
النظام فی األردن هو 
المسؤول عن الترویج 

للفاحشۀ

تتئ جمع وبخر وترخغص أجعجة الظزام شغ افردن 
إصطغط  وجططئ  لفشقم  افردظغئ  المطضغئ  العغؤئ  طظ 
شاتح  طسطسض  طظ  تطصئ  سرض  تط  وغغرعا،  الئاراء 
أظاةاه حرضئ ظغافطغضج افطرغضغئ الارشغعغئ شغ إصطغط 
الئاراء ووادي رم وغغرعا طظ افطاضظ شغ افردن، اطاف 
بالمحاعث المترطئ والممارجات الثطغسئ وألفاظ الرذغطئ 
المصخعدة لسغظعا، والاغ أبارت جثط ضاشئ الظاس شغ 
الرذغطئ  ظحر  شغ  خطغرة  جابصئ  تسائر  والاغ  افردن، 
شغ أوصح خعرعا وظخعخعا طا لط غسعثه المسطمعن 
وتغائعط  لثغظعط  إجاءة  طظ  التثغث،  تارغثعط  سئر 
وأخقصعط، بض وافدعى وافطّر وافوصح طظ ذلك الاظخض 
ذرغسئ  تتئ  الرجمغئ  لطةعات  الرصابئ  طسآولغئ  طظ 
الترغئ الحثخغئ وسثم الخقتغئ. وإزاء ذلك صال المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن شغ بغان ختفغ 
"شعثا المسطسض لغج له طدمعن جعى سرض السعر 
المرئغ والمسمعع، والمصخعد طظه الشجو اقجاسماري 
لصغط اإلجقم وشرض الترغات الحثخغئ ضمفععم شغ 
أدظى خعرعا التغعاظغئ، وطتاولئ اخاراق الصغط اإلجقطغئ 
الاغ بات الظاس غصئطعن سطى الامسك بعا، والسمض سطى 
تطئغصعا شغ المةامع رغط شاح المظابر والمظخات لطترب 
سطى اإلجقم وصغمه... شالعغؤئ المطضغئ افردظغئ لفشقم 
ظأت طظ جاظئعا سظ أي طسآولغئ أو خقتغئ لطرصابئ سطى 
افشقم طع أن حسارعا طثغض شغ ظعاغئ المسطسض، بض 
إظعا لط تساظضر طدمعظه بسث سرضه، وصالئ شغ بغاظعا 
طا ظخه (بمئ تئاغظ ضئغر شغ ردود الفسض والاسطغصات 
سطى طسطسض "جظ" بغظ طآغث وطسارض داخض المةامع 
وتثطغه  لةرأته  بحثة  عاجمه  طظ  شعظاك  افردظغ. 
بسخ الثطعط التمراء شغما اآلخر رأى أظه غتاضغ واصع 
شؤئ سمرغئ طسغظئ طظ بغؤئ طسغظئ شغ سمان. وعثا الائاغظ 
غسضج تسثدغئ المةامع افردظغ بمثاطش أذغاشه وعغ 
تسثدغئ إغةابغئ.)، وعثا لسمري أجعأ افسثار الاغ غتارب 
بعا اإلجقم والاظخض طظ طسآولغئ رساغئ التاضط لطرسغئ 
بةسض الرذغطئ ترغئ حثخغئ، وعغ طظ طئادئ السطماظغئ 
المثظغئ، بمصابض اإلجقم وصغمه، صال تسالى: ﴿يُرِيُدوَن 
ْن يُتِمَّ نُورَهُ َولَْو 

َ
َُّ إِالَّ أ ىَب اهللا

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
َِّ بِأ ْن ُفْطِفُئوا نُوَر اهللا

َ
أ

َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ َكرِهَ الْاَكفُِروَن * ُهَو ا

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾." واخااط الئغان  ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ
طثاذئا أعض افردن بدرورة أن تضعن لعط غدئئ هللا 
عثا  افردن...  شغ  أعطظا  غا  المسطمعن...  "أغعا  تسالى 
وعع  سظه  السضعت  طشئئ  وطظ  طرارًا  طظه  تثرظاضط  طا 
وطتاربئ  اإلجقم  بصغط  والطسظ  الضفر  فشضار  الاروغب 
تمطئ الثسعة لقجقم والثسعة لاطئغصه، وعا عغ أشضار 
لعا  غظثى  لطرذغطئ  سمطغئ  طمارجئ  إلى  تاتعل  الضفر 
الةئغظ، وغساتغغ طظعا اإلظسان ذو الفطرة السطغمئ، 
وطا عغ إق بالعظات اخائار غسمح بعا الظزام، طظ وصئ 
الةماسغئ  والمةاعرة  المبطغغظ  تفقت  طبض  طظ  آلخر 
باإلشطار شغ الةاطسات وتفقت المةعن الاغ تسرب سئر 
طظخات الاعاخض اإللضاروظغ، وعع بثلك غماتظ خئرضط 
غضعن  أشق  دغظضط،  وصغط  هللا  وغدئاضط  وإغماظضط 
تراضضط هللا شتسإ ولثغظ اهللا؟ أق غترضضط غدئضط 
طظ حغعع الفاتحئ واظاعاك ترطات اهللا وإصخاء أتضام 
دغظه،  وجئغض  اهللا  جئغض  شغ  وصفاضط  لاضعن  اإلجقم 
وطساظثتضط وظخرتضط لسعدة الثولئ اإلجقطغئ، الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، الاغ تثود سظ ترطاتضط وتطرد ضض 
طظةج  شاهللا  وأحغاسه؟  أدواته  طع  ضاشر  اجاسماري  ظفعذ 

وسثه المآطظغظ ولع ضره الضاشرون".

أشاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ بأّن أجعجة السططئ افطظغئ صاطئ طساء البقباء باساصال ٦ طظ 
حئاب التجب طظ طتاشزئ ذعلضرم، لغخض بثلك سثد طظ اساصطاعط السططئ طآخرا خقل تمطاعا المسسعرة إلى 
أضبر طظ ٥٠ طظ حئاب تجب الاترغر، طظ طثاطش طتاشزات الدفئ. واجاظضر التجب طا حعثته سمطغات اقساصال 
طظ طثاعمات لغطغئ وتروغع فعالغ الحئاب وأبظائعط، واصاتام لطئغعت وتضسغر افبعاب والسئث بمتاعغات الئغعت 
وطخادرة بسخ المصاظغات، وضض ذلك بثون وجعد طثضرات تفاغح أو طخادرة، وعع جطعك لط غساث سطغه أعض 
شطسطغظ إق طظ جغح اقتاقل. ضما أضاف التجب بأّن السططئ واضح بأظعا تاساطض بشطرجئ وسظةعغئ دون 
طراساة لصاظعظعا الثي تثسغ تترضعا لتماغاه، إذ لط غاط سرض سثد طظ حئاب التجب لشاغئ اآلن سطى الظغابئ 
أو المتضمئ، وطظ تط سرضعط لط تراع أدظى تصعصعط الصاظعظغئ شغ طثد الاعصغش الاغ خرح التصعصغعن بأظعا 
طثالفئ لطصاظعن، ضما أّن الظغابئ وافجعجة افطظغئ طارجئ الضثب والثثاع سطى طتاطغ الثشاع لاسغص سمطعط 
وتامضظ طظ تصرغر طا ترغثه بشغاب المتاطغظ، وصئض ضض ذلك شإّن الاعط الاغ وجعاعا السططئ لسظاخر التجب 
عغ تعط جغاجغئ تثور تعل صدغئ إبارة الظسرات السظخرغئ الاغ لطالما تسارت خطفعا افجعجة افطظغئ إلغصاف 
حئاب التجب أضئر طثة طمضظئ، وعغ الاعمئ ظفسعا الاغ خرح التصعصغعن بأظعا تعمئ باذطئ وأّن اقتاةاز 
بسئئعا عع اتاةاز جغاجغ واضح. إّن السططئ المفطسئ شضرغا، والفاجثة طالغا وإدارغا، والثائظئ جغاجغا، تزظ 
أّظعا بشطرجاعا ودوجعا سطى صاظعظعا جاامضظ طظ بظغ التجب سظ طعاخطئ أسماله السغاجغئ العادشئ إلى شدح 
وضحش ضض المآاطرات الاغ تتعضعا عغ وأجغادعا ضث شطسطغظ وأعطعا، ولضظعا واعمئ شغ ظظعا، وجغعاخض 
السغاجغ  السمض  شغ  تصه  جغظاجع  بض  السظةعغئ،  السططئ  طمارجات  سظ  غسضئ  ولظ  وأسماله  ظحاذه  التجب 

اظاجاسا، والسططئ صث خئرت التجب وإخراره وبئات حئابه وتدتغاتعط.
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 بغئ المصثس

ألط غأن لطدئاط والصادة المثطخغظ شغ جغعش الئقد 
اإلجقطغئ، أن غثطخعا حسعبعط، وطظعط أطعاتعط عط 
وإخعتعط  وظساؤعط،  وأبظاؤعط  وآباؤعط،  أظفسعط 
وأخعاتعط، وأصرباؤعط وأظسئاؤعط؛ أن غثطخععط طظ 
تضاطعط الثعظئ السمقء، وغسطمعا التضط لتجب الاترغر 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
وتظخغإ اإلطام الةظئ الثي غصاتض طظ ورائه وُغاَّصى به، 
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ  َّ فَُّها ا

َ
ألط غأن لعط؟! صال اهللا تسالى: ﴿يَا ك

َّ حَيُوُل َننْيَ  نَّ اهللا
َ
ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ ِهللا
وَن﴾. ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ

نَّ
َ
الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أذراف الخراع التصغصغعن وأسمالعط شغ الغمظ ...٢

-  السغسغ غثسغ طضاشتئ الفساد وعع رأس الفساد! ...٢
-  البعرة تسغث جغرتعا افولى...٣

-  طا عغ تصظغئ الةغض الثاطج (5G) وضغش أبارت تظص 
   تراطإ وإدارته وأجةئ الترب اقصاخادغئ الاغ تحظعا   

   أطرغضا سطى الخغظ؟ ...٤
-  الاظضُر لععغئ افطئ شغ بطث طسطٍط جرغمئ ظضراء 

   وظثغُر حر صادم (الةجء الباظغ وافخغر) ...٤
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ضطمئ السثد

باارغت  الطئظاظغئ  التغاة  جرغثة  ظحرته  لما  ذئصا 
إجقطغئ)  (حثخغئ   ١٢٠٠ أصر  شصث  ٢٠١٩/٥/٢٩م، 
طظ ١٣٩ دولئ غمبطعن ٢٧ طضعظاً إجقطغاً طظ طثاطش 
المثاعإ والطعائش، وشغ ذطغساعط ضئار طفاغعا، "وبغصئ 
الاساغح  صغط  إلرجاء  تارغثغاً  دجاعرًا  المضرطئ"؛  طضئ 
شغ  والمثاعإ  وافسراق  والبصاشات  افدغان  أتئاع  بغظ 
والعئام  السطط  وتتصغص  جعئ،  طظ  اإلجقطغئ  الئقد 
بغظ طضعظات المةامع اإلظساظغ ضاشئ طظ جعئ باظغئ، 
المظعرة"  المثغظئ  لـ"وبغصئ  الئالس  افبر  طساطعمغظ 
الاغ سصثعا الظئغ  صئض ١٤ صرظاً لتفر تظعع الثولئ 

اإلجقطغئ وتساغحعا باخاقف طضعظاتعا.
ببعابئ  سئث  وبضض  اهللا،  دغظ  سطى  جرأة  وبضض  عضثا 
الثغظ، وبضض تتث لمحاسر المسطمغظ وترابعط السغاجغ 
والاحرغسغ، غصر طظ ُأذطص سطغعط (حثخغات إجقطغئ) 
وبغصئ ضرر وضرار زاسمغظ أظعط اجاطعمعا بظعدعا طظ 
وبغصئ المثغظئ المظعرة الاغ ضائعا الظئغ  بسث إصاطئ 

الثولئ اإلجقطغئ افولى شغعا.
ولئغان طظاصدئ وبغصئ طضئ - وبغصئ الدرر والدرار - 
لعبغصئ المثغظئ المظعرة، ق بث طظ الاأضغث أوق أن وبغصئ 
المثغظئ صث ضاظئ إظعارا لطسغادة اإلجقطغئ بعضعح ق 
غتامض الاأوغض سطى طضعظات المةامع المثظغ ضطعا رغط 
تظعسعا السصائثي والاارغثغ، خقشا لما أظعرته وبغصئ 
الدرر والدرار طظ ظفاق لطمةامع الثولغ سطى تساب 
الحرغسئ اإلجقطغئ وبعاباعا السغادغئ، وسصائثعا الاغ 
ق غمضظ بأي حضض طظ افحضال أن تظسةط طع سصائث 
اإلجقطغئ  التدارة  طع  وتادارب  والثراشئ،  الحرك 
الاغ طفت ذئاق افرض، وعغ تظحر الاعتغث وتتارب 
الابطغث واإللتاد. بط ق بث طظ سرض أبرز طا جاء شغ 
وبغصئ طضئ وبغان طا جاء شغعا طظ طثالفات لقجقم، 

وطتاوقت لاترغش أتضاطه.
ولظ غاسع طصام ضعثا لطثعض شغ تفاخغض طا جاء شغ 
وبغصئ الدرر والدرار، ولضظ غضفغ السطط بأظعا وبغصئ 
صث خثرت طظ حثخغات لغج لعا خفئ الامبغض شغ 
المسطمغظ، وتتئ طزطئ دوغقت الدرار الساغضسئغضعغئ 
الاغ أصاطعا الضاشر المساسمر سطى أظصاض دولئ الثقشئ 
السبماظغئ، وعغ دوغقت ق تمبض اإلجقم والمسطمغظ 
بأي حضض طظ افحضال، وبالبئ افباشغ أن العبغصئ صث 
جاءت باعجغعات طظ الثول اقجاسمارغئ الضئرى (أطرغضا 
ودول أوروبا وغغرعا) شغ طرتطئ اجادساف المسطمغظ، 
سطى  جئغض  ضض  لعط  بض  سطغعط،  الضاشرغظ  واجاصعاء 
َفإِْن  بُِكْم  َفرَتَبَُّصوَن  ِيَن  َّ ﴿اا تسالى:  صال  المسطمغظ. 
لَْم نَُكْن َمَعُكْم َوإِْن اَكَن 

َ
َقالُوا أ  َِّ اَكَن لَُكْم َفْتٌح ِمَن اهللا

لَْم نَْسَتْحوِْذ َعلَْيُكْم َوَغْمَنْعُكْم ِمَن 
َ
لِلْاَكفِرِيَن نَِصيٌب َقالُوا أ

 َُّ َُّ حَيُْكُم بَيَْنُكْم يَوَْم الِْقَياَمِة َولَْن جَيَْعَل اهللا الُْمْؤِمننَِي َفاهللا
لِلْاَكفِرِيَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيًال﴾. [جعرة الظساء: ١٤١].

وأضثت وبغصئ الدرر والدرار أن طرجسغئ افطئ اإلجقطغئ 
أخق  المعالغظ  تضاطعا  غعالعن  الثغظ  سطماؤعا  عط 
لثول اقجاضئار السالمغ، طا غسظغ صمع خعت السطماء 
الرباظغغظ اآلطرغظ بالمسروف والظاعغظ سظ المظضر، وجظ 
الاحرغسات والصعاظغظ الاغ تدمظ لعط ذلك، وعثا غسظغ 
بصاء التال السغأ سطى طا عع سطغه، واإلخرار بحثة سطى 
طظع أي سمض تشغغري ُغظعخ عثه افطئ طظ ضئعتعا الاغ 
ذالئ واجاطالئ. ظاعغك سظ اسائار طساعمئ اإلجقم 
والمسطمغظ شغ التدارة اإلظساظغئ ججءًا طظ طساعمات 
الثئغث،  الماجعظغ  الفضر  رائتئ  ُتحاّط  وعظا  اآلخرغظ، 
والثي غساوي بغظ افدغان والسصائث، ضغ غئثو اإلجقم 

ضّماً طعمق أطام الضفر الرأجمالغ واإللتاد الحغعسغ.
"التعار  سظ  والدرار  الدرر  وبغصئ  تتثبئ  وسظثطا 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

وصث  افولى  لطععطئ  المسطط  ذعظ  شغ  غثطر  صث 
اجامع صادة المسطمغظ سظث الئغئ الترام، صث غثطر 
الترام  الئطث  صرغظئ  شغ  غفضرون  أظعط  ذعظه  شغ 
المئارك).  (افصخى  الترام  الئغئ  وخظع  (الصثس)، 
وأرضه  وأعطه،  افصخى  غخغإ  طا  سطغعط  شسّج 
غععد،  تثظغج  سطغعط  سّج  تعله.  طظ  المئارضئ 
وظطمعط وبشغعط، وشسادعط السرغخ شغ الصثس 
والمصثجات. سّج سطغعط صاض افبرغاء طظ أطئ طتمث 
والاآطر  الاساون  سطغعط  سّج  افصخى.  باب  سطى  ؛ 
أصر  وصث  الصثس؛  تععغث  شغ  والظخارى  غععد  بغظ 
الخطغئغ تراطإ؛ أظعا ساخمئ لضغان غععد ولفبث. 
شغ  والظثعة  الشدإ  طحاسر  وتّرك  سطغعط،  سّج 
أعض  أبظاء  طظ  وافجغرات؛  افجرى  آقف  خثورعط 
غساظعن  طا  غساظعن  غععد؛  جةعن  داخض  شطسطغظ 
وذاك  عثا  سطغعط  سّج  والاظضغض.  الزطط  أظعاع  طظ 
طما عع ظاعر، وطا عع طثفغٌّ سظ افظزار طظ جرائط 

غععد بتص الصثس والمصثجات وأعطعا...
عآقء  تال  شغ  والاثبر  الافضر  بسث  المسطط  ولضظ 
التضام، ووقءاتعط وارتئاذاتعط طع الثول الضاشرة؛ 
غاثضر أن عثه الفدغطئ (والشاظمئ) ق تخثر إق سظ 
شدقء وأترار أبرار؛ غسرشعن صثر الصثس والمصثجات 
المسطط  وغاثضر  اإلجقطغئ.  الضراطئ  صثر  وغسرشعن 

ذئص  سطى  وباسعا  الصثس،  شغ  شرط  طظ  أن  ضثلك 
طمظ  ضأجقشعط  عط  والظخارى؛  لغععد  ذعإ  طظ 
اإلجقطغ  الاارغت  سئر  سطغعا  وتآطر  الصثس  خان 
لسئاد  وجقطا  بردا  جطمعا  الثي  الفاذمغ  ضحاور 
وجعده  غظعغ  السغش  إق  طسه  غظفع  ولط  الخطغإ؛ 
وغظعغ تآطره. وق غمضظ أن غخثر طظه سمض تةاه 

الصثس إق الثغاظئ والمآاطرة. وضما صال الحاسر:
طظ َغُعْظ غسعض الععاُن سطغه ... طا لةرح بمغئ إغقُم

تةاه  التضام  طعاصش  سظ  والمسروف  المألعف  إن 
افرض المئارضئ؛ شغ الصثس عع أن ضض خغاظئ جثغثة 
تةاه افصخى والصثس غةإ أن غسئصعا طآتمر صمئ 
جظئ  شطسطغظ  ضغاع  شصئض  (إجقطغ).  أو  سربغ 
الظضئئ اظسصثت الصمئ السربغئ شغ أظحاص شغ طخر 
جظئ ١٩٤٦؛ بثسعة طظ ططك طخر شاروق، بتدعر 
الثول السئع المآجسئ لطةاطسئ السربغئ؛ وعغ طخر 
والسسعدغئ وحرق افردن، والغمظ والسراق ولئظان 
وخرجئ  الفطسطغظغئ؛  الصدغئ  لمظاخرة  وجعرغا؛ 
وأن  شطسطغظ،  سروبئ  طآضثة  صراراتعا  بمةمض 
طخغرعا طرتئط بتال دول الةاطسئ السربغئ ضاشئ، 
السربغئ  افطئ  حسعب  غخغإ  أعطعا  غخغإ  طا  وأن 

ذاتعا.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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خرجئ غعم الةمسئ السثغث طظ المزاعرات شغ رغش إدلإ وتطإ رشداً في عثظئ طع المةرطغظ الروس، شفغ 
طثغظئ درضعش ظزط حئاب تجب الاترغر طزاعرة ظادت بفاح الةئعات وظخرة المةاعثغظ، ورشع المازاعرون 
قشاات صالئ إتثاعا: "غا طةاعثغظا افترار: شغ العثن الثل والسار، وبفاح الةئعات غرضى الةئار"، شغما صالئ 
أخرى: "الضئغظئ أضثت لطسالط بئات المةاعثغظ، وخغر وجغطئ لطثشاع العةعم"، وشغ طثغظئ جرطثا برغش إدلإ 
الحمالغ، خرجئ طزاعرة أضث المحارضعن شغعا، سطى رشخ العثن الاغ تسطغ الظزام والروس شرخئ قلاصاط 
أظفاجعط وخغاظئ ذائراتعط لمساودة الضرة، وصالئ إتثى القشاات الاغ تمطعا المازاعرون: "تسصط جمغع 
المآاطرات والمآتمرات تتئ أصثام المةاعثغظ افبطال"، وبغظئ أخرى: أن الثور الارضغ أخئح واضتا ضالحمج، 
ضاطظ سطى صاض وتسطغط البعار شماذا ظظازر بسث؟ ضما خرجئ شغ طثغمات الضراطئ برغش إدلإ الحمالغ، طزاعرة 
أبظئ سطى المةاعثغظ وتثرتعط طظ خطعرة العثن طع السثو الروجغ، واجاسرضئ إتثى القشاات الاغ تمطعا 
المازاعرون صعل الحعغث الساروت: بأن العثظئ عغ طا أوخطظا إلى عظا، وأطاتئ صطعبظا، غعادظعن شغ تمص 
وغصخفعن الشعذئ تاى وخطظا إلى عظا، وخاذئئ قشائ أخرى المةاعثغظ بالصعل: "لصث أبئاط سةج الظزام ووعظ 

الروس، شأضمطعا المسغر تاى تسصطعا الظزام"

اجااز صاظعن طظع ارتثاء الثمار شغ المثارس اقباثائغئ الظمساوغئ سصئئ المةطج العذظغ. شصث تط إصرار ذطإ 
الاشغغر لصاظعن الاسطغط المثرجغ وتصثغمه ضاحرغع سادي إلى لةظئ الاسطغط شغ طةطج العقغات اقتتادي. وأذطصئ 
تضعطئ اقئاقف عثه المئادرة الاحرغسغئ شغ خرغش ٢٠١٨، تغث صال تغظعا رئغج التضعطئ: "طظ المتاط أن 
َتَتةُّإ افذفال لغج له طضان شغ بطثظا". وإزاء ذلك أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ الئقد الظاذصئ بافلماظغئ: أن عثه الخغاغئ ُتبئئ دون أي لئج أن الظمسا صررت الاثخض المئاحر شغ الاظحؤئ 
التدارة  شغ  وإذاباعط  الصسري  إدطاجعط  شرض  أجض  طظ  وذلك  المسطمغظ،  والظاحؤغظ  لفذفال  اقجاماسغئ 
الظمساوغئ. وإن عثا الصاظعن جعف غثطص أجعاًء طةامسغئ تتزر ضض حضض طثاطش لطتغاة وغفرض تدارة أتادغئ 
طظ خقل إجراءات صسرغئ. والثغظ خاغعا عثا الصاظعن لط غضطفعا أظفسعط سظاء التفاظ سطى العاجعئ الطغئرالغئ 
م الاماغج جّراء اخاقف السصائث أو تشاغر افدغان وغةئر الةمغع سطى تئظغ  لثولئ الصاظعن المجسعطئ. شالصاظعن ُغَةرِّ
ظزرته لطتغاة ولقظسان. ولفئ الئغان إلى: أن طا تفسطه الظمسا عع طبال تغ سطى سةج الثول الشربغئ سظ تخمغط 
ظمعذج لمةامع صادر سطى اجاغساب طةمعسات بحرغئ تائظى سصائث وطظاعب طثاطفئ لطتغاة، ورغط اقدساء بتماغئ 
ترغات افشراد، شإن السصطغئ افوروبغئ ق تاسع لاتمُّض تخعرات ظابسئ سظ سصائث أو طئادئ أخرى، بض ق تفاأ شغ 
اسائارعا تعثغثًا لعجعدعا. وأحار الئغان إلى: أن جغاجئ اإلدطاج الُماََّئسئ سمطغا تعُثف إلى اإلبادة السرصغئ، وتظثر 

دولَئ الصاظعن الطغئرالغئ طظ داخطعا وتسمض سطى بسط الاخعر أن الثولئ غةإ أن تضعن ُأتادغئ البصاشئ.

أجض  طظ  الساطئ  السططئ  اجاثثام  إجاءة  عع  الفساد 
تتصغص طظفسئ حثخغئ أو ضسإ خاص، وعثا الاسرغش 
ذعئئ إلغه طظزمئ الحفاشغئ السالمغئ. وعع جطعك طترم 
بق حك وجطعك طظترف. وذروة الفساد طا أظاةه الظزام 
الرئغسغئ،  التضعطات  طعمئ  أخئتئ  تغث  الرأجمالغ، 
افطعال  برؤوس  المساأبرة  لطمةمعسئ  المظاشع  تتصغص 
شغ تطك الئقد. وعثا واصع التضعطات شغ السالط الغعم، 
طسزط  سطى  افسمال  رجال  طظ  صطغطئ  تفظئ  تسغطر  إذ 
بروات السالط، شمظ خقل جغطرتعط، سطى طصالغث التضط 

والةغعش وطراضج اإلسقم، غتصصعن المظاشع الثاخئ بعط. 
وأجاجعما،  والثولئ  التضط  طزطئ  إذًا،  الفساد  أخئح 
وباسئغر آخر، أخئح الفساد والمفسثون طخثر السططان.

العجط  غحضطعن  طظ  عط  أطرغضا  شغ  افسمال  شرجال 
السغاجغ وغسغظعن ضئار صادة الةغح واإلسقم، وضثلك 
السبماظغئ  الثقشئ  عثطئ  أن  وبسث  أوروبا،  شغ  التال 
سطى غث طخطفى ضمال، اطاث ظفعذ عثه الفؤئ إلى بقد 
طعماعا  لطشرب  سمغطئ  تضعطات  شأظحأوا  المسطمغظ 
رساغئ طخالح الشرب شغ بقد المسطمغظ، وسظثطا ظصعل 
طخالح الشرب شعثا طسظاه طخالح رجال افسمال (أختاب 
الحرضات الضئرى السابرة لطصارات)، وطظ عظا غادح لظا أن 

طرضج الفساد شغ السالط عط الرأجمالغعن افطرغضغعن.
شمتاربئ الفساد اباثاء، تضعن باجاؤخال ظفعذ الشرب 
طظ بقد المسطمغظ، وضض تبئغئ لثلك الظفعذ عع ترجغت 

لطفساد.
وشغ تخرغح لطسغسغ ظصطاه ختغفئ العذظ السربغ ذضر 
(أن بقده صطسئ حعذاً ضئغرًا، خقل السظعات افخغرة، 
واعامئ  خعره،  بمثاطش  الفساد،  طضاشتئ  طةال  شغ 
بعثف  الرأي،  واجاطقسات  والثراجات  الئتعث  بإجراء 
تسصإ أجئاب الفساد، والعصعف سطى صغاجات تصغصغئ له). 

(العذظ السربغ).
شعض شسق صطع السغسغ حعذا ضئغرا شغ طتاربئ الفساد 
أم أظه خمام أطان لطفساد والمفسثغظ شغ طخر؟ وطا 

ذئغسئ عثا الاخرغح؟
شغ تصغصئ افطر السغسغ غثسط الفساد بمسظاه المآجسغ 
التضط  شغ  وبصاؤه  الرأجمالغ.  الظزام  شغ  الماأخض 
طرععن بثلك الثسط، شرعظه الئقد والسئاد لطشرب الضاشر 
وتمضغظه لطشرب طظ بروات طخر وترطان أعطعا طظعا، 
عع السمض العظغفغ لطرئغج السغسغ، شالشاز والثاطات 
طظ ذعإ وشعجفات، والضعرباء وحرضات الصطاع السام 
لطشرب  تسطغمه  تط  ذلك  طسزط  الرئغسغئ؛  والثثطات 
رجمغا طظ خقل السططئ، تتئ حسار اقجابمار وتتصغص 
ظمع اصاخادي، وبسصعد ضائئ بظعدعا بغث المحاري. وشغ 
والاحرغسات،  الصعاظغظ  طع  الئظعد  عثه  تسارضئ  تال 
غأطر السغسغ باشغغر تطك الصعاظغظ. ولط غاعصش دسط 
السغسغ سظث عثا التث، بض جطط الئقد لخظثوق الظصث 
أطام  طظ  السصئات  ضض  غجغض  تاى  غحاء،  طا  بعا  غفسض 
أباذرة المال الشربغغظ. شاسعغط الةظغه ورشع الثسط سظ 
السطع الشثائغئ والمتروصات والحروع شغ تثفغخ سثد 
المعظفغظ شغ الثولئ، طظ جئسئ طقغغظ لمطغعن، ووضع 
الاحرغسات الاغ تمضظ الحرضات الرأجمالغئ السالمغئ طظ 

تمطك الصطاع السام، طبض صاظعن تتعغض حرضات الصطاع 
السام لحرضات صابدئ (طساعمئ)، ألغج ضض عثا تمضغظا 
الرجمغ  الراسغ  السالمغ،  الرأجمالغ  لطفساد  طمظعةا 

لطتضام السمقء شغ بقد المسطمغظ؟
أطا تخرغح السغسغ بأظه غتارب الفساد، شعع تخرغح 
غصخث طظه تحاغئ اظائاه أعض طخر والاسمغئ سطغعط، 
شغ  تطصئ  تمبض  ق  شرسغئ،  شساد  صداغا  شغ  بإلعائعط 
شقة الفساد الثي غمارجه بضض خسئ لخالح الشرب. شفغ 
العصئ الثي تسطظ شغه التضعطئ سظ ضئط وتظفغث صداغا 

طاظعسئ شغ طةال طضاشتئ الفساد، ق تاثطى طةمعع 
آبار  باسطغط  تصعم  طخري،  جظغه  المطغار  شغعا  افطعال 
الشاز وطظاجط الثعإ والثثطات الساطئ لتفظئ طظ رجال 
افسمال الشربغغظ والةغح، وتصعم بائرئئ طئارك ورطعز 
ظزاطه طظ تعط شساد، تثطئ تاجج المطغار وظخش المطغار 
دوقر، بض وتسةظ رئغج الةعاز المرضجي لطمتاجئات 
بسث تخرغته أن تضطفئ الفساد شغ سام ٢٠١٥ بطشئ 

٦٠٠ ططغار جظغه!
شضاظئ الظاغةئ الطئغسغئ لاطك السغاجات ولعثا الفساد 
الظاس  شئثأ  والمرض.  والسعز  الفصر  الظاس  أخاب  أن 
عثا  جئإ  سظ  وغئتبعن  افوضاع  جعء  طظ  غاثطرون 
طظخات  وسةئ  بض  طظه،  اقظسااق  وضغفغئ  الاثععر 
ق  وتاى  الاساؤقت،  عثه  بضض  اإللضاروظغ  الاعاخض 
سطى  أغثغعط  وغدسعا  الختغئ  العجعئ  الظاس  غاعجه 
جئإ المحضطئ؛ صاطئ تطك التضعطات وبأواطر طظ التضام 
الفسطغغظ (الرأجمالغغظ) باخثغر أجئاب وتطعل شرسغئ أو 
طخطظسئ غخرشعن بعا الظاس سظ الفساد التصغصغ الثي 
عع طضمظ الصعة الرأجمالغئ وجر جغطرتعا. شغظسئعن 
لفساد  وتارة  المجسعم  (لقرعاب)  تارة  افتعال  تثععر 
بسخ المعظفغظ غصااتعن طظ صعاظغظ خغشئ خخغخا 

لرساغئ طخالح الرأجمالغغظ الشربغغظ.
سطى  الصائط  الرأجمالغ  لطظزام  ذئغسغئ  ظاغةئ  الفساد 
الظزرة الفردغئ لطمةامع، وسطى الظفسغئ والمخطتئ، وعثا 
الفساد باق طا بصغ الظزام الرأجمالغ وق غمضظ زواله 
إق بجوال تاضظاه. وعغ تصغصئ غآطظ بعا الرأجمالغعن، 
وغسائرون أن بصاء الرأجمالغئ صدغئ طخغرغئ بالظسئئ 
المأجعرغظ  التضام  ذرغص  سظ  غاعرسعن،  شق  لعط 
ضالسغسغ، طظ اجاثثام ضض العجائض وافجالغإ، طظ 
صاض وتسثغإ وضثب وخثاع، لطمتاشزئ سطى الرأجمالغئ.

طخغرغئ  صدغئ  اإلجقم  المسطمعن  غاثث  وسظثطا 
وتسعد السصغثة اإلجقطغئ طزطئ لطتغاة باجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ شغ دولئ الثقشئ سظثعا شصط جغجول الفساد 
بضض أحضاله. جاء شغ الختغتغظ سظ أبغ تمغث الساسثي 
طظ افزد  رضغ اهللا سظه صال: بسث رجعل اهللا  رجقً 
غصال له ابظ الطائغئ سطى الخثصئ، شصال: عثا لضط، وعثا 
أعثي إلغ، شصام الظئغ : شتمث اهللا وأبظى سطغه، بط صال: 
«َما بَاُل الَْعاِمِل نَْبَعُثُه َفَيأْتِي يَُقوُل َهَذا لََك َوَهَذا لِي، َفَهالَّ َجلََس 
ِه َفَيْنظُُر أَيُْهَدى لَُه أَْم ال؟! َوالَِّذي نَْفِسي ِبَيِدِه،  ِفي بَْيِت أَِبيِه َوأُمِّ
ال يَأْتِي ِبَشْيٍء إِال َجاَء ِبِه يَْوَم الِْقَياَمِة يَْحِملُُه َعلَى َرَقَبِتِه، إِْن كَاَن 
بَِعيراً لَُه ُرَغاٌء، أَْو بََقَرًة لََها ُخَواٌر، أَْو َشاًة تَْيَعُر، ثُمَّ َرَفَع يََديِْه 

 «ًَحتَّى َرأَيَْنا ُعْفَرتَْي إِبْطَْيِه: أَال َهْل بَلَّْغُت ثَالثا

خقل إغران بتسإ تخرغح لطماتثبئ افطرغضغئ لطئغئ 
شغ   (٣) ٢٠١٥/٠٢/١٢م  شغ  دغرغك  إغمغ  افبغخ 
ظض تخرغح المثغر السام لمضاإ الثراجات السغاجغئ 
زعراظغ  طخطفى  اإلغراظغئ  الثارجغئ  بعزارة  والثولغئ 
لطسمض  أطرغضا  طظ  طسامرة  إحارات  بقده  تطصغ  سظ 
وتخرغح   (٤) المظطصئ.  صداغا  طثاطش  تعل  طسعا 
طساحار الرئغج تسظ روتاظغ شغ ٢٠١٥/٠٣/٠٩م 
بأن بقده تسغطر سطى أربع سعاخط سربغئ عغ بشثاد 

ودطحص وبغروت وخظساء.
- طظع تترك جئعئ ظعط بالاصثم ظتع خظساء، بدربعط 
طتمث  ذارق  صعات  وضثلك  طرة،  طظ  فضبر  بالطغران 
التعبغغظ  وذرد  التثغثة  دخعل  طظ  خالح  اهللا  سئث 

طظعا.
- سرضعا سطى خالح طرات سثة طشادرة الغمظ، تاى 
غامضظ التعبغعن طظ تضط الغمظ وتثطغطعا لافاغاه.
السالط،  تعل  طساسمراتعا  ضسفئ  الاغ  برغطاظغا  أطا   
شطط غئص لعا إق أن تعاجه طثططات أطرغضا بسمقئعا 
شعغ تطسإ "بحرسغئ عادي"، وتتغطه برجالعا ضسطغ 

طتسظ افتمر وذارق طتمث سئث اهللا خالح وآخرغظ.
- جسض المفاوضات طع التعبغغظ طارابعظغئ، وتثطغطعا 
الظعائغئ  المفاوضات  شغ  ضئغرة  تخئ  سطى  لطتخعل 
لفرغصغعا تجب المآتمر حرغك التعبغغظ شغ المةطج 
السغاجغ، وشرغص عادي المظاوئ لعط. وصث أخثت سطى 
ساتصعا اخاغار أطاضظ سصث المفاوضات جظغش، طسصط، 

سمان، الضعغئ.
- إبصاؤعا سطى أتمث سطغ سئث اهللا خالح ضعرغث لعادي 

شغ تضط الغمظ.
- إبصاؤعا التثغثة شغ طرطى ظغران صعات ذارق طتمث 

سئث اهللا خالح، وشرضعا حروذا لسثم اصاتاطعا.
سثن  طظ  عاطعظث  شغطغإ  خارجغاعا  وزغر  تخرغح   -  

بدرورة خروج التعبغغظ طظ التثغثة.
- تأجغسعا المةطج اقظاصالغ لطتراك الةظعبغ بصغادة 
أرجض  تتئ  طظ  الئساط  لستإ  الجبغثي،  سغثروس 
المةطج افسطى لطتراك الةظعبغ بصغادة تسظ باسعم.

سطى  لطترب  أطرغضا  جطئاعط  الثغظ  الاتالش  دول  أطا 
والسسعدغئ،  "طخر،  أزقطعا  بغظعا  طظ  التعبغغظ، 
شغ  التعبغغظ  وتبئغئ  تصعغئ  شمعماعا  والسعدان"، 
الظاس  بةسض  سطغعط،  طساثى  إلى  باتعغطعط  التضط، 
غأت  لط  ولع  تعلعط،  وغطافعن  طسعط  غاساذفعن 
لسثم  افول،  ساطعط  شغ  التعبغعن  لسصط  السثوان 

صثرتعط سطى رساغئ حآون الظاس.
شغ  الثائر  لطخراع  التصغصغعن  افذــراف  عط  عــآقء 
اإلصطغمغعن  أتئاسعط  عط  وأولؤك  جظعات،  طظث  الغمظ 
السظعات  خــقل  أسمالعط  عغ  وعــثه  والمتطغعن، 
بغظ  الغعم  الغمظ  سطى  الخراع  جغسامر  الماضغئ. 
برغطاظغا وأطرغضا، ولظ غعثأ تاى إصاطئ دولئ الثقشئ 
طظه  وتطرد  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الــراحــثة 
برغطاظغا وأطرغضا وغسعد الحرق افوجط بأضمطه ضما 
ضان صطئا لطئقد اإلجقطغئ، بسعدة أعطه إلى إجقطعط 

 الثي اشاصثوا دولاه طا غصارب صرظا طظ الجطان
(١) طةطئ العسغ السثد ٣٤٠، (٢) طةطئ العسغ السثد 
٣٤٤، (٣) ختغفئ أخئار الغعم ٢٠١٥/٠٢/١٦م السثد 

٣٦٥٢، (٤) طةطئ العسغ السثد ٣٣٨ ص١٩

أذراف الخراع التصغصغعن 
وأسمالعط يف الغمظ

الطرشان الثولغان شغ الخراع سطى الغمظ عما برغطاظغا 
خاتئئ الظفعذ السغاجغ السرغص شغه، وأطرغضا الطاطح 
الطاطع قجاسماره، لمعصسه اقجاراتغةغ المعط جظعبغ 
وبروته  المظثب،  باب  سطى  وإذقله  والمثغظئ  طضئ 

الظفطغئ.
طع اظثقع الترب الثاخطغئ شغه ضاظئ افذراف الثولغئ 
الماخارسئ سطغه تساصطإ إلى جاظئعا أضبر طظ ذرف 
شغ سمعم الغمظ. شأطرغضا اجاصطئئ التعبغغظ وجظاتًا 
افطرغضغ  السفغر  أجسه  الثي  الةظعبغ  التراك  طظ 
جاغفظ جغح تتئ صغادة تسظ باسعم، برساغئ طظ 

إغران.
أطا برغطاظغا شصث صسمئ سمقءعا إلى شرغصغظ، شرغص 
طظ  وجظاح  وتضعطاه،  وعادي  المآتمر،  وتجب  خالح 
إلى  الجبغثي.  سغثروس  صغادة  تتئ  الةظعبغ  التراك 
جاظإ السقذغظ، وصثشئ باإلطارات إلخراج التعبغغظ 

طظ سثن والةظعب بسث أن تمثدوا شغه.
ظعرت دول الخراع التصغصغ سطى الغمظ شغ طتطات 
السظعات  خقل  شغه  الثائر  الخراع  تارغت  شغ  طثاطفئ 

افربع الفائائ، شزعرت أطرغضا شغ:
- سصث اتفاق السطط شغ ٢٠١٤/٠٩/٢١م بإظعاء تالئ 
الترب الاغ حظعا التعبغعن لثخعل خظساء، والحراضئ 
شغ التضط طع عادي، بسث إدخالعط إلى خظساء، وعثا 
طسه  التعبغغظ  وتظسغص  سمر.  بظ  جمال  رجطعا  تعقه 
المضاإ  رئغج  بتسإ  الثجاعري،  ــقن  اإلس تــعل 
الاظسغص  سظ  الخماد  خالح  لطتعبغغظ  السغاجغ 
جمال  الغمظ  إلى  افطمغ  والمئسعث  جماساه  بغظ 
شغ  أخثروه  الثي  الثجاعري  اإلسقن  تعل  سمر  بظ 
ظئخ  ختغفئ  طع  خاص  لصاء  شغ  ٢٠١٥/٠٢/١٥م 

المسار الاابسئ لطتعبغغظ (١)
- ترخعا سطى إلئاس التعبغغظ بعب الحرسغئ، وظفغ 
خفئ اقظصقبغغظ سظعط، ودسعتعا الخرغتئ لتضعطئ 
تصطعط  ذائرة  وتعشغر  برساغاعا،  طسعط  لطتعار  عادي 
باجط  الماتثث  أضث  شصث  طسصط،  إلى  خظساء  طظ 
الرغاض  طظ  عاتفغ  اتخال  شغ  بادي  راجح  التضعطئ 
شغ ٢٠١٥م لعضالئ روغارز إجراء تطك المئاتبات بططإ 
التعبغغظ  أصطئ  خاخئ  أطرغضغئ  ذائرة  وأن  أطرغضغ، 
طظ خظساء إلى الساخمئ السماظغئ طسصط. وإذقصعا 

طئادرات الافاوض، ضمئادرة ضغري - حاظعن.
- وجعد افطرغضغئ لغجا جراظثي بخظساء لاعشغر الثسط 
المالغ الثولغ وتصثغمه لطتعبغغظ سظ ذرغص المظزمات 
الاغ تصعم بةمع افطعال الاغ تساسث التعبغغظ سطى 

البئات واقجامرار شغ التضط، شغ ظض حح المعارد.
بثطار  المظاجح  شغ  التعبغغظ  جاظإ  إلى  صاالعا   -
بالطائرات بثون ذغار، وشغ غضق شغ الئغداء بإظجال 
جعي بالطائرات المروتغئ. وعثا تخرغح المسآول شغ 
اقجاثئارات افطرغضغئ جغ آي إغه طاغضض شغضجر شغ 
٢٠١٥/٠١/١٢م "إن العقغات الماتثة جاعاخض حظ 
عةماتعا سطى تظزغط الصاسثة شغ حئه ججغرة السربغئ 
الغمظغئ  الساخمئ  شغ  الثائر  السظش  طظ  الرغط  سطى 
اجاثئاراتغئ  سقصات  الماتثة  لطعقغات  وبأن  خظساء، 
طع جماسئ التعبغ الاغ تسغطر سطى أججاء ضئغرة طظ 

الساخمئ الغمظغئ". (٢)
طظ  التعبغغظ  طع  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  سمض   -

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج - الغمظـ  ـ 

السغسغ غثسغ طضاشتئ الفساد 
وعع رأس الفساد!

بصطط: افجااذ تاطث سئث اهللاــــــــــ ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

سیاسۀ اإلدماج الُمتََّبعۀ عملیا فی أوروبا تهدف إلى اإلبادة العرقیۀ مظاهرات فی الشام رفضًا للهدن مع روسیا 
وللمطالبۀ بفتح الجبهات ونصرة المجاهدین



 السثد ٢٣٩  ٣افربساء ١٦ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٩ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ طـ 

أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان بغاظا ختفغا أضث شغه: أن السعدان ق غجال سئر طةطسه 
السسضري، تتئ العخاغئ افطرغضغئ ضما ضان شغ ظض الظزام الئائث، جاء ذلك تجاطظا طع إسادة اإلدارة افطرغضغئ 
تسغغظ دوظالث بعث، طئسعباً خاخاً لطسعدان، بمسغئ طساسث وزغر خارجغاعا لطحآون افشرغصغئ تغئعر ظاغغ لعضع 
جغظارغع الثروج طظ طأزق الخراع تعل السططئ، وأضاف الئغان: أن ذرشغ الخراع طظ السسضر والمسارضئ، 
غسغران سطى السصطغئ ظفسعا الاغ جعف تسغث إظااج الظزام السطماظغ السابص ظفسه، الثي جطإ الزطط والثل فعض 
الئقد، بعخاغئ طظ الشرب الضاشر سطغه. وخطص الظاذص الرجمغ إلى الصعل: إن السسضر وصعى الترغئ والاشغغر 
الاغ تظادي بالمثظغئ، ضقعما لط غةسض السصغثة اإلجقطغئ أجاجاً لظزرته، وإظما ُجسض الافاوض سطى افجاس 
العضسغ، وبعخاغئ دولغئ. واخااط الئغان بالاأضغث سطى أن المثرج العتغث طظ افزطئ الاغ تسغحعا الئقد، عع 
بالرجعع إلى أتضام اإلجقم، وجسطعا طعضع الاطئغص والاظفغث، بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 

شعغ وتثعا الاغ تترر افطئ طظ أغقل اقجاسمار، ووخاغئ أطرغضا.

التداري بخفاه أشدض السئض إلى الافاعط السعي طع 
اآلخر، والاسرف سطى المحارضات طسه، وتةاوز طسعصات 
الاساغح، والاشطإ سطى المحضقت ذات الخطئ، إضاشئ 
إلى تةاوز افتضام المسئصئ المتّمطئ بسثاوات الاارغت 
الاغ خسثت طظ طةازشات الضراعغئ وظزرغئ المآاطرة..."، 
وأوخئ بـ"سثم الاثخض شغ حآون الثول طعما تضظ 
جغما  وق  طرشعض،  اخاراق  شعع  المتمعدة؛  ذرائسه 
اقصاخادغئ  بمطاطسعا  السغاجغئ  العغمظئ  أجالغإ 
وغغرعا، أو تسعغص افشضار الطائفغئ، أو طتاولئ شرض 
الفااوى سطى ظرشغاعا المضاظغئ..."، شإظعا بثلك تصطع 
الطرغص تماطا سطى سمض الثولئ اإلجقطغئ افخطغ وعع 
الةعاد شغ جئغض اهللا إلخراج الظاس طظ الزطمات إلى 
الظعر، وتسمض جاعثة ضغ تمتع صروظا طةغثة طظ تارغت 

المسطمغظ، وتطمج طسالمعا المحرصئ!!
سطى  والدرار  الدرر  وبغصئ  شغ  المآتمرون  حثد  ولما 
"تتخغظ المةامسات المسطمئ، وافخث بعا ظتع طفاعغط 
العجطغئ واقساثال..."، شإظعط بعثا صث ظخئعا أظفسعط 
إجماع  طظ  إلغه  أرحثا  وطا  والسظئ  الصرآن  سطى  تضاطا 
واإلجماع،  والسظئ  الضااب  إلى  غساظث  وصغاس  ختابئ 
وضربعا سرض التائط بأصعال سطماء افطئ افشثاذ سئر 
صرون ذعغطئ ُذئص شغعا اإلجقم تطئغصا ختغتا طساثق 
الرصغ  طساظغ  طظ  الضطمات  عثه  تسظغه  طا  بضض  وجطا 
وتسئغث الظاس لرب السالمغظ، واجائثلعا بعا أصعاق خرصاء 
لسطماء طاعاشاغظ بسغثغظ ضض الئسث سظ الاأخغض الحرسغ 

لمسائض الثغظ.
وشغ ترضغئ جاذجئ وشارغئ طظ أي طتاعى جثي، ذالئئ 
العبغصئ باقساظاء بالحئاب المسطط، دون ذرح أي برظاطب 
تفخغطغ طاضاطض قجابمار عثه الحرغتئ السرغدئ شغ 
بـ"تةاوز  المآتمرون  ذالإ  وضثلك  اإلجقطغئ،  افطئ 
الظزـري،  َذْرَتعا  ضاشًئ  والئراطب  والمئادرات  المصررات 
الثولغغظ،  وافطظ  السطط  بإرجاء  غاسطص  طا  وبثاخئ 
السرصغ،  والاطعغر  الةماسغئ،  اإلبادة  أجالغإ  وإداظئ 
غغر  واإلجعاض  بالئحر،  واقتةار  الصسري،  والاعةغر 
المحروع". وعثا ضقم إظحائغ طئاثل، غصخث طظه إحسار 
المسطمغظ بعجعد ضعء شغ آخر الظفص المزطط، رغط أن 
عثه الممارجات اإلجراطغئ واإلرعابغئ عغ سغظ طا تصعم 
زطرة  طظ  وأدواتعا  السالمغ  واقجاضئار  الضفر  دول  به 

التضام الفاجثغظ شغ بقد المسطمغظ طظث ظحأتعط.
صث  طضئ  شغ  والدرار  الدرر  وبغصئ  إن  أصعل:  وخااطا 
وق  لعط  طظسئ  ق  التدغخ  شغ  والمسطمعن  جاءت 
ضاظئ  صث  المثغظئ  شغ    الظئغ  وبغصئ  لضظ  دولئ، 
لعط  تتصصئ  أن  بسث  صماعط،  أوج  شغ  والمسطمعن 

المظسئ، وأصاطعا شغعا الثولئ.
طظ  بك  وظسعذ  ظتعرعط،  شغ  ظةسطك  إظا  شالطعط 
حرورعط، وظسألك ربظا أن تةسض الثائرة تثور سطغعط، 
وترزصظا خقشئ تصغصغئ باظغئ راحثة سطى طظعاج الظئعة 
غسج شغعا أولغاؤك وغثل شغعا أسثاؤك، شأظئ ولغ ذلك 

 والصادر سطغه

عغ  الصرن  شخفصئ  أخرى.  جاءت  واتثة  طظ  اظاععا 
تاعغب ظعائغ لضض المآاطرات السابصئ طظث جظئ ٤٨

وتاى جظئ ٢٠١٩.. وربما لطمآاطرة بصغئ لط تضامض 
بسث ضاشئ شخعلعا.

خفصئ  طظ  الةثغث  والفخض  الةثغث،  الُمثرج  إن 
الصرن؛ عع الامعغث لما عع صادم طظ جغطرة غععد 
سطى باصغ أرض الدفئ الشربغئ، وشاح المةال لسضان 
شطسطغظ شغ بسخ افطعر اقصاخادغئ؛ باقرتئاط طع 
افردن طظ جعئ، وطع طخر طظ جعئ أخرى شغ غجة. 
غجة  تخض  وعظاك؛  عظا  بمسابر  أغدا  ذلك  وتشطغئ 
والدفئ أو تخض افردن طع غجة والدفئ. أو تعجغع 
شعثا  وطغظاء...  ططار  إظحاء  أجض  طظ  جغظاء  شغ 
وذاك عع بعب جثغث شّخض شغ طآتمر طضئ وطآتمر 
جاضعن  طثرجاته  البعب  وعثا  الصادم.  الئترغظ 
اصاخادغئ ضمصثطات لما عع آت؛ طظ إذقق غث غععد 
وجضعت التضام جمغسا، والاطئغع الضاطض طع ضغان 
غععد ظاعرا وبحضض طضحعف، وجتإ ضض الثسعات 
شغ السثاوة والترب طبض الاغ تططصعا إغران وتجبعا 

الطئظاظغ شغ أضاذغئعط الزاعرة.
وطآتمرات  التضام،  طعاصش  بثخعص  المقتر  إن 
صدغئ  تخفغئ  شغ  الجطاظغ  الاسطسض  عع  الصمط 
شطسطغظ، والسضعت سظ تترغرعا، وتشطغئ ذلك ضطه 
بأضاذغإ لغج لعا واصع؛ اباثاء طظ أضاذغإ الةغعش 
السحرة صئض جظئ ٤٨، وطرورا بأضاذغإ سئث الظاخر 
شغ إغراق غععد شغ الئتر، وأضاذغإ الصمط السربغئ 
شغ سثم اقساراف أو الطصاء أو الافاوض طع غععد، 

وأضاذغإ إغران وتجبعا شغ تثطغر ضغان غععدي...
وجطمعا  خاظعا  طظ  أبثا  غتررعا  ق  شطسطغظ  إن 
طظ  وق  ذعإ،  طظ  ذئص  سطى  لغععد؛  وجقطا  بردا 
غثحى أطرغضا أضبر طظ خحغاه هللا، وق غتررعا طظ 
عآقء  وق  عآقء  شق  غععد.  طع  لطاطئغع  غعرول 
أطبال  أبرار  رجال  غتررعا  بض  شطسطغظ،  غتررون 
خقح الثغظ افغعبغ، وظعر الثغظ آل زظضغ؛ تغث 
وطظعا  لطاترغر؛  تآدي  الاغ  المصثطات  بضض  صاطعا 
الةعاد،  راغئ  تتئ  والحام  طخر  شغ  افطئ  تعتغث 
ظتع  والعرولئ  لطثغاظات  بالمصثطات  غصعطعا  ولط 

الاطئغع طع غععد.
شظسأل اهللا تسالى أن غضعن عثا المحروع الةثغث شغ 
تخفغئ صدغئ افرض المئارضئ؛ عع طسمارًا جثغثًا 
غشرس شغ ظسعش عآقء التضام لااثطص افطئ طظ 
بعط  غئثلظا  وأن  وخغاظاتعط،  وشسادعط  حرورعط 
وغترر  وطضاظاعا،  سجتعا  لفطئ  غسغث  راحثا  خطغفئ 
رجج  طظ  اإلجقم  بقد  وضض  افصخى،  المسةث 

 الضاشرغظ

الثار  شغ  السربغئ  الصمئ  اظسصثت  الظضسئ  وصئض 
الزاعرة  دسعاتعا  وضاظئ  ١٩٦٥؛  جظئ  الئغداء 
الضاذبئ طظاخرة الصدغئ الفطسطغظغئ، وإصرار الثطئ 
افطط  شغ  شطسطغظ  سظ  لطثشاع  المعتثة  السربغئ 
أوجطع  طساعثة  وصئض  الثولغئ.  والمتاشض  الماتثة 
جظئ ١٩٩٣ اظسصث طآتمر الصمئ السربغ شغ بشثاد 
جظئ ١٩٩٠؛ وضان طظ صراراته بثخعص شطسطغظ: 
تأغغث اجامرار اقظافاضئ الفطسطغظغئ، والاأضغث سطى 
دسمعا طادغاً وطسظعغاً، وإذا باتفاق جثغث غعصع طع 
إسقن  وصئض  وتصعغاعا.  اقظافاضئ  دسط  بثل  غععد 
الاطئغع واقظفااح السربغ واإلجقطغ سطى ضغان غععد 
اظسصثت صمئ بغروت جظئ ٢٠٠٢ شألشئ ضض البعابئ 
(سئث  المطك  طئادرة  وأصرت  القءات  وضض  السابصئ، 
اهللا بظ سئث السجغج) لطسقم طع غععد والاغ اسارشئ 
بضغان غععد بق بمظ، وأصرت الصرارات الثولغئ ٢٤٢

جظئ  السربغ  الصمئ  طآتمر  رشدعا  والاغ   ،٣٣٨  –
١٩٨٠ شغ سمان، ورشخ طسعا ضض طئادرة جقم طع 
غععد وطظعا ضاطإ دغفغث. وصئض إسقن ظصض السفارة 
صمئ  اظسصثت  صطغطئ  بأحعر  الصثس  إلى  افطرغضغئ 
الئتر المغئ شغ افردن جظئ ٢٠١٧ شصثطئ لعثه 

الثغاظئ الضئرى شغ ظصض السفارة إلى الصثس.
الصثس  بثخعص  الصمط  عثه  لضض  الماابع  إن 
طظعا  ضان  طا  جعاء  المئارضئ  وأرضعا  وافصخى 
المآتمر  طظزمئ  أو  السربغئ  الةاطسئ  طزطئ  تتئ 
لمآاطرات  تصثم  الصمط  عثه  أن  غةث  اإلجقطغ 
جثغثة تسصئعا؛ سئر المحارغع الثولغئ والمآاطرات 
ترى  غا  المئارضئ  افرض  غظازر  شماذا  والثغاظات. 

بسث صمئ طضئ، وصمئ الئترغظ؟!
عغ  المئارضئ؛  افرض  ضث  الةثغثة  المآاطرة  إن 
لطصمئ  طآتمر  غسئصعا  السابصئ  ضالمآاطرات  تماطا 
والاظفغث،  اإلخراج  ضغفغئ  شغ  واإلجقطغئ  السربغئ 
الثغاظئ  سطى  غشطغ  جثغثا؛  بعبا  إلئاجعا  وضغفغئ 
أطام  ظاعرا  جمغسا  التضام  وغعاجمعا  والمآاطرة. 
بثخعص  الصرن  لخفصئ  ق  شغصعلعن:  حسعبعط. 
سما  بسغثة  عغ  الصرن  خفصئ  وضأّن  شطسطغظ. 
وضأن  وأعطعا.  شطسطغظ  تةاه  وغطئصعظه  غفسطعظه 

أشسالعط المسامرة لغسئ ججءا طظ خفصئ الصرن!
إن خفصئ الصرن عغ طةمعسئ طآاطرات جئصئ عثه 
الصمط، وطةمعسئ لط تسطظ بسث، وغاط إسقظعا حغؤا 
الظعائغ  واإلسقن  صادطئ.  طرتطئ  ضض  تسإ  شحغؤا 
ضطعا  طثرجاتعا  تاط  لط  الاآطرغئ  المسرتغئ  لعثه 
بسث، بض بصغ طظعا أطعر لط تطئص، شعغ جطسطئ طظ 
الاظازقت والمآاطرات اجامرت طظث ضغاع شطسطغظ 
ضطما  وطاعاخطئ  طاخطئ  جطسطئ  عثا،  غعطظا  وتاى 

تامئ: صمٌط جثغثٌة.. ُتصّثُم لمآاطراٍت صادطئ؛ بتص الصثس وافصخى

ذائطئ لاتغغث التاضظئ وشخطعا سظ المةاعثغظ والبعار 
ضغ تامضظ الفخائض طظ جطإ صرارعا بط غةري رعظ 

صرار الفخائض شغثرج الصرار طظ أغثي أعض البعرة.
تتااج  وضاظئ  افولى.  البعرة  جغرة  إسادة  شالطئغسغ 
لةععد سزغمئ وتدتغات ضئغرة وبثل الشالغ وتتمض 

المساظاة وصث تخض ضض عثا فعطظا شغ الحام.
بثت  شصث  الااجع  ساطعا  البعرة  دخعل  وبسث   والغعم 
جثغث  طظ  تزعر  افولى  جغرتعا  شغ  البعرة  طقطح 

سطى البعرة.
شالفخائض الاغ رعظئ الصرار خارت شغ أذعان الظاس 
شاحطئ لط تسث التاضظئ ترى شغعا الصثرة سطى تتصغص 

الظخر.
الفخائض  شإن  الفخائض  سظ  تثطئ  التاضظئ  وفن 
لطاخثع  آغطئ  الغعم  شعغ  شغعا  الحرخ  واتسع  ضسفئ 
والصادة غرون ذلك وغسرشعن تةط الاخثع الصادم وق 

غساطغسعن شسض حغء لردطه.
وأطا صادة الفخائض شظزرة أعض البعرة لعط أظعط أغراب 
سظ أعطعط بسغثون سظ بعرتعط صرغئعن طظ داسمعط 

لغج شغعط أطض أن غصعدوا البعرة لطظخر...
لضظ رغط ذلك شإن التاضظئ تفرق الغعم بغظ المةاعثغظ 
وبغظ الفخائض. شالمةاعثون أبظاؤعا شعغ تحث سطى 
أغثغعط وتبمظ تدتغاتعط وتتافض بإظةازاتعط وتتإ 
أن تتادظعط بغظما تثاف الفخائض وترصئعا وتتثر طظعا 
شإظعا  طسرضئ  شاتئ  لع  تاى  تعجعاتعا  طظ  وتثحى 

تثحى الثطعط التمر.
لضرععا  إحارة  شغ  الثوقر  تضره  الظاس  باتئ  لصث 

لطثاسمغظ وبشدعا لطثول الماتضمئ بالصرار.
والغعم شصث بثأت البعرة تساسغث صرارعا الثاتغ وتمدغ 
شغ تتمض طسآولغاتعا، شفغ المسارك افخغرة تغث دخض 
وصرى  المدغص  وصطسئ  ظئعذة  ضفر  إلى  المةرم  الظزام 

أخرى وصخش وعةر ودطر الئغعت وظعإ المماطضات.
شصث أخثرت التاضظئ طةمعسئ بغاظات سئرت سظ طعصفعا 
المامغج؛ شأول طرة تتمض التاضظئ الفخائض طسآولغئ طا 
تخض سطى الةئعات طظ تثاذل شغ الثشاع سظ الئقد 
وتصخغر شغ الخث واطاظاع سظ شاح طتاور جاظئغئ تصطإ 

الطاولئ سطى رأس تطش الظزام المةرم...
المةاعثغظ  طظ  المثطخغظ  التاضظئ  ذالئئ  لصث 
وغاثثوا  طسآولغاتعط  وغاتمطعا  دورعط  غأخثوا  أن 
الظزام  تطش  لسثوان  والاخثي  الثشاع  شغ  صرارعط 
إلى  الجتش  وغاابسعا  المظاذص  غساسغثوا  ضغ  المةرم 

دطحص إلجصاط الظزام المةرم.
أظعا  طرة  وفول  التاضظئ  أسطظئ  شصث  ذلك  طظ  وأضبر 
رساغئ  شغ  طعماعا  وطمارجئ  لثورعا  السعدة  صررت 
المةاعثغظ المثطخغظ واإلظفاق سطغعط ودسمعط طادغا 

وطسظعغا والعصعف جظثا لعط وتماغاعط.
البعرة  شغ  الصرار  خاتئئ  لاضعن  التاضظئ  سعدة  إن 
شاتاجإ طظ أجرم وتصّعم طظ أخطأ وتتث الثطا ظتع 
أعثاشعا.. شارجع البعرة بعرة تاضظئ ضما ضاظئ، لعغ 

المقطح التصغصغئ إلسادة جغرتعا افولى.
شإذا اتادظئ المةاعثغظ وجاسثتعط سطى اخاغار صغادة 
أختاب  افتصغاء  الدئاط  خغار  طظ  طثطخئ  سسضرغئ 
جسط  شغ  المةاعثغظ  دطب  سطى  لغحرشعا  الضفاءة 
سسضري طثطص طتادظ غئثأ طسارك الظخر بإذن اهللا 
تاى غخض لثطحص ق غعصفه سثل سادل وق جعر جائر... 

شغضعن ظخر وراء ظخر.
شإن جارت التاضظئ عثه الثطعات بمساسثة وإرحاد 
والسعدة  طضاظعا  بائعؤ  ظةتئ  بط  الاترغر  تجب  طظ 
الاترغر  تجب  اتثثت  صث  التاضظئ  تضعن  عظا  لثورعا، 
صغادة جغاجغئ لعا وعظا تضعن البعرة صث اجاعشئ طا 

غطجطعا قظاخارعا:
١- برظاطب تسغر سطغه (بعابئ لطبعرة).

٢- صغادة سسضرغئ طثطخئ تصعد المةاعثغظ شغ جسط 
سسضري طثطص طتادظ.

٣- تاضظئ تتادظ المثطخغظ والصغادة السغاجغئ سطى 
بعابئ البعرة.

٤- الصغادة السغاجغئ خاتئئ الرؤغئ والمحروع طامبطئ 
بتجب الاترغر.

 والتمث هللا رب السالمغظ

لع تةعلئ شغ طثن وصرى المظاذص المتررة ولع صثر لك 
أن تطاصغ الظاس شغ المظاذص الاغ اجاعلى سطغعا الظزام 
والشعذئ  ضتعران  أعطعا  طظ  غفطئ  تغظ  سطى  المةرم 
ولطفئ  البعرة،  سظ  غاتثبعن  ضغش  الظاس  لسمسئ 
اظائاعك أطران طعمان أتثعما أجش وتسرة سطى جغرة 
بعاباعا  سظ  اظترشئ  فظعا  التاضر  العصئ  شغ  البعرة 
لماضغ  ولعسئ  وتظغظ  حعق  والباظغ  صرارعا،  وارتعظ 
البعرة شغ جغرتعا افولى، وغالئا طا تسمع شغ ضقطعط 

رغئاعط شغ أن غسغثوعا جغرتعا افولى.
شسغرة البعرة افولى ورود سطرة شغ أذعان أعض الحام 
وجغرتعا الغعم طرغدئ سطغطئ طظ ضبر طا لتص بعا طظ 

الطفغطغات والمسئئات الممرضئ.
ولضظ سظثطا غاتثث المرء سظ السغرة افولى غرغإ أن 

غتثد طقطتعا.
شما طقطح وطعاخفات البعرة شغ جغرتعا افولى صئض أن 

تظترف بمال الثاسمغظ؟
لسض أبرز طقطح السغرة افولى لطبعرة أظعا ضاظئ طاثشصئ 
ظتع افطام بتغعغئ والظاس ظتععا ضافطعاج الماقذمئ 
شغ طزاعراتعط السطمغئ وأسمالعط البعرغئ، شعغ تمف 

صطعب أسثاء البعرة خعشا ورسئا.
جغرتعا افولى اظاخارات طاقتصئ وطعاصش لطظاس شغعا 
غصثطعظعا  الاغ  والادتغات  تعجعاتعط  طع  طظسةمئ 

سطى أحثعا شغ البعرة والةعاد وتحمض ضض افسمار.
جغرتعا افولى بعرة صعغئ جارشئ شق غساطغع أغطإ أسثاء 
البعرة أن غصفعا سطظا شغ وجه البعرة أو أن غاتثوعا، 
وعثا طا غفسر تتعل أسثاء البعرة إلى "أخثصاء" الحسإ 
والمساسثات  اإلغابئ  تصثغط  شغ  غاسابصعن  السعري 
وغساصئطعن  التثود  وغفاتعن  السقح  صطع  وبسخ 

القجؤغظ وغجاغثون شغ صداغاعط.
البعرة  أعض  عط  الحام  أعض  جمغع  أن  افولى  جغرتعا 
لضظ الثغظ غرضئعن شغ طرضإ البعرة طظعط شغ تظاٍم 
وازدغاد... عثه المقطح لع دصصاعا قجاثرجئ طعاخفات 

السغرة افولى لطبعرة وعغ:
١- بعرة شغ جغرتعا افولى بعرة حسإ ولغسئ بعرة 

شخائض.
٢- بالرغط طظ وجعد أذراف تبئ ودشسئ ظتع البعرة 

لضظ صرار البعرة بصغ صرارا حسئغا شغ جغرتعا افولى.
٣- لط غضظ لطثول غعطعا تأبغر سطى صرار البعرة فن صرارعا 
ضان بغث التاضظئ؛ لثلك رغط تطصغ اإلغابئ والمساسثات 

لضظعا لط تترشعا غعطعا سظ جغرتعا افولى.
٤- فن الثسط عع طظ أبظاء الحسإ لثلك لط تساطع 

الثول أن ترعظ صرار البعرة.
له  صدغئ  غاثثعا  طظ  البعرة  أعض  طظ  عظاك   -٥
البعرة  شصثت  وضطما  اهللا  جئغض  شغ  فجطعا  شغدتغ 

صائثا تض طتطه آخر.
٦- البعرة شغ جغرتعا افولى ضاظئ واسغئ سطى طحعث 
تعظج وطخر لثلك اجاثلئ بعما شعغ وإن لط تاثث 
صغادة جغاجغئ تعجععا تغظعا لضظعا لط تظترف بسئإ 
لطعسغ  تتااج  وسظثطا  تغظؤث  المططعب  سطى  وسغعا 

تزعر التاجئ لطصغادة السغاجغئ المعجعئ.
بغث أن الثول اجامسئ سطى بعرة الحام شدثئ افطعال 
تزعة  صائث  لضض  شخار  الفخائض  وتئظئ  والسقح 
سظثعط وخار لضض طصاتض راتإ حعري وخار لطفخغض 
ضاطئ طالغئ ودسط، وأطا الثطط وتاى افعثاف شق بث 

أن تسرض سطى الثول تاى تسطط بعا تفخغطغا.
بط شغما غطغ دخطئ الثول شتالئ بغظ الفخائض والتاضظئ 
تاى اباسثت التاضظئ سظ طعماعا وتصثطئ الفخائض 
إلى  البعرة  شاتعلئ  بالصرار  اجائثت  تاى  الثول  ظتع 

بعرة شخائض شعغ الماتضمئ ولط تسث بعرة حسإ.
وخار لطثول تأبغر سطى الفخائض الاغ رعظئ صرار البعرة 

وأطا صرار الفخائض شئغث الصادة.
وبطس اقساماد سطى الثارج شغ المعارد طئطشا ضئغرا شمظ 
الطتغظ... لطبصغض ضطه طظ الثارج بغث الثول الماتضمئ.

سطى  غرحثعا  طظ  إلى  تعاثي  أن  البعرة  تساطع  لط 
السغاجغئ  الصغادة  تائظى  أن  تساطع  ولط  البعرة  خط 
وإق  الختغتئ  والرؤغئ  المحروع  خاتئئ  المآعطئ 

لضاظئ ظةئ طظ الدغاع.
والتص أن الثول بثلئ جععدا طدظغئ وصثطئ أطعاق 

البعرة تسغث جريتعا افوىل
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس ضاطض التعراظغـ 

تامئ ضطمئ السثد: (وبغصئ طضئ المضرطئ) وبغصئ الدرر والدرار

النظام فی السودان ال یزال تابعا ألمریکا 
فی ظل المجلس العسکري مثلما کان فی عهد البشیر
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اقصاخاد  سطى  بالعغمظئ  تفردعا  بسث  أطرغضا  أرادت 
السالمغ ُبسغث الترب السالمغئ الباظغئ أن تضعن سقصاعا 
طع الخغظ سقصئ ترصإ واتاعاء، وذلك تاى صئض أن 
تئثأ الخغظ شغ تتسج ذرغصعا ظتع المحارضئ شغ 
اقصاخاد السالمغ وطتاولئ اساقء جطمه بئطء. وطا إن 
أطرغضا  ضاظئ  تاى  الخغظغئ  اقصاخادغئ  السةطئ  دارت 
المآاطرات  وتفاسض  المعاصش  وتاخغث  السثة  لعا  تسث 
خارج  وتئصغه  الخغظغ  المارد  تتةط  تاى  والثجائج 
طظاذص ظفعذعا وأجعاصعا اقصاخادغئ السالمغئ التالغئ 
افطرغضغئ  اقصاخادغئ  الترب  واتثثت  والمساصئطغئ. 
تسطع  وتغرتعا  شضاظئ  سثغثة،  أحضاق  الخغظ  سطى 
بغظ التغظ واآلخر وتظثفخ تسإ الزروف السالمغئ 
طع  وتفاعماتعا  أطرغضا  طخالح  وتسإ  واإلصطغمغئ 
السغاجغئ  المساةثات  وتسإ  سالمغا  الفاسطئ  الثولئ 
واقصاخادغئ شغ السالط. ولضظ أطرغضا لط تارك الخغظ 
لتزئ واتثة بسغثا سظ أسغظعا المارصئئ وسظ طضائثعا 
ودجائسعا المثاطفئ. وعثا عع دغثن الثول المئثئغئ 
سطى  طئثئعا  عغمظئ  بسط  إلى  تسسى  الاغ  السزمى 

السالط ضطه.
ظطصغ  أن  ظساطغع  المثاخر  السغاق  عثا  خقل  طظ 
بسخ الدعء سطى صدغئ حرضئ ععاوي، وضغش أبارت 
ودشساعا  افطرغضغئ  اإلدارة  تفغزئ  الحرضئ  عثه 
سالط  شغ  طسئعصئ  غغر  تسسفغئ  إجــراءات  اتثاذ  إلى 
إتثى  بتص  تسائر  افخغرة  شعثه  المساخر،  اقصاخاد 
أصعى افدوات بغث الخغظ لطعلعج بصعة إلى اقصاخاد 
جئصعا  طساشطئ  سرحه  سطى  الاربع  وطتاولئ  السالمغ 

الاضظعلعجغ باضطفئ أصض وتصظغئ أسطى.
طظث تأجغج حرضئ ععاوي سام ١٩٨٧ ضاظئ ضشغرعا 
طظ الحرضات الخغظغئ تتئ طةعر افطرغضان، وضاظعا 
غزظعن شغ الئثاغئ أظعا جعف تضافغ باخظغع بسخ 
الحئضات  شغ  تساثثم  الاغ  وافجــعــجة  المسثات 
الرصمغئ، وضاظعا وابصغظ طظ أظعا لظ تساطغع طظاشسئ 
السمقصئ  الشربغئ  الرصمغئ  الحئضات  تخظغع  حرضات 
طبض جغسضع إق سطى المثى الطعغض، وضاظعا وابصغظ 
طظ أن جغطرتعط سطى أعط المخادر المعمئ لطمعاد 
عثه  سطغعا  تسامث  الاغ  المخظسئ  والمعاد  افولغئ 
سطى  تساسثعط  جعف  خظاساتعا  تطعغر  شغ  الحرضئ 
تتةغمعا طاى أرادوا. بط بثأت وتغرة الخراع طع عثه 
سمالصئ  تظاشج  أخئتئ  سظثطا  وتضئر  تسطع  الحرضئ 
شغ  لطحئضات  الاتاغئ  الئظغئ  وأظزمئ  أجعجة  خظاع 
السالط وتاسثاعط العاتث تطع اآلخر تاى أخئتئ تتاض 
وافظزمئ  افجعجة  ظسئئ  شغ  سالمغا  طاصثطئ  طراضج 
المساثثطئ شغ الحئضات السالمغئ والحرضات المتطغئ. 
دواطئ  شغ  الحرضئ  أدخطئ  أظعا  أطرغضا  رد  وضــان 
لصعاظغظ  الشرب  شعط  سطى  تسامث  صاظعظغئ  خراسات 
تصعق المطضغئ وتصظغظعا، وتمضظعا شغ بسخ التاقت 
طظ تشرغمعا أطعاق ذائطئ وأجئروعا سطى الاسعث بسثم 
لضظ  الشربغئ.  الحرضات  طثططات  جرصئ  إلى  السعدة 
شصث  واقظاحار،  الاعجع  سظ  الحرضئ  غعصش  لط  عثا 
لعا  وأشرزت  السطمغ  بالاطعغر  طثاخئ  دائرة  أظحأت 
غسمطعن  طعظش  ألش   ١٨٠ أخض  طظ  ألفاً   ٧٠ تعالغ 
لخالتعا. وطع تطعل الصرن العاتث والسحرغظ تمضظئ 
الحرضئ طظ دخعل صطاع طعط وتغعي طظ الاضظعلعجغا 
التثغبئ وعع صطاع الاطغفعظات المتمعلئ أو المعباغض، 
واجاطاسئ تثغبا أن تظاشج الحرضات السمقصئ طبض 
بسخ  إن  تاى  الضعرغئ،  وجاطسعظس  افطرغضغئ  أبض 

الثئراء بات غخظش طئغساتعا بافسطى شغ السالط.
خعابعا  أطرغضا  أشصث  الثي  عع  ضطه  عثا  لغج  ولضظ 
وجسطعا تخغح بأسطى خعتعا شغ السالط ضطه بدرورة 
شغ  المماثة  أغثغعا  وصطع  الحرضئ  عثه  طصاذسئ 
السالط، وإظما ضان السئإ عع إسقن ععاوي طع بثاغات 
 "5G" الثاطج الةغض  تصظغئ  اطاقك  سظ   ٢٠١٨ جظئ 
طظ اقتخاقت القجطضغئ والاغ تساسمض شغ حئضات 
سظ  واتثة  جظئ  بسث  إسقظعا  بط  السالمغئ،  المعباغض 
الةغض  لحئضات  افظماط  طاسثدة  رصاصئ  أول  إذقق 
الثاطج باإلضاشئ إلى ذرح أول جعاز تةاري لحئضات 

الةغض الثاطج غسامث سطى تطك الرصاصئ.
تث  إلى  افطر  عثا  شغ  أطرغضا  غشدإ  الثي  طا  ولضظ 
وضعالضعم،  جعجض،  طبض  السمقصئ  حرضاتعا  تأطر  أن 
وآرم، وإظاض، وتاى شغسئعك بمصاذسئ عثه الحرضئ 
الفاضح،  السطظغ  الحضض  بعثا  تتطغمعا  وطتاولئ 
"ابظئ  المالغئ  السمطغات  لمثغرة  تسسفغ  واساصال  بض 
٢٠١٨ افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  الحرضئ"  طآجج 

شغ ضظثا وطتاولئ طتاضماعا شغ أطرغضا؟!
الاضظعلعجغئ  الثاطج  الةغض  طجاغا  شغ  غضمظ  الةعاب 
شعغ سثا أظعا تمضظ المساسمض طظ الاساطض طع جرسئ 
بغاظات تخض إلى ٢٠ جغةابئ شغ الباظغئ، وتساثثم 

طا عغ تصظغئ الةغض الثاطج (5G)؟
وضغش أبارت تظص تراطإ وإدارته وأجةئ الترب 
اقصاخادغئ الاغ تحظعا أطرغضا سطى الخني؟
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ظطاصات الاردد السالغ، وتاسط بجغادة شغ جسئ الاردد 
اتخال  طظ  المساثثم  وتمضظ  الئغاظات،  وإظااجغئ 
العصئ  شغ  جعاز   ١٠٠ طع  الاساطض  سطى  صادر  شعري 
ظفسه شغ جمغع أظتاء السالط، وتثفخ طظ زطظ اظاصال 
افجعجة  وتعاشص  تصرغئا،  باظغئ  طططغ  إلى  المسطعطات 
أن  ضطه  ذلك  سظ  سثا  التثغبئ،  طع  الصثغمئ  واآلقت 
طالك عثه الاضظعلعجغا طظ تغث اإلتصان والسسر عع 
حرضئ خغظغئ، وق غعجث لعثه الحرضئ طظاشسعن طظ 
أطرغضا، وطظاشسععا طظ الشرب غظتخرون شغ حرضاغ 
اجضظثغظاشغا،  طظ  حرضاان  وعما  وإرغضسعن  ظعضغا 
شمظ  ععاوي.  تمطضعا  الاغ  المصثرة  سظثعما  ولغج 
الصعل  غمطك  لط  إن  عثه،  الحئضات  تضظعلعجغا  غمطك 
المآبر  الصعل  غمطك  إظه  ظصعل  أن  شظساطغع  الفخض، 
أضااف  سطى  تصعم  الاغ  المساصئطغئ  الخظاسات  شغ 
حرضات  ضض  أن  المسطعم  شمظ  الاضظعلعجغا،  عثه 
تطعغر  جعف تسسى إلى  الحئضغئ  وافظزمئ  افجعجة 
أجعجتعا وأظزماعا تاى تاعاءم وتعاضإ الاطعر الثي 
أتثباه عثه الاضظعلعجغا الةثغثة شغ طةال سمطعط، 
بمعت  اجابماراتعط  وطاتئ  العصئ  طع  اضمتطعا  وإق 
تساطع  لط  ضبغرة  حرضات  طع  تخض  ضما  طظاةاتعط، 
طعاضئئ الاطعرات الاضظعلعجغئ التثغبئ. وعثه الةجئغئ 
بظزري عغ الاغ أدت إلى جظعن تراطإ وإدارته تاى 
طظعط  وذطإ  بطثه  شغ  الاضظعلعجغا  أسقم  جمع  إظه 
تضظعلعجغا  طظ  السادس  الةغض  بظاء  شغ  شعرا  الئثء 
عثا  شغ  بــقده  جغطرة  سطى  غئصغ  تاى  الحئضات 
المةال، وضأن بظاء جغض جثغث لعثه الاضظعلعجغا طظ 

صئغض ضظ شغضعن!
ععاوي  خفسئ  تطصغعا  بسث  طةثدا  أطرغضا  باحرت 
باخسغث وتئرغر اقتعاطات الصثغمئ لطحرضئ وعغ تعمئ 
جرصئ طثططات الحرضات افطرغضغئ، وتعمئ الاةسج 
سطى طساثثطغعا لخالح الخغظ، وأضاشئ إلغعا تعمئ 
السصعبات  سطى  اقلافاف  طتاولئ  وعغ  طآخرا  جثغثة 
ععاوي  حرضئ  أن  غئثو  ولضظ  إغران.  سطى  افطرغضغئ 
لظ تضعن لصمئ جائشئ شغ غث أطرغضا، وأظعا لظ تثدع 
ظةاتاتعا  تتطغط  وطتاوقتعا  لاعثغثاتعا  بسععلئ 
سطى المساعى الثولغ، شعغ تمطك أوراصاً ضبغرة أعمعا 
بغثعا  والاغ  الخغظغئ  التضعطئ  طظ  المططص  الثسط 
شعغ  وغغرعا،  أطرغضا  سطى  الدشط  أوراق  طظ  الضبغر 
سطى جئغض المبال تماطك تخئ تسادل تعالغ ٧٠٪ طظ 
سظاخر افرض الظادرة والاغ تثخض شغ ضض الخظاسات 
التثغبئ تصرغئا وطظعا خظاسئ اقتخاقت والمعاخقت 

الاغ تعثد أطرغضا بصطسعا سظ الحرضئ الخغظغئ.
والسآال المعط عظا طظ وجعئ ظزرظا ظتظ المسطمغظ: 
أغظ ظتظ طظ عثا الخراع؟ وعض لظا دور شغه؟ ظساطغع 
الاغ  المظزعطئ  عثه  ظض  شغ  إظظا  أجش  بضض  الصعل 
طعصش  ظصش  والظار  بالتثغث  سطغظا  وتفرض  تتضمظا 
المافرج الثي جعف غطاله ججء طظ الحرر تغظ تئطس 

الظار الترغص.
أطا السئر المسافادة طظ عثا الخراع والاغ غةإ سطغظا 
شغ  أجمع  السالط  أتــرار  بغظ  وظظحرعا  ظساشطعا  أن 
خراسظا الثائر طع الرأجمالغئ السالمغئ وعغمظاعا سطى 
السعق  اصاخاد  خراشئ  شدح  شعغ  وطصثراتعا،  بقدظا 
الثولغ  الظزام  أربــاب  بعا  غاحثق  الاغ  والسعلمئ 
الشربغئ،  الثول  وطحارضئ  أطرغضا  بجساطئ  الرأجمالغ 
الحرضئ  طع  تساططعط  خقل  طظ  واضتئ  بثت  والاغ 
أجض  طظ  سطغعا  الاآطر  طظ  تعاظغعط  وسثم  الخغظغئ 
تتطغمعا وسثم السماح لعا بثخعل افجعاق السالمغئ 
الاغ غسغطرون سطغعا وغرغثون التفاظ سطى ظفعذعط 
لطصغط  طراساة  أدظى  وبثون  السطظ  سطى  وذلك  شغعا 
والصعاظغظ الاغ وضسععا وخثسعا رؤوس السالط بعا 
السالمغئ  افجعاق  دخعل  طظ  لعط  السماح  أجض  طظ 

وبسط ظفعذعط سطغعا.
إن الظزام الرأجمالغ الثي أعطك الترث والظسض سطى 
شغ  وإبثاساته  وتعغطه  جظئ   ٢٠٠ غصارب  طا  طثى 
خقل  واقتاضار  الزطط  طظ  جثغثة  أظعاع  اجاتثاث 
الغعم  وعع  الجوال،  سطى  صارب  صث  الفائائ  جظئ  المؤئ 
الخراسات  عثه  طبض  باخاقق  بظفسه  ظفسه  غتطط 
خغر  سطى  تظاعغ  أن  حأظعا  طظ  لغج  الاغ  السالمغئ 

لقظسان والتغاة.
 إن ظزام اإلجقم الثي غترم الربا واقتاضار والزطط 
وغساصإ سطغه عع وتثه الئثغض سظ عثا الظزام الضاربغ 
ظتع  الةري  خقل  طظ  واإلظسان  اإلظساظغئ  ضغع  الثي 

البروات وتغازتعا بحاى الطرق والتغض.
لضظ طا لط غاترر المسطمعن طظ اقجاسمار وغآجسعا 
اإلجقم  أجــاس  سطى  ضاشئ  ترساعط  راحــثة  لثولئ 
غطافئ  ق  طحروع  طةرد  غئصى  الئثغض  شإن  وأظزماه 

 إلغه أتث

الاظضُر لععغئ افطئ يف بطث طسطٍط 
جرغمئ ظضراء وظثغُر حر صادم

(الةجء الباظغ وافخري)
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بالبا- اظسثام العسغ السغاجغ ظاائةه وخغمئ، دسعة 
وظثاء لاختغح المسار.

وإزاء عثه افوضاع والمساةثات، وطا تدمظه التراُك 
طظ حسارات وططالإ، وطا ظعر شغ آخر طا خثر طظ 
خرجات رئغج افرضان وطا برز طظ طعاصش المآجسئ 
غقتر  وطا  سصعد،  طظث  بالئطث  الممسضئ  السسضرغئ 
شغ الحارع طظ تظاذح بغظ طثاطش الصعى والفسالغات 
طظ  غحاعث  طا  وبافخص  جغاجغٍئ  تةاذبات  وطظ 
تترضات لطةعات الصدائغئ تةاه الثخعم والمظاوئغظ 
بشرض  الاالغئ،  افطعر  تسةغض  غةثر  والفاجثغظ، 

تةطغئ افطعر وشعط تصغصئ وطآقت عثا التراك:
الحسارات  إخفاء  طظ  بث  ق  بأظه  الصعل  جثاجئ   -١
وبأن  اإلجقم)  عع  (والمصخعد  افغثغعلعجغئ 
المططإ افجاجغ شغ الئثاغئ ق بث أن غضعن الترغئ 
سالمغاً،  المصئعلئ  المثظغئ،  والثولئ  والثغمصراذغئ 
فن الشرب ق غسمح بالاتعل ظتع اإلجقم جعارًا، شق 
بث طظ الاخرف بـ"ذضاء ودعاء" بسثم رشع الحسارات 
اإلجقطغئ شغ عثه المرتطئ، أي بافعغئ الفرخئ سطى 
طثاطفئ،  بتةب  الاثخض  ذرغسئ  إسطائه  وسثم  الشرب 
تثاار  جعف  افطئ  وأن  (اإلرعاب)  طتاربئ  ورصئ  طظعا 

اإلجقم قتصاً سئر الخظادغص!
أبظاء  لسان  سطى  ورد  طا  طع  خارخ  تظاصخ  شغ   -٢
التراك ضمظ الظصطئ أسقه، غظزر الضبغر طظ طآغثي 
تسامث  طتجظئ  بسثاجئ  افطعر  طةرغات  إلى  التراك 
بقد  سطى  الشرب  طظ  طآاطرٍة  أي  وجعد  سثم  ظزرغَئ 
إظما  وافطرغضغ  افوروبغ  الشرب  وأن  المسطمغظ! 
غظزر  "الماشطإ"،  الصعي  طع  وعع  طخالته،  غثثم 
وغراصإ الاتعقت طظ بسغث، شغ الةجائر وشغ غغرعا. 
وق  افوضاع  غرصإ  التغاد  سطى  أظه  غسظغ  طا  وعع 
وغتفر  ططالَئه  غتصص  أن  لطحسإ  وغامظى  غاثخض 
طضاجئه! والتصغصئ عغ أن عثه الظزرة تظطعي سطى 
سمالئ  سطى  تصفج  طفرذئ  وجثاجئ  طعطضئ  وسغ  صطئ 
وغثر وتئسغئ التضام، طفادعا تةاعُض الخراع الثولغ 
سطى الئطث واسائار الةجائرغغظ طاخارسغظ شغما بغظعط 
افجظئغ،  طخالح  سظ  بسغثًا  والمعاصع  المظاشع  سطى 
عط  غخطعا  أن  شغ  غضمظ  افزطئ  طظ  الـَمثرج  وأن 
التعار  ذاولئ  سطى  الةطعس  خقل  طظ  بغظعط،  شغما 
تطعل  طظ  غرغثوظه  طا  إلى  ذرف،  أي  إصخاء  وبسثم 

شغ بقدعط دون تثخض طظ أتث.
٣- زلئ اسائار الفساد شغ المال واقصاخاد شصط طظ 
خقل ظزرة جطتغئ وجاذجئ لفطعر تسامث تساباِت 
الفساد  رطعز  طتاجئئ  أو  بإبساد  وتطالإ  المادة 
المالغ واجارجاع افطعال المظععبئ وغظاعغ اإلحضال 
شأغظ الاسطغط، والختئ، والصداء، واإلدارة، واإلرادة، 
وسجة المسطمغظ، وجغادة الحرع، واجارجاع افصخى 
طظ أسثاء افطئ، وتسظ رساغئ حآون افطئ بحرغسئ 
المسطمغظ،  بقد  شغ  الععغئ  وتبئغئ  اإلجقم، 
واجارداد بروات افطئ، وتترغر الئحر طظ الرأجمالغئ 
وإظخاف  الطعاغغـئ،  أظزمئ  وطظ  الماعتحئ 
إلى  اإلجقم  أطاظئ  وتمض  والمزطعطغظ،  المصععرغظ 
ذلك  ضض  وصئض  المسمعرة.  أظتاء  شغ  الظاس  جمغع 

إرضاء رب السالمغظ؟
بقد  شغ  المساسمر  بصاشئ  تمضظ  جراء  ت  ترجَّ  -٤
الثولئ  طفععُم  المسمعم  اإلسقم  وجراء  المسطمغظ 
الاعاشص  لاتصغص  افطبض  التض  عغ  وأظعا  المثظغئ 
الحأن  سظ  السسضر  إبساد  طططإ  وضثا  والاساغح، 
طظ  الةغح  إخراج  "وعط"  خار  تاى  السغاجغ. 
السغاجئ طططئاً بارزًا لطةماعغر بضض أذغاشعط غاةاعض 
بافجظئغ  السمغطئ  العذظغئ  الثولئ  ارتئاط  تصغصَئ 
التضط  شغعا  ُطسِظثًا  اباثاًء  أظحأعا  الثي  المساسِمر 
ودسٍط  وباثبغر  زائفئ  جغاجغٍئ  بعاجعئ  السسضر  إلى 

جغاجغ وأطظغ طسامر طظه.
العسغ  طظ  سال  صثر  سطى  أظه  التراك  أوِعط   -٥
وذلك لغسعض رضعبه أو تعظغفه أو اتاعاؤه بتسإ 
أعطه  بطث  شغ  السغاجغ  العسغ  بغظما  الفاسطئ.  الةعئ 
طظ  افطعر  إلى  الظزرُة  تضعن  أن  غصادغ  طسطمعن 
زاوغئ اإلجقم، خخعخاً شغما غظئشغ أن غضعن المثرج 
ضغفغئ  وشغ  واقظسثاد،  والاردي  الدغاع  تالئ  طظ 
لطشرب.  والائسغئ  والثظعع  الثلئ  تالئ  طظ  اقظسااق 
شخض  سصغثة  تأبغر  طثى  الظصطئ  عثه  طظ  واضح 
الثغظ سظ التغاة وسظ السغاجئ شغ سصعل المسطمغظ 
وطا ظاب طظعا طظ إبساد حرغسئ اإلجقم وسثم اسائار 

اإلجقم ظزاطاً حاطًق لطتغاة.
وطتاجئئ  الصداء  تترغك  إلى  المسارسئ  خثسئ   -٦
بغظما  "السخابئ"  رطعز  واساصال  لطفاجثغظ  السططئ 
الثاطسئ،  السعثة  رشخ  الئثاغئ  شغ  المططُإ  ضان 
الممصعتغظ،  بعتفطغصئ  ظزام  رطعز  إجصاط  خار  بط 

بط تطعر إلى تشغغر طظزعطئ التضط طظ جثورعا، أطا 
المتاجئئ والمساءلئ شساأتغ بسث أن غاشغر الظزام. 
ولضظ الجطرة الظاشثَة جارسئ إلى عثا المظتى لاشغغر 
سئر  المطاف  ظعاغئ  شغ  واتاعائه  التراك  وجعِئ 
تترغك الصداء تةاه الثخعم والفاجثغظ باسائارعط 
طاآطرغظ سطى الثولئ أو سطى الةغح أو سطى طخالح 
الحسإ. وعغ تسسى اآلن شغ عثه اآلوظئ إلى الثشع 
والسغاجغغظ  الاابسغظ  وطظ  اقظاعازغغظ  طظ  بضبغر 
إلى  غغرعط  وطظ  السططئ  أتجاب  طظ  المأجعرغظ 
حسار  تتئ  ططالئه  وتئظغ  التراك  شغ  اقظثجاس 
طظعط  ولاخظع  المصئطئ،  لطمراتض  اجاسثادًا  العذظغئ 
لطسططئ  بثغض  ق  فظه  جثغثًة،  جغاجغ  شسض  أدواِت 
جغاجغ  تض  أي  إلظةاز  افرض  سطى  أدوات  سظ 
الثولئ  سطى  ُغئصغ  وبالاالغ  التصغصغ،  الاشغغر  غمظع 
العذظغئ وشص رغئئ المساسِمر وشغ العصئ ذاته غطاش 
الثخعم  سطى  الطرغص  وغصطع  التراك  ططالإ  سطى 

والمظاوئغظ.
شرظسا  سطى  المتسعب  الةظاح  وصادة  رطعُز  تفظظ   -٧
طططإ  تخعغر  شغ  الحسئغئ  العئئ  زخط  خقل  طظ 
"الثولئ المثظغئ" أو "الثولئ الثغمصراذغئ التصغصغئ" 
والعثف  افطبض  التض  بأظه  الباظغئ"  "الةمععرغئ  أو 
المظحعد لطتراك طسامثغظ وطراعظغظ سطى اجامرار 
بغظما  لطحارع.  الظاس  طظ  سثد  أضئر  وإخراج  التراك 
التصغصئ عغ أن الثغمصراذغئ بقبئ أظعاع: افولى عغ 
الغعظاظغئ الاغ شغ الضاإ (وعغ خغالغئ)، والباظغئ عغ 
المطئصئ شغ الشرب والاغ ق غسمح بعا الشرب سظثظا 
تماطاً ضما ق غسمح باإلجقم بظفج طظطص السثج طظ 
افطئ  لسصغثة  طظاصدًئ  ضعظعا  سظ  شدًق  المسطمغظ، 
البالبئ  أطا  تطئغصعا.  وغساتغض  طرشعضئ  وبالاالغ 
ضعاجعئ  سظثظا،  المسطمغظ  بقد  شغ  المجسعطئ  شعغ 
لظزٍط سسضرغئ صمسغئ طسائثة تابسٍئ سمغطئ لطشرب، 

تثثطه وتمظع تطئغَص اإلجقم شغ بقد المسطمغظ.
عثه  إلى  تسغطر  زالئ  ق  الظاشثة  الجطرة  أن  إق   -٨
الطتزئ سطى ضض طراضج الصرار والاأبغر شغ الثولئ، وق 
تجال صغادة أرضان الةغح تتافر بضض افوراق. ولضظ 
صغادة  شغ  المامبطئ  السططئ  عثه  تراعظ  طاذا  سطى 
افرضان، وعغ الاغ صفجت إلى العاجعئ بتضط اتاثام 
عع  الةعاب  لطتض؟  تخعرعا  شرض  بشرض  الخراع 
أظعا تراعظ دون حك سطى تتغغث الثخعم بالدشط 
السغاجغ والمسظعي وبالاعثغث والدشط المادي طظ 
سطى  تراعظ  وضثلك  والمتاضمات،  اقساصاقت  خقل 
الحسئغ  الشدإ  وإخماد  واتاعائه  التراك  إشحال 
ارتماء  تتصغص  باتةاه  جغاجغاً  تثشع  ضما  الجطظ،  طع 
الحسإ شغ أتدان المآجسئ السسضرغئ بعخفعا عغ 
المظصث لطئطث طظ المآاطرات داخطغاً وخارجغاً طساثثطًئ 
والفضرغغظ  السغاجغغظ  السمقء  طظ  جغحاً  ذلك  شغ 
طثاذر  طظ  الاثعغش  وسئر  المأجعرغظ،  واإلسقطغغظ 
اقظجقق إلى الخثام المادي والسظش أي سئر الاعثغث 

بالثخعل شغ الفعضى والثعاب إلى المةععل.
رأجعا  وسطى  افربسئ  السططئ  أتجاب  أن  لعتر   -٩
صاغث  خطابات  بسث  طئاحرًة  العذظغ،  الاترغر  جئعئ 
خالح افخغرة اظازمئ طع صغادة افرضان شغ الرؤغئ 
عثه  ضعن  صغادغغعا،  لسان  سطى  افزطئ  طظ  لطمثرج 
الصرار  فختاب  السغاجغ  الفسض  أداة  دوطاً  الةئعئ 
شغ  تخرًا  غضمظ  لفزطئ  التض  وأن  ١٩٦٢م،  طظث 
تظزغط اظاثابات رئاجغئ ضمظ الحرسغئ الثجاعرغئ 
بسث تعار طع ضاشئ افذراف الفاسطئ وبظفج المظزعطئ 
الصائمئ، بشخ الظزر سظ افحثاص، ولضظ بالطرق 
الثضغئ وافجالغإ الثفغئ وبافقسغإ السغاجغئ الاغ 
تدمظ اقلافاَف سطى العئئ الحسئغئ المظادغئ باشغغر 

طظزعطئ التضط.
ولثا شإن الراجح أظه جعف غـآتى شغ افحعر الصادطئ 
بأجالغإ  ظفسعا  الجطرة  طظ  لطئقد  جثغث  برئغج 
جثغثة طئاَضرة طظ أجالغإ الطسإ بظاائب الخظادغص، 
إذا تمضظئ السططئ طظ إخماد أو اتاعاء التراك سئر 
حضطغئ،  دجاعرغئ  تسثغقت  إلى  ُغفدغ  زائش  تعار 
وإذا ظةتئ شغ إظةاز الاعاشص وتةاوز شدغتئ السجوف 
شغ  تخض  لظ  افطعر  شإن  وبالمةمض  اقظاثاب.  سظ 
لسئإ  تصغصًئ،  افطئ  ترغثه  طا  إلى  المظزعر  المثى 
بسغط عع أن طططإ التراك الحسئغ شغ الةجائر لط 
ععغئ  سظ  طظئبص  جغاجغ  طحروع  بطعرة  إلى  غرق 
وظزاطًا  جغاجغًئ  سصغثًة  اإلجقم  شغ  المامبطئ  افطئ 
الاترُر  به  غاتصص  التغاة،  حآون  ضاشئ  غسالب  طتضماً 
الضاشر  اقجاسماري  الشرب  طع  الظعائغُئ  والصطغسئ 
خقشٍئ  دولئ  شغ  السضئ  إلى    طتمث  أطَئ  وغسغث 
راحثة سطى طظعاج الظئعة وشص طا تمطغه ععغئ افطئ 

 اإلجقطغئ، الاغ طظعا حسإ الةجائر


