
سطى  وألصغ  الضرغط،  الصرآن  ُرضض  ضغش  رأغظا  لصث 
افرض، وضغش أترق شغ حعارع طالمع بالسعغث سطظا. 
ولضظ عثا لط غفاجؤظا، بض ضان حغؤا طاعصسا. صث صطظا 
طظ صئض إن عثه الترب عغ ترب سطى اإلجقم ضطه، 
عثه  وضض  الاطرف،  أو  اإلرعاب  سطى  تربا  ولغسئ 
إلى  وظصش  اإلجقم  سظ  ظثاشع  ق  ضغ  عغ  المئررات 
وإضساشظا.  لافرصاظا  أسثار  شعغ  بسدا،  بسدظا  جاظإ 
اإلجقم  سطى  العةمات  أن  اآلن  ظرى  ظتظ  وعا 
الصرآن  طبض  طظ  أجسه  طعاجمئ  درجئ  إلى  تجاغثت 
الضرغط الثي عع ضقم اهللا وسصغثتظا الاغ ظآطظ بعا. 
إن الطرغصئ العتغثة لتماغئ اإلجقم عغ أن ظطئصه 
ظصخان،  دون  حاطق  ضاطق  تطئغصا  تغاتظا  واصع  شغ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ 
شسض  ضما  والمسطمغظ،  اإلجقم  سظ  تثود  الاغ 
اإلجاءة  طظع  تغظ  اهللا  رتمه  التمغث  سئث  السططان 
شغ  لسرضعا  خّطَط  طسرتغئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  لرجعل 
شرظسا وبرغطاظغا. وتاى ذاك التغظ غةإ سطغظا ظتظ 
سظه،  وظثود  لقجقم  تراجا  ظضعن  أن  المسطمغظ 
بض  طةجءًا،  ظأخثه  ق  وأن  وشضرغا  طئثئغا  ظتمطه  بأن 
ظاصغث به وظتمطه لطظاس ضما ُأظجل سطى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص. 
وطاعتثغظ،  طظزمغظ  ظضعن  أن  طظا  غاططإ  وعثا 
طظ  عع  اإلجقم  فن  جمغسا،  غثخظا  افطر  عثا  شإن 
طافرصغظ  ضظا  إذا  ذلك  شسض  غمضظظا  شق  طسآولغاظا، 
غضعن  صث  إخعة  ظتظ  بسدا،  بسدظا  سطى  ظاعةط 
ذلك  غضعن  أن  غةعز  ق  لضظ  طثاطفئ،  آراء  لثغظا 
الةرغمئ  وظظسى  وظاثاخط  ظاحاجر  أن  إلى  طثساة 
عغ  والاغ  طظا  واتث  ضض  تثص  الاغ  افجاجغئ 
اساثاء سطى ضض طسطط؛ أق وعغ ترق الصرآن الضرغط، 
ظصش  أن  عع  العاجإ  بض  اهللا.  رجعل  سطى  واإلجاءة 
طسا خفا واتثًا، ولظ ظامضظ طظ عثا إذا بصغظا ظظزر 
غرغث  شضطظا  سظثعا،  وظصش  بسدا  بسدظا  أخطاء  إلى 
الثي  عع  بغظظا  والمحارك  له  وغسمض  لقجقم  الثغر 
ُ َوالَ  َ ََّ َوَرُسو ِطيُعواْ اهللا

َ
غعتثظا شاهللا تسالى غصعل: ﴿َوأ

ََّ َمَع  واْ إِنَّ اهللا حيُُكْم َواْصرِبُ َيَناَزُعواْ َفَتْفَشلُواْ َوتَْذَهَب رِ
ابِِريَن﴾. سطغظا أن ظضعن تراس اإلجقم وظتمطه  الصَّ
ضمئثأ وظعجث اقتارام له شإن صعة اإلجقم الفضرغئ 
﴿َوَيَعاَونُواْ  غصعل:  تسالى  اهللا  أطاطعا.  غصش  حغء  ق 
بَلَ الرْبِّ َواحكَّْقَوى َوالَ َيَعاَونُواْ بَلَ اِإلثِْم َوالُْعْدَواِن َوايَُّقواْ 
ََّ َشِديُد الِْعَقاِب﴾. شغةإ سطغظا أن ظاساون  ََّ إِنَّ اهللا اهللا
وخقبئ  بصعة  ضمئثأ  ظتمطه  بأن  اإلجقم  أجض  طظ 
شضرغئ وجغاجغئ شظاتثى به الشرب وأشضاره الثاذؤئ. 
إظعط جغعاخطعن طتاوقتعط إلذفاء ظعر اهللا ولضظ 
وعع  وغظاحر،  جغظاخر  اإلجقم  وإن  ظعره،  طاط  اهللا 
ترصعا  طختش  ضط  الظزر  بشخِّ  اهللا  بإذن  طتفعظ 
افعط  شالسآال  صطعبظا،  شغ  طتفعظ  الصرآن  فن 
لط  اإلجقم إذا  دون  طظ  ظتظ  ظظةع  جعف  عض  عع: 
َّْوا  َيَتَول ﴿َوإِن  تسالى:  غصعل  اإلجقم؟  أجض  طظ  ظصش 
ْمَثالَُكم﴾ أي إن 

َ
ُكْم ُعمَّ َال يَُكونُوا أ يَْستَْبِدْل َقْوماً َلرْيَ

بعاجئظا  وظصعم  وظظخره  اإلجقم  أجض  طظ  ظصش  لط 
غضعظعا  وق  بشغرظا  وغأت  اهللا  شسغسائثلظا  تةاعه 
وغثودون  اإلجقم  غتمطعن  بض  طاصاسسغظ،  أطبالظا 
شالعاجإ  المفطتغظ.  طظ  وغضعظعن  وغظخروظه  سظه 
طظ  خثق  وصفئ  وظصش  اإلجقم  ظتمض  أن  عع  سطغظا 
شغ  اإلجقم  تراس  شظتظ  افوان،  شعات  صئض  أجطه 

عثا الجطان.

٢٠١٢م.  سام  اقظصقبغعن  طظه  اظططص  الثي  ظفسه 
وضاظئ شرظسا صث تمضظئ بسث اظصقب آذار ٢٠١٢م طظ 
اجاخثار صرارات طظ طةطج افطظ الثولغ لطاثخض شغ 
حمالغ طالغ رصط ٢٠٧١ غعم ٢٠١٢/٩/٢٣م وصرار آخر 
رصط ٢٠٨٥ غعم ٢٠١٢/١٢/٢٠م لتماغئ اجاسمارعا 
الماطرشئ!  والةماسات  الصاسثة  طتاربئ  بثرغسئ 
طظ  وخاخئ  ألفا   ١٥ صعاطعا  دولغئ  صعات  شاحضطئ 
شرظسا وأوروبا، وصعات أشرغصغئ حضطئ طظعا شرظسا صعة 
الثمج  الساتض  دول  صعات  تسمى  طحارضئ  أشرغصغئ 
وعغ طعرغااظغا وطالغ والظغةر وبعرضغظع شاجع وتحاد 
تغث الظفعذ الفرظسغ شغعا صعي، واجاطاسئ أن تسغث 
ظفعذعا بسث أصض طظ جظئ وظخش طظ اظصقب ٢٠١٢م 
بط  ٢٠١٣/٨/١٥م  شغ  ضغاا  بضر  أبغ  باظاثاب  وذلك 
أسغث اظاثابه لطمرة الباظغئ شغ ٢٠١٨/٨/١٢م! وطع أن 
أطرغضا لغسئ صعغئ شغ افوجاط الحسئغئ طبض شرظسا إق 
أن لعا طثاخض شغ السسضر طضّظاعا طظ اقظصقب التالغ 
بحضض أصعى طظ اظصقبعا افول شغ ٢٠١٢م! شعغ بسث 
جصعط اظصقبعا افول الثي اظاعى صئض أصض طظ جظئ 
وظخش طظ تثوبه، بثأت تسمض سطى ضسإ سمقء شغ 
العجط السغاجغ وتظزغمات المةامع المثظغ، ولغج 
شصط السسضر شغ طتاولئ أن غضعن لعا وجط حسئغ 

اساثت طا تسمى بصعات طضاشتئ الحشإ الاابسئ لطسططئ الفطسطغظغئ المةرطئ سخر غعم السئئ الماضغ سطى 
العصفئ الةماعغرغئ الاغ دسا لعا وظزمعا التراك الةماعغري إلجصاط اتفاصغئ جغثاو، وذلك سطى دوار المظارة 
وجط طثغظئ رام اهللا، تغث اساصطئ سثدا طظ التدعر وشرصئ التحعد بالشاز المسغض لطثطعع والعراوات بضض 
عمةغئ ووصاتئ سطى الرغط طظ أّن العصفئ جطمغئ وطسطظئ وجئص أن صام صادة التراك باصثغط إحسار صاظعظغ 
لاظزغط العصفئ. وبثلك تبئئ السططئ المةرطئ أظعا طسامغائ شغ طساظثة ورساغئ طحارغع إشساد المرأة شغ 
شطسطغظ، برساغاعا لطسغثاوغات وظحاذاتعظ وتعشغر ضض سعاطض الراتئ والمساسثة لطحرذطئ الاغ تثرج شغ 
طسغرات أو وصفات شاضتئ وجط طثغظئ رام اهللا وغغرعا تظادي بالترغات الشربغئ وتثطغر افجرة المسطمئ والثروج 
والامرد سطى أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ، وشغ المصابض تساثي سطى العصفئ الاغ خرجئ شغعا ظساء شطسطغظ القتغ 
غظادغظ بالسفئ والطعارة ورشخ الاروغب لطفاتحئ وصعاظغظ جغثاو الشربغئ، بالشاز والعراوات واساصال أزاوجعظ 
وأبظائعظ. عثا وصث اجاظضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، بأحث السئارات وصاتئ 
السططئ وعمةغاعا شغ الاساطض طع ظساء شطسطغظ وأعطعا، وأضث فعض شطسطغظ سطى أّن طا صاطئ به السططئ عع 
ظجر غسغر طظ طثططاتعا اآلبمئ لطافرغط بالسرض بسث أن شرذئ بافرض، وأظعا جعف تمدغ شغ طحارغسعا 
الثئغبئ طع المرتجصئ طظ الةمسغات والسغثاوغات شغ إشساد المرأة المسطمئ طا لط تةث وصفئ تازطئ شغ وجععا 
طظ أعض شطسطغظ افحراف. ودسا ضض أعض شطسطغظ لطعصعف شغ وجه السططئ وطحارغسعا وجسغعا إلصرار صاظعن 
تثطغر افجرة شغ شطسطغظ المسمى "بصاظعن تماغئ افجرة طظ السظش"، وتثر السططئ وطظ طسعا طظ ساصئئ 

جرائمعط وطثططاتعط؛ خجي شغ الثظغا وسثاب ألغط شغ اآلخرة.

اجاماع افطظاء الساطني 
غثثم طآاطرات السططئ 
وق غثثم صدغئ شطسطني

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*
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أغعا المثطخعن شغ جغعش المسطمغظ: 
ضغان  شإن  أسثائضط،  عجغمئ  سطى  لصادروَن  اِهللا  بإذن  إظضط 
غععد والثول الضاشرَة المساسمرَة عغ دول ضثمُئ المزعر 
واعظُئ المثئر، إن لثغعا أجطتًئ ضئغرة ولضظعا ق تمطك الرجاَل 
الضئار، والسقُح دون رجاٍل ضسغُش افبر أطام شؤٍئ طآطظئ عغ 
أضسش تسطغتا ولضظعا أحث طظه بأجاً. وإن ضغان غععد أوعظ 
طظ بغئ السظضئعت أطام خغتات المةاعثغظ اهللا أضئر؛ فن 
لثغعط سصغثًة تغًئ خادصًئ تمثعط بطاصٍئ صاالغٍئ ق غثرضعا 
أبثا،  تثثلضط  لظ  ورائضط  طظ  وافطئ  طسضط  شاهللا  الطشاُة، 
شعغ تظازر الغعم الثي ترشسعن شغه راغئ ق إله إق اهللا طتمث 

رجعل اهللا، وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  دولئ الةئاغئ تسسى لفرض غراطات سطى 

   ٥٢ ططغعن طخري ...٢
- تعثغثات صغج جسّغث لفتجاب وحثخغات جغاجغئ

   الثواسغ، افعثاف، السغاق   ...٢
- إشقس الشرب التداري وتصثه غثشسه لقجاءة لقجقم ...٣
- الخراسات الصئطغئ شغ السعدان وجغظارغععات الامجغص ...٤

- أطرغضا وسعاطض الافضك الماسثدة والماةثدة  
   التطصئ الثاطسئ  ...٤
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ضطمئ السثد

سئاس  طتمعد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  ترأس 
لضاشئ  الساطغظ  افطظاء  ضط  اجاماساً  الثمغج  طساء 
الفخائض الفطسطغظغئ بما شغعا ترضاا تماس والةعاد 
طثغظئ  شغ  الرئاجئ  بمصر  اقجاماع  وسصث  اإلجقطغ، 
ضعظفرظج،  الفغثغع  تصظغئ  سئر  بغروت  وشغ  اهللا  رام 
وبتث اقجاماع سثة ططفات وصداغا ضان طظ أبرزعا 
ظزرة السططئ لصدغئ شطسطغظ شغ ظض طعجئ الاطئغع 

ووضع طظزمئ الاترغر وططش المخالتئ.
وباجاسراض عثه المطفات وطا تط تثاوله بثخعص 
السططئ  غثثم  اقجاماع  عثا  أن  غائغظ  ططش  ضض 

وطثططاتعا الاخفعغئ وق غثثم صدغئ شطسطغظ...
• ظزرة السططئ لصدغئ شطسطغظ شغ ظض الاطئغع 

التاخض
أضث رئغج السططئ طتمعد سئاس خقل ضطماه الاغ 
اجاعض بعا اقجاماع سطى الامسك بمحروع الثولاغظ 
وطةطج  الماتثة  افطط  وصرارات  الثولغئ  والحرسغئ 
الامسك  سطى  الاأضغث  وتضرارًا  طرارًا  وأساد  أطظعا، 
بالمئادرة السربغئ، وصال: "أرغث الحرسغئ الثولغئ ضاططئ، 
وإظظا طساسثون لسصث طآتمر دولغ لطسقم تتئ طزطئ 
جادة  طفاوضات  خقله  طظ  تظططص  الماتثة  افطط 
سطى أجاس صرارات الحرسغئ الثولغئ وطئادرة السقم 
السربغئ"، وبغظ سئاس بحضض خرغح أن المحضطئ شغ 
السربغئ  المئادرة  وشص  غأت  لط  أظه  اإلطارات  تطئغع 
إصاطئ  غطتص  أن  غةإ  الاطئغع  أن  سطى  تظص  والاغ 
دولئ شطسطغظغئ سطى تثود المتاض سام ١٩٦٧ وشص 
طئثأ افرض طصابض السقم، شصال سئاس: "إذا تخض 
تض لطصدغئ الفطسطغظغئ شضض طسطط سربغ غساطغع 
وعع  لثغظا"  طاظع  ق  إجرائغض  طع  سقصاته  غطئع  أن 
الامسك  طثى  غئغظ  أن  غرغث  والاضرار  الاأضغث  بعثا 
إظعاره  غرغث  وضثلك  افطرغضغ  الثولاغظ  بمحروع 
سطى أظه طحروع أعض شطسطغظ وضض الفخائض! وشغ 
تظاغط طظ ترضئ تماس طع عثا الطرح وخش خالح 
الساروري ظائإ رئغج المضاإ السغاجغ لطترضئ بأن 
المآتمر "تمغج بالاجام أذروتاته بسصش وذظغ ططاجم 
تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ... وأن عثا اقجاماع خطعة 
إلظعاء  وخعقً  الفطسطغظغئ  العتثة  بظاء  شغ  طعمئ 
اقتاقل وتتصغص اقجاصقل والاترر العذظغ وتةسغث 
الصثس  وساخماعا  المساصطئ  الفطسطغظغئ  الثولئ 
تةظئاه  طا  وعع   ،"١٩٤ الصرار  وشص  القجؤغظ  وسعدة 
ترضئ الةعاد الاغ رغط طحارضاعا وطئارضاعا لقجاماع 
وططالئاعا بإظةاح الثطعات السمطغئ الاغ وردت شغه 
وأخثرت  الثولاغظ  طحروع  سطى  تتفزئ  أظعا  إق 
بغاظا تآضث شغه سطى "تمسضعا بفطسطغظ ضاططئ طظ 
ترابعا  طظ  ذرة  بأي  الافرغط  وسثم  الظعر  إلى  الئتر 

المصثس".
• ترجغت دور طظزمئ الاترغر وأظعا الممبض العتغث 

والحرسغ فعض شطسطغظ وتسجغج ذلك
ضان واضتا خقل اقجاماع ترضغج رئغج السططئ سطى 
دور طظزمئ الاترغر شغ أضبر طظ طفخض شغ ضطماه 
الاغ صاربئ الساسئ، وصث أرجض رجالئ خارجغئ لطثول 
السربغئ شضان طما صاله: "ق أتث غاضطط سظا، ظتظ الثغظ 
غةإ أن ظاضطط والسرب طظ خقلظا وطظ خقل طعصفظا 
شصط غمضظ لعط الاضطط... وظتظ الثغظ ظاضطط شصط 
سظ صدغاظا الفطسطغظغئ... وظتظ الثغظ ظاتثث باجط 
الحسإ الفطسطغظغ، آن افوان لظصعل لصث حئئظا سظ 
الطعق، لصث ضئرظا لط ظسث بتاجئ إلى وخاغئ أتث وق 
لتماغئ أتث، ظتظ صادرون سطى تماغئ أظفسظا وصدغاظا 
وحسئظا"، ورجالئ داخطغئ لطفخائض وذلك باجاسراض 
ضغفغئ إظحاء المظزمئ وتارغثعا (الظدالغ) وأظعا افخض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ تادح الخعرة ظساسرض افطعر الاالغئ:
- ظسارجع طا تثث الغعم بما تثث أطج صئض بماظغ 
جظعات، إذ تخض اظصقب طحابه غعم ٢٠١٢/٣/٢٢م 
سظثطا صاطئ طةمعسئ طظ الدئاط ذوي الرتإ الخشغرة 
تعري  تعطاظغ  (أتمثو)  أطادو  الرئغج  سطى  باظصقب 
الثي بصغ حعر سطى اظاعاء وقغاه الباظغئ آظثاك... وصث 
بغظا أن أطرغضا ضاظئ طظ وراء ذلك اقظصقب، شصطظا شغ 
جعاب جآال أخثرظاه باارغت ٢٠١٢/٣/٢٤م: [إن ضض 
طا ذضرظاه غحغر إلى أن أطرغضا ضاظئ وراء اقظصقب الثي 
تثث شغ طالغ لاظفث إلى عثا الئطث اإلجقطغ وتئسط 
ظفعذعا سطغه وتتض طتض شرظسا المساسمر الصثغط له 
والثي طا زال غئسط ظفعذه سطغه. شأرادت أطرغضا أن 
تسطض سمطغئ اقظاثابات الصادطئ شغ طالغ فن العجط 
السغاجغ تابع لفرظسا، شسظ ذرغص عثا اقظصقب تصطإ 
سمقء شرظسا المافاعمغظ  الطاولئ سطى القسئغظ طظ 
سطى الطسئئ تسإ السغاجئ الفرظسغئ. وعضثا ترتئط 
"السسضر"].  بترضئ  إطساضعا  بفسض  بأطرغضا  طالغ 
أسقعا  خشغرة  برتإ  ضئاط  صام  أن  غتثث  والغعم 
سصغث باظصقب سطى الرئغج أبع بضر ضغاا الثي اظاثإ 
لطمرة افولى غعم ٢٠١٣/٨/١٥م وأسغث اظاثابه لعقغئ 
طسسضر  طظ  السساضر  اظططص  وصث  ٢٠١٨/٨/١٢م. 
"ضاتغ" الثي غئسث سظ الساخمئ ١٥ ضطط وعع المسسضر 

ذودوا سظ ظئغضط ملسو هيلع هللا ىلص

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

آال
اب ج

جع

سلطۀ الفسق والفجور تفرق وقفۀ سلمیۀ برام اهللا
وتعتدي على النساء والرجال بالغاز واالعتقال

السآال:السآال:
أسطظ المةطج السسضري شغ طالغ طساء الثمغج أسطظ المةطج السسضري شغ طالغ طساء الثمغج ٢٧٢٧//٨٨//٢٠٢٠٢٠٢٠م إذقق جراح الرئغج إبراعغط بعبضر ضغاا م إذقق جراح الرئغج إبراعغط بعبضر ضغاا 
بتسإ طا أوردت وضالئ افظاضعل لفظئاء... وضان صث أسطظ طساء بتسإ طا أوردت وضالئ افظاضعل لفظئاء... وضان صث أسطظ طساء ١٨١٨//٨٨//٢٠٢٠٢٠٢٠م تخعل اظصقب سسضري م تخعل اظصقب سسضري 
شغ طالغ سطى الرئغج إبراعغط أبع بضر ضغاا وتط اساصاله واساصال رئغج وزرائه بعبع جغسغه. شمظ وراء عثا شغ طالغ سطى الرئغج إبراعغط أبع بضر ضغاا وتط اساصاله واساصال رئغج وزرائه بعبع جغسغه. شمظ وراء عثا 

اقظصقب؟ وعض له سقصئ بالخراع افطرغضغ افوروبغ؟اقظصقب؟ وعض له سقصئ بالخراع افطرغضغ افوروبغ؟
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بمظاجئئ أداء أسداء التضعطئ الةثغثة برئاجئ عحام 
تعظج  رئغج  ألصى  الثجاعرغئ،  الغمغظ  المحغحغ 
صغج جسّغث ضطمئ وخفعا طراصئعن بأظعا إسقن ترب، 
دون  جغاجغئ  وحثخغات  أتجابا  الرئغج  عاجط  إذ 
أن غسمغعا، طاعما إغاعا بالثغاظئ وتغاضئ المآاطرات 
واقجاسمار"،  الخعغعظغئ  "أتدان  شغ  واقرتماء 
الخفصات  "أسرف  صائق  وطتاجئاعا.  بضحفعا  طاعسثا 
الاغ أبرطامععا وجغأتغ الغعم الثي أتتثث شغه سظ 

بضض  جأتتثث  الماضغئ،  افحعر  شغ  تخض  طا  ضض 
وسظ  الشثر  وسظ  واقظثجاجات  الثغاظات  سظ  خراتئ 
العسعد الضاذبئ وسظ اقرتماء شغ أتدان الخعغعظغئ 

واقجاسمار".
وصث جاء عثا الضقم شغ إذار رد طئاحر طظ الرئغج 
طظح  جطسئ  شغ  عاجمعه  الثغظ  الئرلمان  ظعاب  سطى 
بالتص  خثح  طظ  "تابسئ  صال:  تغث  لطتضعطئ،  البصئ 
وتابسئ طظ ضثب وادسى واشارى وطا أضبر المفارغظ 
شغ عثه افغام، ولضظ عظاك دائما رجال خادصعن إذا 

اؤتمظعا لط غثعظعا افطاظئ".
بعا  اجامع  الاغ  افتجاب  صغادات  بسخ  سطى  وردا 
تخرح  خرجئ  والاغ  البصئ  طظح  جطسئ  صئض  الرئغج 
لعجائض اإلسقم أن الرئغج ذطإ طظ افتجاب إجصاط 
تضعطئ المحغحغ طصابض سثم تض الئرلمان، سطى أن 
بثل  جثغث  برئغج  طعاطعا  التالغئ  التضعطئ  تعاخض 

إلغاس الفثفاخ الاغ اسارضئ سطغه افتجاب...
وردا سطى المحضضغظ شغ دور الرئغج الثي غصعلعن: 
جسّغث  صغج  صال  الةمععرغئ"؟  رئغج  شسض  "طاذا 
افحعر  شغ  أظاط  شسطاط  "طاذا  طاسائق:  خطابه  شغ 
الماضغئ باجابظاء المحاورات تتئ جظح الزقم وشغ 

الشرف المزطمئ؟"
خطاب الرئغج جاء طاحظةا طاعترا، غحغر إلى طا اضاظش 
تحضغض التضعطئ طظ تظازع وتظاشر ظعر لطرأي الساّم، وطا 
حاع طظ ضقم سظ الرئغج بأظه ذطإ طظ افتجاب أن 
ُتسصط التضعطئ، طصابض أن ق غتض الئرلمان، بما غسظغ 
لفتجاب  واباجاز  طساوطات  شغ  دخض  جسّغث  صغج  أن 
افتجاب  تتئ  طظ  الئساط  جتإ  وأظه  السغاجّغئ، 
السغاجغئ واشاك طظعا المئادرة، وأّظه شرض سطى رئغج 
التضعطئ المحغحغ أن غسّغظ تضظعصراط ق غظامعن إلى 
افتجاب. لغمظع افتجاب الفائجة شغ اقظاثابات طظ التضط، 
بط بثأ الضقم غروج أن صغج جسّغث غرغث تشغغر صعاسث 
ظزام  إلى  الّظزام  وتشغغر  الئقد  شغ  السغاجغئ  الطسئئ 
رئاجغ وطظعط طظ ذعإ إلى أّن تضعطئ الرئغج عغ 
خطعة تمعغثّغئ ظتع السعدة إلى الّظزام الرئاجغ... (بض 
اقجائثاد)... جاء خطاب الرئغج ردة شسض طاحظةئ سطى 
طا حاع تعل تثّخطه وتقسئه شغ طسألئ تظخغإ التضعطئ.

والثغاظئ  واقشاراء  بالضثب  واضتئ،  إداظئ  تدّمظ  شصث 
والشثر والاساطض طع اقجاسمار والخعغعظّغئ، ظصعل إداظئ 
ولغج اتعاطات، فّن اقتعاطات تتااج إلى تتصغص وأدلئ، 
أطا الرئغج شغ خطابه شعابص طما غصعل شعع سطى سطط 
بالخفصات الاغ أبرطئ والثغاظات والشثر واقظثجاجات.... 
وعثا غسظغ أّن جرائط خغاظئ تتخض شغ تعظج والرئغج 

غسطط بعثه الةرائط، شماذا جغفسض؟
صال: "جغأتغ الغعم الثي جأتتثث شغه سما تخض شغ 
الثولئ  خغاظئ  جرائط  ُتصابض  (عضثا)  الماضغئ"  افحعر 
بالتثغث غعطا ق ظسرف تاى طعسثه، شعض تصابض الةرغمئ 

لمخالته  خثطاعط  بصثر  إق  بمآغثغه  تاى  غسئأ  وق 
وتبئغاعط لسططاظه وصعائمه المسعجئ، وصث آن لطمشغئغظ 
غفسض  أن  صئض  طظه  أغثغعط  غظفدعا  أن  والمثثوسغظ 
بعط طا شسض بمظ جئصععط شغ خثطاه، سزئ وسئرة، 
شق خعت غسطع شعق خعت اقظئطاح، واظزروا تعلضط 
طظاشساعط  غتامض  طمظ  والسمالئ  الثغاظئ  حرضاء  إلى 

لرأس الظزام وأخئروظا أغظ عط وطا عع طخغرعط؟!
غا أعض الضظاظئ! إن سجوشضط سظ الاخعغئ شدح الظزام 
الثي أصر بثلك لغعثدضط وغاعسثضط لاحارضعا شغما عع 
صادم، ولضظضط أوسى طظ ذلك وأضئر، وإظظا ظثرك غصغظا 
أن سجوشضط سظ المحارضئ السغاجغئ ظابع شغ أخطه طظ 
سصغثتضط الاغ ترشخ المحارضئ شغ سمض جغاجغ سطى 
غغر عثي دغظضط، وشغ ظض ظزام غسادغه وغسطظ الترب 
غئصى  أظه  إق  تصغصئ،  عثا  تثرضعا  لط  وإن  تاى  سطغه، 
واصسا طرتئطا بفطرتضط وبغؤاضط، وإظظا ظسطط بما خئرظاه 
طظضط أظضط تاطفاعن بتبا سمظ غتمض لضط الظعر المظئبص 
طظ سصغثتضط؛ طحروسا تدارغا سزغما جاعجا لطاطئغص 
شعرا؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، دولئ تثرجضط 
طظ ظطمات الرأجمالغئ إلى سثل اإلجقم، طحروسا ظسطط 
طظ  خطش  جاصفعن  أظضط  وسمقؤه  الشرب  غسطط  ضما 
غتمطعظه لضط شعرا وجغضعن الصعة الاغ تثشسضط ظتع 

تشغغر تصغصغ لعاصع طخر وافطئ ضطعا.
تصغصئ ق طراء شغعا؛ لظ غةث الظعَر طظ غسادغء بظار 
رضظ  طظ  السضغظئ  سطى  غتخض  ولظ  وسمقئه،  الشرب 
إلغعط، ولظ غحئع َطظ أضض سطى طائثتعط وخار خئجه 
جغح  شغ  بالمثطخغظ  ظربأ  وإظظا  أغثغعط،  بغظ  طظ 
الضظاظئ أن غضعن صرارعط شغ غث الشرب وسمقئه، وأن 
غضعن تترضعط تئسا لما غثثم طخالتعط ق طا غثثم 

دغظعط وغرسى طخالح أطاعط.
الضظاظئ! إن عثا السجوف  جغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
سظ المحارضئ اقظاثابغئ رجالئ واضتئ المسالط طعجعئ 
لضط أظاط دون غغرضط شأظاط طظ غسعل سطغعط شغ أي 
تشغغر طمضظ أو طتامض، وأظاط طظ غرضظ الظزام إلغعط 
وغعثد بعط طسارضغه وطظاشسغه بض وضض طظ غرشخ 
صراراته الضاربغئ، وصث جمسظا جمغسا رأس الظزام وعع 
بغظضط  ضبغرة  تعاجج  وضع  أن  بسث  بضط  الظاس  غعثد 
وبغظعط وأوعط الظاس أظضط طظه وأظضط تماته وأدواته، 
وألعاضط باطاغازات واجابمارات حشطاضط سظ واجئضط 
تص  شغ  جرائمه  سطى  وخماضط  وقءضط  بعا  لغدمظ 

أطاضط.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ! جغزض عثا الظزام 
طا  غساظفث  تاى  وأعطعا  طخر  بضط  لغرعإ  غسطغضط 
تاجاه سظثضط جاضعظعن سئؤا  لثغضط وسظثطا تظاعغ 
طع  وغفسض  شسض  ضما  طظه  والاثطص  لطثقص  غسسى 
غغرضط وافطبطئ تسرشعظعا، شما الثي غثسعضط لقظتغاز 
له واقظفخال سظ أطاضط والئصاء جغفا طسططا سطى رصاب 
أعطضط شغ أرض الضظاظئ؟! إن اهللا جائطضط وطتاجئضط 

شةعجوا جعابضط!
خقص  إن  الضظاظئ!  جغح  شغ  المثطخعن  أغعا 
فطاضط  اظتغازضط  شغ  وغضمظ  وبأغثغضط،  بضط  طخر 
وطحروسعا المظئبص سظ سصغثتعا الصادر سطى الظععض 
بعا ظعدئ تصغصغئ؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وواجئضط عع ظخرته وطظ غتمطه ظخرة تصغصغئ تدسه 
طعضع الاطئغص شغرضى سظضط ربضط وتضعظعا أظخار اهللا 
ورجعله ودولاه ضما ضان أظخار افطج، وتظاخر بضط 
أطاضط وتصام دولاضط وغسط سثلعا وظعرعا أرجاء افرض... 

الطعط سةض بعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللاِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم 

َ
﴿يَا ك

 ﴾لَِما يُْحيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

والثغاظئ بالتثغث؟!
عثا غضحش أّن صغج جسّغث:

- غغر جثي شغ تعثغثاته، إظما تعثغثه طةّرد ضقم تثروه 
الرغاح، شالثغاظئ والاساطض طع اقجاسمار والخعغعظّغئ عع 
جسّغث  صغج  سظث  وعع  خغاظئ،  الظاس  جمغع  سرف  شغ 
ضما زسط شغ طظاظراته اقظاثابغئ جرغمئ وخغاظئ سزمى 
والعسغث  الاعثغث  طةرد  ق  السصعبات،  أصسى  تساعجإ 
واجسئ  خقتغات  ذي  برئغج  لغج  وضأظه  بالضحش، 

شغما غاسطص بأطظ الئقد داخطغا وخارجغا!! وق ُغصال شغ 
عثا المصام إّن صغج جسّغث ضرئغج خقتغاته طتثودة، 
ق ُغصال ذلك فّن طسألئ الاساطض طع افسثاء طسألئ أطظ 
خمغط  طظ  الئقد  أطظ  وتفر  غصعلعن،  ضما  صعطغ 
خقتغاته بض عغ الخقتغات العتغثة الاغ غظفرد بعا 
سظ باصغ السططات وغثه شغعا ذعلى ق ُغسغصعا سائص، 
المآاطرات  تعصش  بأسمال  الصغام  تصادغ  الةثّغئ  فّن 
الاعثغث  أّطا  وتجم،  بصّعة  الثعظئ  أغثي  سطى  وتدرب 

شحأن الدسفاء الثغظ ق غمطضعن تغطئ.
- العثف افجاجغ طظ خطاب صغج جسّغث أن غتّسظ 
خعرته الاغ بثأت تعاّج أطام الرأي الساّم خاّخئ بسث 
وارتئاضه  ععاظه  شغعا  ظعر  الاغ  شرظسا  إلى  زغارته 
وتعالضه أطام المساسمر الصثغط (خاّخئ شغ تخرغته 
الفدغتئ الثي ظفى سظ شرظسا خفئ المساسمر ووخفعا 
بالتماغئ). ظسط إّن الثي غاأّطض خطاب الرئغج غةثه 
خطابا شغ ظاعره عةعم ولضّظه شغ تصغصاه دشاع سظ 
ظفسه ق غاغئ له إق تطمغع خعرته أطام الّظاس؛ تّاى 

غعاخض طعّماه الاغ جغء به طظ أجطعا.
- غضحش أّن الخراع بغظ الصعى السغاجغئ شغ الئقد، 
شغ  الممبطئ  وافتجاب  الرئغج  بغظ  الخراع  وخاخئ 
اإلخراج،  جغؤئ  لضظعا  طسرتغئ  إق  لغج  الئرلمان 
شالمسطعم بثاعئ شغ أّي خراع، وخاخئ السغاجّغ، أّن 
ضض خخط غظاعج أول شرخئ إلجصاط خخمه وإخراجه 
طظ الّساتئ (وعثا طا شسطاه الّظعدئ طع رئغج التضعطئ 
رئغج  طع  جسّغث  صغج  شسطه  طا  عثا  بض  المساصغض، 
التضعطئ المساصغض تغظ ذطإ طظه اقجاصالئ خراتئ، 
طع أّن المعّجه إلغه ضان طةّرد اّتعاطات لط تبئئ)، شِطَط 
َلْط غظاعج الرئغج الفرخئ وُغثرج طظ بئائ إداظاه بأخطر 
طّما أتاه إلغاس الفثفاخ؟ وِلَط َلْط غظاعج الرئغج الفرخئ 
الفرخئ  غظاعج  َلْط  ِلَط  غثعظعا؟  طّمظ  الئقد  لُغثّطص 

وغثّطص الئقد طّمظ غفاسطعن المخاسإ وافزطات؟...
ق  الرئغج  إلى  المعضعل  الّثور  ذئغسئ  أم  السةج؟  أعع 

غمطك أن غاةاوزه؟!
السغاجغغظ  وضض  الرئغج  أّن  جسّغث  خطاب  غضحش   -
لعط خطعط ق غمضظعط تةاوزعا، شق غساطغع الرئغج 
لط  طظ  إزالئ  وغساطغع  إداظاه،  بئائ  طظ  طتاضمئ 
افجظئغ  الاثخض  طصثار  سطى  غثل  وعثا  إداظاه.  تبئئ 
أو  التضعطئ  بصاء  ظسط  تعظج،  شغ  الصرار  خظاسئ  شغ 
جصعذعا، بصاء جغاجغ أو غغابه سظ الساتئ أطر ق غسعد 
إلى السغاجغغظ وق إلى الرئغج أو الئرلمان، افطر ضّطه 
غسعد إلى أوروبا وبثاخئ برغطاظغا الاغ تاتضط شغ ضض 
تفاخغض المحعث السغاجغ. وغئصى الرئغج وافتجاب 
طةرد قسئغظ غآدون طا ُغططإ طظعط، غغر أّظعط صث ق 
ُغتسظعن افداء شغظضحفعن وغظضحش طظ وراءعط وطظ 

 غسّغرعط طظ وراء الئتار
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

دولئ الةئاغئ تسسى لفرض غراطات سطى ٥٢ ططغعن طخري

أخثرت العغؤئ العذظغئ لقظاثابات شغ طخر افربساء 
٢٠٢٠/٨/٢٦م، برئاجئ قحغظ إبراعغط، ظائإ رئغج 
جمغع  إتالئ  صرارعا  شغه  تسطظ  بغاظا  الظصخ،  طتضمئ 
الظاخئغظ الماثطفغظ سظ الاخعغئ شغ اظاثابات طةطج 
آب/ و١٢  شغ ١١  افولى  جعلاعا  جرت  الاغ  الحغعخ، 

أغسطج (الماضغ)، وغئطس سثدعط أضبر طظ ٥٢ ططغعن 
سظ  الاصاسج  غراطئ  وتئطس  الساطئ.  لطظغابئ  طعاذظ 
الاخعغئ شغ اقظاثابات ٥٠٠ جظغه طخري (٢٨ غعرو) 

بتث أصخى. (شراظج ٢٤)
حعثت طخر خقل اظاثابات طةطج الحغعخ الماضغئ 
سجوشا واضتا سظ الاخعغئ حمض تاى طآغثي الظزام 
رغط صطاعط، ولط تفطح إغراءات المرحتغظ وأطعالعط شغ 
جثب الظاخئغظ لطثعاب إلى لةان الاخعغئ واقصاراع، 
لمةطج  الصادطئ  اقظاثابغئ  السمطغئ  غعثد  الثي  افطر 
الظعاب، شسظثطا غضعن سثد افخعات الفسطغئ الاغ تط 
الاسسئ  تاجج  غاةاوز  ق  تخعغاعا  وتأضغث  تخرعا 
طقغغظ شغ بطث تسثاده ١٠٠ ططغعن ظسمئ وسثد طظ 
حثص،  ططغعن   ٦٣ طظ  غصارب  الاخعغئ  تص  لعط 
وظسرف جمغسا ضغش تط جمع وإتخاء سثد المخعتغظ 
والرحعة  الئططةئ  سطغعا  تسغطر  اظاثابات  شغ  شسطغا 
وحراء افخعات، طا غسظغ أن عظاك سجوشا واضتا سظ 
طمارجئ التغاة السغاجغئ شغ ظض عثا الظزام تاى طظ 

طآغثغه والمظافسغظ طظ وجعده!
شغ  وطظاشسغه  طسارضغه  جمغع  أصخى  الثي  الظزام 
اصاخاد  سطى  صئداعا  لاتضط  غثه  اطاثت  السططئ 
الئقد لاآجج قصاخاد جثغث غاتضط شغه ضئار صادة 
حغؤا  صئداعط  وتماث  لطظزام،  وقؤعط  طمظ  السسضر 
شحغؤا لاحمض المجغث والمجغث طظ المحارغع السمقصئ 
الضبغر  وغعثد  عثد  الثي  افطر  طظعا،  الخشغرة  وتاى 
طظ أختاب افسمال الترة الثغظ ق غسمطعن طئاحرة طع 
الظزام وإن ضان أغطئعط طظ طآغثغه المظافسغظ طظ 
وجعده والترغخغظ سطى بصائه، شأخئح الظزام غظاشسعط 
شغ أسمالعط وطحارغسعط طظاشسئ غغر سادلئ طططصا شق 
غساظعن  طا  غساظغ  وق  أسئاء،  طظ  غاتمطعن  طا  غاتمض 
طظ طحضقت، بض أخئح غطاردعط شغ أطاضظ بغسعط 
وغدع طضاظعا أجعاصه، وغعصش أظحطاعط وتراخغخعط 
لغطةأ الظاس لحراء طا لثغه، شغ خعرة واضتئ لمفععم 

الثولئ الرأجمالغئ الاغ غتضمعا لخعص.
الصمسغئ  واآللئ  افطظغئ  الصئدئ  وطع  ظفسه  العصئ  شغ 
الاغ غفرضعا الظزام، ق غعجث سطى الساتئ السغاجغئ، 
أو ق غرى الظاس طظ غمطك تطعق وغساطغع الاخثي 
لطسمض  أظفسعط  غصثطعن  طظ  وضــض  الظزام،  لعثا 
غغر،  لغج  الظزام  سظعط  غرضى  طمظ  عط  السغاجغ 
وطظ غمطضعن التطعل الفسطغئ أخعاتعط خاشائ بالضاد 

تخض إلى طساطسعط.
شسجوف الظاس سظ المحارضئ شغ اقظاثابات أطر ذئغسغ، 
شتاى طظ ق غثرك أن المةالج الظغابغئ الرأجمالغئ ق 
ظفع طظعا وق تاجئ لعا أخئح غثرك أن المرحتغظ لعا 
لسئئ شغ غث الظزام وخثم سظث رأجه، وتطعغح الظزام 
ضض  طع  بعا  لعح  ذالما  إذ  جثغثا  أطرا  لغج  بالشراطئ 
اجاتصاق اظاثابغ شحض شغ تحث الظاس له، والاطعغح 
اآلن عع لاثعغش الظاس صئض اظاثابات طةطج الحسإ 
الاغ جاةرى خقل الحععر الصطغطئ المصئطئ، شطربما غآتغ 
عثا الاعثغث والاثعغش بماره شغثرج الظاس لطاخعغئ، 
إق أن عثا الاعثغث لغج افول ولظ غضعن افخغر أطام 
سجوف الظاس سظ المحارضئ شغما غروظه سمق جغاجغا بق 
شائثة. وربما غطئص الظزام الشراطئ لع اجاطاع طظ باب 
جسغه لجغادة طا غتخطه طظ الظاس طظ أطعال غسثد 

بعا أسئاء وخثطات صروضه طظ الئظك الثولغ.
ذطئ  وق  إق  طخر  أعض  شغ  غرصإ  ق  الظزام  عثا  إن 
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ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث الظاخر حعغثئ*ـ  ــــــــــ
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 

غسر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن غصثم لطماابسغظ وزوار خفتات المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
أجطعاظئ جثغثة (DVD) بسظعان:

"تمطئ وطآتمر سالمغ: بغةغظ +٢٥؛ عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟"
طظ إسثاد دائرة اإلخثارات وافرحغش شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر.

لاتمغض افجطعاظئ
http://media.hizb-ut-tahrir.info/CDs/CMO_WS_BEIJING25_CAMP_CONF_2020_DVD.zip

لجغارة خفتئ التمطئ والمآتمر
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/66354.html

أسطوانۀ "حملۀ ومؤتمر عالمی: بیجین +٢٥
هل سقط قناع المساواة بین الجنسین؟"

أذطص تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا تمطاه ضث جرغمئ التض السغاجغ افطرغضغ باارغت ٢٠٢٠/٨/١٣م، وبثأ غتثر 
شغعا طظ عثه الةرغمئ الئحسئ؛ الاغ جاسغث إظااج ظزام ذاغغئ الحام طظ جثغث؛ لاضرس اقجاسئاد والاتسغظ 
شغ حروط السئعدغئ شغ أتسظ افتعال! شأبئ عغؤئ تترغر الحام الاغ تسغطر سطى طظطصئ إدلإ؛ إق أن تضحش 
تصغصئ دورعا المرجعم؛ وبأظعا لغسئ جعى طةرد أداة لاظفغث عثه الةرغمئ بسث أن ظفثت بظعد اتفاق جعتحغ 
وأخثت تحرف سطى تماغئ الثورغات الروجغئ سطى ذرغص m٤، تغث صاطئ بسطسطئ اساصاقت ذالئ حئاباً طظ 
تجب الاترغر؛ أبظاء صغاطعط بأسمال التمطئ، شاساصطئ خمسئ طظ حئابه شغ طثغظئ إدلإ؛ بط تئسعا اساصال ابظغظ 
شغ طثغظئ بظح؛ بط اساصال ابظغظ شغ بطثة أذمئ؛ وأتئساعط بعاتث آخر بسث خروج طزاعرة ظسائغئ شغ بطثة 
أذمئ تثسع إلى إذقق جراح المساصطغظ ظطماً لثى العغؤئ، لغخئح طةمعع الثغظ اساصطاعط عغؤئ تترغر الحام 

سطى خطفغئ التمطئ سحرة حئاب.

هیئۀ تحریر الشام تقوم بسلسلۀ اعتقاالت لشباب حزب التحریر



 السثد ٣٠٣  ٣افربساء ٢١ طظ طتّرم ١٤٤٢عـ المعاشص ٩ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ  

غزعر بحضض واضح وجطغ أن السططئ أرادت طظ خقل 
اجاماسعا:

- جسض طحروع الثولاغظ طططئاً لةمغع الفخائض وإظعار 
أظه بمبابئ المططإ المعتث لطحسإ الفطسطغظغ لغسعض 
تطئغصه وتخفغئ الصدغئ، وعغ ضثلك ترغث جّر ترضاغ 
سطى  الصائط  الثغاظغ  طساظصسعا  إلى  وتماس  الةعاد 
الاظازل سظ جض افرض المئارضئ لضغان غععد والسغر 

وشص طحروع الثولاغظ افطرغضغ لاخفغئ الصدغئ.
العتغثة  المزطئ  وجسطعا  المظزمئ  دور  ترجغت   -
الاغ تظدعي تتاعا جمغع الفخائض بما شغعا تماس 
والةعاد وتسجغج طصعلاعا أظعا الممبض الحرسغ والعتغث 
شخض  سطغعا  غسعض  تاى  وذلك  الفطسطغظغ؛  لطحسإ 
صدغئ شطسطغظ سظ سمصعا السصثي واإلجقطغ وجسطعا 
صدغئ طظزمئ لصغطئ طفّرذئ تاى غسعض سطى افسثاء 

طظ خقلعا تخفغئ الصدغئ لخالح ضغان غععد.
- إظعار أظعا لغسئ طع اقظصسام وأظعا ترغث العتثة 
خقل  طظ  ذلك  ذرغص  تةسض  ذاته  العصئ  شغ  ولضظ 
الثخعل شغ اقظاثابات الاغ تفرز جططئ تثثم المتاض 

والمحارغع الشربغئ.
إن عثا اقجاماع غمبض تطصئ طظ تطصات تآطر السططئ 
سطى صدغئ شطسطغظ، وضان افولى بفخائض المصاوطئ 
الثائظئ  السططئ  وأداته  بالشرب  تضفر  وأن  تتدره  أق 
وطحارغسه وسطى رأجعا طحروع الثولاغظ الثغاظغ، ق 
أن تئارضه وتظثرط شغما جاء شغه، وسطغعا أن تتثر طظ 
الفثاخ السغاجغئ وطظ العصعع شغما وصسئ شغه المظزمئ 
طظ صئطعط شغثسروا الثسران المئغظ وق غساغصزعا إق 
وصث وجثوا أظفسعط غسغرون وشص المحارغع الشربغئ 
تاى  وجعادعط  برباذعط  غامسضعا  وأن  وترتغئاتعا، 
غأذن اهللا لعثه افطئ بتاضط طثطص غترك الةغعش 
شطسطغظ  وغثطص  جثوره،  طظ  غععد  ضغان  شغصاطع 

 والمسطمغظ طظ حروره
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

لثسط اظصقبعا التالغ...
ضعغاا  صاجمغ  السصغث  الةثغث  اقظصقب  صائث  صثم   -٢
أجماه  لما  ضرئغج  ظفسه  ٢٠٢٠/٨/١٩م  غعم 
ظعر  وصث  طالغ،  شغ  الحسإ"  إلظصاذ  العذظغئ  "الطةظئ 
٢٠٢٠/٨/١٨م  البقباء  غعم  طساء  الاطفجغعن  سطى 
واصااد  باقظصقب،  صاطعا  الثغظ  الدئاط  طةمعسئ  طع 
وزرائه  ورئغج  ضغاا  الةمععرغئ  رئغج  اقظصقبغعن 
جغسغه ووزراء وطسآولغظ آخرغظ بطس سثدعط ١٧ إلى 
السةظ. طظ بط أظعر السساضر ضغاا سطى حاحئ الاطفاز 
لغسطظ تظازله سظ التضط لطةغح شصال شغ ضطماه: ("إظه ق 
غرغإ أن تسفك الثطاء طظ أجض بصائغ شغ السططئ"... 
واغغ  إجماسغض  السصغث  وصال  ٢٠٢٠/٨/١٩م)  روغارز 
الماتثث باجط المةمعسئ اقظصقبغئ (".. بقدظا تشرق 
شغ الفعضى والفعضعغئ واظسثام افطظ وعثا راجع شغ 
جاظإ ضئغر طظه إلى خطأ افحثاص الثغظ غاتمطعن 
وصال  ٢٠٢٠/٨/١٩م)  روغارز  طخغرعا"...  طسآولغئ 
له  اظاصالغا  طةطسا  ("جظحضض  واغغ  إجماسغض  السصغث 
سطى  ظتظ  وطثظغا  سسضرغا  جغضعن  اظاصالغ  رئغج 
اتخال طع المةامع المثظغ وأتجاب المسارضئ وافغطئغئ 
والةمغع لمتاولئ ترتغإ اقظاصال.. وإن الطةظئ العذظغئ 
الثي حضطعا طةطج اظاصالغ غدط ٦ سسضرغغظ و١٨

طثظغا وإظه جغصعم بثور العغؤئ الاحرغسغئ اقظاصالغئ 
سطى أن غاط اظاثاب رئغج المةطج طظ صئض أسدائه"... 
الةجغرة ٢٠٢٠/٨/٢١م). شعظا غزعر أن السساضر صث 
دبروا اقظصقب طع جغاجغغظ وطظ طةمعسات المسارضئ 
طظ  المثظغ  المةامع  باظزغمات  غسمى  طا  وطظعا 
ظصابات وجمسغات تغث أخئتئ تصعم بأسمال جغاجغئ 
الثطط  وحراء  بامعغطعا  اقجاسمارغئ  الثول  وتصعم 
شغعا. شغزعر أن أطرغضا صث تمضظئ طظ ضسإ السثغث 
طظعط تاى تسصط ضغاا صئض أن غضمض وقغاه الباظغئ شغ 
طتاولئ طظ أطرغضا لدمان ظةاح سمقئعا شغ المساصئض 

طع ترضغجعا سطى الةغح وضسإ سمقء طظ ضئاذه.
غضعن  أن  المرة  عثه  تاولئ  أطرغضا  أن  وغئثو   -٣
بثاغئ  طظث  له  طعثت  لثلك  حسئغئ  رضائج  قظصقبعا 
تجغران الماضغ تغث اظثلسئ اتاةاجات احارك شغعا 
ساخمئ  باطاضع  حعارع  شغ  المازاعرغظ  طظ  اآلقف 
طالغ طظث بثاغئ تجغران/غعظغع الماضغ ططالئئ الرئغج 
بالفساد  وتضعطاه  إغاه  وطاعمئ  باقجاصالئ  ضغاا 
والمتسعبغئ وضسش الثثطات الساطئ وجعء الممارجئ 
طا  طتاربئ  وشغ  الصغادة  شغ  والسةج  اقظاثابات  شغ 
طسغظئ  أتجاب  وحضطئ  واإلرعاب،  الاطرف  غسمعظه 
ائاقشا سرف بائاقف ٥ غعظغع أو إم٥. شصال ظعععم تعجع 
("إظه  اقتاةاجات  صاد  والثي  غعظغع   ٥ ائاقف  رئغج 
ووخش  غسمض طع السسضرغغظ الثغظ تعلعا السططئ"، 
طفرط  شسض  "رد  بأظعا  إغضعاس  طةمعسئ  سصعبات 
اقظصقب  غآدي  أن  طظ  صادتعا  بسخ  طثاوف  جئئه 
وصام  بطثاظعط"  شغ  جغاجغئ  اضطرابات  تثوث  إلى 
لغضمض  "جاء  بأظه  ووخفه  السسضري"  اقظصقب  "وتغا 
طسغرة الحسإ المالغ وتططساته إلى دولئ دغمصراذغئ 
طثظغئ وسطماظغئ"... الةجغرة ٢٠٢٠/٨/٢١م) شغئثو أن 
اقتاةاجات شغ طالغ لط تضظ سفعغئ، بض صادعا سمقء 
وطثظغئ  دغمصراذغئ  طظ  المساسمر  أشضار  غتمطعن 
باأغغث  وصاطعا  السسضر،  طع  تتالفعا  وصث  وسطماظغئ. 
اقظصقب. إذ تعثف أطرغضا لةسض طالغ ظصطئ اظطقق 
وبآرة سثوى اقظصقبات شغ المظطصئ إلجصاط افظزمئ 

الاابسئ لفرظسا ولئرغطاظغا شغ غرب ووجط أشرغصغا.
٤- بط ضاإ طئسعث أطرغضا إلى طظطصئ الساتض "جغه 
بغار شام" سطى تسابه شغ طعصع تعغار سصإ اقظصقب 
شغ طالغ ("تسارض العقغات الماتثة جمغع الاشغغرات 
غغر الثجاعرغئ لطتضعطات" وصال "إن العقغات الماتثة 
لتغظ  طالغ  جغح  طع  الاساون  أوجه  جمغع  سطصئ 
باإلذاتئ  ضئاط  صغام  بسغث  السغاجغ  العضع  اتداح 
إذا  طا  بحأن  صرارا  "إن  وصال  ضغاا".  إبراعغط  بالرئغج 
ضان جغاط رجمغا وخش طا تثث طآخرا بأظه اظصقب 
روغارز  صاظعظغئ"...  طراجسئ  بسث  غخثر  أن  غاسغظ 
٢٠٢٠/٨/٢٢م) شغزعر طظ ذلك أن أطرغضا ق تثغظ 
اقظصقب واقظصقبغغظ وضقطعا سطى لسان طئسعبعا سظ 
طسارضاعا لطاشغغرات غغر الثجاعرغئ ضقم سام لغج له 
شغ  السغسغ  اظصقب  أغثت  عغ  بض  باقظصقب،  سقصئ 
طخر واقظصقب السسضري شغ السعدان ولط تسائرعما 
اظصقبغغظ فظعما طظ خظسعا. وعضثا شغ اظصقب طالغ 
بمراجسئ  جاصعم  إظعا  طئسعبعا  لسان  سطى  صالئ  إذ 
غحغر  طما  ق!!  أم  اظصقب  أظه  تثث  طا  لئتث  صاظعظغئ 
ذضره  طا  ذلك  وغآغث  اقظصقب.  وراء  ضاظئ  أظعا  إلى 
("وتصثم  ٢٠٢٠/٨/٢١م  شغ  الصطرغئ  الةجغرة  طعصع 
أطرغضا تثرغئات طظازمئ لةظعد طالغغظ طظ ضمظعط 
ضغاا".)  سطى  اقظصقب  صادوا  الثغظ  الدئاط  بسخ 
شالثغظ صادوا اقظصقب عط طظ الثغظ درباعط أطرغضا 
وضسئاعط ضسمقء لعا. وطبض ذلك طا تخض شغ اظصقب 
سام ٢٠١٢م وصث ذضرظا ذلك شغ جعاب جآال أخثرظاه 
بعثا الثخعص شغ ٢٠١٢/٣/٢٤م: ("وصث ظصض طعصع 
السخر شغ ٢٠١٢/٣/٢٤ سظ طخادر أطرغضغئ طططسئ 
بأن دبطعطاجغا أطرغضغا ذطإ سثم ذضر اجمه لطختاشئ 
خرح صائق: "إن صائث اقظصقب الظصغإ أطادوا "أتمثو" 
ضئاط  ظثئئ  بغظ  طظ  اخاغر  صث  ضان  جاظعجع  تغا 

سسضري  تثرغإ  لاطصغ  افطرغضغئ  السفارة  ذرف  طظ 
وأضاف  الماتثة".  العقغات  شغ  اإلرعاب  لمضاشتئ 
طعمات  شغ  فطرغضا  سثة  طرات  جاشر  "جاظةع  بأن 
خاخئ..."). شأطرغضا تثطع الثطعة ظفسعا الاغ خطاعا 
افوروبغغظ  اقظصقبات لطرد  ذرغص  سظ  سام ٢٠١٢م 
عثه  ولضظ  الئطث.  باجاسمار  لاافرد  طتطعط  والتطعل 
المرة ربما غضعن ترضجعا أضبر طظ السابص، إذ بثأت تةث 
شغ أتجاب جغاجغئ وتظزغمات المةامع المثظغ وجطا 

جغاجغا طصابض العجط السغاجغ المعالغ لفرظسا.
عظاك  الظفعذ  خاتئئ  شرظسا  شسض  ردة  وجاءت   -٥
طظثدة بحثة، إذ جظ جظعظعا، شصالئ الرئاجئ الفرظسغئ 
العضع  ضبإ  سظ  غاابع  طاضرون  الثولئ  رئغج  ("إن 
برس  شراظج  الصائمئ"...  الامرد  طتاولئ  وغثغظ 
لعدرغان:  شرظسا  خارجغئ  وزغر  وصال  ٢٠٢٠/٨/١٨م) 
العاصسئ  عثه  السئارات  بأحث  تثغظ  شرظسا  ("إن 
الثطغرة"... الترة ٢٠٢٠/٨/١٩م) وصال طاضرون غعم 
٢٠٢٠/٨/٢٠م أبظاء اجاماسه طع المساحارة افلماظغئ 
وألماظغا  ("شرظسا  طالغ:  شغ  الاطعرات  لئتث  طغرضض 
تظثدان باقظصقب الثي حعثته طالغ وترغثان سعدة 
الئقد بأجرع وصئ طمضظ إلى التضط المثظغ. ق غظئشغ 
أق غضعن عظاك طا غخرف اقعامام سظ طعاجعئ أسمال 
شغ  اإلجقطغعن  الماحثدون  غرتضئعا  الاغ  السظش 
الثشاع  وزغرة  وصالئ  صعله.  تث  سطى  الساتض"  طظطصئ 
الفرظسغئ شطعراظج بارلغ "شرظسا جاعاخض سمطغاتعا 
طظ  بالرغط  الماحثدغظ  ضث  طالغ  شغ  السسضرغئ 
اإلذاتئ برئغج الئقد عظاك صئض غعطغظ شغ اظصقب 
سسضري"... روغارز ٢٠٢٠/٨/٢٠م) وعثه الاخرغتات 
تثل سطى طثى اظجساج شرظسا طظ اقظصقب، طما غآضث 
وعغ  عظاك  ظفعذعا  غساعثف  ضان  اقظصقب  عثا  أن 
غظغئ  إظعا  تغث  المةاورة  والئقد  طالغ  بروات  تظعإ 
ببروات طسثظغئ عائطئ سثغثة وظادرة، وتاثثه ضمعصع 
أشرغصغا إذ  غرب  لتماغئ ظفعذعا شغ  طعط  اجاراتغةغ 
تحضض طع دول الساتض طظطصئ واتثة إذا صطسئ طظ بطث 
شربما تظاصض السثوى فخرى. وتسمض شرظسا سطى دسط 
وجعدعا السسضري الثي غئطس تسثاده ظتع ٥١٠٠ جظثي 
بصعات أوروبغئ، وتساسغظ بألماظغا تغث تحارك افخغرة 
بةاظإ شرظسا بصعات تسثادعا ظتع ١١٠٠ جظثي تتئ 
طا غسمى سمطغئ "برخان". وصث لةأت إلى دول الثطغب 
المحارضئ،  افشرغصغئ  الصعة  لامعغض  اإلطارات  وطظعا 
وتحارك برغطاظغا بظتع ٢٥٠ جظثغا وبقث طروتغات. 
وغحارك اقتتاد افوروبغ بظتع ٦٢٠ سسضرغا. وأطرغضا 
ترشخ دسط صعة "برخان" بالمال والسااد، وتصعل إظعا 
تساعط سئر المسطعطات اقجاثئاراتغئ والمراصئئ بفدض 

ذائراتعا المسغرة.
٦- وأدان اقتتاد افشرغصغ وطظزمئ إغضعاس اقظصقب، 
اقتتاد  طفعضغئ  رئغج  طتمث  شصغ  طعجى  شصال 
الرئغج  اساصال  بحثة  "أدغظ  تعغار:  سطى  افشرغصغ 
شغ  آخرغظ  وأسداء  العزراء  ورئغج  ضغاا  إبراعغط 
تضعطئ طالغ وأدسع إلى إذقق جراتعط سطى الفعر"، 
وصام الاةمع اقصاخادي لثول غرب أشرغصغا (إغضعاس) 
طالغ  طع  تثودعا  إغقق  سطى  باقتفاق   ١٥ وسثدعا 
وتسطغص ضاشئ دخعل افطعال إلى الئقد وذرد طالغ طظ 
جمغع عغؤات خظع الصرار شغ الاةمع. وصام وشث طظ عثا 
صادة  ولصاء  طالغ  بجغارة  ٢٠٢٠/٨/٢٢م  غعم  الاةمع 
جاسئ  الطصاء  غسامر  أن  المظازر  طظ  وضان  اقظصقب، 
غثل  طما  دصغصئ   ٢٠ جعى  غسامر  لط  أظه  إق  وظخش 
إلصظاع  جاءت  الاغ  المةمعسئ  عثه  طعمئ  شحض  سطى 
صادة اقظصقب بإسادة ضغاا وتضعطاه إلى السططئ ضما 
ذضرت وضاقت افظئاء. ولضظ صادة اقظصقب رشدعا ذلك 
وشث  طع  الافاوض  أن  وذضروا  اظصقبعط  سطى  وأخروا 
الاةمع غمضظ أن غةري تعل طثة المرتطئ اقظاصالغئ. 
غشطإ  إغضعاس  وطظزمئ  افشرغصغ  اقتتاد  أن  سطما 

سطغعما سمقء أوروبا وخاخئ شغ غرب أشرغصغا.
وبثاخئ  أوروبا،  تجاتط  أطرغضا  أن  عغ  والثقخئ   -٧
شرظسا وبرغطاظغا، شغ أشرغصغا وبثاخئ أخص الئطثان 
اإلجقطغئ وطظعا طالغ شعغ بطث إجقطغ غاخارع سطغه 
ظعإ  طظ  غامضظعا  تاى  الظفعذ  لئسط  المساسمرون 
افجث  تخئ  سطى  تالغا  شرظسا  تساتعذ  إذ  برواته، 
لمعصسه  سطغه  المساسمرون  غاخارع  وضثلك  شغه، 
اقجاراتغةغ شغ غرب أشرغصغا وعع غحضض طظطصئ واتثة 
طع دول الساتض، وغارك أعطه المسطمعن غساظعن الفصر 
والسعز والمرض، والسمقء التضام غآّطظعن لطمساسمر 
طا غرغث شغ جئغض تخعلعط سطى ضرجغ طسعج وعط 
أذلئ. وطالغ بطث ضسغش سرضئ لقجاسمار تغث ق تعجث 
غجوات  طظ  تماغاه  سطى  صادرة  المسطمغظ  طظ  صعة 
المساسمرغظ، إذ غساخثرون صرارات لطاثخض السسضري 
المئاحر بثرائع واعغئ، شق تعجث صعة إجقطغئ ضثولئ 
الثقشئ الراحثة المظازرة بإذن اهللا لاصعم بالاخثي 
لشجواتعط وتطصظعط درجا لظ غظسعه. شضان السمض سطى 
إغةاد عثه الثولئ طظ أوجإ العاجئات، شفغ ذلك السج 
والظخر والعصاغئ طظ ضض طاةئر ضفار... صال رجعل اهللا 
أخرجه  ِبِه»  َويُتََّقى  َوَرائِِه  ِمْن  يَُقاتَُل  ُجنٌَّة  اِإلَماُم  َا  «َوإمِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

...طسطط
البالث سحر طظ طترم الترام ١٤٤٢عـ

٢٠٢٠/٩/١م

تامئ: اقظصقب السسضري شغ طالغ

وافجاس وق غتص فتث تةاوزعا أو غضعن بثغق سظعا 
تاى صال شغعا "إظعا بغئ الحسإ الفطسطغظغ المسظعي 
الةاطع الثي غةإ أن تاداشر جععد أبظائه وشخائطه 
جمغساً طظ أجض تماغاه وتصعغاه وبصائه طزطئ لةمغع 
الفطسطغظغغظ شغ العذظ والحاات"، وشغ تةاوب طع 
عثا الطرح أضثت تماس "أظه غةإ اإلجراع شغ إسادة 
بظاء وإخقح طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ لاضعن إذارًا 
جاطساً لطضض الفطسطغظغ وضاشئ شخائطه وطضعظاته دون 
اجابظاء لاخئح طمبقً تصغصغاً لطضض الفطسطغظغ"، واسائر 
خالح الساروري ظائإ رئغج المضاإ السغاجغ أن طظ 
رؤغئ  إظةاز  سطى  "اقتفاق  عع  المآتمر  طثرجات  أبرز 
الفطسطغظغ  الحسإ  لاعتغث  وتطئغصعا  سطغعا  طافص 
شغ طظزمئ الاترغر خقل ٥ أجابغع"، وأضاف "أن عثا 
لطظععض  جثغثة  بثاغئ  غحضض  أن  غةإ  اقجاماع 
العذظغ الفطسطغظغ تتئ راغئ طظزمئ الاترغر"، وضثلك 
لمعصش  طحابعاً  اإلجقطغ  الةعاد  ترضئ  طعصش  ضان 
وتفسغض  بظاء  إسادة  إلى  الترضئ  "دسئ  تغث  تماس 
(م.ت.ف) وشص أجج ظافص سطغعا لاحمض وتمبض جمغع 

الصعى الفطسطغظغئ".
• المخالتئ

اسائر رئغج السططئ اقجاماع خطعة أولى ظتع إظعاء 
خقل  طظ  ودسا  الئثاغئ،  عظا  طظ  شصال:  اقظصسام، 
الحراضئ  واجائثال  اقظصسام  إظعاء  إلى  اقجاماع 
الاحرغسغئ  الساطئ  اقظاثابات  خقل  طظ  به  العذظغئ 
طظ  دولئ  وق  غجة  شغ  دولئ  ق  أظه  وأضث  والرئاجغئ، 
سطى  اقتفاق  إلى  بالثسعة  ضطماه  وخاط  غجة..  دون 
اآللغات الدرورغئ إلظعاء اقظصسام وتتصغص المخالتئ 
والحراضئ العذظغئ شغ أذر زطظغئ طتثدة وبمحارضئ 
وططالئئ  حاطض،  وذظغ  تعار  إلى  والثسعة  الةمغع، 
آلغات  إلصرار  تعار  شغ  بالحروع  وتماس  شاح  سئاس 
وظزام  واتث  حسإ  أظظا  طئثأ  وشص  اقظصسام  إلظعاء 
جغاجغ واتث، وعع طا لصغ ترتغئا طظ الةعاد وتماس.

بالظزرة إلى أبرز المطفات السابصئ الاغ تظاولعا اقجاماع 

تامئ ضطمئ السثد: اجاماع افطظاء الساطغظ غثثم طآاطرات السططئ ...

لعران  إغئثو  حارلغ  ختغفئ  تترغر  رئغج  ضاإ 
جعرغسع شغ اشاااتغئ السثد الثاص الثي خثر غعم 
افربساء ٢٠٢٠/٨/٢٦م "لظ ظساسطط أبثا"، وأضاف: 
"واآلن ظسغث ظحر الّرجعم فّن افطر ضرورّي بالّظسئئ 
شإن  العةعم".  شغ  المّاعمغظ  طتاضمئ  بثء  طع  لظا، 
وخعشه  اإلجقم  سطى  وتصثه  التداري  إشقجه  ضان 
طظ تعاوي طئثئه الرأجمالغ الفاجث وخسعد اإلجقم 
لظ  أظه  وتأضغثه  الرجعم،  تطك  ظحر  إلسادة  غثشسه 
لظ  أغدا  عغ  اإلجقطغئ  افطئ  شإن  أبثا،  غساسطط 
تساسطط أبثا وجازض طامسضئ بإجقطعا ساّضًئ سطغه 
بالظعاجث، وجاضمض ذرغصعا ظتع ظعداعا التدارغئ، 
ولضظ ق غثشسعا التصث واقظاصام؛ بض غثشسعا السسغ 
أطئ  شعغ  الظعر،  إلى  الزطمات  طظ  الئحرغئ  إلخراج 
ذرغصعا،  لطئحرغئ  لاظغر  الظعر  طحاسض  تتمض  العثاغئ 
لاثرج الظاس طظ سئادة الطاغعت إلى سئاد رب الظاس 
وطظ جعر افدغان إلى سثل اإلجقم وطظ ضغص الثظغا 

إلى جسئ الثظغا واآلخرة.
لغسئر  شرظسا  شغ  المسغؤئ  الخعر  تطك  ظحر  إسادة  إن 
سظ طسار لؤغط صرر الشرب أن غسغر شغه إلى ظعاغاه؛ 
سطه غساطغع أن غظةج طا لط غساطع أن غظةجه ذعال 
وأذطص  جغعحه  جغح  أن  شئسث  السابصئ.  الصرون 
شغ  لاظعح  والمساحرصغظ  المئحرغظ  طظ  ضقبه 
سصغثة افطئ وشضرعا وتدارتعا وطظ بط اجاطاع أن 
غسصط دولاعا، إذا به غفحض شحق ذرغسا شغ إجصاط 
حاطثا  الضسر  سطى  سخغا  اإلجقم  وظض  إجقطعا، 
الغعم  جاء  تاى  أبظائه،  طظ  الضبغر  ظفعس  شغ  صعغا 
طظ  غدرعا  ق  التص  سطى  ظاعرة  ذائفئ  تتمطه  الثي 
خثلعا وق طظ خالفعا، لاةسض طظ تمضغظه طرة باظغئ 
المعت،  أو  التغاة  دوظعا  طخغرغئ  صدغئ  افرض  شغ 
لاساأظش به سما صرغإ باعشغص اهللا وسعظه تغاة افطئ 
اإلجقطغئ شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

طعسعد اهللا جئتاظه وبحرى ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص.
أطا طا صاله الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون بأظه 
صرار  سطى  تضط  إخثار  طظ  غمضظه  طعصع  شغ  لغج 
طظ  غسثر  رجط  ظحر  إسادة  إغئثو"  "حارلغ  طةطئ 
الظئغ الضرغط سطغه الخقة والسقم، وأن شرظسا تاماع 
تطك  الاسئغر  ترغئ  أن  غسطط  شالةمغع  الاسئغر،  بترغئ 
وتثجغض،  ضثب  إق  عغ  طا  طاضرون  بعا  غاحثق  الاغ 
ولع تسطص افطر طبق باضثغإ (الععلعضعجئ) لما ضان 
لعا أبر ولاط إغقق الختغفئ وتتعغض الصائمغظ سطغعا 
لطمتاضمئ، وفن افطر غاسطص باإلجقم شالتةئ تاضرة.

صاله  وطا  الساصطئ  الختغفئ  تطك  به  صاطئ  طا  إن 
سطى  الثشغظ  التصث  ذلك  سظ  غسئر  إظما  طاضرون 

إشقس الشرب التداري وتصثه 
غثشسه لقجاءة لقجقم

ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ــــــــــ

اإلجقم والمسطمغظ، الثي غحارضعط شغه تضام الشرب 
السغح  ألفعا  الثغظ  التاصثغظ  طظ  والضبغر  الخطغئغ 
شغ ظقم الرأجمالغئ وأوتالعا، صال تسالى: ﴿َقْد بََدِت 

ْكرَبُ﴾.
َ
ْيِف ُصُدورُُهْم أ ْفوَاِهِهْم َوَما ختُ

َ
اْكَْغَضاُء ِمْن أ

ق غفّعت الاغار الغمغظغ الفرظسغ شرخئ لاأضغث ضرورة 
بال  تآرق  طحضطئ  أظه  اسائار  سطى  اإلجقم  طعاجعئ 
شرظسا وغاسارض طع طئادئعا، ضما ضان صث سّئر شراظسعا 
الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  السابص  الاغار  طرحح  شغعن، 
السابصئ الثي صال شغ تخرغح له "إن شرظسا لغج لثغعا 
طحضطئ طع الثغظ، لضظ عظالك طحضطئ طع اإلجقم أو 
بافترى الاطرف اإلجقطغ"، شغ تغظ لط غضظ لغارّدد 
ظغضعق جارضعزي، الرئغج الغمغظغ السابص، شغ الاسئغر 
سظ طعاصفه الراشدئ لطتةاب وافضض التقل لطاقطغث 
افحعر  وخقل  الفرظسغئ.  المثارس  شغ  المسطمغظ 
طرارا  الفرظسغ  الرئغج  تخرغتات  ذالئ  الماضغئ، 
المسطمغظ، ق جغما صئغض الةعلئ افولى طظ اظاثابات 
إذ  الماضغ،  حئاط/شئراغر  شغ  (المتطغات)  الئطثغئ 
المةامع  طظ  ججءا  "عظاك  إن  آظثاك:  طاضرون،  صال 
غرغإ شغ اجاتثاث طحروع جغاجغ باجط اإلجقم". 
واظاصث شغ طظاجئئ اظاثابغئ أخرى "أولغاء افطعر الثغظ 
غرشدعن السماح لئظاتعط بالاعجه إلى المسابح"، شغ 

إحارة إلى خخعخغئ المساصثات اإلجقطغئ.
ولغسئ شرظسا وتثعا طظ تثاف اإلجقم والمسطمغظ 
الفجع  غسربطه  بات  ضطه  شالشرب  سطغعط،  وتتصث 
وغعغمظ سطغه الثعف طظ التراك المسامر شغ افطئ 
وتسعد  جئاتعا  طظ  تساغصر  بثأت  الاغ  اإلجقطغئ 
بالشرب  السابص  اظئعارعا  سظ  وتاثطى  إلجقطعا 
وتدارته الفاجثة، وتضام المسطمغظ الثغظ عرولعا 
لطمحارضئ شغ الازاعرة الاغ ظزماعا شرظسا لطاظثغث 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١١ شغ  "اإلجقطغ"  باإلرعاب 
حةئا  تاى  وق  تساً  الغعم  لعط  ظسمع  لط  ٢٠١٥م، 
ق  وافطئ  المسغؤئ،  الرجعم  ظحر  إلسادة  واجاظضارا 
شعغ  الروغئدات،  التضام  عآقء  طظ  طعصفا  تظازر 
تضعن  أن  شدق  شغعط  تغاة  ق  أطعات  أظعط  تثرك 
والععان  والخشار  بالثل  تسربطعا  شصث  ظثعه،  لثغعط 
أطام الشرب، وطظ غعظ غسعض الععان سطغه، طا لةرح 
أجغادعط  غث  شغ  دطى  جعى  عط  شما  إغقم!  بمغئ 
غثغعا  ظفدئ  صث  وافطئ  حاؤوا،  ضغفما  غترضعظعط 
طظعط ولظ غاعصش تراضعا صئض أن تطصغ بعط شغ واد 
الراحثة  خقشاعا  لاصغط  سطغعط،  طأجعف  غغر  جتغص 
سطى طظعاج الظئعة الاغ تسغث لفطئ ضراطاعا وعغئاعا 
بغظ الحسعب وافطط. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنرْصِ 

 ﴾يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم َِّ اهللا
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لصث وخطظا شغ التطصئ السابصئ إلى الظصطئ الثاطسئ طظ 
سعاطض الافضك الاغ تظثر شغ أوخال أطرغضا وعغ آشئ 
الطئصغئ الماشطشطئ شغ العجط افطرغضغ، والاتضمات 
اقصاخادغئ، وخاخئ طظ ذئصئ العاتث بالمؤئ الماتضمئ 

شغ البروات وافجعاق، والمآجسات المالغئ الضئرى.
افطرغضغ،  باقصاخاد  الماتضمئ  الطئصئ  عثه  إن 
وبالاالغ شغ التغاة السغاجغئ، وشغ تسغغر افطعر داخض 
أطرغضا صث جطئئ المااسإ الضبغرة لططئصئ الضادتئ شغ 
أطرغضا، طظث تأجسئ أطرغضا، وطا زال الحسإ افطرغضغ 
جعاء  بافجعاق؛  تتضماتعا  طظ  الغعم  تاى  غساظغ 
أضاظئ أجعاق السمالئ، أم السطع والثثطات الدرورغئ، 
والظعإ  الاتضط  عثا  وشعق  أجعاق.  طظ  ذلك  غغر  أم 
عثه  شإن  الفصغرة  الطئصئ  لثطاء  وطص  لطبروات، 
الطئصئ الماتضمئ ُتتمض ساطئ الحسإ أسئاء طا غتخض 
جرى  ضما  وافخرى؛  الفغظئ  بغظ  اصاخادغئ  أزطات  طظ 
شغ افزطئ افخغرة جظئ ٢٠٠٨؛ تغث صاطئ التضعطئ 
الفثرالغئ باتمغض تئسات الضبغر طظ طزاعر عثه افزطئ 
لثاشسغ الدرائإ؛ أي لططئصئ الضادتئ والفصغرة. ودشسئ 
أطعال الدرائإ لطئصئ العاتث بالمؤئ إلظصاذ الحرضات 
الحارع  غدإ  بثلك  شازداد  اقظعغار.  طظ  السمقصئ 
اقصاخادغئ؛  وتتضماتعا  الطئصئ  عثه  سطى  افطرغضغ 
طما دشع المقغغظ طظ افطرغضغغظ لطسغر شغ حعارع 
المآجسات  رطعز  بإلشاء  تطالإ  ٢٠١١؛  جظئ  أطرغضا 
اقصاخادغئ لطمال وافسمال شغ وول جارغئ، وتطالإ 
افطرغضغ.  باقصاخاد  الشظغئ  الطئصئ  تتضمات  بإلشاء 
وظعرت عثه افخعات طرة أخرى شغ عثا السام ٢٠٢٠

بسث تادبئ وقغئ طغظغابعلغج؛ وضاظئ تطالإ باتصغص 
السثالئ اقصاخادغئ، إلى جاظإ ططالئاعا بإلشاء صعاظغظ 
الافرصئ السظخرغئ. والمحاَعث لثى المااِبع عع أن عثه 
افشضار تاسع غعطا بسث غعم شغ أطرغضا، وتجداد ظصمئ 
الفصراء سطى افغظغاء، وق غسائسث أن تعلث اظفةارا شغ 
اقصاخادي  العضع  تردي  ظض  شغ  خاخًئ  لتزئ،  أغئ 

بسئإ جائتئ ضعروظا.
٦- الصعاظغظ الاغ تربط وقغات اقتتاد، والخقتغات 

العاجسئ المسطاة لتضام العقغات.
الاساطض  جغاجات  شغ  واضتا  افطر  عثا  ظعر  وصث 
اإلدارغئ  الخقتغات  إن  تغث  ضعروظا،  جائتئ  طع 
بسخ  تضام  جسطئ  العقغات  تضام  لثى  والسغاجغئ 
شغ  تراطإ،  الرئغج  صرارات  سطى  غامردون  العقغات 
أضبر طظ طرة؛ ضما جرى شغ ظض جائتئ ضعروظا وضما 
جرى ضثلك بسئإ اقضطرابات ودسعة تراطإ إلظجال 
سمثة  رشخ  شصث  العقغات.  إلى  الظزاطغ  الةغح 
ظغعغعرك آظثرو ضعم اقلاجام بأي أطر غخثره الرئغج 
غغر  بطرغصئ  العقغئ  شغ  السام  السجل  إجراءات  بإظعاء 
آطظئ. ورشخ ضثلك تاضط وقغئ شرجغظغا رالش ظعربام 
بغظ  طا  بإرجال  إجئر،  طارك  الثشاع  وزغر  طظ  ذطئا 
٣٠٠٠-٥٠٠٠ سظخر طظ الترس العذظغ شغ العقغئ 

إلى الساخمئ واحظطظ.
إن طبض عثه افطعر الماضررة لاظثر بامرد أضئر شغ تال 
عظاك  أن  وخاخئ  اقتتاد؛  داخض  صعغئ  عجات  تخعل 
دسعات جثغئ بالفسض قظفخال بسخ العقغات الضئغرة 
ضما  ضالغفعرظغا  وقغئ  طبض  الفغثرالغئ  التضعطئ  سظ 

ذضرظا شغ ظصطئ جابصئ.
٧- الارضغئئ الثغمعغراشغئ الماسثدة لطسضان، وتسثد 

الثغاظات وافسراق داخض أطرغضا.
وعثه الصدغئ المافةرة، بغظ شارات طاسثدة شغ تارغت 
العقغات الماتثة لاظثر بالفسض بتخعل تمردات أوجع، 
شغ تال تردي افوضاع اقصاخادغئ أو السغاجغئ داخض 
أطرغضا. وق غسائسث أن تجداد أسثاد العقغات السرصغئ 
الاغ تطالإ باقظفخال؛ ضما عع تال وقغئ ضالغفعرظغا 

ضغان  شغ  دارشعر  شغ  افجاجغئ  الامرد  ترضات  تةمع 
صطاع  الحسئغئ  الترضئ  صغادة  تتئ  جثغث؛  طسطح 
الحمال وعع طا غسمى بـ(الةئعئ البعرغئ السعداظغئ) 
ضردشان  بةظعب  ضاودا  طظطصئ  شغ  ٢٠١١/١١/١١م 

وصث ضط:
• الترضئ الحسئغئ صطاع الحمال

• السثل والمساواة (جظاح جئرغض إبراعغط)
والثي  طظاوي)،  ارضع  (طظغ  السعدان  تترغر  ترضئ   •

أخئح اآلن خارج الةئعئ البعرغئ
• ترضئ تترغر السعدان (سئث العاتث ظعر)

قشئ  سسضري  بسمض  ظفسه  سظ  الضغان  عثا  وأسطظ 
لطظزر؛ سظثطا اجااح طظاذص (السمغح واهللا ضرغط وأبع 

ضرحعق وأم روابئ) شغ ٢٠١٣/٤/٢٧م.
٢- الةئعئ الحسئغئ الماتثة:

ضما أظحأت أطرغضا ضغاظا شغ الصاعرة غعم ٢٠١٣/٤/٨م، 
١٧ وغدط  الماتثة،  الحسئغئ  الةئعئ  طسمى  تتئ 

ضغاظاً طظ حرق السعدان وصث تدمظئ وبغصئ المئادئ 
التضط  لظزام  الثجاعري  الاعذغظ  لعا  افجاجغئ 

الثاتغ.
اجاثثام الصئغطئ والةعئ شغ اقجاعزار:

تضط  سطى  الماساصئئ  التضعطات  شسطاه  طا  أجعأ  طظ 
افصالغط  وتضام  العزراء  تسغغظ  طسألئ  السعدان 
غسرف  طا  وعع  والصئغطئ  الةعئ  أجاس  سطى  وغغرعط 
بـ(المتاخخات) تغث اجامر عثا الظعب الثئغث واحاث 
شغ سعث اإلظصاذ ولفجش شإن التضعطئ اقظاصالغئ رغط 
أظعا صالئ بالضفاءه إق أظعا سمطئ بالمتاخخات شغ 
والثلغض  والعقة،  العزراء،  وطةطج  السغادي  المةطج 
سطى ذلك أن أضبر طظ وقغئ رشدئ العالغ؛ فظه لغج 

طظ المظطصئ.
شخض  طسرتغئ  طظ  اجافادوا  السعدان  أعض  عض 

الةظعب؟
لط غسافث أعض السعدان طظ الاارغت الصرغإ بسث، فن 
طا جرى طظ أتثاث لفخض جظعب السعدان تتثث اآلن 
بالضربعن، ولثلك إذا لط غع افعض شغ السعدان عثا 

الثرس، جغمجق طا تئصى طظ السعدان.
تخرغتات طعمئ:

أطرغضا  أن  تبئئ  طعبصئ  تخرغتات  أدظاه  الاخرغتات 
شخطئ جظعب السعدان، وتسسى لامجغص طا تئصى طظ 

السعدان.
• الرئغج السابص الئحغر شغ تعار طع طراجض جئعتظغك 
الروجغ، سصإ زغارته لروجغا ٢٠١٧/١١/٢٥م غصعل: 
"إن السسغ افطرغضغ عع تصسغط السعدان إلى ٥ دول"

• سطغ سبمان ذه ظائإ الرئغج المثطعع الئحغر غصعل: 
"إن عظاك دوقً سالمغئ وإصطغمغئ تصعد طثططاً لاصسغط 

السعدان" ٢٠١٣/٥/١٦م حئضئ الحروق.
• أتمث بقل سبمان وزغر البصاشئ واإلسقم شغ الظزام 
السعداظغئ  لقذاسئ  إذاسغ  طآتمر  تطصئ  شغ  الئائث، 
الةمسئ ٢٠١٣/٥/١٧م غصعل: "عظالك طثطط خارجغ 
غساعثف تصسغط السعدان إلى ٥ دوغقت طرتضجًا إلى 

اظفخال جظعب السعدان".
بالئتر  والاشغغر  بالترغئ  صغادي  عاحط  ظعر  طتمث   •
افتمر غصعل: "الحرق ططمع ضبغر طظ الةعات الثارجغئ 
وعظالك حشض طثابراتغ غاط سطى أرض العاصع" جرغثة 

الةرغثة البقباء ٢٠٢٠/٨/١١م.
الثغظ  السغاجغغظ  أن  تآضث  الاخرغتات  عثه 
الامجغص،  بمثططات  سالمعن  السعدان  غتضمعن 
الشرب  بعا  غمجق  الاغ  افدوات  عط  لفجش  ولضظعط 
برواته،  ظعإ  شغ  ذمساً  الئطث،  عثا  المساسمر  الضاشر 
السعدان  أعض  طظ  غساثسغ  وعثا  إضساشه،  سئر 
أجض  طظ  الةاد  والسمض  المثططات  عثه  سطى  العسغ 
إجعاضعا، طع المثطخغظ طظ أبظاء عثا الئطث المسطط 
الثي غةإ أن ق غصسط بض غةإ السمض لاعتغثه طع 
بصغئ بقد المسطمغظ تتئ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ 

 سطى طظعاج الظئعة
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان
ظحر طعصع (شراظج ٢٤، الةمسئ، ١٦ طترم ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م) الثئر الاالغ: "ارتفع طظسعب طغاه ظعر 
الظغض شغ السعدان ووخض إلى طساعغات صغاجغئ، تغث دخطئ الفغداظات إلى المظازل وعثطئ ظتع ٦٠ ألش 
طظجل، ضما تسئئئ شغ طصاض السحرات. ووخض ارتفاع طساعى الظغض افزرق إلى أضبر طظ ١٧ طارا طتطما بثلك 

ضض افرصام الصغاجغئ".
: إن طعجط افططار طعسثه طسطعم لطةمغع، وعع ق غأتغ بشائ، ولضظ افظزمئ الفاحطئ؛ الاغ تساصئئ 
شاح  طظ  الظغض؛  شغدان  وطظعا  افططار  آبار  لثرء  حغؤاً  تفسض  ق  سام  ضض  شغ  ظطئ  السعدان،  تضط  سطى 
المةاري، وسمض الردطغات شغ افطاضظ الاغ تتااجعا، وغغرعا طظ المسالةات المسطعطئ الاغ غةإ الصغام 
بعا صئض الثرغش، بض شغ ضض سام تاضرر المآجغ، وتفصث السعدان ظفرًا سجغجًا طظ الظاس، وتاعثم المظازل، 
وغشرق الجرع، وغظفص الدرع، وغاحرد الظاس، والتضعطات تافرج سطى المأجاة، وتتخغ الثسائر، وعع طا 
تثث عثا السام شالتضعطئ الاغ جاءت بسث بعرة، وظظ الظاس أظعا جاءت لطاشغغر، تسغر سطى خطا الظزام 
السابص؛ تثو الصثة بالصثة، شعا عغ تتخغ الثسائر وافضرار بط ق تصعم بما غةإ سطغعا شسطه، صئض الضاربئ 
وبسثعا، وتارك الةمغع لطدغاع. أغعا افعض شغ السعدان: ضسعا أغثغضط شغ أغثي حئاب تجب الاترغر، 
واسمطعا طسعط إلصاطئ دولئ الرساغئ، الاغ ترسى حآوظضط سطى أجاس سصغثتضط، شإلى خغري الثظغا واآلخرة 

ظثسعضط إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

طع طرور طائئ جظٍئ سطى إظحاء الضغان الطئظاظغ، واظفخال لئظان سظ أخطه دولئ الثقشئ! صال المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: غأتغ إلغظا تاضط شرظسا المساسمرة، غخعل وغةعل، وغرسث وغجبث، ضأظه تاضط 
لئظان، وغأتغ طئسعبع اإلدارة افطرغضغئ وضأن لئظان وقغٌئ أطرغضغئ، شغثاارون رئغج تضعطئ وغفرضعن سطى 
ضاشئ الضاض الظغابغئ الماظاترة اخاغاره دون تطضآ، وغفرضعن الئغان العزاري والاحضغطئ العزارغئ... بط غتثبعظك 
سظ طائئ جظئ طظ اقجاصقل والسغادة، بض وغتافطعن وذائرات المساسمر الصثغط والسثو تجطةر شعق رؤوجعط! 
وصال: بالمثاخر المفغث: لئظان دولئ خظسعا اقجاسمار وصاطئ سطى أجاس اتفاصغئ جاغضج - بغضع المحآوطئ، 
وعغ غغر صابطٍئ لطتغاة الطئغسغئ بتالاعا عثه، وضض طحارغع الثول اقجاسمارغئ السابصئ والقتصئ لغسئ لخالح 
أعض لئظان بض لخالح الثول الشربغئ. وخطص الئغان إلى الصعل: إن التض التصغصغ الةثري عع: أن غسعد لئظان إلى 
أخطه ججءًا طظ بقد الحام، وأطئ اإلجقم، شاسعد له وفعطه التغاة المساصرة واآلطظئ والرغغثة، وغظسط تغظعا 

بالسغادة والصعة، وغتغا شغ أسعاَم صطغطٍئ طا لط غتغه شغ طائئ جظٍئ طظ الائسغئ واقجاصقل الجائش.

الشاغئ  تثد  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أن  طظ  الرغط  سطى 
أن  إق  المسرشئ،  وعغ  والصئائض  الحسعب  خطص  طظ 
الخراسات الصئطغئ ظطئ تفئ شغ سدث عثه افطئ، وق 
غثطع بطث طظ بقد المسطمغظ إق وتساحري شغه عثه 

الخراسات الصئطغئ.
بسخ أجئاب الخراسات الصئطغئ شغ السعدان:

أجئابًا  عظالك  أن  ظةث  ضمبال،  السعدان  أخثظا  إذا 
ضبغرة تآدي إلى ظحعب عثه الخراسات طظعا:

طبض  المظاذص؛  بسخ  شغ  الظاس  طخالح  تصاذع   .١
دارشعر  شغ  عع  ضما  والمجارسغظ،  الرساة  طحاضض 

وضردشان.
بثورعا  والاغ  الةاعطغئ،  طفاعغط  بسخ  اظاحار   .٢
تآدي إلى خراسات، طبض طفاعغط الامغغج بغظ الظاس 
سطى أجاس الطعن، أو السرق، طبض خراع الفعر والئظغ 

عطئئ شغ طظطصئ جظعب دارشعر.
٣. ضسش ظفعذ التضعطات، وسثم بسط عغئئ الصاظعن، 
طع اظاحار السقح شغ بسخ المظاذص الطرشغئ الئسغثة 

طظ الساخمئ.
سعث  شغ  تثبئ  الاغ  الصئطغئ  الخراسات  طظ  ظماذج 
الفارة اقظاصالغئ وعغ ضبغرة طظعا سطى جئغض المبال 

ق التخر:
بعرتسعدان،  طظ  ضض  شغ  ساطر  الئظغ  طع  الظعبئ   .١

وضسق، والصدارف
٢. الرزغصات طع الفقتئ بمثغظئ ظغاق

٣. الرزغصات طع المسالغئ بصرغئ طساري
٤. الرزغصات طع الفعر بةئض طرة

 ،١٠ صرغئ  تطفا  بمثغظئ  الجغاوة  طع  التطفاوغعن   .٥
وغغرعا طبض أتثاث ضادصطغ وشخ اساخام شاابرظع.

شغ  الصئطغئ  الخراسات  بسخ  سظ  تارغثغئ  خطفغئ 
سعث تضعطئ اإلظصاذ:

شغ سعث اإلظصاذ ضاظئ عظالك أغداً طحاضض وخراسات 
صئطغئ ضبغرة جثًا، أضسفئ الثولئ، واجاثثطئ ضأداة 
لفخض جظعب السعدان، وتعغؤئ بصغئ أصالغط السعدان 
لقظفخال، وضان لتضعطئ الئحغر الثور افجاجغ شغ 
ذلك، تغث خدسئ إلى طا غسمى بتص تصرغر المخغر، 
ق  المبال  جئغض  سطى  أغداً  وطظعا  الثاتغ،  التضط  أو 
التخر؛ الظعبئ طع التعازطئ شغ ضردشان، والمسغرغئ 
دارشعر  شغ  السربغئ  والصئائض  أبغغ،  شغ  الثغظضا  طع 
طع طا غسمعظعط بالجرصئ، وطا زال الخراع غسغر شغ 
أظعا  تثسغ  الاغ  المسطتئ  والترضات  ظفسه،  اقتةاه 
تمبض بسخ صئائض دارشعر تطرح التضط الثاتغ ضتض 
الضاشر  الشرب  فجظثة  تظفغثًا  الخراسات،  عثه  لمبض 

الساسغ لافاغئ السعدان.
خطئ برغطاظغا لاصسغط السعدان:

غسمى  طا  صئض  تغطاعط  وجسئ  اإلظةطغج،  بثئث 
شغ  تمجغصعا  غسعض  ضغاظات  خظسعا  بـ(اقجاصقل)، 
إصظاسعط  تط  تغث  الةظعب،  أعض  طبض  المساصئض؛ 
بأسمال طفاسطئ بأظعط جسط آخر لغج لثغه أي سقصئ 
الرجمغئ  السططئ  تتعغض  تط  سظثطا  وذلك  بالحمال، 
وضع  الةمسئ،  طظ  بثقً  افتث  غعم  إلى  الةظعب  شغ 
دواوغظ التضعطئ بالاساطض بالطشئ السربغئ، وطظع الجي 
السربغ شغ الةظعب، وأجعأ طظ ذلك تط صفض الةظعب 
المصفعلئ  بالمظاذص  غسمى  شغما  الحمال  أعض  أطام 

وضاظئ تطك الثطعة أول خطعة شغ شخض الةظعب.
دور أطرغضا:

طظ الظصاط الصطغطئ جثًا الاغ اتفص سطغعا الماحاضسان؛ 
أطرغضا وبرغطاظغا، عع شخض جظعب السعدان، وتمجغص 
طا تئصى طظه شغ وصئ قتص، وصث تط ذلك بعاجطئ 
المارغظج  بصعات  لغج  فطرغضا،  الاابع  الئحغر  ظزام 
جطثتظا  بظغ  طظ  بأدوات  بض  بعارجعا،  وق  افطرغضغئ 
(سمطغئ  وبعااظاً  زورًا  غسمى  شغما  بألساظا،  غاضطمعن 

السقم).
تثغر  الاغ  عغ  السابص  شغ  خظسئ  الاغ  الضغاظات 

الخراع اآلن:
١- الةئعئ البعرغئ السعداظغئ: بسث أن ضمظئ أطرغضا 
أن  اجاطاسئ  ٢٠١١م،  السام  شغ  الةظعب  اظفخال 
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فیضانات وأموات ودمار فی السودان ماذا ستفعل الحکومۀ االنتقالیۀ 
غیر إحصاء األضرار  والوعود بالمساعدة؟!

لبنان دولۀ صنعها االستعمار وهی غیر قابلٍۀ للحیاة الطبیعیۀ

ذات السرق وافخعل اإلجئاظغئ، تغث ذالئئ أضبر طظ 
طرة باقظفخال سظ اقتتاد فجئاب اصاخادغئ، وأخرى 
وأضغش  داخطعا.  وافشضار  والاصالغث  بالسادات  تاسطص 
إلى أجئاب دسعات اقظفخال لعثه العقغئ السغاجات 
التمصاء الاغ غصعم بعا تراطإ؛ وخاخئ تطك الاغ ُتئرز 
الظاتغئ السرصغئ لثى العقغات. وغداف إلى ذلك أغدا 
الاظاشج الضئغر شغ ظض أجعاء الثساغئ اقظاثابغئ لسظئ 
٢٠٢٠؛ خاخئ أن أغطإ جضان عثه العقغئ غرشدعن 

تراطإ، باإلضاشئ إلى تأغغثعط لطتجب الثغمصراذغ.
عثه أبرز افطعر الاغ تعثد العقغات الماتثة بالافضك 
والاحرذم، وصث ظثرت بالفسض عثه السعاطض المةامع 
شغ أطرغضا؛ تاى وخطئ إلى تث الزععر سطى السطح، 
الظاتغئ  شغ  وافسمال  المال  رطعز  بإلشاء  والمظاداة 
والسثالئ  اقصاخادغئ،  السثالئ  وباتصغص  اقصاخادغئ، 
والمساواة شغ صعاظغظ العقغات الماتثة؛ خاخئ ضث 
السعد والسرصغات افخرى العاشثة. وظعرت سطى السطح 
أغدا دسعات اظفخال وقغات بأضمطعا سظ اقتتاد؛ ضما 
عع تاخض شغ وقغات (أقجضا، ضالغفعرظغا، تضساس، 
ضاروقغظا الةظعبغئ، شغرطعظئ...)؛ وشغ دراجئ أجرتعا 
افطرغضغغظ  ربع  شإن   ٢٠١٧ جظئ  روغارز  أظئاء  وضالئ 
غعاشصعن سطى إطضاظغئ اقظفخال، ضما أظعر اجاطقع 
عثا  شغ  وجاء  روغارز،  أظئاء  وضالئ  أجرته  جابص  رأي 
أو  ُغآغثون  افطرغضغغظ  طظ   ٪٢٣,٩ أن  اقجاطقع: 
غمغطعن لاأغغث اظفخال وقغاتعط سظ العقغات الماتثة 

افطرغضغئ.
إن الظاظر شغ واصع المةامع شغ أطرغضا طظ خقل ضسش 
الارابط المئثئغ بغظ أشراد المةامع، وضسش الارابط 
خقل  وطظ  الساطئ،  الصعاظغظ  خقل  طظ  العقغات  بغظ 
الظزرة  وغطئئ  افسراق  وتسثد  اقصاخادي،  الاردي 
تبغره  طا  خقل  وطظ  المئثئغئ،  الظزرة  سطى  السرصغئ 
جغاجات التجبغظ الضئغرغظ وجغاجات الرئغج التالغ 
طظ تفست وتسمغص الحرخ بغظ افطرغضغغظ، وطظ خقل 
وطئثئغئ  وجغاجغئ  طةامسغئ  أطراض  طظ  ذلك  غغر 
طثى  لغثرك  أطرغضا؛  شغ  المةامع  داخض  طساسخغئ 
غعم  ضض  شغ  وازدغاده  اقتتاد،  عثا  شغ  الحرخ  سمص 
تحرق شغه الحمج، وغثرك أن الظاغةئ التامغئ عغ 
اظعثام عثا المةامع، واظتقل خغط السصث الثي غربط 

تئاته الثمسغظ.
عثا  شغ  طاسثدة  وضاابات  ضبغرة  أصعال  ظعرت  وصث 
المةال لسغاجغغظ وطفضرغظ واصاخادغغظ تظثر بصرب 
تفضك عثا اقتتاد، وتئسبر تئات سصثه ضما جرى طع 
اقتتاد السعشغاغ؛ وطظ عثه افصعال طا ذضره المتطض 
بسظعان:  طصال  شغ  زغسغ  ضغفغظ  افطرغضغ  السغاجغ 
"اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ تتادر": (غةإ أن ظتاول جسض 
الممضظئ  افضرار  أصض  غسئإ  تخض،  طا  إذا  اظعغارعا، 

لئصغئ السالط، وضثلك لحسإ العقغات الماتثة).
وشغ سام ٢٠٠٣ أخثر الضاتإ افطرغضغ إغماظعغض تعد 
سظ  شغه  تتثث  اإلطئراذعرغئ"  بسث  "طا  بسظعان  ضااباً 
جصعط الصعة اإلطئرغالغئ افطرغضغئ، وشصثاظعا خاخغئ 

ضعظعا أعط الماتضمغظ بالسغاجات الثولغئ.
تمعز/غعلغع  شغ  طعر،  طاغضض  والمثرج  الضاتإ  وضاإ 
٢٠١٦ طصاق جاء شغه: (أن شعز تراطإ جاء طثغئا آلطال 
الامغغج  وضث  اإلظسان،  تصعق  طع  وصفعا  الثغظ  ضض 
افضبر  وعغ  ضالغفعرظغا،  وقغئ  وضاظئ  والسظخرغئ... 
سثدا وافضبر تمعغق لطثجاظئ افطرغضغئ، صث حضطئ لةظئ 
(ظسط ضالغفعرظغا) شغ آب سام ٢٠١٥ إلجراء اجافااء شغ 
العقغئ بتطعل ٢٠١٩ طظ حأظه أن غئثأ شغ الطرغص 
سظ  الصاظعظغ  اقظفخال  إلى  غآدي  صث  الثي  الطعغض 

 (..العقغات الماتثة
غائع شغ التطصئ الصادطئ...
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