده تضعطئ اإلصطغط، تغث 
غصعل صطاع واجع طظ افضراد شغ السطغماظغئ إن تجب 
الئارزاظغ غسرصض الافاعط طع بشثاد إلظعارعا بمزعر 
الماسسش ضث التصعق الضردغئ. سطى إبر ذلك أخثت 
طثاطفئ  بثغارات  تطعح  السطغماظغئ  شغ  سثغثة  أذراف 
تفاعط  إلى  الثعاب  أتثعا  افزطئ،  عثه  طظ  لطثروج 
بحأن  بشثاد  شغ  المرضج  تضعطئ  طع  وطظفرد  طئاحر 
الماسظائ.  أربغض  طعاصش  سظ  بسغثا  المعظفغظ،  رواتإ 
اإلصطغط  سظ  السطغماظغئ  اظفخال  بثغار  آخرون  وغطّعح 
الضردي وإسقظعا إصطغما طساصق، وعع خغار غسمح به 
تاعط  بغظما  طتثدة.  حروط  وشص  السراصغ  الثجاعر 
بئغع  والطالئاظغ  الئارزاظغ  تجبغ  الضردغئ  المسارضئ 
ظتع ٥٠٠ ألش برطغض طظ الظفط المساثرج طظ تصعل 
اإلصطغط لارضغا غعطغا، دون إسقن، سطى أن سعائث الةجء 
تسابات  إلى  تثعإ  التخئ  عثه  طئغسات  طظ  افضئر 
جرغئ. غداف إلى ذلك طا غسرف باإلغرادات غغر الظفطغئ 
وعغ الةئاغئ طصابض الثثطات الساطئ والدرائإ، شدق 
سظ سعائث المظاشث التثودغئ طع ترضغا وإغران، طا غةسض 
اإلصطغط الضردي برغا لطشاغئ، وغسمص أبر المفاجأة طظ 
شحطه شغ تأطغظ رواتإ طعظفغه. شصث ضحش حاجعار 
سئث العاتث رئغج ترضئ الةغض الةثغث طسطعطات تفغث 
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سسضر السعدان ق غضافعن بالاطئغع
بض غططسعن غععد سطى طظزعطِئ الثشاعِ السسضرغِئ
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تتئ رساغئ وزغر افوصاف والحآون اإلجقطغئ افردظغ، تسصث ضطغات الحرغسئ شغ الةاطسات افردظغئ، بالاساون طع 
العضالئ افلماظغئ لطاساون الثولغ، المآتمر افول لططئئ ضطغات الحرغسئ شغ الةاطسات افردظغئ بسظعان: "العاصع 
المائغ شغ افردن... الاتثغات والتطعل طظ طظزعر إجقطغ"، والثي سصث باجاثثام تطئغص الجوم غعم السئئ. 
طظ جاظئه وجه المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن سئر بغان ختفغ، رجالئ إلى سمثاء ودضاترة 
ضطغات الحرغسئ، وإلى الصائمغظ سطى عثا المآتمر صئغض اظسصاده، صال شغعا: لصث سّث اإلجقُم الماء طظ المطضغات 
الساطئ الاغ جسض الحارُع ططضغاعا لةماسئ المسطمغظ، وطظع افشراد طظ تمطضعا، ولثلك شغترم خخثخاعا وبغسعا 
لحرضئ طسّغظئ، ضما عع العاصع شغ افردن. ولفئ الئغان إلى أن طحضطئ المغاه شغ افردن عغ شغ أجاجعا طحضطئ 
جغاجغئ، تاسطص بظحأة افردن ضضغان، وبظزام تضمه، وبسقصئ تضاطه طع غععد، شصث أخث ضغان غععد ضمغات 
ضئغرة طظ طغاه افردن، إطا باقتاقل، أو باقتفاصغات، أو بالسرصات. وحثد الئغان سطى أن تض صدغئ المغاه شغ 
افردن تقً جثرغاً غةإ أن غضعن سطى طساعى المظطصئ وافطئ ولغج سطى طساعى طتطّغ أو إصطغمّغ. شالبروة 
المائغئ المعجعدة شغ المظطصئ عغ ططضغئ ساطئ لفطئ وغةإ أن غظافع جمغع أبظائعا طظعا، شغةإ أن تاعتث افطئ 
شغ ضغاٍن جغاجغٍّ واتث، لغجغض ضغاَن غععد؛ وبثلك تتض طحضطئ المغاه تقً جثرغاً شغ افردن والمظطصئ ضطعا. 
واخااط الئغان بطفئ الظزر إلى الضاغإ الثي أخثره تجب الاترغر سام ١٩٩٩م بسظعان: (طحضطئ المغاه شغ افردن، 
طا تّطعا؟)، إذ وضح شغه المحضطئ طع تّطعا، وبغظ شغه واصع المغاه وطثجوظعا وتعزغسعا شغ افردن، وطصارظئ طا 

تتعغه افردن طظ طثجون طع طا غتااجه الظاس وطع طا ُغسطإ طظعا، وضض ذلك بافرصام واإلتخائغات المعبصئ.

رسالة من حزب التحرير/ والية األردن
إلى كليات الشريعة والقائمين على مؤتمر "الواقع المائي في األردن"
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أطرغضا. داخض  اقظصسام  شغ  وزغادة  تحظب 
باظغًا: وسمطغئ اقغاغال عثه الاغ جارسئ إغران إلى 
وضسعا  غمضظ  ضان  باظفغثعا  غععد  ضغان  اتعام 
إضساف  إلى  التبغث  غععد  ضغان  جسغ  باب  شغ 
والخاروخغئ  الظعوغئ  اقجاراتغةغئ  الصثرات 
والظفغ  اقخائاء  غععد  لضغان  غمضظ  وضان  إلغران، 
طتامطئ،  اظاصاطغئ  شسض  ردات  غاةظإ  تاى  ضسادته 
بالاطمغح  صام  بض  ذلك،  غفسض  لط  المرة  عثه  لضظه 
الثي غرصى إلى طساعى الاخرغح بأظه عع طظ ظفث 
أخدر  ضعء  بثون  غضعن  ق  وعثا  السمطغئ،  عثه 
ضاظئ  تراطإ  إدارة  إن  بض  تراطإ.  إدارة  طظ  ضئغر 
راضغئ سطى افصض سظ سمطغئ اقغاغال الاغ صام بعا 

سطى ذلك: وافدلئ  غععد!  ضغان 
١- أساد الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ ظحر أخئار 
اقغاغال  سمطغئ  تعل  "تعغار"  طعصع  شغ  تسابه  سئر 
لختغفئ  تصرغر  ظحر  "تعغار"  شغ  تراطإ  (وأساد 
"ظغعغعرك تاغمج" سظ اغاغال شثري زاده. ضما أساد 
غعجغ  اإلجرائغطغ  لطختفغ  تشرغثة  ظحر  تراطإ 
رئغسا  ضان  السالط  عثا  أن  سطى  تظص  طغطمان 
طططعبا  ضان  وأظه  السري  السسضري  إغران  لئرظاطب 
لثى جعاز اقجاثئارات اإلجرائغطغ "المعجاد" سطى 
طثى جظغظ وأن اغاغاله غعجه ضربئ إلى إغران طظ 
٢٠٢٠/١١/٢٧م)  تغ،  آر  والمعظغئ...  الظفسغئ  الظاتغئ 

وضأظه غاتثى إغران أن تصعم بأي رد!
٢٠٢٠/١١/٢٨م  الفدائغئ  الةجغرة  صظاة  ظصطئ  وصث   -٢
وطعصسعا اإللضاروظغ سظ ظاظغاعع رئغج وزراء ضغان 
ضغاظه  طسآولغئ  إلى  السادة  غغر  سطى  تطمغته  غععد 
سظ سمطغئ اقغاغال، (ظحر رئغج العزراء اإلجرائغطغ 
شغه،  اجاسرض  طسةق  طصطسا  ظاظغاعع  بظغاطغظ 
سطى غغر السادة، إظةازاته الاغ صال إظه تصصعا سطى 
أن  لقظائاه  القشئ  وضان  المظخرم.  افجئعع  طثار 
جغساسرض  إظه  بالصعل  الاسةغض  اجاعض  ظاظغاعع 
غساطغع  ق  فظه  ضطعا  لغج  لضظ  إظةازاته،  بسخ 
بض  غظش،  ولط  غثائأ  لط  غععد  ضغان  أن  أي  ذلك). 
إسقظه  وضثلك  بمسآولغاه،  غخرح  وضأظه  غطمح 
السالط. سئر  جفاراته  شغ  الصخعى  الاأعإ  تالئ  سظ 

افطرغضغ  اإلسقن  جاء  والعسغث  الاعثغث  وطظ   -٣
إرجال  سظ  اقغاغال  غعم  شغ  أي  ٢٠٢٠/١١/٢٧م،  شغ 
ظغمغاج"  إس  إس  "غع  افطرغضغئ  الطائرات  تاططئ 
سمطغئ  وصئغض  أخرى...  تربغئ  جفظ  طع  الثطغب  إلى 
افطرغضغئ   ٥٢ بغ  صاذشئ  إرجال  ضان  اقغاغال 
تراطإ  تتثغر  اقغاغال  سمطغئ  وبسث  الثطغب،  إلى 
سظ  بعجئ،  واحظطظ  ختغفئ  (ظصطئ  طثطر،  برد 
تراطإ  دوظالث  الرئغج  أن  أطرغضغغظ،  طسآولغظ 
أطرغضغ  أي  ُصاض  إذا  و"جاتص"  شعري  باظاصام  عثد 
سظه  ضحفئ  الثي  الاعثغث  عثا  وغأتغ  السراق.  شغ 
الظعوي  السالط  طصاض  طع  بالاجاطظ  بعجئ  واحظطظ 
الةمسئ.  ذعران  صرب  زاده  شثري  طتسظ  اإلغراظغ 

٢٠٢٠/١١/٢٨م). الترة، 
بالبًا: وطسظى ضض ذلك أن إدارة تراطإ وطسعا ضغان 
شغ  شّسال  بردٍّ  تصعم  لظ  إغران  أن  غثرضان  غععد، 
إغران  أن  وبثاخئ  أطرغضا  شغ  التضط  اظاصال  شارة 
"المظاثإ"  افطرغضغ  الرئغج  غأتغعا  أن  تأطض 
تراطإ  أن  السطط  طع  عثا  جثغث!  بحغء  باغثن 
وباغثن ق غثاطفان إق شغ العجائض وافجالغإ وإق 
أتئاسعما  ضض  شعق  ضطغعما  سظث  أطرغضا  شمخطتئ 
تثبر  وطظ  افشقك،  شغ  والثائرغظ  السمقء  طظ 
ذلك غةثه واضتًا... وعضثا شإن إغران تطش وتثور 
أذعان  لخرف  أخرى  صداغا  سطى  وترضج  الرد  تعل 
الرأي السام إلى أطعر أخرى غغر الرد السسضري الثي 

الةمععر: به  غطالإ 
أعط  ضث  اقغاغال  سمطغئ  طسائرة  إغران  تخرح   -١
والخاروخغ  الظعوي  برظاطةعا  شغ  وطسآول  سالط 
رغط  "الفعضى"  شغ  إلغصاسعا  شت  طةرد  عغ 
سطى  تسطظ  وعغ  غععد)،  (ضغان  بالمثبر  طسرشاعا 
وطظ  المثبر  عثا  بأن  روتاظغ  رئغسعا  لسان 
شعضى،  بثطص  غفّضرون  (عط  تراطإ  إدارة  ورائه 
ولظ  أقسغئعط  ضحفظا  أظظا  غثرضعا  أن  سطغعط  لضظ 
شإغران  الثئغبئ)...  أعثاشعط  تتصغص  شغ  غظةتعا 
ضربات  ذلك  صئض  ضربعا  وصث  غدربعا،  طظ  تسطط 
جعرغا  شغ  جظثعا  ضث  وضربات  سطمائعا،  ضث 
ولظ  ترد،  لظ  بأظعا  تسطظ  اآلن  عغ  بط  والسراق، 
تصع شغ الفت... وتسث افغام لصثوم باغثن لطرئاجئ 
بمساداتعا  تائةح  الاغ  إغران  عغ  عثه  أطرغضا!  شغ 
"المعت  سالغًا  غاشطاتعا  وترشع  افضئر"،  "لطحغطان 
إدارة  ضحفئ  وصث  إلجرائغض"،  المعت  فطرغضا، 
تراطإ بحضض ق لئج شغه زغش عثا السثاء اإلغراظغ 
فطرغضا، إذ صاطئ إدارة تراطإ باغاغال سطظغ وضئغر 
اإلغراظغ  البعري  الترس  شغ  الصثس  شغطص  لصائث 
صاطئ  بط   ،٢٠٢٠ طططع  السراق  شغ  جطغماظغ  صاجط 
طاةاعطئ  السراق  سطى  تاضمًا  الضاظمغ  بعضع 
الثثطات  ضض  وطاةاعطئ  بثلك،  إغران  رغئئ  سثم 

جعرغا...! وغغر  جعرغا  شغ  فطرغضا  اإلغراظغئ 
سظ  افذعان  لخرف  إغران  سطغه  ترضج  آخر  وأطر   -٢

طعضعع  سطى  الارضغج  وعع  الفسال  السسضري  الرد 
صئض  سطغه  ضاظئ  ضما   ٪٢٠ إلى  الاثخغإ  تخسغث 
إلى  تثفده  بأن  ألجطعا  الثي  الظعوي  اقتفاق 
دون  لضظ  غضعن  أن  غةإ  الاخسغث  وعثا   ،٪٣،٦٧
والمةالج  التضعطئ  بغظ  خقف  ظصطئ  غخئح  أن 
السسضري  الرد  سظ  الظاس  أظزار  لخرف  افخرى 
والتضعطئ  خغرًا  غراه  الحعرى  شمةطج  المظاجإ، 
تسظ  اإلغراظغ  الرئغج  (أسطظ  وحرا!  ضارًا  تراه 
التضعطئ،  اجاماع  خقل  افربساء،  الغعم  روتاظغ، 
السصعبات  لمعاجعئ  صاظعن  طحروع  رشخ  سظ 
اإلغراظغ  السالط  اغاغال  سطى  والرّد  افطرغضغئ 
اإلغراظغ  الئرلمان  أصّره  زادة،  شثري  طتسظ  الئارز 
البقباء.  أطج  المتاشزعن،  سطغه  غسغطر  الثي 
صرار  أن  اإلغراظغ،  لطاطفجغعن  وشصًا  روتاظغ،  واسائر 
الاغ  الصرارات  تطك  أعط  وضان  "ضار"...  الئرلمان 
ظسئئ  رشع  "المتاشر"،  اإلغراظغ  الئرلمان  اتثثعا 
وإلشاء  المائئ،  شغ   ٢٠ إلى  الغعراظغعم  تثخغإ 
الثولغئ  لطعضالئ  اإلضاشغ  بالئروتعضعل  السمض 
الاعخض  وصئض  إغران  أن  سطمًا  الثرغئ،...  لططاصئ 
بظسئئ  الغعراظغعم  تظاب  ضاظئ  الظعوي  اقتفاق  إلى 
بمعجإ  تسعثت  لضظعا  المائئ،  شغ   ٢٠ تثخغإ 
السربغ  المائئ"...  شغ   ٣,٦٧ إلى  باثفغدعا  اقتفاق 
طةطج  (خادق  وضثلك  ٢٠٢٠/١٢/٢م).  الةثغث 
طةطج  سمض  سطى  المحرف  الثجاعر  خغاظئ 
صاظعن  طحروع  سطى  اإلغراظغ،  "الئرلمان"  الحعرى 
طآخرا  تئظغه  تط  الغعراظغعم  تثخغإ  بجغادة  خاص 
شغ ظض اغاغال السالط الظعوي طتسظ شثري زاده... 
شغ  التاضمئ  الظثئئ  بغظ  جثق  الصاظعن  عثا  وأبار 
سظ  روتاظغ  تسظ  الرئغج  تضعطئ  وأسربئ  إغران 

٢٠٢٠/١٢/٢م). الغعم  روجغا  له...  طسارضاعا 
ذلك  ضض  أن  إلغه  الاظعغه  طظ  بث  ق  وطما  رابسًا: 
طع  روابطعا  صطسئ  صث  تراطإ  إدارة  أن  غسظغ  ق 
إغران، ولضظعا صث زادت شغ اطاعان وإذقل إغران، 
وصاسثًة  واصفًئ  تثثطعا  أن  إغران  طظ  ترغث  شعغ 
وظائمًئ، أي أن تثور بالضاطض طع المخالح افطرغضغئ 
شصث  تئثلئ،  ضغفما  افطرغضغئ  اإلدارات  ورغئات 
جئص أن اغاغض صاجط جطغماظغ، وإغران عثدت بط 
سطغه"  "طافص  وضأظه  "طتسعبًا"  صخفًا  الظاغةئ  ضاظئ 
لصاسثة سغظ افجث شغ السراق، بط اظاعى الاعثغث! 
طظ  حغء  سطى  الثارجغئ  إغران  أذرع  صثرة  ورغط 
ظصطئ  شصث  ذلك،  تصئض  ق  إغران  أن  إق  اقظاصام 
ختغفئ  سظ  ٢٠٢٠/١١/٢٤م  السربغ  الصثس  ختغفئ 
تدشط  إغران  أن  الئرغطاظغئ،  آي"  إغسئ  "طغثل 
اجاعثاف  أي  لعصش  السراق  شغ  ططغحغاتعا  سطى 
(إن  شصالئ:  السراق،  شغ  افطرغضغئ  لطمخالح 
وخض  الصثس  شغطص  صائث  صاظغ  إجماسغض  الةظرال 
افطرغضغئ  السفارة  اجاعثاف  طظ  جاسئ   ٢٤ بسث 
الخعارغت  طظ  بعابض  بئشثاد  الثدراء  بالمظطصئ 
بعصش  سراصغئ  شخائض  صادة  وأطر  الماضغ،  افجئعع 

افطرغضغئ). المعاصع  اجاعثاف 
سثوان  طظ  وغةري  جرى  شغما  المثصص  إن  خاطسًا: 
طسعا  افجعاء  وتعتغر  أطرغضا  وطعاشصئ  غععد  دولئ 

غةث أن افطر ضما غطغ:
١- بسث أسمال الاصارب الاغ صام بعا الرئغج تراطإ 
طع ضغان غععد طبض ظصض السفارة افطرغضغئ لطصثس 
السعري  لطةعقن  غععد  ضغان  بدط  واقساراف 
طظ  تادمظه  وطا  الصرن  خفصئ  وإذقصه  المتاض 
سطى  باتئ  تراطإ  إدارة  شإن  غععد،  ضغان  إرضاء 
تعثغثًا  غحضض  إلغران  الظعوي  الئرظاطب  بأن  صظاسئ 
ولثلك  طظه،  التث  أو  إزالاه  طظ  بث  ق  غععد  لضغان 
وطظ  السابصئ...  اإلدارات  طظ  أضبر  شغه  جارسئ 
السرغدئ  الحسئغئ  الصاسثة  أن  إلغه  الاظعغه  الةثغر 
افطرغضغغظ  طظ  المتاشزغظ"  "اإلظةغطغغظ  طظ 
لطتجب  الحسئغئ  الصاسثة  طظ  ججء  وعغ  الئغخ، 
لاعشغر  افطرغضغئ  السغاجئ  عثه  تآغث  الةمععري، 
وغسائرون  بض  غععد،  لضغان  افطظ  طظ  صثر  أصخى 

السغاجئ. طظ  أسطى  "دغظغئ"  شضرغئ  طسألئ  ذلك 
٢- بسث أن زاد اقظصسام شغ أطرغضا وبطس درجًئ تادة 
شإن إدارة تراطإ ترغث طظ تعتغر افجعاء طع إغران 
الرئغج  أطام  افوجط  الحرق  شغ  السراصغض  زغادة 
طا  إذا  تمًق  وتمطه  باغثن،  المظاثإ  الثغمصراذغ 
اقظثراط  سطى  أطرغضا  شغ  الرئاجئ  طصالغث  تسطط 
وذلك  الظفطغئ،  المظاذص  تعل  الخراسات  شغ  بصعة 
الظفط  لحرضات  اقجاراتغةغئ  الرؤغئ  زاوغئ  طظ 
غاسجز  الاغ  افطرغضغئ  السقح  وحرضات  والطاصئ 

افطرغضغئ... السغاجئ  شغ  تأبغرعا 
طظ  الرغط  وسطى  افطرغضغئ،  اقظاثابات  بظاغةئ   -٣
سثم الاخثغص الظعائغ سطغعا تاى اآلن، شإن حرضات 
الاغ  افطرغضغئ  السقح  وحرضات  والطاصئ  الظفط 
وصفئ وراء تمطئ تراطإ اقظاثابغئ، عثه الحرضات:

بما  أطرغضا  شغ  داخطغًا  الثاجر  طعصع  شغ  تئثو   -
لطمظاخ  بارغج  قتفاق  أطرغضا  سعدة  طظ  غظازرعا 
أن  غمضظ  وعثا  شادتئ...  خسائر  غضئثعا  الثي 
أجسار  تغث  طظ  الحرضات  عثه  شغ  طآبرًا  غضعن 
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ق  فظه  خارجغئ  شضرة  أي  ورشخ  خارجغ  طحروع 
تعجث صعاسث تساطغع إغةاد المحارغع الثارجغئ سطى 
افرض، وق أتجاب تصعدعا، شئصغ افطر ضمظ جغاق 
تصظ الثاخض البعري بحثخغات ططعبئ سسى أن غاط 

تتصغص المسسى بإظااج جثغث لطثولئ الَسطماظغئ.
بالتصظ  الظاس  غرضى  وتاى  جئص  طا  سطى  بظاء 
إغخالعط  الدروري  طظ  ضان  الثئغث  الثارجغ 
لتالئ طظ الغأس طظ أسمال وطظ صثرة البعرة سطى 

أعثاشعا. تتصغص 
الفخائض  بعا  تصعم  الاغ  الادغغص  جغاجات  شطغسئ 
العاصع  ولغج  السةاف،  البعرة  جظعات  طر  سطى 
إلى  المظزمات  تسسى  الاغ  والفرصئ  المسغحغ 
لتاضظئ  تروغخ  أجالغإ  إق  الظاس،  بغظ  إغةادعا 

بعرة الحام،
حثخغات  طظ  تخظغسه  غاط  طا  ضطه  ذلك  وشعق 
طظ  له  الارتغإ  تط  وطا  البعرة،  سظ  ضممبطغظ 
وأجااظئ،  جظغش  المثاطفئ؛  بسقجطعا  طآتمرات 
جعتحغ  طظ  افخرى  الةاظئغئ  اقجاماسات  وضثلك 
تاى  لطظاس  دشع  إق  وغغرعا،  وإجطظئعل  وشغّظا 
طظ  لعط  ُصرر  بما  والصئعل  اقجاسقم  راغئ  غرشسعا 
لع  تاى  سطغه،  اقتفاق  جغاط  لما  واإلذسان  طخغر، 

ضان بصاء المةرم بحار.
ضاظئ باضعرة أسمال أطرغضا رأس الاثبغر عع طآتمر 
وخرغتًا  واضتًا  شغه  بثا  والثي   ٢٠١٢ سام  جظغش 
سما  غثرج  ق  وأظه  الحام  بعرة  طظ  الثولغ  المعصش 
لطغأس  دشع  أو  لطبعرة  اتاعاء  طظ  جابصًا  ذضره  تط 

وبالاالغ الَصئعل والثدعع واقجاسقم.
افغثي  خاتئئ  الثول  طظ  ضبغر  المآتمر  تدر 
السعداء شغ بعرة الحام المئارضئ، ولط تضظ ظروف 
ضاظئ  شالبعرة  لطثول،  بالظسئئ  جغثة  المآتمر  سصث 
طةال  شق  طرة  شعق  طرة  ترتصغ  وعغ  أوجعا  شغ 
لطمساوطئ وق لطمفاوضئ شضان طظ الدروري السمض 
افطعال  شئثأت  اإلغصاع،  وضئط  الترضئ  لاتةغط 
وبثأ  غاعاشئ  السقح  وأخئح  ُتدت  السغاجغئ 
الماضرغظ،  أتدان  شغ  باقرتماء  الظفعس  ضساف 
اباطغئ  الاغ  اقباقءات  بالزععر  بثأت  تغظعا  وشغ 
بضحش  الضئغر  الفدض  تخض  ِلما  وضان  البعرة  بعا 
خفعف  ضمظ  ضان  شمظ  افصظسئ،  وإجصاط  العجعه 
طا  إلى  غاعاشث  أخئح  وطضاشتا  وطضئرا  طعطق  البعرة 
وراء التثود غاصاضى وغترف، وأخئتئ الحثخغات 
شغ  تسغح  ظظًا  بعا  غتسظعن  الظاس  ضان  الاغ 
أشضارعط  وجعء  بثخعط  أخئار  تخض  سالغئ  رشاعغئ 

طما  صرغإ  طظ  تخض  طا  ولغج  لطظاس،  وطساسغعط 
لةظئ  تحضغض  إسقظه  طظ  البعرة  صعى  ائاقف  غسمى 
اظاثابات  شغ  الثعض  واجاسثاده  لقظاثابات  سطغا 
طا  لتصغصئ  الحك  غصئض  ق  بحضض  تعضغح  إق   ٢٠٢١
إظااج  وإسادة  البعرة  إلجعاض  جسغ  إظه  صغض  صث 
الصرار  تشاشض  شصث  جثغث،  طظ  السفاح  أجث  ظزام 
وأدار ظعره لضض الادتغات، طظ أجض إرضاء جغثه، 
السغاجغ  التض  بأن   ٢٠١٢ سام  أخثره  الثي  والصرار 
أن  وسطغعط  الحام،  فعض  المططعب  عع  افطرغضغ 
طظ  ضبغرًا  إن  الصعل:  خقخئ  له؛  وغثسظعا  به  غصئطعا 
الحثخغات الاغ ادسئ أظعا بعرغئ وطةاعثة أسماعا 
لطبعرة  تظزر  شئثأت  وأغعاعا،  الصثر  السغاجغ  المال 

ظزرة طظفسئ وطخطتئ وتتصغص غاغات حثخغئ.
ضحفاعط  الفاضتئ  الضاحفئ  الحام  بعرة  ولضظ 
ق  الظفسغئ،  الحثخغات  عثه  أن  وبغظئ  وسرتعط، 
تةث  لط  ولضظ  أجث،  ظزام  تال  سظ  تالعا  غثاطش 
تخطئ  صث  الفرخئ  عغ  وعا  ذلك  لاتصغص  شرخئ 
سطغعا شغ بعرة الحام وبظاء سطغه اظضحش الشئار سظعا 

طظ أطام أظزار بعار أعض الحام.
الحام  بعرة  إلظعاء  جاعثة  تسسى  أطرغضا  إن 
المئارضئ وق تثخر جعثًا شغ ذلك وق تسثم وجغطئ 
ق  طضرعا  وضثلك  تماث  زالئ  طا  السعداء  وأغثغعا 
طظ  غزعر  طا  خقل  طظ  ذلك  ُغقتر  طعجعدًا،  غجال 
أدوات تسإ ضض طرتطئ؛ لثلك ضان لجاطا سطى أعض 
بخغرة  سطى  وجغرعط  بسمطعط  غاتخظعا  أن  الحام 
ضما شسض تئغئعط طظ َصئُض، شطغج طا صام به رجعل 
اهللا  سظثطا جاءه وشث طضئ غساوطه إق درجًا وسئرة 
اهللا  طظ  ظخر  آخره  فن  شغه  السغر  وجإ  وذرغصًا 

جئتاظه وشاح طئغظ.
أن  غصغظ  سطى  غضعظعا  أن  الحام  أعض  سطى  وجإ 
تشغغر  إق  لغسئ  افطرغضغ  السغاجغ  التض  تصغصئ 
لةطث  وتئثغًق  وتطعغظًا  سمغض،  سطماظغ  لظزام  صحعر 
افشسى وأصظسئ السمقء، شق تشغغر جغتخض شغ بظغاه 

وأرضاظه ضافجعجة افطظغئ والةغح، وغغرعا.
إن الفرخئ العتغثة لطثروج ولصطع دابر عثا الضغث 
وذلك  والمتاوقت،  افسمال  تطك  ضض  بدرب  غضعن 
وترضات  اقتاعاء  أسمال  ضث  الاتخظ  خقل  طظ 
الابئغط، وذلك بائظغ طحروع طداد لطمحروع الثي 

تاط طتاوقت شرضه سطى أعض الحام.
إن شصثان المحروع غةسطظا سرضئ لطمحارغع افخرى 
شعق  السالمغئ،  اإلجرام  لتزغرة  إلرجاسظا  العادشئ 

 أدرضظا ذلك صئض شعات اآلوان؟
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أن  غاعصع  الاغ  (ضعروظا)  شارة  شغ  خاخئ  الظفط 
تماث لظعاغئ ٢٠٢١... غداف إلى ذلك اتامال سعدة 
الظعوي  لقتفاق  طا  بضغفغئ  باغثن  المظاثإ  الرئغج 

الحرضات... تطك  شغ  وتأبغره  اإلغراظغ، 
الحرضات  عثه  شإن  المثاوف  عثه  ضض  ظض  وشغ   -
ترغث أن تسافغث طظ المثة المائصغئ إلدارة تراطإ، 
تفظث  افطرغضغئ  العقغات  شغ  المتاضط  وأن  خاخئ 
تظاصص  وضأظه  غئثو  بما  بالاجوغر  تراطإ  طجاسط 
شإن  بط  وطظ  اقظاثابات،  ظاغةئ  إلبطال  شرخه 
المعصش  لاعتغر  تراطإ  بإدارة  تثشع  الحرضات  تطك 
الظفط  أجسار  زغادة  أجض  طظ  ذلك  ضض  الثطغب،  شغ 

السقح. خفصات  وزغادة 
ُغتعِّل  صث  الثطغب  شغ  المعصش  تعتغر  إن  جادجًا: 
إلى  غععد  ضغان  اتةاه  طظ  الفسطغ  الرد  بعخطئ 
لثلك  والمئررات  واإلطارات،  ضالسسعدغئ  آخر  اتةاه 
طع  تطئِّع  الثول  شعثه  جعطئ،  تضعن  أن  غمضظ 
شغ  تاتثث  وإغران  خفغئ...  أو  سطظا  غععد  ضغان 
أي  "المظاشصغظ"،  سظ  اقغاغال  سطى  شسطعا  ردة 
تطمغح  طع  وتاى  والئترغظ،  واإلطارات  السسعدغئ 
شإن  بالمسآولغئ  الاخرغح  طظ  الصرغإ  غععد  ضغان 
جسعدغغظ  بأن  تصعل  أن  وبسععلئ  غمضظعا  إغران 
أن  وغمضظعا  ذعران،  صرب  العةعم  ظفثوا  طظ  عط 
ظسص  طظ  عغ  السسعدغئ  المثابرات  بأن  تصعل 
وبامعغض  إغران  داخض  الغععدي"  "السمض  عثا 
ضغان  وزارء  رئغج  زغارة  وأن  خاخئ  جسعدي 
شغ  أخئارعا  راجئ  الاغ  لطسسعدغئ  السرغئ  غععد 
ووزغر  جطمان  ابظ  طع  واجاماسه  ٢٠٢٠/١١/٢٣م 
وغسّعض  غرجح  ذلك  ضض  بعطئغع،  أطرغضا  خارجغئ 
أن  غمضظ  ضما  بالسسعدغئ...  اقغاغال  سمطغئ  ربط 
شغ  الةجغرة  ظحرت  شصث  اإلطارات  ظتع  الرد  غاةه 
"طغثل  طعصع  سظ  ظصًق  طعصسعا  سطى  ٢٠٢٠/١٢/١م 
باعجغه  (عّثدت  إغران  أن  الئرغطاظغ  آي"  إغسئ 
اغاغال  سطى  ردا  لقطارات،  طئاحرة  سسضرغئ  ضربئ 
سظ  ظصق   - الئرغطاظغ  المعصع  وصال  زاده.  شثري 
ذعران  إن   - اجمه  غثضر  لط  إطاراتغ  طخثر 
اتخطئ بعلغ سعث أبع ظئغ طتمث بظ زاغث بحضض 
ردا  لئقده  ضربئ  جاعجه  بأظعا  وأبطشاه  طئاحر، 
إلغران  غمضظ  وضثلك  زاده...)،  شثري  اغاغال  سطى 

الظعسغ  الثسط  طظ  طجغث  سئر  ردعا  غضعن  أن 
أعثاف  ضث  لطتعبغغظ  والمسّغرات  بالخعارغت 
شغه  والجغادة  أخًق  صائط  شعثا  جسعدغئ،  ظفطغئ 
اتةعئ  وإن  المسآولغات...  طظ  الضبغر  تضطش  ق 
حسئعا  خثسئ  صث  تضعن  شإظعا  اقتةاه  عثا  إغران 
لقغاغال  التصغصغ  الفاسض  تةاه  بالرد  المطالإ 

تعله! لطثوران  ولغج 
بسث  العاتث  المسطمغظ  سطماء  ُغصاض  وعضثا  جابسًا: 
وغاضرر  إغران،  شغ  الظعوغغظ  السطماء  وخاخئ  اآلخر، 
المست  الثولئ  ئ  وغةرِّ أ  جرَّ وعثا  إجراء!  دون  ذلك 
شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  اتاقل  سطى  الصائمئ 
اإلغراظغغظ  السطماء  اغاغال  تضرار  سطى  جرأعا 
التضام  غساطغع  أن  طآلط  فطر  إظه  المسطمغظ! 
أن  بالسج...  الثل  غحاروا  أن  المسطمغظ  بقد  شغ 
دائرغظ  أو  المساسمرغظ  لطضاشرغظ  سمقء  غخئتعا 
وُتظاعك  شغخماعن،  سطغعط  ُغساثى  شطضعط...  شغ 
بسث  التال  عع  عضثا  غسارضعن...  شق  ترطاتعط 
بتضام  المسطمعن  اباطغ  شصث  الثقشئ  زوال 
سجة  تسعد  ولظ  قطج!  لمسئ  غردون  ق  روغئدات 
وسظثعا  جثغث  طظ  الثقشئ  بسعدة  إق  المسطمغظ 
روطغ  أعاظعا  اطرأة  لظخرة  جغحًا  الثطغفئ  غصعد 
عضثا  رأجه...  طسصط  بطثه  وغفاح  سطغه  شغصدغ 
تسعد سجة المسطمغظ بأن غصعم رجال عاظئ سطغعط 
الصعي  اهللا  سظث  طا  إلى  وتططسعا  وططثاتعا  الثظغا 
عآقء  شغجغطعا  الرجال  عآقء  غصعم  أن  السجغج، 
غظاعغ  بط  وطظ  سغظ  بسث  أبرًا  وغةسطععط  التضام 
بافطئ  الرجال  عآقء  وغسئر  الةئري،  المطك  عثا 
المآطظغظ،  سئاده  ظاخر  وعع  اهللا،  غعشصعط  أن  بسث 
الثقشئ  دولئ  والضراطئ،  والمةث  السج  دولئ  إلى 
أغثي  وتصطع  غععد  ضغان  تجغض  دولئ  الباظغئ، 
المظطصئ  سظ  المساسمرغظ  الضفار  وباصغ  أطرغضا 
الثغظ،  غعم  إلى  تراطًا  سطغعط  شاةسطعا  اإلجقطغئ، 
صعله  وطرات  طرات  المساجث  طآذن  تردد  وسظثعا 
َقُّ َوَزَهَق اْكَاِطُل إِنَّ اْكَاِطَل اَكَن  تسالى ﴿َوقُْل َجاَء احلْ
يَُكوَن  ْن 

َ
أ  َ َع قُْل  ُهَو   َ َم ﴿َويَُقولُوَن  َزُهوقاً﴾... 

 َقِريباً﴾ 
١٤٤٢عـ اآلخر  ربغع  طظ  والسحرغظ  الباظغ 

٢٠٢٠/١٢/٧م

raya_no_317.indd   3raya_no_317.indd   3 14.12.2020   12:34:1214.12.2020   12:34:12



افربساء ١ طظ جمادى افولى ١٤٤٢ عـ المعاشص ١٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٣١٧

ربغع   ٢٠ السئئ،  (جئعتظغك،  طعصع  ظحر 
خئرا  ٢٠٢٠/١٢/٠٥م)  ١٤٤٢عـ،  اآلخر 
طراصئعن  وخفعا  خطعة  "شغ  شغه:  صال 
بـ"الةادة" طظ أجض إتغاء طسار المفاوضات 
و(إجرائغض)،  شطسطغظ  بغظ  السغاجغئ 
بغظغ  (اإلجرائغطغ)  الثشاع  وزغر  تطصى 
غاظاج، دسعة رجمغئ لجغارة سّمان ولصاء 
الباظغ،  اهللا  سئث  المطك  افردظغ،  الساعض 
"إغقف"  طعصع  وظصض  الصرغئئ.  افغام  خقل 
السسعدي، طساء أطج الةمسئ، سظ طخثر 
أغمظ  افردظغ  الثارجغئ  وزغر  أن  طططع، 

الخفثي، جطط الثسعة لظزغره (اإلجرائغطغ) غابغ أحضظازي، الثمغج الماضغ، خقل لصاء جمسعما شغ طسئر 
الطظئغ (جسر المطك تسغظ) التثودي. وأضث الخفثي وشص بغان لطثارجغئ افردظغئ "ضرورة وصش (إجرائغض) 
أجاس تض الثولاغظ، الثي غةسث الثولئ  جمغع اإلجراءات الاغ تصعض شرص تتصغص السقم السادل سطى 
لاسغح   ١٩٦٧ تجغران/غعظغع  طظ  الرابع  خطعط  سطى  المتاطئ  الصثس  وساخماعا  المساصطئ  الفطسطغظغئ 

بأطظ وجقم إلى جاظإ (إجرائغض) وشص الصاظعن الثولغ وطئادرة السقم السربغئ".".
: إن دسعة الظزام افردظغ لئغظغ غاظاج وزغر دشاع ضغان غععد وأتث صادته الثغظ أوغطعا شغ 
دطاء أعض شطسطغظ لجغارة افردن، تزعر طثى ارتئاط الظزام افردظغ بضغان غععد وترخه سطى سقصات 
صعغئ طسه، وأن الظزام افردظغ غسمض سطى تظصغئ تطك السقصات طظ أي طضثرات تحعبعا أو تعادث تآبر 
سطغعا. أطا لصاء الخفثي وأحضظازي شغزعر أن الظزام افردظغ ضان وطا زال طتعرًا رئغسغًا شغ الاآطر سطى 
المسامرة  وطتاولاه  الثغاظغ  الثولاغظ  طحروع  تظفغث  شغ  لطمساسثة  جسغه  خقل  طظ  شطسطغظ  صدغئ 
إلصظاع ضغان غععد بثلك والثسعة إلى طفاوضات ولصاءات بغظ السططئ الفطسطغظغئ وضغان غععد سطى 
أجاس طحروع الثولاغظ ضطما ضسفئ شرص تتصغص السقم المجسعم وضطما تسصثت افطعر. إن الظزام 
الدفئ  جطط  الثي  وعع  سطغه  بةثغث  لغج  وعثا  بثج،  ببمظ  شطسطغظ  صدغئ  لئغع  طساسث  افردظغ 
والمسةث افصخى طظ صئض دون بمظ بمسرتغئ أجماعا ترب سام ١٩٦٧ سمًق بمثطط جغثته برغطاظغا 
شغ ذلك العصئ، واآلن عع طساسث لئغع طا تئصى. إن صدغئ شطسطغظ لغسئ بتاجئ إلى لصاءات الثعظئ 
والماسعلغظ سطى أسااب الشرب وطحارغسه وسطى أسااب ضغان غععد، وإظما بتاجئ إلى جغعش المسطمغظ 
طظ  صخغر  زطظغ  شاخض  وسطى  المئارضئ  افرض  طظ  تةر  طرطى  سطى  عع  الثي  افردظغ  الةغح  وطظعا 
ترب الضراطئ الاغ عجم بعا ضغان غععد وجتص سظارغاته المجسعطئ وعع صادر سطى إسادة تطك الخفتات 
الئغداء، بض وصادر سطى اصاقع ضغان غععد طظ جثوره وتثطغص افرض المئارضئ والمسطمغظ طظ حروره.

الربا والثخثخئ آشاان ُطعطضاان
قصاخاد الثول الظاحؤئ

ُطةرد  ضررعا  تسّثى  الاغ  الثخثخئ  وعغ  الئطث، 
جصعط السمطئ لغخض إلى شصثان ضض صطاسات اإلظااج 
الرأجمالغغظ  طظ  تفظئ  أغثي  إلى  الثولئ  غثي  طظ 
طراشص  بحراء  صاطعا  وأجاظإ  طتطغغظ  الةحسغظ 

الثولئ طظ التضعطئ.
شغ  ترضغا  شغ  الثخثخئ  طحروع  إذــقق  بثأ  لصث 
السظعات السئ افولى طظ تضط أردوغان بغظ ساطغ 
وافسقف  السضر  طخاظع  بغع  شاط   ،٢٠٠٩  -  ٢٠٠٣
ُطصابض  الثاص  الصطاع  إلى  الضروم  وطظاجط  والسةاد 
افظفاق  إظحاء  افطــعال  بعثه  وتّط  دوقر،  ططغار   ٣٠
تظمغئ،  ترضئ  ووجثت  والسمارات،  السضظغئ  وافتغاء 
وحعثت تطك التصئئ ازدعارا اصاخادغا طآصاا، دخطئ 
ططغار   ٤٦٩ وضثئ  الثارجغئ  اقجابمارات  ذلك  بسث 
شغ  الثغعن  بطشئ  بغظما  الارضغئ،  افجعاق  شغ  دوقر 

الفارة ظفسعا ٤٦٠ ططغار دوقر.
بط تعجسئ سمطغات الثخثخئ بسث ذلك لاطال ضض 
شغ  لعا  تخخاً  التضعطئ  شئاسئ  الثولئ،  شغ  حغء 
حرضات الشاز واقتخاقت والسةائر والثطعط الةعغئ 
الارضغئ وطآجّسات خظاسغئ أخرى، وتخض ظعع إضاشغ 

طظ اقظاساش اقصاخادي لضّظه أغداً طآصئ.
بّط تثشصئ الحرضات افجظئغئ سطى ترضغا بسث المعجئ 
الباظغئ طظ الثخثخئ، ق جغما افطرغضغئ وافوروبغئ 
٢٠٠٠٠ حرضئ، ُشاتئ سطى إبرعا  طظعا، تاى بطشئ 
الئقد سطى طخارغسعا لطمسابمرغظ افجاظإ، وباتئ 
باقصاخاد  وتسئث  وتمرح  تسرح  الحرضات  تطك 

الارضغ طظ ضض زواغاه.
وعضثا شصث خخثخئ الثولئ طراشص لعا شغ المرتطئ 
الباظغئ بما صغماه ٧٠ ططغار دوقر، وتخطئ شغ الئثء 
وبثأت  صاتض،  رضعد  تئسعا  سابرة  اصاخادغئ  ظحعة 
طسزط افرباح تاسّرب لطمسابمرغظ افجاظإ، وتثرج 
تثععر  الظاغةئ  وضاظئ  الخسئئ،  السمقت  طسعا 
واظعغار  ُطاسارع،  بحضٍض  لطساطئ  المسغحغ  المساعى 
اقصاراض  جغاجئ  إلى  والسعدة  الارضغئ،  السمطئ 

بظسإ ربعغئ سالغئ.
عثه عغ باخاخار اآلبار الُمثّطرة لطثخثخئ والسعائث 

 الربعغئ

عض جصعط طأرب الظفطغئ بغث التعبغني بات وحغضا؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ 

تصعغئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجئ  بعابئ  طظ 
طظ  خخعطعط  إزاتئ  وبسث  صئض  الدسفاء  سمقئعا 
بأسمال  غصعطعا  أن  لعط  باإلغساز  وذلك  السططئ 
الظاس  صطعب  شغ  الرسإ  لئث  تةمعط  تفعق  ضئغرة 
طع  وخدعسعط  جغطرتعط  طظاذص  شغ  الثغظ 
التعبغغظ  وتصعغئ  العاصع...  افطر  لسططئ  الثخعم 

بعثه الطرغصئ عغ إتثى تطك الظماذج.
خسثة  سطى  التعبغعن  جغطر  ٢٠١٢م  سام  شفغ 
غروظعا  الاغ  السطمغئ  المراضج  ذقب  وعةروا  ضطعا 
خسثة  خارج  طظ  وأغطئعط  السابص  لطظزام  دسائط 
إلى طظاذص أخرى. وشغ سام ٢٠١٣م صاطعا بالامثد 
سمران.  طثغظئ  باجابظاء  ضطعا  سمران  طتاشزئ  شغ 
سمران  طثغظئ  سطى  جغطروا  ٢٠١٤م  سام  وشغ 
المسسضر  صائث  وصاطعا  لخظساء  الحمالغئ  الئعابئ 
تمغث الصحغئغ التاضط الفسطغ لسمران آظثاك، شصث 
ضان ضاتمًا سطى أظفاس التعبغغظ صئض ذلك وطتاخرا 
لعط شغ خسثة. وشغ السام ظفسه وبسث سثة أحعر 
سطى  جغطروا  ضما  خالح  طع  باظسغص  خظساء  دخطعا 
غاظفسعن  الاغ  الرئئ  أخئح  الثي  التثغثة  طغظاء 
الثي  عادي  سطى  اظصطئعا  ٢٠١٥م  سام  وشغ  بعا. 
شر إلى سثن. وشغ سام ٢٠١٦م جغطروا سطى ضبغر 
السسعدي  الطغران  بمساظثة  خالح  طسسضرات  طظ 
غسغطر  بط  لغق  المسسضرات  غدرب  ضــان  الــثي 
٢٠١٧م  سام  ظعاغئ  وشغ  ظعارا.  التعبغعن  سطغعا 
الاغ  والبروة  الظفعذ  سطى  وجغطروا  خالح  صاطعا 
وجار  لعط  المآتمر  شثدع  جغطرته  تتئ  ضاظئ 
 ٢٠١٨ ضبغر طظ صغاداته وأتئاسه طسعط. وشغ سام 
تةئ  شغ  تةعر  طظاذص  سطى  التعبغعن  جغطر 
اجامرت  والاغ  جغطرتعط  ظطاق  خارج  ضاظئ  الاغ 
صاطعا  بط  أحعر  سثة  بحراجئ  لطتعبغغظ  طصاوطاعا 
بافةغر المظازل إللصاء الرسإ شغ صطعب أعطعا. وشغ 
خظساء  حرق  ظعط  التعبغعن  اجاساد  ٢٠١٩م  سام 

جظعات.  صئض  شصثوعا  الاغ  ضطعا  الةعف  وطتاشزئ 
وشغ عثا السام ٢٠٢٠م ضبش التعبغعن صاالعط شغ 
جئعئ طأرب اجاسثادا قصاتاطعا لاضامض جغطرتعط 

سطى حمال الغمظ ضطه.
جصعط  ورغط  طأرب  جئعئ  شغ  الثائرة  والمسارك 
تصثم  شغ  أظعط  إق  بضبرة  التعبغغظ  طظ  الصاطى 
طسامر ظتع طثغظئ طأرب الظفطغئ إلجصاذعا بإخرار 
اصاتاطعا،  أجض  طظ  ضئغرة  تدتغات  وتصثغط  حثغث 
ضما  المخغرغئ،  صدغاعط  افطــر  ذلك  أخئح  شصث 
حةسعط سطى اصاتاطعا تجاغث سثد الدربات الثاذؤئ 
تسمى  لما  السسعدغئ  بصغادة  الاتالش  لطغران 
أظفار  تصطغط  إلى  أدت  الدربات  وعثه  بالحرسغئ، 
تضعطئ عادي لضغ غخإ ذلك شغ خالح التعبغغظ 
طما جاسثعط سطى الاصثم والسغطرة سطى طسسضرات 
طثغظئ  جصعط  أخئح  تاى  أخرى  وتطعغص  طعمئ 

طأرب الظفطغئ صاب صعجغظ أو أدظى.
جافرض  أطرغضا  شإن  صئداعط  شغ  جصعذعا  وبسث 
التض السغاجغ الثي ترغث سطى الطرشغظ الماخارسغظ 
وتضعن  شغه  افضئر  الظخغإ  لطتعبغغظ  وجغضعن 
أطرغضا سظ ذرغص ساخفئ التجم صث ظةتئ شغ تبئغئ 
التعبغغظ شغ التضط وتصعغاعط وجتص صقع اإلظةطغج 

ضطعا أو أغطئعا وجاسامر شغ جتص طا تئصى طظعا.
إن اجامرار الخراع شغ الغمظ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا 
سظ ذرغص سمقئعط لعع حر طساطغر لظ غعصفه إق 
والاثطغ  الخراع  عثا  تصغصئ  سطى  الغمظ  أعض  وسغ 
إلصاطئ الثقشئ  بصطار السمض  واقلاتاق  سظ السمقء 
تجب  بصغادة  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
الشربغ  الظفعذ  جاصاطع  الاغ  عغ  شالثقشئ  الاترغر. 
ضما  لغسعد  وجظعبه  حماله  ضطه  الغمظ  طظ  برطاه 
ق  اإلجــقم  صقع  طظ  حاطثًئ  صطسًئ  صئُض  طظ  ضان 
إلى  غاسطض  وق  المساسمرغظ  الضفار  أصثام  تطآه 

 تضمه سمقؤعط المةرطعن

لع صمظا بسمطغئ اجاصراء لطسعاطض المثّطرة قصاخادات 
لعجثظا أّن الربا والثخثخئ طظ  الثول الظاحؤئ تالغاً 
أسزمعا شاضاً، شعما تصدغان سطى طسثقت الظمع شغ 
الثولئ طعما ضاظئ سالغئ، شطع أخثظا ترضغا ظمعذجاً شإّظظا 
ضئغران،  وظحاط  تغعغئ  شغه  الارضغ  الحسإ  أّن  ظةث 
الخظاسئ  سالغئ شغ  وضفاءات  وطعارات  وغمطك صثرات 
ضض  تصاقن  والثخثخئ  الربا  لضّظ  واإلظااج،  والسمض 
إبثاسات عثا الحسإ وتغعغاه، وق تئصغان له غغر الفصر 

والئطالئ والادثط والرضعد.
وعئطئ  طسامر،  تراجع  تالئ  شغ  الارضغئ  شالسمطئ 
ولط  التالغ،  السام  بثاغئ  طظث   ٪٣٠ بظسئئ  صغماعا 
رخغثعا  شغ  التاد  الظجغش  إغصاف  طظ  الثولئ  تامضظ 
الارضغ  الرئغج  اضطر  لثلك  الخسئئ،  السمقت  طظ 
الئظك  طتاشر  غصغض  أن  إلى  أردوغــان  ذغإ  رجإ 
براءت  خعره  اجاصالئ  غصئض  وأْن  الارضغ،  المرضجي 
تردي  غتّمطعما  وأْن  والثجاظئ،  المالغئ  وزغر  ألئغرق 
العضع اقصاخادي وسثم اجاصرار السمطئ، بالرغط طظ 
أّظعما الاجطا تماطاً باعجغعاته شغ خفخ جسر الجغادة 
الربعغئ، وسّغّظ بثقً طظعما حثخغظ غائظغان رشع ظسئئ 

الربا بما غثالش جغاجاه المسععدة السابصئ.
لصث أظفصئ التضعطئ الارضغئ طظث سام ٢٠١٨ اتاغاذغات 
ضئغرة طظ السمقت الخسئئ لثسط اجاصرار الطغرة ولضظ 
خسارة  جاضج)  (غعلثطان  خئراء  وصّثر  جثوى،  دون 
ترضغا عثا السام بتعالغ ١٠٠ ططغار دوقر، وعع طا أّدى 

إلى تآضض رخغث الثولئ طظ تطك السمقت.
واضطر الئظك المرضجي أْن غصارض سحرات المطغارات 
أداء  لغاتّسظ  تةارغغظ  ُطصرضغظ  طظ  الــثوقرات  طظ 

الطغرة ولضظ دون تتصغص أي ظاغةئ ُتثضر.
 ١١٢ لطثولئ  الثارجغ  الثغظ  ضان   ٢٠٠٢ السام  شغ 
ططغار دوقر، وارتفع شغ السام ٢٠١٦ إلى ٤٢١,٤ ططغار 
أّطا  طظ ٢٥٪،  أضبر  الادثط  ظسئئ  بطشئ  شغما  دوقر، 
الئطالئ شصاربئ ظسئئ ١٢٪، بغظما ضان التض الرأجمالغ 
زغادة  أو  تثفغخ  لسئئ  سظ  غثرج  ق  الماعشر  العتغث 

الظسئئ الربعغئ وق غعجث لثغعط تض جعاه.
اآلشئ  أطا  لطزعر،  الصاخمئ  الربا  آلشئ  بالظسئئ  عثا 
الباظغئ شضاظئ أضبر شاضًا سطى طساعى سمعم اصاخاد 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

اآلخر  ربغع   ٠٧ افتث،  الثظمارك  الاترغر/  تجب  سصث 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٢ المعاشص  ١٤٤٢عـ، 
 - ١٤٤٢عـ  السام  لعثا  السظعي  طآتمره  ٢٠٢٠م 
٢٠٢٠م تتئ سظعان: "ق لقظثطاج.. اإلجقم ععغاظا"

الةالغئ  أبظاء  طظ  ذغإ  تحث  شغه  حارك  وصث 
جاظإ  لماابسئ  السالمغظ.  رب  هللا  والتمث  اإلجقطغئ، 

طظ الاسةغقت المرئغئ لطمآتمر سطى الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-activities/hizb-conferences/72105.html

حزب التحرير/ الدنمارك
المؤتمر السنوي "ال لالندماج.. اإلسالم هويتنا"

ظحر طعصع (جما اإلخئارغئ، الثمغج، ٢٥ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٢/١٠م) خئرا جاء شغه: "أسطظ الرئغج 
افطرغضغ دوظالث تراطإ، الثمغج، أن المشرب و(إجرائغض) اتفصا سطى تطئغع السقصات بغظعما بعجاذئ أطرغضغئ. 
وصال طسآول أطرغضغ إن المشرب و(إجرائغض) اتفصا سطى إصاطئ سقصات دبطعطاجغئ ضاططئ شغ إذار اقتفاق. 
اإلدارة  شغ  ضئغر  طسآول  وصال  الشربغئ.  الختراء  سطى  المشرب  بسغادة  غسارف  إسقظا  وصع  إظه  تراطإ  وصال 
افطرغضغئ إن اقتفاق تط إبراطه خقل طصابطئ عاتفغئ بغظ الرئغج افطرغضغ والمطك المشربغ طتمث السادس".

: إّن طتاولئ الظزام المشربغ المةرم تئرغر وتسعغص ارتضابه لثغاظئ الاطئغع السطظغ طع ضغان غععد 
الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ، بأظعا جعف تمظته جغادة سطى الختراء الشربغئ، عع تئرغر غظط سظ 
اجاعاار ططك المشرب طتمث السادس بمصثجات المسطمغظ، وأظه غسائرعا سرضئ لطمساوطات والمصاغدات 
رغط أظه غاشظى بأظه رئغج لةظئ الصثس! أطا الةثغث شعع أن تراطإ صث أجصط الساار سظ سقصئ الظزام 
المشربغ الثائظ السرغئ بضغان غععد، تغث إن الظزام المشربغ صث جعض عةرة غععد المشرب ضغ غضعظعا 
دساطئ شغ بظاء ضغان غععد الشاخإ، والمطك التسظ الباظغ عع طظ صاد سمطغئ الاطئغع بغظ السادات وضغان 
التثائص  إلتثى  اجمه  ووضع  بخعرته  برغثغا  ذابسا  غععد  وضع  الباظغ  التسظ  لةععد  وتضرغما  غععد، 
وفتث الحعارع شغ ضغاظعط المست. إن ساصئئ الاطئغع والمسارسغظ شغه جاضعن خسراظا، شعغ لظ تفطح 
باصعغئ ضغان غععد العح، ولظ تسظث سروش التضام الثعظئ اآلغطئ لطسصعط، بض جاظئه افطئ اإلجقطغئ ضغ 
تثرج طظ ظطماعا وتختع طظ غفطاعا وتفك سصال جغعحعا المضئطئ لاظططص خعب غععد طجطةرة طسائحرة 

َن». ُ ِل ْ ُ ُ اْل ْقُُلُه َ َد، َ َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ اَعُة َحَّى َُقاِتَل اْل َّ ُم ال لاتصغص بحارة رجعل اهللا  الصائض: «ال تُق

النظام المغربي يقرر إظهار تطبيعه مع كيان يهود على العلن

شغ خئر ظحره طعصع (سربغ بعجئ، افتث ٢١ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٢/٠٦م) وخش ترضغ الفغخض، 
وطظ  لطسقم  طتئئ  بأظعا  غععد  دولئ  افطظغئ  المظاطئ  صمئ  شغ  افجئص،  السسعدغئ  اقجاثئارات  رئغج 
ظض  شغ  السغح  طظ  صااطئ  أضبر  جغاجاتعا  ظض  شغ  الفطسطغظغ  العاصع  لضظ  سالغئ،  أخقصغئ  طئادئ  أظخار 
أجفغ  سظ  أسئر  أن  "أودُّ  صائق  أحضظازي  غابغ  غععد  ضغان  خارجغئ  وزغر  سطغه  لغرد  غربغ"،  "اجاسمار  صعة 

لاخرغتات المظثوب السسعدي شعغ ق تسضج الروح والاشغغرات الاغ تتثث تالغًا شغ الحرق افوجط".
: لصث أخئح الثقف بغظ غععد وتضام آل جسعد بسث جطسطئ الجغارات والطصاءات العدغئ، السرغئ طظعا 
والسطظغئ، أصرب طا غضعن إلى خقف افتئاء الثغظ ق غفسث وّدعط صدغئ! شظزام آل جسعد الثائظ لط غسث غظادي 
بتص ضغان غععد شغ العجعد شتسإ بض بات غرى أن وجعده عع دساطئ أجاجغئ لتفر افطظ واقجاصرار شغ 
المظطصئ، والثقف الحضطغ بغظعط أضتى غثور تعل الضغفغئ المبطى لاأطغظ طساصئض ضغان غععد. شعشص رؤغئ 
تضام آل جسعد شإن إصاطئ دولئ شطسطغظغئ عجغطئ عغ أشدض ضماظئ لتفر أطظ غععد، وجغسمح وجعدعا 
بإذقق غث غععد لطاترك إصطغمغا، بسث أن ضاظئ طحشعلئ شغ الثشاع سظ ظفسعا طتطغا. إن العاجإ سطى أعض 
ظةث والتةاز اآلن أضبر طظ أي وصئ طدى عع السمض سطى إجصاط ظزام آل جسعد المةرم الثي اتثث الضاشرغظ 
أولغاء له طظ دون المآطظغظ، وغةاعر أزقُطه بثغاظاتعط واجافجازعط لمحاسر المسطمغظ بافرغطعط بصداغا 
افطئ، والاغ ضان آخرعا تفرغطعط سقظغئ بمسرى ظئغعط سطغه الخقة والسقم وصئعلعط بئثء خطعات الاطئغع 
طع غععد أحث الظاس سثاوة لطثغظ آطظعا، وجماتعط بسئعر ذائراتعط شعق الضسئئ وشغ أجعاء المثغظئ المظعرة.

خالف حكام آل سعود مع يهود هو خالف أحبة ال يفسد لهم مودة!

النظام األردني يتمادى في تفريطه باألرض المباركة فلسطين
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