
ساظى أعض الغمظ طظ ظاعرة زراسئ افلشام طظث تفةُّر 
الصرن  جاغظات  شغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  الخراسات 
وأتثاث  العجطى  المظاذص  بتروب  طرورا  الماضغ 
١٩٩٤ وطا بسثعا. وطظث بثاغئ الخراع الثولغ  سام 
تسج  طظاذص  شغ  افلشام  ُزرسئ  الغمظ  سطى  افخغر 
والدالع  ولتب  وأبغظ  وطأرب  والتثغثة  وخسثة 
أخرى.  وطظاذص  وحئعة  وخظساء  والئغداء  والةعف 
شصث تمئ زراسئ سثد ضئغر طظ افلشام بطرق سحعائغئ، 
وعثا غةسض طظ الخسإ تتثغث طضاظعا، ضثلك سثم 
وجعد خرائط واضتئ لعا، وظعسغئ افلشام الاغ تمئ 
لطاساطض  طآعطئ  طتطغئ  ضعادر  وجعد  وسثم  زراساعا، 
طسعا قظاجاسعا شغ شارة زطظغئ صخغرة. وطظ ضمظ 
لطضحش  تثغبئ  أجعجة  تعشر  سثم  الاصظغئ،  الاتثغات 
سظ عثه السئعات والمافةرات. ضما أن جرف السغعل 
طظ  الاتصص  غسّصث  فخرى  طظطصئ  طظ  افلشام  لئسخ 
ختفغ  بغان  وصال  عثا  شغعا.  تظاحر  الاغ  افطاضظ 
خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
اظاحار  ظاغةئ  الغمظ  شغ  افلشام  خطر  غأتغ  الغمظ: 
ضمغات ضئغرة طظعا، أودت بتغاة الضبغر طظ افذفال 
وخسائر  دائمئ،  بساعات  وتسئئئ  والحغعخ  والظساء 
زراسئ  أن  والمقتر  والمةامع.  لفشراد  اصاخادغئ 
زراسغئ  أراض  شغ  أو  الصرى  شغ  إطا  تارضج  افلشام 
رسغ،  وطظاذص  وطساجث  وطثارس  بغعت  داخض  أو 
ضاظئ  ولضظعا  سسضرغئ،  فعثاف  ذلك  غضعن  وصث 
الئغان  وأضاف  ظفسه.  العصئ  شغ  الظاس  إلرعاب 
طظ  تثطع  ق  التروب  أن  سطى  غثل  وعثا  الختفغ: 
العجائض الئحسئ لطثطار بمثاطش أظعاع افجطتئ الاغ 
الاغ  افجطتئ  عثه  أتث  افلشام  وتسث  بالئحر،  تفاك 
الشربغ  الساتض  شغ  وبالثات  التعبغعن،  اجاثثطعا 
بالتثغثة وضثلك حئعة، شق غضاد غمر أجئعع واتث 
شثقل  عظاك،  المجروسئ  لفلشام  ضتاغا  وغثعإ  إق 
طثظغا،  صاغق   ١٩٢٩ جصط  الماضغئ  السئ  السظعات 
تحغر  ضما  ساطئ.  طظحأة   ٢٨٧٢ وتدررت  وتثطرت 
آخر إتخائغات طحروع طسام السسعدي لظجع افلشام 
التعبغئ شغ الغمظ، إلى أن المرضج صام طظث تأجغسه 
وإتقف  بظجع   ٢٠٢٢ ظغسان/أبرغض  تاى   ٢٠١٨ سام 

٣٢٢,٧٨٩ لشمًا وسئعة ظاجفئ وصثغفئ.
غصعطعن  الثغظ  أولؤك  طظ  طساشربا  الئغان  وتابع 
بجرع افلشام لغصاطعا بظغ جطثتعط طظ الثغظ غسسعن 
الثسط  غاسعلعن  بط  سغالعط،  وصعت  صعتعط  خطش 
وتاى  الئرغئ  افلشام  غجرع  لمظ  سةئًا  شصال:  لظجسعا، 
الئترغئ لغتخث بعا أرواح أعض سصغثته وبطثه طمظ 
الثسط  غساةثي  بط  السغح،  لصمئ  لططإ  غثعئعن 
بالثسط  الماتثة  افطط  خظساء  ذالئئ  شصث  لظجسعا! 
القزم لفرق ظجع افلشام الاغ ُدسمئ بسغارات رباسغئ 
الثشع وطظ بط اجاثثطعا عثه السغارات شغ الترب، 
طع  افلشام  لظجع  (أوتاوا)  اتفاصغئ  تعصغع  تط  ضما 
شغ  لطغمظ  الثسط  تصثغط  تمثغث  سطى  سثن،  تضعطئ 
طةال ظجع افلشام لمثة ٥ جظعات. وخطص الئغان إلى 
أن افذراف المتطغئ الماخارسئ شغ الغمظ ق غعمعا 
أعض الغمظ وق غسظغعا أطرعط، شصال: إن طا تصعم به 
افذراف المتطغئ الماخارسئ طظ أسمال وتحغئ ضث 
أعض الغمظ لغظئأ سظ أن عثه افذراف ق غعمعا أعض 
الغمظ وجقطاعط، طبطما ق غعمعا جعسعط وبردعط 
طخالتعا  إق  افول  المصام  شغ  غعمعا  وق  وترعط، 
الحثخغئ وطخالح الثول الضئرى الاغ تاخارع سطى 
الغمظ بثطاء وأحقء وأطعال أعطه، ولظ غعصش الصاض 
والسثل؛  التص  دولئ  إق  وأعطه  الغمظ  شغ  والثطار 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
لعا  لطسمض  الغمظ  أعض  وأرحث  بصغاطعا،  اهللا  سةض 

بعسغٍ وإخقص.

مؤسسات NGOs أوكار للتجسس وصناعة العمالء
وأنياب للسموم الثقافية المدمرة للمجتمعات!

حضض وآلغئ ظزام التضط شغ الشرب  طسمغاتعا وأغداً 
بمرجسغئ بصاشغئ ق تسارف بأي دغظ أو طئثأ أو ظزام 
ظرضج  وجعف  وطظزرغه،  الشرب  بثجاتغر  وإظما  أطئ  أو 
لاطك  المزطط  البصاشغ  الةاظإ  سطى  المصالئ  عثه  شغ 
شغ  اإلجقطغئ  التدارة  غساعثف  والثي  المآجسات 
ضااب  خاطعغض عظاةظاعن شغ  غصعل  المسطمغظ،  بقد 
"خثام التدارات... إسادة خظع الظزام السالمغ" ظصًق 
سظ شرظاظر برودل "سطى صثر اعامام أي إظسان شغ السالط 
المساخر وسطى صثر رغئئ أي إظسان أن غسمض شغه شإن 
سطى  الغعم  الصائمئ  التدارات  ظتثد  أن  غساتص  افطر 
خرغطئ السالط تاى غمضظظا أن ظسغظ تثودعا وطراضجعا 
عظاك  ظاظفسه  أن  غمضظ  الثي  والععاء  وطتغطاتعا 
والخغس الساطئ والثاخئ المعجعدة والمرتئطئ بعا وإق 
شإن الظاغةئ لظ تضعن جعى الاثئط الفادح". شالمفضرون 
والسغاجغعن غسطمعن طسظى وجعد تدارة تاخادم طع 
شضغش  الرأجمالغ،  وطئثئعط  السطماظغئ  الشرب  تدارة 
التال والتثغث سظ تدارة طرتئطئ بالعتغ وتضمئ 
السالط طا غصارب بقبئ سحر صرظاً وسصغثتعا تتمطعا أطئ 
تحضض أضبر طظ ربع جضان السالط وتسضظ بقدًا تماطك 
بروات عائطئ وطعاصع اجاراتغةغئ طعمئ وعظالك ترضئ 
لاطئص  الثولئ  إلسادة  شغعا  وطظزمئ  تغعغئ  جغاجغئ 
طظ  السالط  إلى  التدارة  ولاتمض  اإلجقطغ  المئثأ 

جثغث؟!
وطظ عثا الفعط السغاجغ والفضري لثطر وطسظى وجعد 
لعا  تدارة تاخادم طع تدارة الشرب وتحضض بثغقً 

تعاشئ أردوغان 
ملخالتئ ذاغغئ الحام

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*

أن تضاطضط عط  غا أعض السعدان: لصث بئئ سمطغاً 
المثثرات  بافحغ  جمح  طظ  وعط  حئابضط،  أضاع  طظ 

بط جاؤوا غئضعن تدطغقً وسئباً، شاسمطعا طع تجب الاترغر 

إلخراج الئقد والسئاد طظ الدغاع والععان قجاؤظاف التغاة 

طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 

الحئاب  طظ ضغاع  جئغض خقخضط  الظئعة، شعغ وتثعا 

وطظ ضظك المسغحئ، وعغ المظةغئ غعم الصغاطئ طظ سثاب 

اهللا، والسئإ شغ رضعان اهللا ودخعل جظاته.

اصرأ شغ عثا السثد:
- الاضاقت اقصاخادغئ اإلصطغمغئ وغغاب طسزط الئطثان 

   اإلجقطغئ سظعا ...٢
- طآتمر واحظطظ بحأن السقم شغ الغمظ إحراك لطتعبغغظ 

   شغ السططئ وتبئغئ لمحروع الغمظ اقتتادي ...٢
- اإلضراب سظ السمض وشضرة الخراع الطئصغ أخطعا وتارغثعا  ...٣

- احائاضات بغظ باضساان والتضعطئ افششاظغئ وبغظعا وبغظ 
   ترضئ ذالئان باضساان ...٤

- الاسطغط بغظ إعمال افظزمئ الرأجمالغئ ورساغئ الثقشئ   ...٤
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كلمة العدد

ضما عع طاعصع طظ ظزام ترضغا أردوغان، الثي أوضطئ 
ظزام  وتبئغئ  البعرة  لعأد  السعري  المطش  أطرغضا  إلغه 
سمغطعا أجث، شصث ضحر عثا الظزام الماآطر سظ أظغابه 
وتابع طا بثأه طظث أحعر طظ طةاعرة خفغصئ بمسارساه 
لمخالتئ ظزام الطاغغئ أجث إلظصاذه، والسمض لفرض 
وزغر  دسا  أن  شمظث  الحام.  أعض  سطى  الةرغمئ  عثه 
طا  الماضغ،  آب  شغ  أوغطع،  جاوغح  الارضغ  الثارجغئ 
أجماعا المسارضئ السعرغئ لطاخالح طع ظزام اإلجرام، 
وتخرغتات الظزام الارضغ وأشساله طاسارسئ بحضض حئه 
غعطغ باتةاه واتث، وعع تعذغث سقصاه طع جفاح الحام، 
وتسثغر أدواته شغ المترر طظ صادة طرتئطغظ وتضعطات 
وظغفغئ لاتصغص عثه الشاغئ، ودشع تاضظئ البعرة لطصئعل 
أطرغضا  طظ  طئاحرة  بأواطر  وذلك  ضرعاً،  أو  ذعساً  بعا 
الاغ تجسط ظفاصاً طسارضاعا لطاطئغع طع الثغضااتعر ضما 
وخفاه، وعغ الاغ تخض لغطعا بظعارعا لتماغاه طظ 

السصعط وتمضغظه طظ وأد البعرة.
السغطرة  لظصض  طساسثة  بقده  أن  أوغطع  خرح  شصث 
أجماعا  طا  جططئ  إلى  جعرغا  شغ  وجعدعا  بمظاذص 
التضعطئ السعرغئ، وأن ترضغا جاعجة لطسمض المحارك 
السمطغئ  وإظةاز  (اإلرعاب)  لمضاشتئ  أجث  ظزام  طع 
السغاجغئ. شغ العصئ ظفسه الثي تعثد ترضغا بسمطغئ 
برغئ ضث صعات جعرغا الثغمصراذغئ لثشسعا لقرتماء 

بتدظ أجث وتسطغط المظاذص إلغه.
أجض  طظ  أجث  طع  غةامع  صث  إظه  أردوغان  صال  شغما 
اجاماع  طظ  أغام  بسث  وذلك  المظطصئ،  شغ  السقم 
الارضغ  الثشاع  وزراء  بغظ  طعجضع  شغ  ُسصث  بقبغ 
اجاثئاراتعط،  أجعجة  بتدعر  والروجغ،  والسعري 
لط  السعرغئ  الارضغئ  اقجاثئاراتغئ  الطصاءات  أن  سطماً 

تظصطع غعطاً طظث اظطقصئ البعرة.
وصث جئص فردوغان صعله إن "افطعر غمضظ أن تسعد إلى 
ظخابعا شغ السقصات طع الظزام السعري، شطغسئ عظاك 
ترضغا  جثغئ  غآضث  طا  السغاجئ"،  شغ  دائمئ  خخعطئ 
وتظفغثعا الترشغ لقطقءات افطرغضغئ بالسمض لاسعغط 
ظزام اإلجرام والاطئغع المثجي طسه، سطماً أن أردوغان 
غساشض ذلك لابئغئ تضمه وإظةاح اظاثاباته وجث ذرائع 
المسارضئ الارضغئ الاغ تتاول إتراجه وتجاود سطغه، طع 
جسغه لاأطغظ أطظه وتثوده سئر طظاداته باسثغض اتفاصغئ 

أضظئ لاخض طساشئ ٣٠ ضط بثقً طظ ٥ ضط.
الثارجغئ  باجط  اإلصطغمغئ  الماتثبئ  صالئ  شغما 
افطرغضغئ إن "خطعات الاطئغع لظ تآبر سطى السصعبات 
افطرغضغئ ضث ظزام أجث، وأن عثه السصعبات جائصى 

ضثه ذالما بصغ الثغضااتعر رئغساً".
وبسث أن رأى الظزام الارضغ ردة شسض تاضظئ البعرة 
الشاضئئ والراشدئ لطمخالتات، خرج جاجاه لغاقسئعا 
بافلفاظ والمخططتات، شغصعلعا إظعط لظ غاثطعا سظ 
المسارضئ السعرغئ، وأن "السقصات بغظ جعرغا وترضغا 
ترضغا  جسغ  وأن  المسارضئ"،  بمةمعسات  تدر  لظ 
عع لاطئغص التض السغاجغ المئظغ سطى أجاس الصرار 
المخالتئ  عع  لغج  التض  عثا  وضأن  افطمغ ٢٢٥٤. 

الضئرى بسغظعا وإسادة الئقد والسئاد لمصخطئ الةقد!
شغما صال أوغطع: "لظ ظطئع طع الظزام السعري أو ظسصث 
اجاماساً طسه رغماً سظ المسارضئ السعرغئ"! أوغطع الثي 
السارم  وغدئعط  الحام  أعض  شسض  ردة  تصجغط  تاول 
ضث اقجاثارة الارضغئ وطشازلاعا لظزام أجث بصعله إن 
المسارضغظ سطى تصارب ترضغا طع افجث عط "جماسات 
طسائرًا  الثاخئ"،  لمخالتعا  وشصاً  تاترك  جثًا  صطغطئ 
أن المسارضئ السعرغئ لط تئِث أّي رد شسض تغال ذلك. 
طآضثًا أظه جغسصث لصاًء طظاخش ضاظعن الباظغ طع ظزغرغه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أوضار  المثظغ  المةامع  طآجسات  طظ   ٪٨٠ "إن 
لطمعجاد ولطمثابرات السالمغئ عثشعا تثطغر المةامع 
الفطسطغظغ وتفضغضه وأن طسآولغظ (إجرائغطغغظ) سطى 
طئاحر  بحضض  وتصعدعا  المآجسات  عثه  طع  تعاخض 
طظ خقل بسخ المسآولغظ شغعا أو بحضض غغر طئاحر 

طظ خقل أجعجة طثابرات سالمغئ...
الئتث  شغ  غظتخر  افعطغئ  المآجسات  عثه  دور  وأن 
شغ  تساعط  ق  بتغث  وإبارتعا  داخطغئ  صدغئ  أي  سظ 
بئراطب  غظتخر  وسمطعا  تفاغاه،  وإظما  المةامع  تصعغئ 
الممعلغظ، وتتاب سطى وصش طسطسض إباتغ وق تتاب 
سطى وصش اقتاقل آقف افجرى إدارغاً، وغاط تثرغئعط 
بمعارة لةمع المسطعطات سظ ضض طظاتغ التغاة لطمعاذظ 
الفطسطغظغ وتسطغمعا لعثه افجعجة المسادغئ دون أي 
طساظاة أو طصاوطئ لضغ تاسرف عثه افجعجة سطى ظصاط 
الصعة والدسش لطحسإ الفطسطغظغ وطساسثة اقتاقل 

لعضع الثطط لطسغطرة سطى ترضاعط".
ظصابئ  رئغج  زضارظئ  بسام  وخش  السئارات  بعثه 
طآجسات  طظ   ٪٨٠ السمعطغئ  العظغفئ  شغ  الساططغظ 
المةامع المثظغ شغ بغان ظحر سطى وضالئ طسا باارغت 

.٢٠١٢/٧/١
سظ  المصالئ  عثه  به  أبثأ  أن  رأغئ  جغث  وخش  وعع 
تطك افدوات الاةسسغئ والبصاشغئ المسماة بمظزمات 
جغاجغ  خسغثغظ؛  شغ  سمطعا  غظتخر  والاغ   NGOs
غعثف إلبصاء الصئدئ السغاجغئ سطى الظزام شغ أغثي 
الشربغئ  البصاشئ  لظحر  غعثف  وبصاشغ  الضئرى،  الثول 
الصائمئ سطى شخض الثغظ سظ التغاة والترغات بمثاطش 

بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*

جّغر تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طسغرة عادرة اظططصئ طظ الةاطع الضئغر شغ الثرذعم إلى الصخر الةمععري 
سصإ خقة ظعر غعم افتث، ١٥ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ، المعاشص ٢٠٢٣/١/٨م، لاسطغط الئرعان ضااباً طفاعتًا 
طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان. وصث ضاظئ عااشات المتاحثغظ تئطس سظان السماء بالاضئغر والاعطغض، صائطغظ: 
(ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا والثقشئ وسث اهللا)، (شحطئ شحطئ ضض الثول، والثقشئ عغ التض)، (ق طفر ق 
طفر، والثقشئ عغ التض). وصث تفاسض الظاس وأختاب المرضئات بالاعطغض والاضئغر، بض إن جظعد وضئاط الترس 
الةمععري تفاسطعا إغةابغاً طع عثا التثث الضئغر. وصث بغظ الضااب المفاعح أن طا غةري بغظ المضعظغظ السسضري 
والمثظغ، عع خراع دولغ بغظ أطرغضا الماتضمئ شغ الئرعان وظائئه وطةمعساه طظ جاظإ، وبغظ الترغئ والاشغغر 
وافتجاب المآتطفئ طسعا طظ سمقء برغطاظغا وأتئاسعا طظ جاظإ آخر، وأن اقتفاق اإلذاري طا عع إق تعاشص طآصئ 
خاغه الضاشر شعلضر بإحراف طئاحر طظ افطرغضان واإلظةطغج. بط وضح الضااب خطعرة طا تعاه اقتفاق اإلذاري 
طظ طثالفات حرسغئ، بض أجاجغئ تةسض السعدان بطثًا سطماظغاً صابقً لطامجغص بالفغثرالغئ. وبّغظ أن اقتفاق لظ 
غتض أزطئ السعدان السغاجغئ، أو اقصاخادغئ، أو غغرعما، وأن اإلجقم السزغط إظما عع سصغثة وأظزمئ تغاة؛ 
أي عع دغظ وطظه الثولئ، وعع وتثه الثي غترر الئقد طظ ظغر اقجاسمار، وغعصش سئث السفارات الشربغئ وبسبئ 
ابِقُونَ  السَّ الغعظغااطج. وصث ذطإ الضااب طظ الئرعان إسطاء الظخرة لتجب الاترغر سسى أن غضعن ضافولغظ، ﴿وَ

نْهُ﴾. وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ انٍ رَ سَ مْ بِإِحْ بَعُوهُ ينَ اتَّ الَّذِ ارِ وَ األَنْصَ ينَ وَ رِ اجِ نَ املُْهَ لُونَ مِ األَوَّ

ة هادرة حزب التحرير/ والية السودان ع مس
هان  لل

ً
 مفتوحا

ً
يسلم الق الجمهوري كتابا

أهل اليمن 
وحقول الموت



افربساء ٢٥ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٨ ضاظعن الباظغ/غظاغر  ٢٠٢٣ طـ  ٢     السثد ٤٢٦

بتسإ ظحرة افخئار لغعم الةمسئ ٢٠٢٣/١/١٣م طظ إذاسئ تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا خرج المؤات طظ 
لاطئغع الظزام الارضغ طع ظزام  أبظاء طثن وبطثات الحمال السعري شغ طزاعرات سصإ خقة الةمسئ رشداً 
أجث. ورخثت ٩ ظصاط تزاعر شغ طثن وبطثات إدلإ وإجصاط وتارم وضفر لعجغظ وسفرغظ وإسجاز وطارع 
الاغ  المثططات  لضض  ورشدعط  الظزام،  وإجصاط  البعرة  بعابئ  سطى  المازاعرون  وأضث  وجرابطج.  ودابص 
تعثف إلى تسعغط عثا الظزام المةرم. وذرد المازاعرون رئغج اقئاقف السطماظغ السعري جالط المسطط 
طظ  سثدًا  أظعر  طخعرًا  طصطساً  وتثاول ظاحطعن  تطإ.  حمالغ  إسجاز  طثغظئ  شغ  خرجئ  الاغ  المزاعرة  طظ 
(حئغتئ  سئارة  طرددغظ  المثغظئ  حعارع  أتث  شغ  وغقتصعظه  المزاعرة  طظ  المسطط  غطردون  المازاعرغظ 
حئغتئ). وتسّرض المسطط، لطثشع طظ أتث المازاعرغظ صئغض خسعده إلى السغارة. وشغ طثغظئ إدلإ، أترق 

المازاعرون خعر رئغج عغؤئ الافاوض بثر جاطعس، ورئغج اقئاقف السابص أظج السئثة.

وطغاظمار، وعع أصثم تضاض اصاخادي طظ تغث الاأجغج 
إذ تأّجج شغ السام ١٩٧٦، وعع تضاض تةاري خرف 
وشّسال لعثه الثول، وظةح عثا الاضاض بالفسض طظ رشع 
طساعاعا اقصاخادي بظصطئ ظعسغئ طتسعجئ، ووضسعا 

شغ طخاف الثول الظاحؤئ.
٤- تضاض السعق الةظعبغئ الُمحارضئ: وعع تضاض خاص 
بثول الصارة افطرغضغئ الةظعبغئ، وغحمض سحرة دول عغ 
الئرازغض وافرجظاغظ وافوروغعاي والئاراغعاي وتحغطغ 
والئغرو وبعلغفغا وضعلعطئغا وشظجوغق واإلضعادور. تأّجج 
عثا الاضاض سام ١٩٩١ وُغسائر أجرع الاضاقت ظمعًا شغ 

السالط.
٥- تضاض أرغضعم: وعع جعق طحارضئ لثول طظطصئ 
الضارغئغ وغحمض ١٢ دولئ ظاطغئ وطظعا عاغاغ وجاطاغضا 
وغرغظادا وجعرغظام ودول أخرى خشغرة، وجاسثعا عثا 
ضعظعا  ظسئغ  بحضض  اصاخادعا  تتسغظ  سطى  الاضاض 
دوقً ضسغفئ وخشغرة، ولضّظ وجعدعا داخض عثا السعق 
جاسث شغ إظصاذعا طظ ازدغاد تاقت الفصر وطظ تفحغ 
الئطالئ بثاخطعا ضما غتخض شغ دول خشغرة شغ طظاذص 

طمابطئ.
وأّطا الاضاقت اقصاخادغئ غغر الظاجتئ أو الماسبرة شعغ 

الاضاقت الثمسئ الاالغئ:
١- اقتتاد اقصاخادي افوراجغ: تأّجج جظئ ٢٠١٤
وغحمض خمج دول عغ روجغا وبغقروجغا وضازاخساان 
بسئإ  الاضاض  عثا  غظةح  ولط  وصرغغججاان،  وأرطغظغا 
لعا  شغه  المظدعغئ  الثول  وتئسغئ  سطغه  روجغا  عغمظئ 

جغاجغاً تئسغًئ حئه ُطططصئ.
٢- الحراضئ اقصاخادغئ اإلصطغمغئ الحاططئ: أسطظ سظ 
إظحائه سام ٢٠٢٠ وغاضعن طظ ١٥ دولئ، سحر طظعا 
الثول السحر المعجعدة شغ تضاض آجغان وخمج دول 
أخرى عغ الخغظ والغابان وأجارالغا وظغعزغقظثا وضعرغا 
الةظعبغئ، وجئإ شحض عثا الاضاض عع وجعد دول ضئغرة 
شغه ودول طاصثطئ تاظاصخ طخالتعا وتثاطش طحاربعا 
الخغظ  تتاول  بتغث  بسخ،  سظ  بسدعا  السغاجغئ 
العغمظئ سطغه بتضط صعة اصاخادعا، لضّظ تظاشج الخغظ 
وظغعزغقظثا  وأجارالغا  الغابان  طظ  ضض  طع  جعئ  طظ 

وضعرغا الةظعبغئ طظ جعٍئ أخرى أّدى إلى عثا الفحض.
٣- تضاض اغضعاس لثول غرب أشرغصغا:

تأّجج عثا الاضاض وعع غسائر جعصاً طحارضئ بغظ دوله 
ُطئضرًا شغ سام ١٩٧٥، وبثأ بثاغًئ جغثة بسئ دول تابسئ 
لئرغطاظغا وعغ ظغةغرغا وغغظغا وغاظا وغاطئغا وجغرالغعن 
دول  بإدخال  ذلك  بسث  شرظسا  صاطئ  بّط  ججئغاً،  شظةح 
تابسئ لعا شغه ضمالغ والسظشال وغغرعما، شأخئح سثد 
ططغعن  الــ٣٥٠  صرابئ  جضاظعا  تسثاد  دولئ   ١٥ دوله 
الفرظك  سمطئ  إصتام  أغداً  شرظسا  تاولئ  بط  ظسمئ، 
افشرغصغ الاابع لعا إلى جاظإ سمطئ اقغضع الئرغطاظغ 
الاضاض  سطى  وتشّطإ  المةمعساغظ،  بغظ  حصاق  شتثث 
الةاظإ السغاجغ، وظحئئ الظجاسات السغاجغئ، شاتّعل 

إلى تضاض جغاجغ شاحض ضسش تةارغاً واصاخادغاً.
٤- تضاض طةمعسئ حرق أشرغصغا:

وعع جعق طحارضئ تثغبئ تأّجسئ سام ٢٠١٠ طآلفئ 
طظ ٧ دول حرصغ أشرغصغا وعغ ضغظغا وتظجاظغا وأوغظثا 
ولسض  السعدان،  وجظعب  والضعظشع  ورواظثا  وبعروظثي 
جئإ شحطعا ظحعب التروب افعطغئ شغ الضعظشع وجظعب 

السعدان وسثم تةاظج اصاخاداتعا.
٥- تضاض طةمعسئ الاظمغئ فشرغصغا الةظعبغئ:

وعغ جعق طحارضئ تأجسئ سام ١٩٩٢ طآلفئ طظ ٩
دول عغ أظشعق وبعتسعاظا وطاقوي وطعزطئغص وتظجاظغا 
عثه  وبسخ  واجعاتغظغ  ولغسعتع  وزغمئابعي  وزاطئغا 
غظةح  ولط  أخرى،  دول  داخض  وتئغسئ  طسجولئ  الثول 
الاضاض شغ رشع طساعى الضبغر طظ عثه الثول واظاحالعا 

طظ الفصر الحثغث.
عثه عغ أعط الاضاقت اقصاخادغئ اإلصطغمغئ المعجعدة 
اإلجقطغئ  الئقد  طسزط  سظعا  غابئ  والاغ  السالط  شغ 
وترضغا  وبظشقدش  وباضساان  السربغئ  الثول  ضةمغع 
طا  وعع  لعا،  تضاقت  إظحاء  شغ  شحطئ  والاغ  وإغران 

 أضسش طظ صعتعا وجسطعا سالئ سطى غغرعا

شغ ٢٠٢٣/١/٩ أطرغضا  شغ  ُسصث  الثي  المآتمر  اخااط 
شغ  المساخرة  السربغئ  الثراجات  طسعث  بمحارضئ 
وطظزمئ  ضرطان  تعضض  وطآجسئ  تاون  جعرج  جاطسئ 
الثغمصراذغئ شغ السالط السربغ اآلن (DWAN)، وتتثث 
شغ المآتمر ضض طظ المئسعث افطرغضغ لطغمظ لغظثرضغظس 
بةاطسئ  الثارجغئ  الثثطئ  ضطغئ  سمغث  عغطمان  وجعغض 
طةطج  رئغج  ظائإ  جئاري  السجغج  وسئث  تاون،  جعرج 
وزغر  الةئعاظغ  وخالح  ضرطان،  وتعضض  الغمظغ  الظعاب 
الظصض الغمظغ افجئص، وخالث الغماظغ جفغر الغمظ السابص 
ووزغر الثارجغئ افجئص، والثغظ تتثبعا سظ السقم شغ 
الغمظ تتئ طزطئ افطط الماتثة والمةامع الثولغ وطا 
ظاب سظ طآتمر التعار العذظغ الثي سصث شغ الغمظ لمثة 
سحرة أحعر اباثاًء طظ ٢٠١٣/٣/١٨ تاى ٢٠١٤/١/٢٥
بثسٍط خارجغ، والثي ضان أعط طثرجاته الاعصغع سطى 
إلى  الغمظ  وتصسغط  الحاطض،  العذظغ  التعار  وبغصئ 

سثة أصالغط. وطما جاء شغ الئغان الثااطغ لمآتمر "ظتع 
سطى  الاأضغث  الغمظ"،  شغ  ودغمصراذغئ  طساثام  جقم 
الامسك بعتثة الغمظ والظزام الةمععري بق تفرغط 
اقتتادغئ  الثولئ  طحروع  شغ  اظاصاص  أو  السغادة  شغ 
المثظغئ الثغمصراذغئ، ضما أضث سطى ذلك طثرجات التعار 
العذظغ، وضما ظخئ سطغه صرارات طةطج افطظ الثولغ. 
ضما أضث الئغان الثااطغ سطى ضرورة سصث طآتمر وذظغ 
غمظغ غدط ضاشئ افذغاف الغمظغئ إلظااج صغادة غمظغئ 
جثغثة تسئر سظ طخالح الحسإ الغمظغ بآلغات تافص 
طع روح الثجاعر الغمظغ وباعاشص وذظغ حاطض لصغادة 
وتصه  السقم،  طفاوضات  شغ  لطئثء  الصادطئ  المرتطئ 
شغ دولئ اتتادغئ طثظغئ دغمصراذغئ غتضمعا الصاظعن 
أجاس  والمساواة  والسثل  اإلظسان  تصعق  وتدع 
وجعدعا وضغظعظاعا وتثسع المةامع الثولغ إلى تأغغث 
عثا المسسى فن إظااج الصغادة التالغئ وباآللغات الاغ 
اتُّئسئ أوخض جععد السقم الاغ غصعم بعا المئسعبان 

افطمغ وافطرغضغ إلى ذرغص حئه طسثود.
إن طآتمر "ظتع جقم طساثام ودغمصراذغئ شغ الغمظ" 

غتمض شغ ذغاته جاظئغظ أجاجغغظ عما:
الةاظإ الفضري المامبض شغ أظزمئ التضط الرأجمالغئ، 
الظزام  سطى  لطتفاظ  غسسى  سظعاظه  سئر  شالمآتمر 
طا  تسإ  لطئحر  التاضمغئ  بةسض  وذلك  الثغمصراذغ، 
غتصص طخالح الطئصئ التاضمئ وطظ غصش وراءعط طظ 
الثول الضئرى الاغ تاخارع سطى الغمظ لمعصسه وبرواته 
وافعط طظ ذلك سصغثته لاطئغسعا سطى أعض بطث اإلغمان 
والتضمئ إن لط غساطغسعا طتععا، ولضظ أظى لعط ذلك، 
تسعد  تاى  بتفزعا  وتسالى  تئارك  التص  تضفض  شصث 

أتضاطعا ظزاطاً لطتغاة طرة أخرى.
وأطا الةاظإ اآلخر شعع الةاظإ السغاجغ الثي غسسى طظ 
أعض  حؤعن  لرساغئ  غثسمعط،  وطظ  المآتمرون  خقله 
الغمظ شغ ضض طةاقت التغاة بأتضاطه وأظزماه، والثي 
أجاجه سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة والثولئ وخعقً 
إلى سطماظغئ الثولئ، لاتض السطماظغئ الرأجمالغئ بثغقً سظ 

افخض الثي عع سصغثة اإلجقم وأتضاطه الحرسغئ.
أطرغضا   - الخراع  أذراف  تسط  صثرة  لسثم  وظاغةًئ 
اساماد  إلى  لةأوا  شصث  لخالته،  الترب   - وبرغطاظغا 

الاضاقت اقصاخادغئ اإلصطغمغئ 
وغغاب طسزط الئطثان اإلجقطغئ سظعا

الفغثرالغئ - الاغ لط غطرح طحروسعا سطى طآتمر التعار 
ظفعذ  سطى  لطمتاشزئ  وجط  ضتض   -  ٢٠١٣ سام  شغ 
الطاطسئ  أطرغضا  وظفعذ  الغمظ،  سطى  الساغص  برغطاظغا 
غثثم  لما  والامجغص  الاصسغط  بمحروع  الغمظ  سطى 
بسث  افخرى  سطى  إتثاعما  تشطإ  لتغظ  طخالتعما 
لغسعد  أظفاجعط  الغمظ  أعض  شغعا  غطاصط  اجاراتئ 
الخراع طظ جثغث، إلى أن غأذن اهللا سج وجض بالفرج 
سطى  بالظخر  الغمظ  أعض  وطظعط  المسطمغظ  سطى 
أسثائعط ودتر ظفعذعط والصداء سطى ظزاطعط الثي 

أعطك الترث والظسض إلى غغر رجسئ بإذن اهللا.
إن الصئعل بالتعبغ شغ طساصئض الغمظ السغاجغ جعاء 
أضاظئ الغمظ طعتثة أو طصطسئ افوخال باجط الغمظ 
اقتتادي، طظ المثرجات المعمئ لعثا المآتمر، شصث ورد 
شغ الئغان الثااطغ طا غطغ "إن أي تسعغئ جغاجغئ طصئطئ 
شغ الغمظ، غةإ أن تاأجج سطى طا تط الاعاشص سطغه 

شغ طثرجات التعار العذظغ الثي أظاب طحروع طسعدة 
دجاعر الثولئ اقتتادغئ صئض أن غاط تصعغده باقظصقب 
والترب، وأن تحمض السمطغئ السغاجغئ الغمظغغظ ضطعط 
دون اجابظاء فن الثروج سظ وبغصئ التعار العذظغ الاغ 
تعاشص سطغعا الغمظغعن غسظغ السعدة لطسعاطض والمسئئات 
المظاةئ لطتروب الاغ طجصئ الغمظ طظث سحرات السظغظ". 
شغ  الغمظ  وقغئ  الاترغر/  تجب  سظه  أخئر  طا  وعثا 
ظحرة أخثرعا باارغت ١٤ أغار/طاغع ٢٠١٥م، سظعاظعا 
بالتعبغ  الصئعل  بغظ  خغَّرظا  افول  افطمغ  "المئسعث 
أو الترب َشِئَط ُغثغُِّرظا الباظغ؟!" بصعله "إن عثا غسضج 
طثى تعجه أطرغضا شغ الاثطغط إلدارة حآون الغمظ، 
شمعمئ المئسعث افطمغ الةثغث إلى الغمظ تاطثص شغ 
تبئغئ ضرجغ التضط لطتعبغغظ بمظتعط الحرسغئ بسث 
شغ  خظساء  دخعلعط  طظث  سطغعا  التخعل  شغ  تسبرعط 
٢٠١٤/٠٩/٢١م، وطظ بط الامعغث لقظاصال إلى التعار 
المئادرة  بظعد  سطى  بظاء  السغاجغغظ  الفرصاء  بصغئ  طع 
الثطغةغئ وظاائب طآتمر التعار، وصرارات طةطج افطظ 

الثولغ ذات الخطئ إلجضاتعط".
وطحروسه  الرأجمالغئ  بتطعله  واحظطظ  طآتمر  إن 
اقتتادي ق غثثم أعض الغمظ وإظما غثثم الشرب الضاشر 
سثو اإلجقم وأعطه، وإن دسط أطرغضا لطتعبغغظ لغج إق 
لاتصغص طخالتعا شصط. لثلك شالعاجإ سطى المسطمغظ 
إلى  وق  وطئسعبغعا،  الماتثة  افطط  إلى  غرضظعا  ق  أن 
أطرغضا وطئسعبعا، وق إلى طظ طحعا شغ رضابعا، شعط 
غتصصعن طخالح الثول الضئرى وبثاخئ أطرغضا، وق تجن 
دطاء المسطمغظ شغ طغجاظعط أي حغء. إن العاجإ سطى 
المسطمغظ أن غتمطعا أشضار اإلجقم وأتضاطه وغاتاضمعا 
رب  اهللا  أظجلعا  الاغ  الخاشغئ  الظصغئ  افتضام  عثه  إلى 
السالمغظ، ق أن غظصادوا إلى تضط الطاغعت وصث ظععا 
نُواْ  مْ آمَ هُ ونَ أَنَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِلَى الَّذِ سظه، صال تسالى: ﴿ أَلَمْ تَ
واْ  مُ اكَ تَحَ ونَ أَن يَ يدُ رِ بْلِكَ يُ لَ مِن قَ ا أُنزِ مَ لَ إِلَيْكَ وَ ا أُنزِ يْطَانُ أَن بِمَ يدُ الشَّ رِ يُ واْ بِهِ وَ رُ فُ كْ واْ أَن يَ رُ دْ أُمِ قَ وتِ وَ إِلَى الطَّاغُ
الَالً بَعِيداً﴾، وأن غضعن سمطظا إلصاطئ الثقشئ  مْ ضَ هُ لَّ يُضِ
طا  وظئث  باإلجقم  لطتضط  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
ِمْنَهاجِ  َعلَى  ِخَالَفًة  تَكُوُن  «ثُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  جعاه. 

 «ِة النُُّبوَّ

شغ سالط غمعج شغ المادغات والتاجات غغر الماظاعغئ 
لطسطع والثثطات، تئتث شغه الثول سظ أجعاق طفاعتئ 
ضئغرة، وسظ اظسغاب جطج لطئدائع الماظعسئ ولطثثطات 
الضبغرة، تئتث سظ أجعاق تجال طظعا التعاجج الةمرضغئ 
لقجابمارات  جثب  سظ  وتئتث  الدرغئغئ،  والرجعم 
افجظئغئ وضت لطسمقت الخسئئ، شغ سالٍط ضعثا تسسى 
شغه الثول الماةمسئ شغ اإلصطغط العاتث لقظثراط طسًا 
شغ تضاض اصاخادي طعتث غتصص عثه افعثاف، وغعجث 
ظعساً طظ الاسعغقت الاةارغئ لطعخعل إلى طساعى طظ 
الاضاطض اقصاخادي لغتصص درجئ طظ الصعة اقصاخادغئ 
تسةج الثولئ العاتثة سظ بطعغعا طظ غغر العلعج شغ طبض 

تطك الاضاقت.
تضاقت  سحرة  سظ  غجغث  طا  الغعم  السالط  شغ  وغعجث 
تةارغئ واصاخادغئ تتاول تتصغص تطك الماططئات، وطظعا 
طا أترز ظةاتات تصغصغئ رشع بعا المساعى اقصاخادي 
لطثول المظثرذئ شغعا، وطظعا طا تسبر وشحض شغ بطعغ 

أعثاشه فجئاب طسغظئ جظثضرعا شغ طعاضسعا.
وغمضظ تخر الاضاقت اقصاخادغئ اإلصطغمغئ المعجعدة 
الغعم شغ السالط بسحرة تضاقت، أّطا الظاجتئ طظعا شعغ 

الثمسئ تضاقت الاالغئ:
دولئ   ٢٧ طظ  الغعم  وغاألش  افوروبغ:  اقتتاد   -١
أوروبغئ، تسع سحرة طظعا طظدمئ إلى طظطصئ تحظشظ 
الاغ تاساطض بسمطئ طعتثة عغ الغعرو، وغثخطعا الجائر 
طظ خارجعا جمغسعا باأحغرة واتثة، شق غعجث شغعا أغئ 
سراصغض تتعل دون تظصض افشراد والئدائع بترغئ تاّطئ 

وجععلئ بالشئ.
الصرن  خمسغظات  شغ  طحعاره  افوروبغ  اقتتاد  بثأ 
وإغطالغا  وألماظغا  شرظسا  عغ  دول  بسئ  الماضغ 
أجعاق  شغعا  شعتثت  ولعضسمئرغ،  وبطةغضا  وععلظثا 
جعق  إلى  بسث  شغما  تتعلئ  بط  أوقً،  والتثغث  الفتط 
أوروبغئ طحارضئ لضض السطع، بط دخطئ شغعا بصغئ الثول 
افوروبغئ الشربغئ ضإجئاظغا والئرتشال وأغرلظثا وبرغطاظغا، 
افوروبغئ  الثول  طظ  الضبغر  لاحمض  أضبر  تعجسئ  بّط 
الحرصغئ ضعظشارغا وبعلظثا وبطشارغا وروطاظغا والاحغك 

وجطعشاضغا، وطا زالئ تاعّجع.
شغ السام ١٩٩٢ تتّعلئ السعق إلى اتتاد أوروبغ بسث 
تعصغع اتفاصغئ طاجارغثئ الاغ بفدطعا أخئتئ أوروبا 
تمطك أضثط جعق شغ السالط فضبر طظ ٥٠٠ ططغعن 

ظسمئ.
وتشطإ اقتتاد افوروبغ بسععلئ سطى طحضطئ الصعطغات 
بأربع  شاسارف  بثاخطه  المائاغظئ  والطشات  المثاطفئ 
وسحرغظ لشئ رجمغئ غظطص بعا افوروبغعن الغعم داخض 

اقتتاد.
لط غضاش اقتتاد باطعغر الةعاظإ الاةارغئ واقصاخادغئ 
لطثول المظدعغئ شغه بض أسطى عاطحاً ضئغرًا لطةعاظإ 
السغاجغئ اقتتادغئ، شأوجث طفعضغئ ساطئ تحرف سطى 
تعتغث السغاجات الثارجغئ لثوله، وأظحأ برلماظاً طعتثًا 
وُطظاثئاً طظ ضاشئ أسدائه، وأصام طتاضط اتتادغئ لسظ 

الصعاظغظ المطجطئ لضاشئ دوله.
أتثبئ  والصاظعظغئ  السغاجغئ  الةعاظإ  عثه  أّن  إق 
بسخ السراصغض والمحاتظات بغظ دول اقتتاد الضئرى 
شغه ضفرظسا وألماظغا وبرغطاظغا، الاغ ترغث اقجاصقلغئ 
السغاجغئ الضاططئ لعا سظ اقتتاد، وضان عثا جئئاً شغ 
شغ الاظاشج والمحاتظات  خروج برغطاظغا طظه، وجئئاً 

بغظ شرظسا وألماظغا وإغطالغا وإجئاظغا.
٢- تضاض ظاشاا: وعع اتفاصغئ لطاةارة الترة لثول صارة 
أطرغضا الحمالغئ البقث وعغ العقغات الماتثة وضظثا 
وعع   ١٩٩٣ سام  الاضاض  عثا  تأّجج  والمضسغك، 
غثاص بترغئ طرور الاةارة بغظ الثول البقث الاغ غجغث 
أغئ  دون  طظ  ظسمئ  ططغعن  سظ ٤٥٠  جضاظعا  تسثاد 
سراصغض، ولضظ بثقف اقتتاد افوروبغ شق غعجث شغه 
طضان لطةعاظإ السغاجغئ، ورّبما عثا طا أّدى إلى تفعصه 

طظ عثه الظاتغئ.
٣- تضاض آجغان: وُغسّمى رابطئ دول جظعب حرق آجغا 
وتحارك شغه سحر دول عغ إظثوظغسا وطالغجغا وبروظاي 
وتاغقظث وجظشاشعرة وشغاظام وقوس وضمئعدغا والفطئغظ 

طآتمر واحظطظ بحأن السقم يف الغمظ
إحراك لطتعبغني يف السططئ وتبئغئ ملحروع الغمظ اقتتادي

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الصاضغ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 
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 السثد ٤٢٦  ٣ افربساء ٢٥ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٨ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣ طـ  

أضث جفغر ترضغا الةثغث لثى تض أبغإ حاضر أوزضان تعروظقر أن ترضغا عغ الثولئ افولى شغ المظطصئ الاغ 
اسارشئ بضغان غععد، وصال: "لط تضظ ترضغا وافتراك ضث صغام دولئ (إجرائغض) أو ضث الغععد". وأضاف: "الغععد 
افتراك الثغظ غسغحعن شغ (إجرائغض)، والثغظ غصارب سثدعط طظ ١٠٠ ألش، عط أصعى جسر بغظظا". تسصغئا 
سطى عثه الاخرغتات المفدعتئ صال تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ سطى طعاصسه: "غئثو أن جفغر ترضغا ظسغ حغفرة الادطغض والثثاع الثاخئ بأردوغان، شاضطط بخراتئ 
المئارضئ  لفرض  الشاخإ  الضغان  تةاه  وتضاطعا  الارضغئ  الثولئ  طعصش  تصغصئ  سظ  وسئر  دوران،  أو  لش  دون 
شطسطغظ، وعثه عغ تصغصئ ضض تضام المسطمغظ جعاء طظ لئج طظعط لئاس الثثاع والمماظسئ أو طظ ضحر 
سظ أظغابه ولئج لئاس الاطئغع والثغاظئ، شضطعط أدوات الشرب الضاشر المساسمر شغ بقدظا، وتراس طخالته، 
المسطمغظ  تضام  لثى  ضثلك  شعغ  لطشرب  اجاراتغةغئ  طخطتئ  غععد  ضغان  بصاء  أن  وذالما  افوشغاء،  وخثطه 
السمقء، ولصث آن افوان لضض طثطص غغعر أن غدط غثه إلى أغثغظا شغ السمض سطى خطع التضام طظ جثورعط 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاترر المسطمغظ وشطسطغظ طظ ربصئ اقجاسمار وأذظابه، 

وتساسغث سجة وجططان افطئ المسطعب".

الروجغ والسعري، صئض أن غاط اإلسقن سظ تأجغطه بسث 
رؤغاعط لتالئ الشدإ السارم والرشخ الحسئغ شغ سمعم 
المترر لاعاشئ الظزام الارضغ سطى ذسظ البعرة والاطئغع 
طع ظزام اإلجرام، وبسث الرجالئ افطرغضغئ العاضتئ الاغ 
تطصفعا ظزام أردوغان بأن ظروف الاطئغع لط تظدب بسث، 
افطرغضغئ،  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  جثد  تغث 
ظغث براغج، رشخ بقده أي خطعة طظ حأظعا أن تسغث 
السقصات بغظ أي دولئ وظزام افجث، صائقً: "لصث أوضتظا 
أظظا لظ ظطئع وق ظآغث أغئ دولئ تصعم بالاطئغع طع ظزام 
افجث". لضظه شغ العصئ ظفسه أضث اجامرار السمض لاطئغص 
العجه اآلخر لطمخالتئ سئر الصرار ٢٢٥٤. تخرغح براغج 
افخغر غأتغ بالاجاطظ طع تصارب ترضغ طع ظزام أجث، 
طائادلئ  وتخرغتات  طضبش  روجغ  دبطعطاجغ  وسمض 
بغظ الظزام وترضغا. أطا غاجغظ أصطاي، طساحار أردوغان 
السابص، شثرج سطغظا بفرغئ أن تض طحضطئ القجؤغظ عع 
"اجاسادة تطإ"، ضإبرة طثثر جثغثة لط تسث تظططغ سطى 

أتث.
شغما ظصض سظ طسآول ترضغ ضئغر سئر روغارز أن أظصرة 
اّذطسئ سطى ردود شسض شخائض المسارضئ سطى اقجاماع 
لضظ ترضغا تتّثد جغاجاعا الثاخئ. وظصض سظ آخر: "أضثظا 
شغ اجاماع طعجضع أظظا لط ظسث ظرتإ بعةرة السعرغغظ 

إلى ترضغا".
اظسطاشئ  عع  إظما  ترضغا  تترك  أن  لطئسخ  غاراءى  صث 
واجاثارة وتتعل، لضظه شغ تصغصاه وجععره عع المعصش 
افخطغ لعا لثوراظعا شغ شطك أطرغضا. وطا تخض باخاخار 
عع ظصض طا ضان غتاك بثئث تتئ الطاولئ إلى تظفغث 

سمطغ شعصعا.
وسطى سضج ردود أشسال خادصغ افطئ الاغ عجت جعصئ 
الماآطرغظ، ضاظئ ردود أشسال طظ غجسمعن زورًا تمبغض 
البعرة طظ عغؤات وطةالج وصادة المظزعطئ الفخائطغئ 
الافاشغئ  شضاظئ  أطرًا،  لطثاسمغظ  غسخعن  ق  الثغظ 
وترصغسغئ، شغ طتاولئ خئغبئ قتاعاء غدئئ افطئ، لغضمطعا 
درب خغاظاعط سظثطا تثئع أظفاس البائرغظ تسإ ظظعط، 
شراتعا غبمظعن دور ترضغا شغ الثسط المجسعم لطبعرة وأن 
لارضغا ظروشعا وطخالتعا، ولط غظسعا أن غروجعا بثئث 
لطعجه اآلخر لطمخالتئ أق وعع الاسعغص لطتض السغاجغ 

الثي تعظثجه أطرغضا سئر بعابئ الصرار افطمغ ٢٢٥٤.
وراح بسخ الصادة غرسث وغجبث وغاعسث ظزام اإلجرام 
شغ دطحص، بجسط رشدعط لطمخالتئ رغط تطئغصعط لعا 
سمطغاً سطى افرض، شعط أظفسعط طظ غةمثون الةئعات 
وعط  لثلك،  غثسع  أو  لفاتعا  غسسى  طظ  وغقتصعن 
أظفسعط طظ غضممعن أشعاه طظ غثسع إلجصاط الظزام 
وإجصاط الصادة الثغظ غتمعن جئعاته، وعط أظفسعط 
طظ أدخض الصعات الارضغئ وتمى أرتالعا وأرتال المتاض 
الثجي  طسابر  شاح  جسطعا  طظ  أظفسعط  وعط  الروجغ، 
وعط  المخغرغئ،  صدغاعط  الةجار  طع  والاطئغع  والسار 

طسغرات  شغ  البعرة  بثضرى  لقتافاء  السئئ،  غعم  الاعظسغئ،  الساخمئ  حعارع  إلى  المازاعرغظ  آقف  خرج 
حاباعا اتاةاجات صعغئ ضث جغاجات الرئغج صغج جسغث. وشغ حارع التئغإ بعرصغئئ ردد طازاعرون حسار 
الاترغر/  تجب  وجه  بثوره  جسغث.  الرئغج  إلى  إحارة  شغ  "ارتض"  وخرخعا  الظزام"،  إجصاط  غرغث  "الحسإ 
الثغمصراذّغئ  أشسثت  ضغش  حعثتط  لصث  شغه:  صال  ختفغ  بغان  سئر  تعظج،  أعض  إلى  ظثاء  تعظج  وقغئ 
ضض  خغاظئ  وحعثتط  والظفعذ،  بالمال  المةامع  شغ  الماتضمئ  الصعى  فععاء  طرتسا  بقدضط  وجسطئ  تغاتضط، 
ذطغسئ  ضظاط  لصث  الظثاء:  وأضاف  المساسمرة.  الشربّغئ  لطتضعطات  الائسغئ  سطى  وتعاشاعط  السغاجغ  العجط 
افطئ اإلجقطغئ شغ البعرة سطى الطشاة والزالمغظ، وظةتاط شغ ذرد الطاغغئ بظ سطغ. شعض ترضعن بأن 
غصعدضط الدسفاء والسمقء الثغظ الافعا سطى بعرتضط وترشععا سظ طسارعا إلسادة تعظج إلى تزغرة الائسغئ 
والمثلئ؟! وعض ترضعن أن تضعظعا خثطا وتئسا لطضفار وأظاط المسطمعن الثغظ أضرطضط اهللا باإلجقم؟! وتابع 
لسطضط  السطماظغ؟!  السئث  عثا  سطى  السضعت  شطط  الفاتتغظ،  المةاعثغظ  أتفاد  طظ  طسطمعن  أظاط  الظثاء: 
تظازرون الرئغج أو المسارضئ أو اتتاد الحشض، أو تعارا بغظعط غجسمعظه وذظغا، شماذا سظثعط غغر الائسغئ 
وتسطغط الئقد ورعظعا؟ أم لسطضط تظازرون اظاثابات أخرى؟ ألط تروا بسث أّن اقظاثابات ق تشغر أطرا وأظعا أداة 
بغث اقجاسمار لابئغئ طظزعطاه الاغ برتط سطغعا؟ وخاط الظثاء بالصعل: ق سمض الغعم تظصثون به أظفسضط شغ 
الثظغا واآلخرة، إق إصاطئ دغظ اهللا بثولئ جغاجاعا سطى طظعاج ظئغضط ملسو هيلع هللا ىلص، وإن ذلك فصرب طظ رد الطرف لع 
ختئ السجائط. شطغج بغظظا وبغظ الاترر الضاطض إق طعصش تاجط ضالمعصش الثي اتثثتمعه شغ ٢٠١١، غطرد 

ضض السمقء وغرشخ السطماظغئ والرأجمالغئ وضض شضر وضسغ وق غرضى سظ اإلجقم بثغق.

وتادمظ شغ أبةثغاتعا أن تظصث الئحرغئ طظ التدارة 
الشربغئ الاغ أورباعا الفراغ الروتغ واقظتطاط افخقصغ 
والةعع  والفصر  السضاظغ  والاراجع  افجري  والافضك 
طظ  ضان  والحسعب،  البروات  وظعإ  البروة  وتضثغج 
الطئغسغ أن غسمض الشرب سطى إغةاد أدوات بصاشغئ تسمض 
سطى ظحر تدارته تتئ سظاوغظ وطسمغات طثاطفئ - 
المظزمات غغر التضعطغئ - خاخئ أن عثه افدوات، أي 
المظزمات والةمسغات، ظةتئ إلى تث ضئغر شغ إغةاد 
جاسثت  السعشغاغ  اقتتاد  شغ  غربغئ  بصاشغئ  أوجاط 
سطى ظثره وعثطه طظ الثاخض طساشطئ طحاضطه الضبغرة 
الاغ ق تصض سظ المئثأ الرأجمالغ ولضظه غفاصث لطارصغع 
الاةربئ  وتطك  الرأجمالغعن،  غاصظعا  الاغ  والمراوغئ 
الظاجتئ ضاظئ سظعان العةمئ البصاشغئ لطةمسغات الشربغئ 
شغ بقد المسطمغظ خاخئ شغ ظعاغئ الصرن السحرغظ 
وبثاغئ الصرن العاتث والسحرغظ. شئسث اظثبار اقحاراضغئ 

أخئتئ التدارة اإلجقطغئ عغ السثو العتغث لطشرب.
وصث تضابرت تطك الةمسغات شغ بقد المسطمغظ بحضض 
جرغع ووخطئ شغ شطسطغظ طبقً إلى أضبر طظ ٢٥٠٠

طظزمئ، وشغ لئظان ضما خرح وزغر داخطغئ لئظان طتمث 
الةثغث "عظالك ١١٥٠٠ صظاة  سطى  طصابطئ  شغ  شعمغ 
جمسغئ ظخفعط غسمض تتئ أجظتئ المثابرات الثولغئ" 

وضثلك شغ طسزط بقد المسطمغظ.
ودورعا  الةمسغات  لاطك  السغاجغ  الةاظإ  سظ  وبسغثًا 
وافوجاط  لطشرب  المثطخغظ  السمقء  خظاسئ  شغ 
السغاجغئ الفاجثة َتَرّضج السمض الفضري والبصاشغ سطى 
طا  سطى  خاص  وبحضض  سام  بحضض  اإلجقم  طعاجمئ 
تاسطض  لط  حرسغئ  وأتضام  وطفاعغط  أشضار  طظ  تئصى 
والاطئغص  التغاة  واصع  سظ  والمئثأ  الثولئ  غغاب  رغط 
طظث أضبر طظ ١٠٠ سام ورغط تئظغ افظزمئ التاضمئ 
الظاس،  سطى  بالصعة  وتطئغصه  الرأجمالغ  لطظزام 
الحرسغئ  وافتضام  افشضار  تطك  طظ  رئغسغ  وجاظإ 
الاغ  وافجج  بافجرة  الماسطصئ  تطك  عغ  والمفاعغط 
تصعم سطغعا طظ زواج وطغباق غطغر بغظ رجض واطرأة 
وتصعق وإظةاب وتربغئ وتساون وصعاطئ وظفصئ ورساغئ، 
حاذة  أو  واطرأة  رجض  بغظ  سابرة  وسقصئ  شاتحئ  إلى 

به اإلجقم سظاغئ بالشئ؛ وتث الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص سطى تسةغض 
إسطائه افجرة بسث اظاعاء سمطه، شسظ سئث اهللا بظ سمر 
رضغ اهللا سظعما صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أَْعطُوا اْألَِجيَر 
أَْجَرُه َقْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرُقُه» وغتخ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص أطاه سطى 
وق  تأخغر  دون  إلغه  أجرته  وتأدغئ  افجغر،  تّص  رساغئ 
طماذطئ. وصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َقْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرُقُه» عع تأضغث فطره 
بعجعب  غأطر  شاإلجقم  جرسئ،  بأصخى  تصه  بإسطائه 
دون  السمض  طظ  الفراغ  سصإ  افجر  بسثاد  المئادرة 

تئاذآ، بض اإلجراع بإغفاء افجرة، وترك المماذطئ.
أو  أجرته،  غظصص  أن  وق  غزطمه،  أن  له  غةعز  وق 
ارتضإ  شصث  ذلك  طظ  حغؤا  شسض  شإن  شغعا،  طماذطاه 
ذمَّ  تسالى  واهللا  تسجغرًا،  سصعبئ  غساتص  شادتاً  ظطماً 
ا  مَ ﴿وَ وجض:  سج  شصال  ضاابه؛  شغ  والزالمغظ  الزطط 
إق  السابصئ  افطط  عطضئ  وطا   ،﴾ يرٍ نَصِ نْ  مِ ينَ  لِلظَّالِمِ
بزطمعا، وبشغعا، وتسثغعا سطى الدسفاء، صال جئتاظه 
وا  لَمُ ظَ ا  لَمَّ مْ  بْلِكُ قَ نْ  مِ ونَ  رُ الْقُ نَا  لَكْ أَهْ دْ  لَقَ ﴿وَ وتسالى: 
لِكَ  ذَ كَ نُوا  مِ لِيُؤْ انُوا  كَ ا  مَ وَ بِالْبَيِّنَاتِ  مْ  هُ لُ سُ رُ مْ  هُ تْ اءَ جَ فِي وَ ئِفَ  الَ خَ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ مَّ  ثُ  * ينَ  مِ رِ جْ الْمُ مَ  وْ الْقَ ي  زِ نَجْ
لُونَ﴾. ذضر التاشر  مَ يْفَ تَعْ مْ لِنَنْظُرَ كَ هِ دِ نْ بَعْ ضِ مِ َرْ األْ
ابظ تجم شغ المتطى شغ باب الجضاة: "أّن سطى الثولئ 
الضاشغ،  والضساء  الضاشغ،  الشثاء  لطساطض  تعّشر  أْن 
ضض  شغه  تساعشغ  وأْن  بمبطه،  غطغص  الثي  والمسضظ 
المراشص الحرسغئ، وغةإ أْن تضعن افجرة طتصصئ لضض 

عثا، وإق ضان ظطماً".
ضما ضفض اإلجقم تص الساطض شغ التخعل سطى تصعصه 
الاغ احارذعا سطى خاتإ السمض: شغةإ سطى خاتإ 
السمض أْن ُغعشغ الساطَض تصعصه الاغ احارذعا سطغه سظث 
تساصثه طسه، وأقّ غتاول اظاصاص حغٍء طظعا شثلك ظطٌط 
ساصئاه وخغمئ، وأق غظاعج شرخئ تاجئ الساطض الحثغثة 
إلى السمض شغئثسه تصه، وغشئظه شغ تصثغر أجره الثي 
غساتصه ظزغر سمطه. شاإلجقم غترم الشئظ، صال تسالى: 
﴾، شغتثر جئتاظه وتسالى  مْ يَاءَهُ وا النَّاسَ أَشْ سُ بْخَ الَ تَ ﴿وَ
أْن  سطغضط  غةإ  الاغ  تصعصعط  الظاس  تظصخعا  ق  أن 

تعشععط إغاعا، ضغقً ضان، أو وزظاً أو غغر ذلك.
غتفر  أْن  السمض  خاتإ  سطى  اإلجقم  أوجإ  ضما 
سطغه  غةإ  ضما  ظسغه،  أو  غاب  إذا  ضاطقً  الساطض  تص 
أقّ غآخر إسطاءه تصه بسث اظاعاء سمطه، أو بسث تطعل 
أجطه المدروب. ضض عثا السثل واإلظخاف شغ حرع اهللا 
الثي تطئصه دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

 الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا

أظفسعط طظ غمسظعن شغ الادغغص الممظعب سطى الظاس 
لغثدسععط لما غمطى سطغعط طظ تطعل اجاسقطغئ تتئ 

طسمغات جغاجغئ.
الاعتث  ظتع  فدواته  الارضغ  الظزام  دشع  ُغساشرب  وق 
سطى باذطه إلخداع التاضظئ لمآاطراته بسث طا أبثته طظ 

بئات وسجغمئ وإخرار.
طع تأضغث أعض الحام أظعط بعاٌر لجلجلئ سرش الطاغغئ 
أجث، ق طسارضئ طجسعطئ طسطعبئ الصرار تسسى لابئغاه 
تسثو  ق  طخّظسئ  طسارضئ  طسه،  جططئ  شاات  وتصاجط 
ضعظعا حاعث زور سطى بغع تدتغات البائرغظ. وحاان 
بغظ طظ اتثث الععى والمخطتئ وحععة السططئ والمال 
دغظاً له وبغظ طظ اتثث اهللا وتثه رباً غسئثه بسسغ تبغث 

إلصاطئ تضمه وتطئغص حرسه سئر ضغان ودولئ.
لصث اطاتظ اهللا أعض الحام بضض حغء؛ بثطائعط وأطعالعط 
وأسراضعط وبغعتعط وأراضغعط، شثاضعا ضض اقطاتاظات 
والخسعبات بظةاح، وباتعا طآعطغظ قجاقم التضط سطى 
أظصاض الطاغغئ إن عط أتسظعا الاثبغر، وخاخئ طع تعشر 
سظخر اإلرادة واقجاسثاد لطادتغئ، واسائار المسرضئ أظعا 
طسرضئ إغمان وسصغثة، وتئظغ حسار "الحعادة أو الظخر"، 
وعثا طا تثحاه الثول، ولثلك تثشع باتةاه المخالتئ، 
خاخئ وأن التاضظئ سظث الظزام باتئ طساسثة لثسمك 
بسث أن وخطْئ تث المعت، إضاشًئ إلى أن بسخ طظاذص 
جغطرة الظزام تضاد تضعن طافطائ طظ جغطرته، ضثرسا 

وتعران شغ الةظعب، وتطئغسئ شغ تمص وغغرعا.
واقتاعاء  الترف  طظ  افطئ  تراك  ولاتخغظ  خااطاً، 
واقطاطاء، ق بث طظ تئغان أن الصدغئ ق تصاخر شصط 
سطى رشخ شضرة المخالتئ، شعغ طرتطئ صث تةاوزظاعا، 
وواسغًا  بض ق بث طظ أن غضعن تترك البائرغظ طظزماً 
ضفثع  طظ  الضاطض  الائرؤ  وإسقن  اهللا،  لعجه  وخالخاً 
المخالتات والعخاغئ الارضغ ضصغادة جغاجغئ أرعصئ 
بعرتظا، وإجصاط أدواته شغ المترر طظ عغؤات جغاجغئ 
رئغج  ذرُد  وطا  وظغفغئ.  وتضعطات  طرتئطغظ  وصادة 
اقئاقف طظ طزاعرة إسجاز إق أول الشغث، واجامرار افطئ 
شغ تراضعا تاى تساسغث جططاظعا وصرارعا طظ طشاخئغه، 
وإسادة البعرة لاظزغط خفعشعا حسئغاً وسسضرغاً وجغاجغاً، 
شضض طصعطات اقظاخار تاضرة والظزام طعطعض طاخثع 
خعلئ افجث، شأظخاف  افرضان والئظغان غتضغ اظافاخاً 
البعرات صاتطئ والصدغئ باتئ طسألئ تغاة أو طعت، شالئتر 
طراضإ  ضض  أترصظا  وصث  خطفظا،  طظ  والسثو  أطاطظا  طظ 
السعدة، طع إسقن رشخ التض السغاجغ الثي تعظثجه 
أطرغضا سطى أجاس الصرار افطمغ ٢٢٥٤، وضرورة رص 
وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  خفعف البائرغظ 
الظزام  إلجصاط  تفخغطغئ  ذرغص  خارذئ  لعط  ترجط 
الثقص،  عع  عثا  اإلجقم.  بتضط  الادتغات  وتاعغب 

 ولمبض عثا شطغسمض الساططعن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

اإلظةاب  وسصغمئ  واطرأة  اطرأة  أو  ورجض  رجض  بغظ 
بالخثشئ   - إظةاب  تخض  إن  لفبظاء  الاربغئ  وشاصثة 
بغظ  تظاشج  وإلى  الطصطاء،  بغعت  طخغره  شالطفض   -
والخراع  افظاظغئ  سطى  تصعم  وحراضئ  والمرأة  الرجض 
لظحر  الاسطغمغئ  لطمآجسات  الظفاذ  وضثلك  والمادة، 
الحثخغئ،  وخاخئ  والترغات  الةظسغ  الحثوذ  بصاشئ 
والصغط  وافعض  والثغظ  الفطرة  سطى  والامرد  واإللتاد 
والائرج  واإلباتغئ  والجظا  الةظج  بصاشئ  وظحر  الرشغسئ، 
والسفعر والفةعر وضض طا عع شاجث وطثطر لطمةامسات 
ضما عع تاخض شغ بقدعط الاغ تتعلئ إلى طا غحئه 
تضعن  أن  بثل  جغاجغئ  بتثود  ولضظ  ضئغرًا  زظا  بغئ 
إجمظاغئ، وإلى طةامسات طفضضئ بق إظةاب وق أبظاء، 
وطثارس وجاطسات وطآجسات جغاجغئ ططغؤئ بالحعاذ 
والماتعلغظ جظسغاً، وأتغاء وأزصئ لطسضارى والمثطظغظ 
بالترغئ  جضروا  وبظات  حئاب  طظ  المثثرات  سطى 

الحثخغئ صئض الثمر والمثثر!!
إن عثه الةمسغات عغ أدوات خئغبئ شغ بقد المسطمغظ، 
والتض غضعن بالصداء سطغعا وتفضغضعا وصطع حراغغظعا 
وطتاضمئ  الشرب،  طظ  الصثر  بالمال  تشثغعا  الاغ 
بتاجئ  عثا  ولضظ  سطغعا،  والصائمغظ  شغعا  الماعرذغظ 
إلى دولئ جغاجغئ تتارم ذاتعا وجغادتعا وتدارتعا 
سطغه  والعةعم  به  المساس  تسائر  طئثأ  سطى  وتصعم 
خغاظئ سزمى، وعثا غغر طاعشر شغ بقد المسطمغظ شغ 
لطسغادة،  والفاصثة  لطشرب  السمغطئ  افظزمئ  عثه  ظض 
ولضظ ذلك ق غسظغ السضعت سطى تطك المآجسات بض 
غسظغ السمض سطى شدح تطك الةمسغات جغاجغاً وشضرغًا 
وتترغك الظاس والرأي السام لطاخثي لعا والعصعف شغ 
إجصاط  سطى  الةاد  والسمض  ظحاذاتعا،  ووجه  وجععا 
افظزمئ السمغطئ الاغ شاتئ الئقد لعا، وإصاطئ الثولئ 
جمعطه  وتئطض  بقدظا  شغ  الشرب  أظغاب  تصطع  الاغ 
رتمئ  رجالئ  لطسالط  وتتمطه  اإلجقم  طئثأ  وتطئص 
وتص وسثل، دولئ تظصث المسطمغظ والئحرغئ؛ الثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ: طآجسات NGOs أوضار لطاةسج وخظاسئ السمقء وأظغاب لطسمعم البصاشغئ 
المثطرة لطمةامسات!

تامئ ضطمئ السثد: تعاشئ أردوغان لمخالتئ ذاغغئ الحام

صطاسات  شغ  السمض  سظ  اإلضرابات  ظاعرة  تظاطئ 
خثطغئ وإظااجغئ سثغثة شغ السعدان، وحمطئ ضثلك 
افجعاق اتاةاجاً سطى زغادة الدرائإ، وضسش افجعر، 
افجعر  بجغادة  ططالئئ  المسغحغئ،  افوضاع  وتثععر 
صطاسات  وأسطظئ  الةثغث،  الراتئغ  العغضض  وتطئغص 
افجعر  زغادة  سظ  الئتث  رتطئ  اظطقق  السام  الاسطغط 

وافطان العظغفغ تتئ صغادة لةظئ المسطمغظ.
الظصابات  ترضئ  سطى  جغطرت  تارغثعا  طسزط  خقل 
جطعضعا  جسطئ  صغادات  السعدان  شغ  السمالغئ 
الئغروصراذغ وآراءعا السغاجغئ (الحغعسغئ) غغر صادرة 
سطى صغادة الطئصئ الساططئ بظةاح، شغ المعاجعات طع 
طسغرة  الظصابات  افتغان  وطسزط  الثولئ،  جغاجات 
لثلك  السمال!  طع  العصعف  طظ  بثق  الثولئ  لسغاجئ 
شمسزط السمال ق غبصعن أبثًا شغ الظصابات، لضظ بسث 
الاتعل الثي تثث سام ٢٠١٨م، اجاسادت الظصابات 
أتعالعط  شغ  تشغغر  إتثاث  شغ  السمال  بصئ  المعظغئ 
ظاغةئ لمحارضئ تةمع المعظغغظ شغ تراك الحارع ضث 

الظزام الئائث.
إلغخال  حغعسغئ  شضرة  عغ  السام  اإلضراب  شضرة  إن 
تمضغظعط  إلى  المفدغئ  لقضرابات  السمالغئ  الترضئ 
طظ السغطرة سطى طصالغث التضط شغما اخططتعا سطغه 
بالخراع الطئصغ، وتئطعرت شضرة اإلضرابات سظ السمض 
لطمرة افولى شغ برغطاظغا شغ بقبغظات الصرن الااجع 
سحر سطى غث وغطغام بغظئع، الثي غظامغ إلى جظاح (الصعة 
باروغب  صام  والثي  الاحارتغئ،  الترضئ  شغ  المادغئ) 
الساططئ  الطئصئ  تعصش  أو  صعطغئ)  (إجازة  إلى  الثسعة 
جرغسا  ظخرًا  جاتصص  أظعا  ورأى  السمض،  سظ  بضاططعا 
لططئصئ الساططئ، بط اظاحرت الفضرة شغ السالط. عثا عع 
واصع شضرة اإلضرابات طظ الظاتغئ السغاجغئ ضأجطعب 
الحغعسغئ  المسارضئ  تساثثطعا  الثي  افجالغإ  طظ 
السخغان  طبض  أخرى  أجالغإ  طع  طئادئعا،  لاطئغص 
المثظغ، وتارغج الحعارع ضعرصئ ضشط سطى الثولئ 
لاظفغث ططالئعط أو لجسجسئ اجاصرار افوضاع السغاجغئ 

شغ الئقد، طزظئ إظخاف السمال وتتصغص ططالئعط.
إن اإلجقم السزغط صث تفر لطسمال تصعصعط، شق شرق 
بغظعط وبغظ بصغئ أشراد المةامع، شمظتعط طظ رساغاه 
وسظاغاه طا غضفض لعط التغاة الطغئئ الضرغمئ، بسث أْن 
ضان السمض شغ بسخ الحرائع الصثغمئ والتثغبئ طسظاه 
الساطض  أجر  وُغسث  والععان،  والمثَّلئ  والاَّئسغئ،  الّرق 
سظغ  ولثلك  السمض،  خاتإ  به  ُغطجم  الاجام  أعط  عع 

اإلضراب سظ السمض وشضرة الخراع الطئصغ
أخطعا وتارغثعا
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افربساء ٢٥ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٨ ضاظعن الباظغ/غظاغر  ٢٠٢٣ طـ  ٤     السثد ٤٢٦

بعا طثن السالط اإلجقطغ طظ أصخاه إلى أصخاه، وشغ 
ذلك غثضر الاارغت بضبغر طظ اإلضئار واإلسةاب، جّماً غفغرًا 
دوٌر  لعط  ضان  الثغظ  وأطرائعط،  المسطمغظ  خطفاء  طظ 

ضئغر شغ رساغئ السطماء وذّقب السطط.
وغأتغ شغ طصثطئ عآقء الثطفاء، الثطغفئ السئاجغ عارون 
الرحغث، الثي صال سظه سئث اهللا بظ المئارك وعع صاضغ 
تطعان شغ السراق، وطظ تفاظ التثغث البصات: "طا رأغُئ 
تاشزًا  وق  لطثغرات،  جابصاً  وق  لطصرآن،  صارئاً  وق  سالماً، 
الثطفاء  وأغام  اهللا  رجعل  أغام  بسث  أغام  شغ  لطترطات 
الراحثغظ والختابئ، أضبر طظعط شغ زطظ الرحغث وأغاطه، 
لصث ضان الشقم غةمع الصرآن وعع ابظ بماظغ جظغظ، ولصث 
ضان الشقم غسائتر شغ الفصه والِسطط، وغروي التثغث، 
إتثى  ابظ  وعع  المسطمغظ  وغظاظر  الثواوغظ،  وغةمع 
سحرة جظئ، ولط غضظ ذلك إق بضبرة إظفاصه، واعاماطه 

بالسطط والسطماء وذقبه طظث الخشر".
بأبظائعا  اقعامام  شغ  أغداً  الئارز  الثور  لطثولئ  وضان 
السطماء ورساغاعط بما غطغص وطضاظاعط، شضاظئ أوقً تعشر 
لعط طظ المرتئات طا غضفغ لمسغحاعط سغحئ عاظؤئ، عثا 
سثا طا ضان ُغسَطعن طظ رواتإ أخرى ضتاجات طساحغئ، 
سغَّظه  طمظ  الثئعحاظغ،  الثغظ  ظةط  الحغت  "ضان  شصث 
السططان خقح الثغظ لغثرِّس شغ طثرجاه الخقتغئ، 
الاثرغج،  سظ  دغظارًا  أربسغظ  حعر  ضض  له  جسض  وصث 
وجاغظ  المثرجئ،  أوصاف  سطى  لقحراف  دظاظغر  وسحرة 
رذقً طخرّغاً طظ الثئج ضض غعم، وراوغاغظ طظ طاء الظغض 
"وضان  المتاضرة ٥٧/٢).  تسظ  (السغعذغ:  غعم.  ضض 
طظ رواتإ حغعخ افزعر الحعرغئ، راتإ غأخثه الحغت 
لظفصات بشطاه، إْذ ضان طظ أوصاف افزعر وصش خاص لئشطئ 
الحغت وظفصاتعا". (طخطفى السئاسغ: طظ روائع تدارتظا 

ص١٠٢).
وصث احاعر أطر الةعائج السزغمئ والعئات الةجغطئ الاغ 
ضان غمظتعا الثطفاء والتضام لطسطماء بعثف الاحةغع سطى 
تتخغض السطعم، وضاظئ عثه الةعائج شغ خعرة أصرب إلى 
الثغال، وضان طظ ذلك "إسطاء وزن الضااب المارَجط طظ 
لشئ غغر السربغئ إلى الطشئ السربغئ ذعئاً لطساِلط الثي غصعم 
بارجماه". (ابظ خاسث افظثلسغ: ذئصات افطط ص٤٨، 
اء ذلك أن ظحطئ ترضئ الارجمئ،  ٤٩). وصث ضان طظ جرَّ

وُظِصَطئ سطعم عائطئ سطى إبرعا إلى المسطمغظ.
وأروع طظ ذلك طا صاطئ به الثقشئ السبماظغئ، وذلك 
الصرى  جمغع  طظ  الظابشغظ  تةمغع  شغ  ظةتئ  تغظ 
جسطئ ضض ظابشئ  ووشرت لعط الرساغئ الاغ  وافطخار، 
غسطغ طا سظثه طظ شظٍّ وسطط؛ وعع افطر الثي جاسث 
سطى ازدعار الثولئ تدارّغاً وسسضرّغاً. ولط غضظ اعامام 
الثولئ غصاخر سطى رساغئ السطماء طظ أبظائعا، بض ضان 
التضام غساثسعن السطماء طظ حاى افطخار لغسافغثوا 
طظ سطعطعط، وغسسثوا برساغاعط، شعا عع "افطغر المسّج 
بظ بادغج، أتث أطراء دولئ الخظعاجغغظ شغ المشرب 
اإلجقطغ، ضان ق غسمع بسالط جطغض إق أتدره سظثه، 
اه، وبالس شغ إضراطه، وسعَّل سطى  بض وجسطه طظ خاخَّ
آرائه، وطظته أجمى الرُّتإ". (ابظ سثاري: الئغان المشرب 

شغ أخئار افظثلج والمشرب).
ظسط عثه عغ طضاظئ المسطمغظ شغ ظض الثقشئ، ولظ 
غزفر المسطمعن أو غغرعط بمبض عثا اقعامام إق شغ 
ظطعا، وعغ وتثعا الاغ تصثر طبض عثه الةععد المئثولئ 
وق تتعج أتثا طظعط بض تعشر لعط ضض المسغظات تاى 
وأجغال  أجغال  وتثرغب  الةطغطئ  المعمئ  لعثه  غافرغعا 

 تضعن لعط بخمئ واضتئ شغ طسارك التغاة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

(روجغا الغعم، الثمغج، ١٩ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٣/١/١٢م) صال طعقن أحغمئاغش رئغج طةطج الحغعخ 
بئرلمان ضازاخساان، لطختفغغظ الغعم، إظه تط إلشاء خفئ السدع الفثري لمةطج الحغعخ، وتط جتئعا طظ أول 
رئغج لطثولئ ظعر جططان ظجارباغغش. وأضاف: "بسث إلشاء المادة الماسطصئ بخفئ وخقتغات أول رئغج لطثولئ طظ 
الثجاعر، تط إلشاء خفئ السدع الفثري لمةطج الحغعخ، وتط جتئعا طظ أول رئغج لطثولئ ظعر جططان ظجارباغغش. 
غثا شغ اجاماع طحارك لمةطسغ الئرلمان، جظدع الصاظعن الثاص بأول رئغج لةمععرغئ ضازاخساان - إلئاجغ 

(زسغط افطئ) شغ ذغ الظسغان".
: تاول ظجارباغغش الائرؤ طظ ضرغط طاجغمعف الثي سغظه طرتغظ ضرئغج لطتضعطئ وطظ بط سغظه رئغسا 

غط

لمةطج افطظ الصعطغ سام ٢٠١٦ وبصغ شغ عثا المظخإ تاى طتاولئ اقظصقب الاغ صام بعا السام الماضغ، 
وصث اجاشض اقتاةاجات الاغ اظثلسئ غعم ١/٥/ ٢٠٢٢ سطى ارتفاع أجسار الشاز، وطظ بط تثخطئ روجغا وطظزمئ 
المساعثة الةماسغئ وأخمثت المتاولئ. وصث سارضئ أطرغضا الاغ تسسى لئسط ظفعذعا شغ ضازاخساان الاثخض 
الروجغ وأغثت اقتاةاجات. وضان أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ صث أخثر جعاب 
جآال باارغت ٢٠٢٢/١/١٥ صال شغه: "إظه طظ المتجن أن غاخارع افسثاء سطى بطث إجقطغ طبض ضازاخساان، 
وغظعئعا برواته، وغساشطعا طعصسه وصثراته لمخالتعط شغ العصئ الثي ق غعط السمقء طظ أعض الئطث إق الخراع 
سطى الضراجغ والتخعل سطى أسطى المظاخإ، وغارضعن أعض الئقد شصراء غساظعن افطّرغظ وبقدعط غظغئ شغ 
أرضعا وخغراتعا طع أن جض أعطعا طسطمعن واإلجقم غأطرعط أن ق غةسطعا لطضاشر سطغعط جئغق... وطظ عظا 
غاأضث طرة أخرى ضرورة السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة تاى تظصث الئقد والسئاد. وطظ بط 

تسعد عثه افطئ ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس سجغجة طظخعرة".

مجلس الشيوخ  كازاخستان يجرد الرئيس السابق من كافة ألقابه

إن إعمال الثول الاغ تائظى الظزام الرأجمالغ السطماظغ 
الثوغقت  عثه  شغ  وبثاخئ  لطسغان،  ظاعر  عع  الةائر 
الصائمئ شغ بقد المسطمغظ والسعدان ججء طظعا، شعثه 
الثوغقت ق تعلغ اعاماطا بما سطغه تال الظاس بض وتئثج 
حرغتئ  الحرائح  عثه  وطظ  تفان،  بضض  غصثطعظه  طا 
المسطمغظ الثغظ غساظعن ضشغرعط طظ الظاس، بض بطس 
ظطط الثولئ بعط طئطشا سزغماً. شصث أورد طعصع جعدان 
برس شغ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م خئرا بسظعان: "اجامرار إضراب 
شغه:  جاء  المثارس"،  غدرب  ضاطض  وحطض  المسطمغظ 
"ظفثت لةظئ المسطمغظ السعداظغغظ، أطج إغقصاً حاطًق 
لطمثارس التضعطغئ، تاى ظعاغئ افجئعع اتاةاجاً سطى 
ضسش رواتئعط الحعرغئ. وُغسث عثا اإلغقق عع البالث 
طظ ظعسه شغ ضاظعن افول/دغسمئر الةاري، وغأتغ شغ 
جغاق تمطئ تخسغث تصعدعا لةظئ المسطمغظ حمض إضرابًا 
سظ السمض وتظزغط طعاضإ جماعغرغئ. وصال الماتثث 
باجط الطةظئ جاطغ الئاصر لسعدان تربغعن، "إظعط ظفثوا 
إغقصاً غسامر تاى الثمغج، وعع غسظغ تسطغض الةثول 
واصارح  الاسطغمغئ".  الئغؤئ  تتسغظ  أجض  طظ  المثرجغ 
طسطمع المرتطئ الباظعغئ بعقغئ ضسق تأجغض اطاتاظات 
التضعطئ  تةاعض  سطى  اتاةاجاً  افولى  الثراجغئ  الفارة 

ططالإ زغادة افجعر".
وأغداً أورد طعصع الةجغرة ظئ تصرغرا شغ ٢٠٢٢/١٢/٢٧

خغارا  السعدان  شغ  المسطمغظ  آقف  غةث  "ق  شغه:  جاء 
السططئ  إلجئار  السمض  سظ  إضراب  شغ  الثخعل  جعى 
التاضمئ سطى تتسغظ رواتئعط الاغ غصعلعن إظعا لط 
تسث تضفغ أبسط اقتاغاجات المسغحغئ. شمظث طظاخش 
المثارس  طسطمع  حرع  الماضغ  افول/أضاعبر  تحرغظ 
بثأت  طظزمئ  تترضات  شغ  الئقد  بأظتاء  التضعطغئ 
ووزارة  المالغئ  وزارة  شغ  طمبطئ  السططات،  باسطغط 
طادمظئ ٨ طثضرة  وطةطج العزراء،  والاسطغط  الاربغئ 

الاسطغط  سطى  اإلظفاق  زغادة  ضرورة  تخثرتعا  ططالإ 
لغخض إلى ٢٠٪ طظ طغجاظغئ الثولئ. وغطالإ المسطمعن 
برشع طثخخات الاسطغط ضمثخض لتض طحضقت تاسطص 
بأجعرعط الماثظغئ وضغ تامضظ المثارس طظ اجاصئال 
سثد ضئغر طظ الططئئ الثغظ ق غةثون طصاسث لطثراجئ، 
الماتثة  افطط  طظزمئ  تصرغر  تسإ  سثدعط  وبطس 
لرساغئ الطفعلئ غعظغسش ٧ طقغغظ ذفض. ضما تدمظئ 
جظغه  ألش   ٦٩ إلى  لفجعر  افدظى  التث  رشع  المطالإ 

جعداظغ، (١٢١ دوقرا تصرغئا)".
إن الثولئ شغ السعدان ق تةسض اإلظفاق سطى الاسطغط 
الثراجغ  السام  تعصش  إن  غعمعا  وق  أولعغاتعا  طظ 
فظعا  آخر؛  واٍد  شغ  والظاس  وادي  شغ  شعغ  اجامر  أو 
طظزروعا  غعخغ  الاغ  الرأجمالغئ  الثول  ضئاصغ  دولئ 
باصطغض الخرف سطى طبض عثه افطعر ضالاسطغط والختئ 
وافطظ، شعغ سظثعط لغسئ طظ واجئات الثولئ وضض 
شرد طسآول سظ ظفسه، وتاى طا ظراه طظ عثا اإلظفاق 
سطى ِصّطاه شعع طظ صئغض ترصغع الظزام الرأجمالغ فظه 
لع ذئص ضما عع لثرج المقغغظ إلى الحعارع ططالئغظ 
ضاظئ تسامر شغ  وطا  تائظاعا،  افظزمئ الاغ  بإجصاط 
تضط الظاس ولع حعرا واتثا، والمظزعطئ الرأجمالغئ 
شغ سرشعا رشع غث الثولئ سظ ضض التاجات افجاجغئ 
وطظعا الاسطغط، وسمض الثولئ شغعا لغج رساغئ حآون 
الظاس، ولعثا ضان طظ الطئغسغ أن غدرب المسطمعن 

أو غغرعط، شعغ ق تعلغ اعاماطا بتالعط.
دورعا  غعطاً  تشفض  لط  اإلجقطغئ  الثولئ  أن  والتصغصئ 
المتعري شغ طةال اقعامام بالسطط، بض ربما ضان عع 
الثور الشالإ سطغعا، تاى إظك لاةث المثارس، والمساعث 
السطغا، والمضائات الساطئ، وضثلك الثاخئ، وصث ازداظئ 

التعليم بين إهمال األنظمة الرأسمالية 
ورعاية الخالفة
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غسسى تضام باضساان إلى ظغض رضا المعصش الثولغ 
التثودغئ،  المظاذص  شغ  الاحثد  طقتصئ  خقل  طظ 
سطى أطض تتعغض عثا الرضا إلى طضسإ جغعجغاجغ، 
وعثا أتث أجئاب تسطغطعط الدعء سطى خطر الاحثد 

شغ المظاذص التثودغئ.
خارطئ  إجراءات  الئاضسااظغئ  السططات  شرض  إن 
سطى التثود عع طخثر تعتر بغظ باضساان وذالئان 
شاح  طظ  الئاضسااظغئ  السططات  شاثحى  افششاظغئ، 
تضاطض  إلى  جغآدي  عثا  فن  أششاظساان  طع  التثود 
الصثرة  سطى  وجغاسغظ  اقصاخادات،  لضق  ذئغسغ 
افجعاق  اتاغاجات  تطئغئ  لئاضساان  اإلظااجغئ 
الئاضسااظغئ وافششاظغئ (وعع أطر غمبض طغجة لطخظاسئ 
المتطغئ)، ضما أن تعرغإ الثوقرات وافجمثة والصمح 
وطا إلى ذلك إلى أششاظساان غصطص التضام غغر افضفاء 
طظ  الئاضسااظغئ  السططات  وتثحى  باضساان،  شغ 
اظاصال المسطتغظ طظ أششاظساان إلى باضساان وتطرف 
ضعادر  طع  تفاسطعا  خقل  طظ  الئاضسااظغئ  المثارس 
افششاظغئ،  ذالئان  لترضئ  بالظسئئ  افششاظغئ.  ذالئان 
شإن اقرتئاط بئاضساان واصاخادعا عع حرغان التغاة 
التثود.  بفاح  طعامعن  شعط  بالاالغ  قصاخادعط، 
بالظسئئ  لطشاغئ  تساجئ  صدغئ  أغداً  التثود  وُتسائر 
لصئائض الئحاعن الاغ لط تصئطعا أبثًا، باسائارعا تصّسط 

الصئائض والسائقت ظفسعا شغ دولاغظ طثاطفاغظ.
عظاك خثام بغظ المسطتغظ شغ المظاذص التثودغئ 
الئاضسااظغئ والثولئ الئاضسااظغئ بثسط جطئغ - ولضظ 
تصئض  ولط  افششاظغئ،  ذالئان  ترضئ  طظ   - ظحط  غغر 
لعغاضض  السمغص  اقخاراق  طططصاً  التثودغئ  الصئائض 
تمبض  العغاضض  عثه  أن  وترى  طظاذصعا،  شغ  الثولئ 
اظاعاضاً قجاصقلغاعا وترغاعا، وعثا عع جئإ رشدعط 
قظثطاج طظطصئ الصئائض شغ الثولئ الئاضسااظغئ، تغث 
طظعا سطى اجاصقلغاعط، لثلك  غسائرون ذلك عةعطاً 
ذالئعا بإسادة الظزر شغ عثا اقظثطاج، عثا باإلضاشئ 
إلى اصاظاسعط السصثي بسثم حرسغئ الثولئ الئاضسااظغئ 
بعخفعا دولئ سطماظغئ تابسئ فطرغضا، طا تمطعط سطى 

تمض السقح ضثعا.
ق تثسط ترضئ ذالئان افششاظغئ ترضَئ ذالئان باضساان 
ضبغرًا، لضظعا ترشخ اجاعثاف صعاسثعا شغ أششاظساان، 
لحّظ  اجاسثاد  سطى  لغسئ  افششاظغئ  ذالئان  وترضئ 
عةعم سطى صعاسث ترضئ ذالئان باضساان طظ جاظئعا 

لفجئاب الاالغئ:
أ- طظ وجعئ ظزرعط، إذا لط تظةح باضساان وأطرغضا 
شضغش  التثودغئ،  المظاذص  شغ  الاحثد  جتص  شغ 
جاظةح ترضئ ذالئان افششاظغئ شغ طبض عثا المسسى؟!

ب- ق تمطك ترضئ ذالئان افششاظغئ الصثرة سطى الصغام 
بمبض عثه السمطغات واجسئ الظطاق ضث الاحثد شغ 

المظاذص التثودغئ.
حرسغاعا  افششاظغئ  ذالئان  ترضئ  جاصّعض  ج- 
شعغ  الةعادغغظ،  إخعاظعا  ضث  تترضئ  إذا  الةعادغئ 
تثحى طظ شصثان الحرسغئ داخض ضعادرعا إذا طا صاطئ 

بصمع صعاسث ترضئ ذالئان باضساان شغ أششاظساان.
ذالئان  تضط  تتئ  افششاظغئ  التضعطئ  تسّرضئ  د- 
تظزغط  تئّظاعا  الاغ  الافةغرات  طظ  لمعجئ  ظفسعا 
الثولئ اإلجقطغئ شغ خراجان، لثلك شعغ تثحى طظ 
أن أي سمطغات ضث ترضئ ذالئان باضساان صث تحّةع 
بالفسض سظاخر ترضئ ذالئان باضساان سطى اقظدمام 
إلى تظزغط الثولئ شغ خراجان، أو تثشسعط إلى تعجغه 
أجطتاعط إلى الظزام شغ ضابعل بأظفسعط، لثلك إذا 
الاحثد  تعثغث  شإن  بتضمئ،  طسعط  الاساطض  غاط  لط 
شغ حرق أششاظساان - طظ وجعئ ظزرعط - غمضظ أن 

غاتعل إلى جئعئ طظاعدئ لطالئان افششاظغئ.
التثود  تطعغع  افششاظغئ  ذالئان  ترضئ  ترغث  عـ- 
ذالئان  ترضئ  وتعثغث  وأششاظساان،  باضساان  بغظ 
باضساان شغ المظاذص التثودغئ، والسمطغات السسضرغئ 

اشتباكات بين باكستان والحكومة األفغانية
وبينها وبين حركة طالبان باكستان
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الاغ غصعم بعا الةغح الئاضسااظغ ضث ترضئ ذالئان 
باضساان جغةسض عثشعا المامبض شغ جسض خط دوراظث 
شغ  رغئاعا  جئإ  عع  وعثا  خسعبئ،  أضبر  ظاسماً  تثًا 
طساسثة باضساان شغ التّث طظ تعثغث ترضئ ذالئان 
باضساان دون أن غضّطفعا ذلك الضبغر، لثلك ترى ذالئان 
افششاظغئ أن أشدض ذرغصئ لطعخعل إلى عثشعا عع طظ 
الئاضسااظغئ  السططات  بغظ  المفاوضات  تسعغض  خقل 
وترضئ ذالئان باضساان، والاغ تاولئ الاعجط شغعا 

ولضظعا لط تظةح شغ تتصغص ظاائب طعمئ.
تظزر ترضئ ذالئان افششاظغئ إلى تعثغث ترضئ ذالئان 
باضساان سطى المظطصئ التثودغئ الئاضسااظغئ ضعجغطئ 
لخّث الظفعذ الئاضسااظغ داخض أششاظساان، وصث تظزر 
طع  الئاضسااظغئ.  الثولئ  ضث  ظفعذ  أظه  سطى  عثا  إلى 
ظحطًا  دسماً  تمبض  ق  السغاجئ  عثه  طبض  شإن  ذلك، 
لترضئ ذالئان باضساان بثقً طظ ذلك، ضما ُذضر أسقه، 
شغ  المساسثة  طتاولئ  خقل  طظ  جطئغ  دسط  شعثا 
تسعغض المفاوضات بغظ الترضئ والثولئ الئاضسااظغئ.

تسضج العةمات الماحثدة الاغ تحّظعا ترضئ ذالئان 
طظثفخ  خراساً  الئاضسااظغئ  الثولئ  سطى  باضساان 
المساعى طظ ظاتغاعا لطتفاظ سطى اقجاصقل الثاتغ 
الاسعغئ  طظ  ظعع  إلى  والاعخض  التثودغئ  لطصئائض 
التخعل  غمضظعا  تغث  الئاضسااظغئ،  السططات  طع 
سطى بسخ اقجاصقل والتضط الثاتغ لمظطصئ الصئائض 
الئاضسااظغئ  السسضرغئ  المآجسئ  ولضظ  الصئطغئ، 
لغسئ سطى اجاسثاد لطاظازل سظ طبض عثه المساتئ 
وجعد  طظ  خعشاً  التثودغئ  المظاذص  شغ  لطمسطتغظ 
خطئ جعادغئ تماث طظ وإلى ضابعل، وترغث المآجسئ 
أن  افششاظغئ  ذالئان  لترضئ  الئاضسااظغئ  السسضرغئ 
وق  باضساان،  ذالئان  ترضئ  سطى  ضشعذاً  تمارس 
المسطتغظ  ضث  الظطاق  واجسئ  سمطغات  إجراء  ترغث 
السمطغات  عثه  طبض  فن  التثودغئ،  المظاذص  شغ 
ضئغرة،  وسسضرغئ  اصاخادغئ  تضطفئ  سطغعا  جاارتإ 
السعاصإ  طظ  تثحى  السسضرغئ  المآجسئ  أن  ضما 
طظ  السسضرغئ،  السمطغات  عثه  لمبض  اقصاخادغئ 
افجظئغ شغ باضساان، وغسسى  اقجابمار  تغث تظفغر 
لطدشط  السام  الثطاب  خقل  طظ  الئاضسااظغ  الظزام 
سطى ذالئان افششاظغئ والتخعل سطى طساسثتعا شغ 

الاساطض طع ترضئ ذالئان باضساان.
التثود  طظاذص  شغ  الاحثد  صدغئ  طظ  أطرغضا  تاثث 
الحآون  شغ  لطاثخض  ذرغسًئ  افششاظغئ  الئاضسااظغئ 
الاتاغئ  الئظغئ  جقطئ  سطى  لطتفاظ  لطمظطصئ  افطظغئ 
لـ(طضاشتئ اإلرعاب) شغ المظطصئ، وغئثو أن أطرغضا ترغث 
اجاثثام ضشط المآجسئ السسضرغئ الئاضسااظغئ سطى 
ترضئ ذالئان افششاظغئ ضسخا إلجئارعط سطى اقظخغاع 
الاام لمططئعا بالثدعع الاام لطظزام السطماظغ الثولغ 
وصئعل المطالإ افطرغضغئ باثخض السمقء افطرغضغغظ 
شغ الظزام السغاجغ افششاظغ، وإزالئ طثطفات الظزام 
افششاظغئ.  الثولئ  شغ  إخقتات  وإدخال  الصثغط 
اقحائاك افششاظغ بغظ ذالئان وباضساان غساسث شغ 
وغئسث  الشربغئ  تثودعا  سطى  طرضجة  باضساان  إبصاء 
طا  الحرصغئ،  تثودعا  سظ  الئاضسااظغ  الةغح  اظائاه 
غسمح لطعظث بالارضغج سطى تسطتعا السسضري لمعاجعئ 

الخغظ بثقً طظ باضساان.
الئاضسااظغئ  السططات  بغظ  الخثام  شإن  الثاام،  شغ 
وعع  المسطمغظ،  بغظ  خثام  عع  افششاظغئ  وذالئان 
رجمعا  الاغ  المخطظسئ  لطتثود  طئاحرة  ظاغةئ 
اقجاسمار الئرغطاظغ بغظ حسإ واتث طظ المسطمغظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إظعا  حسئغظ.  إلى  صّسمعه 
اإلخعة،  بغظ  جاظعغ السثاء  شصط الاغ  الظئعة  طظعاج 
وآجغا  وأششاظساان  باضساان  شغ  المسطمغظ  وتعّتث 
العجطى تتئ تضط اإلجقم، وتعّتث بقدعط وصعتعط 
لةمغع  واقزدعار  وافطان  افطظ  لةطإ  وطعاردعط 

 المسطمغظ
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