
ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الةمسئ، ٦ جمادى افولى 
"صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/١٢/١٠م)  ١٤٤٣عـ، 
الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان إن جئغض إتقل 
شطسطغظغئ  دولئ  تأجغج  عع  دائط  وجقم  اجاصرار 
طساصطئ وذات جغادة سطى تثود سام ١٩٦٧ ساخماعا 
الصثس. جاء ذلك شغ ضطمئ ألصاعا الةمسئ خقل الةطسئ 
الثول  برلماظات  قتتاد  الـ١٦  لطمآتمر  اقشاااتغئ 

افسداء شغ طظزمئ الاساون اإلجقطغ شغ إجطظئعل.
وأّضث الرئغج الارضغ أن بقده تعاخض بتجم طعصفعا 
البابئ تغال وضع الصثس الحرصغئ وصثجغئ المسةث 
افصخى. وتابع: "بخفاظا أتفاد فجثاد تضمعا الصثس 
ودطعسا  دطا  ظرى  أن  ظرغث  ق  سام   ٤٠٠ ذغطئ  بسثل 
إلى  أردوغان  الرئغج  وأحار  شطسطغظ".  شغ  وظطما 
أن "الصثس طثغظئ طئارضئ وأطاظئ طظ الرجعل طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص فطاه". وصال: "بخفاظا أطئ شاتئ أبعابعا لطغععد 
عثشظا  شإن  صرون،  خمسئ  صئض  إجئاظغا  طظ  الفارغظ 
شغ  الثائمغظ  واقجاصرار  السقم  إتقل  عع  افضئر 
تأجغج  عع  ذلك  إلى  السئغض  أن  وذضر  شطسطغظ". 
دولئ شطسطغظغئ طساصطئ ذات جغادة سطى تثود سام 

١٩٦٧ ساخماعا الصثس".
تص  أردوغان  طظ  الفثلضات  عثه  إزاء   :
اهللا  رجعل  طسرى  تفر  غضعن  عض  ظاساءل  أن  لظا 
سطغه  تاشر  الثي  افصخى  والمسةث  وطسراجه،  ملسو هيلع هللا ىلص 
المسطمعن سطى طثار الاارغت، شق تةث شغ شطسطغظ 
والحعثاء،  المةاعثغظ  بثطاء  روي  وصث  إق  حئرًا 
شغ  تصا  غععد  بإسطاء  افطاظئ  تفر  غضعن  عض 
الثي  الثولاغظ  بتض  الصئعل  خقل  طظ  شطسطغظ، 
تطك  لضض  خغاظئ  عثا  أولغج  طظعا؟!  بـ٨٠٪  غفرط 
السقذغظ  لسعث  خغاظئ  غسائر  أوق  الجضغئ؟!  الثطاء 
وطظعط  أتفادعط،  طظ  بأظه  غفاخر  الثغظ  السزماء 
السططان سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا الثي رشخ 
وجه  شغ  الئاب  وأغطص  والمساوطات،  اإلغراءات  ضض 
غا  ترى  أق  المئارضئ؟!  افرض  شغ  وأذماسعط  غععد 
شغ  طساء  خئاح  المسفعتئ  الثطاء  تطك  أردوغان 
وصرى  طثن  ضاشئ  وشغ  افصخى  والمسةث  الصثس 
أذظاك  وخمئ  سغظاك،  سمغئ  تراعا  أم  شطسطغظ، 
إق سظ جماع رواغئ غععد ووجاوجعط سظ المترصئ 
المجسعطئ؟! ضغش غمضظظا أن ظخثق ولع ضطمئ واتثة 
طظ ضقطك، وظتظ ظرى الةغح الارضغ غةعب افرض 
حرصاً وغرباً طظ أششاظساان إلى لغئغا، وحماقً وجظعبًا 
طظ أذربغةان تاى الغمظ طرورًا بالحام، لغج تصظًا 
بض  عظاك،  فسراضعط  خعظا  وق  المسطمغظ  لثطاء 
ضغش  لمخالتعا؟!  وتماغئ  أطرغضا  لمحارغع  تظفغثًا 
شطسطغظ  سطى  ترغص  بأظك  زسمك  ظخثق  أن  لظا 
شطسطغظ  ظتع  جغعحك  تعجه  ق  وأظئ  وأعطعا 
لاترغرعا طظ غععد وتثطغخعا وأعطعا طظ جرائمعط 
وطضرعط؟! أطا سظ صعلك إن شطسطغظ لغسئ صدغئ 
جمغسًا  المسطمغظ  صدغئ  بض  شصط  الحةسان  أعطعا 
شعع صعل تص ظثغظك به وظةسطه شغ سظصك، وعع طا 
غعجإ سطى المسطمغظ إدراك خغاظاضط وتآطرضط أظئ 
وجمغع تضام المسطمغظ لصداغاعط، والاترك جرغسًا 
بعاجئعا  لطصغام  الةغعش  تترغك  باتةاه  لطدشط 
وأصخاعا  وتطعغرعا  المئارضئ  افرض  تترغر  شغ 
وطصثجاتعا طظ دظج غععد ورجسعط، تغظعا شصط 
الحرغفئ،  الظئعغئ  افطاظئ  سطى  المتاشزئ  تضعن 
وظضعن أعقً لطمفاخرة باظاسابظا لطخالتغظ والصادة 
السزماء الثغظ أخثوا افطئ إلى ذرى المةث والسج، 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  ضائظ  وعع 

سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا.

سطى جعات طةععلئ تحاري السمقت افجظئغئ وتستئعا 
طظ افجعاق شق تخض إلى الئظك المرضجي. شصث ("ضطش 
أردوغان طةطج الرصابئ التضعطغ باتثغث المآجسات 
الاغ احارت ضمغات ضئغرة طظ السمقت افجظئغئ وتتثغث 
طا إذا ضان صث تثث أي تقسإ". وصال "إن بقدظا تثعض 
ترب اقجاصقل اقصاخادغئ ولظ تثدع لطدشعط طظ 
الخرف  جسر  تعل  الاقسإ  ظحعث  المسار.  تشغغر  أجض 
وأجسار الفائثة وارتفاع افجسار طظ صئض أولؤك الثغظ 
افوجط  الحرق  المسادلئ"...  طظ  ترضغا  إخراج  غرغثون 
طظ  تعرب  طتاولئ  ضطه  الضقم  وعثا   (٢٠٢١/١١/٢٧
المسآولغئ وتشطغئ سطى التصغصئ، شالسةج تصغصغ، وصث 
لقجاثاظئ  طثاطفئ  لةعات  طخراسغه  سطى  الئاب  ُشاح 
الثارجغئ وبالربا، جعاء أضاظئ تطك الةعات عغ الثولئ أم 
الحرضات أم افشراد بعاجطئ بطاصات اقئامان. والثغعن 
تآدى بالسمقت افجظئغئ، وضض ذلك غسئإ أزطئ تصغصغئ، 
والمآجسات  والئظعك  غجداد.  والفصر  السمطئ  شاظثفخ 
المالغئ الثائظئ جاماطأ خجائظعا، ضما أن دولعا، وخاخئ 
اقجاسمارغئ طظعا، جعف تجغث طظ تثخطعا شغ حآون 

الئقد وتفرض المجغث طظ عغمظاعا  سطغعا.
٢- وطظ جراء ذلك ارتفسئ افجسار بحضض قشئ لطظزر. 
٢٠٢١/١٢/٣ غعم  الارضغئ  اإلتخاء  عغؤئ  أسطظئ  شصث 

بطس  جظعي  أجاس  سطى  الئقد  شغ  الادثط  طسثل  (أن 
افظاضعل  الباظغ"...  تحرغظ  حعر  خقل   ٪٢١,٣١
٢٠٢١/١٢/٣) وعثا غآدي إلى اقظضماش اقصاخادي، 

التحث الروجغ سطى أوضراظغا
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ تسظ تمثان

كية  ة ال هبوط الل
إ أد مستوياتهاوانعكاسات ذلك 
ع االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٣م

سّجعا،  وطضمظ  اإلجقطغئ،  افطئ  صعة  جر  إن 
وطظئع طةثعا، عع شغ دغظعا وطثى الاجاطعا به. 
ولظ غسعد افطظ واقجاصرار لعا طا لط تسث إلى 
دغظعا وتظخر الساططغظ إلصاطئ دولاه، صال تسالى: 
نُ  َمْ مُ األْ مٍ أُولَئِكَ هلَُ ُمْ بِظُلْ هنَ وا إِيامَ بِسُ لْ ْ يَ ملَ نُوا وَ ينَ آمَ ﴿الَّذِ
﴾، شإذا اطابض المسطمعن لحرع اهللا،  ونَ تَدُ هْ مْ مُ هُ وَ
الثقشئ  دولئ  دولاه  وأصاطعا  أتضاطه،  وذئصعا 
الاام  افطظ  ضمظعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 

سطى أطعالعط وأسراضعط ودطائعط.

اصرأ شغ عثا السثد:
- تةثد الصاال وجفك الثم الترام غرب السعدان خراع 

   تعل البروة والسططئ  ...٢

- الرئاجئ الاعظسغئ وطسارضععا خراع السئغث طظ أجض 

   ترضغع الئقد   ...٢

- زغارة العشث العزاري افردظغ لطسططئ الفطسطغظغئ جاءت لاتصغص  

   طضاجإ جغاجغئ واصاخادغئ سطى تساب صدغئ شطسطغظ  ...٤

- اقظصقبات السسضرغئ وإخراج الةغعش طظ أذرعا ...٤
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كلمة العدد

طع  ضئغرة  طعاجعئ  وصعع  خطر  طظ  روجغا  تثرت 
الشرب طا لط تفضر أطرغضا وتطفاؤعا بةثغئ شغ تصثغط 
اتامال  إلى  أغدا  وأحارت  لمعجضع،  أطظغئ  ضماظات 
الاخرغتات  وجاءت  أوروبغئ،  خعارغت  أزطئ  تثوث 
الثارجغئ  وزغر  ظائإ  رغابضعف  جغرغغ  أدقعا  الاغ 
الروجغ شغ إغةاز ختفغ شغ طعجضع وجط تعترات 
طاخاسثة بغظ روجغا والشرب بسئإ أوضراظغا وتحث 

سسضري روجغ بالصرب طظ تثودعا.
وشغ اتخال سئر رابط شغثغع غعم البقباء اجاعثف ظجع 
شاغض الاعتر، ذطإ الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ طظ 
ظزغره افطرغضغ جع باغثن تصثغط ضماظات أطظغئ لروجغا 

بعصش تمثد تطش حمال افذطسغ حرصاً.
إلغه  جغآول  طا  لارى  تظازر  إظعا  روجغا  وصالئ 
تعصع  السثاجئ  طظ  إن  صال  رغابضعف  أن  رغط  ذطئعا 
باغثن  تثر  المصابض  وشغ  الدماظات،  سطى  التخعل 
تطك  طظ  بضبغر  أضئر  جاضعن  الشجو  تثاسغات  أن  طظ 
الاغ ترضاعا تثاسغات غجو الصرم سام ٢٠١٤م، أي أن 
أطرغضا جاضعن طساسثة لفرض سصعبات صاجغئ سطى 
طعجضع تآدي إلى خروجعا طظ الظزام المالغ السالمغ 
بسصعبات اصاخادغئ لط ترعا روجغا طظ صئض، وطسطعم 
طظ  طثاطفئ  فظعاع  أخقً  غثدع  روجغا  اصاخاد  أن 

السصعبات افطرغضغئ وافوروبغئ طظث أزطئ الصرم.
ولطعصعف سطى تصغصئ افزطئ ظصعل وباهللا الاعشغص:

إن أزطئ أوضراظغا طسصثة بحضض ضئغر وعغ تصع ضمظ 
الخراع الروجغ افطرغضغ افوروبغ وعغ طسألئ تغاة 
بالظسئئ لروجغا وطخطتئ اجاراتغةغئ ضئرى وخطغرة، 
التحعد  روجغا  تتحث  وأعمغاعا  خطعرتعا  وفجض 
الضئغرة لمتاولئ شرض تض دبطعطاجغ تصئطه؛ بمسظى 
آخر إن عثف التحعد لغسئ الترب الفسطغئ وإق لصام 
بعتغظ بشجوعا ولط غظازر لضظه أراد طظ التحث تتصغص 

أعثاف جغاجغئ تتئ التحث السسضري عظاك.
أطا افعثاف الاغ ترغث روجغا تتصغصعا طظ عثه افسمال 
شعغ: سثم ضط أوضراظغا إلى تطش الظاتع، وعغ طسألئ 
تمبض خطاً أتمر بالظسئئ لعا تغث تسائر أوضراظغا ججءًا طظ 
دائرة ظفعذعا الطئغسغ وطةاقً فطظعا الصعطغ، بض إظعا 
تسائرعا طعذظ ظحأة افطئ الروجغئ ذات السرق والاارغت 
والبصاشئ المحارضئ، إضاشئ إلى وجعد أصطغئ ضئغرة طظ 
افوضراظغغظ الروس، وصث أوضح بعتغظ طرارًا وتضرارًا أظه 
غرى ذمعح أوضراظغا لقظدمام إلى طظزمئ تطش حمال 
افذطسغ باسائاره تعثغثًا وجعدغاً، وق غرى أي جئإ 
لاصثغط تظازقت اآلن بسث جظعات طظ الدشط طظ أطرغضا 
وأوروبا بحأن عثه الصدغئ. وطظ المسطعم أن تعجغع 

تطش الظاتع ضان سطى طراتض عغ:
سئر  وذلك  آذار/طارس ١٩٩٩،  شغ ١٢  افول:  الاعجع 
ضط الاحغك، والمةر، وبعلظثا، طع وجعد رطجغئ ضئغرة 

لفخغرة، تغث ضاظئ شغ السابص طصر تطش وارجع.
أدى  الثي  آذار/طارس ٢٠٠٤،  شغ ٢٩  الباظغ:  الاعجع 
إلى ضط بطشارغا، وإجاعظغا، وقتفغا، ولغاعاظغا، وروطاظغا، 

وجطعشاضغا،  وجطعشغظغا.
الاعجع البالث: طظ ظغسان/أبرغض ٢٠٠٩ تاى الثاطج 
ألئاظغا،  بدط  وذلك   ،٢٠١٧ تجغران/غعظغع  طظ 
وضرواتغا، والةئض افجعد، وصث تثططاعا أتثات أوضراظغا، 
وتأزم  روجغا،  إلى  الصرم  ججغرة  حئه  سعدة  أو  وضط 

السقصات بغظ الئطثغظ، وخعق إلى حئه اظعغارعا.
ضط  خطعرة  السمغصئ  والثولئ  بعتغظ  غثرك  واآلن 
روجغا  طظ  أوضراظغا  صرب  بسئإ  الظاتع  إلى  أوضراظغا 
وطتاولئ  افجعد  الئتر  شغ  الثاشؤئ  بالمغاه  وسقصاعا 
سسضرة الئتر وإسادة بتث ضط الصرم لروجغا، شالمسألئ 

طسألئ خظص وجعدي لروجغا وطسألئ تغاة أو طعت.
أطا أعثاف أطرغضا شعغ:

١- ذسظ روجغا شغ خاخرتعا، وتعثغثعا شغ طةالعا 
الثول  عثه  وأخث  وخظصعا،  تصغصغاً  تعثغثًا  اإلصطغمغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لمسرشئ أجئاب ذلك وتثاسغاته ظساسرض افطعر 
الاالغئ:

 !٪٤٥ ظتع  صغماعا  طظ  السمطئ  خسرت  لصث  ظسط   -١
طصابض الثوقر طظث بثاغئ السام وظتع ٣٠٪ طظث ظعاغئ 
حعر تحرغظ افول. وضض ذلك بسئإ ارتفاع المثغعظغئ 
الثغظ  دشع  سظ  والسةج  الساجطئ  الثغعن  واجاتصاق 
طعط  دور  افطعر  شطعثه  افجض،  تطعل  سظث  المساتص 
شغ اظثفاض صغمئ السمطئ. شالمثغعظغئ الثارجغئ تسئما 
أسطظئ وزارة المالغئ الارضغئ باارغت ٢٠٢١/٣/٣١ بطشئ 
ظتع ٤٤٨,٤ ططغار دوقر، وأن أخض الثغظ عع ٢٦٢,١

ططغار دوقر، وصث تداسش بالربا بةاظإ دشع الاأطغظات سطى 
الثغعن. وبطشئ الثغعن الساجطئ الاغ غاططإ سطى ترضغا 
أداؤعا خقل سام واتث ظتع ١٦٨,٧ ططغار دوقر. ولثشع 
الثغعن تتااج إلى اقجاثاظئ طظ جعات أخرى وعضثا 
عظاك  أن  وغزعر  الثغعن.  دشع  دواطئ  شغ  تثور  تئصى 
سةجًا سظ دشع عثه الثغعن الساجطئ، وعغ تثشع بالسمقت 
افجظئغئ الخسئئ ضما عع طسطعم. شةثولئ دشع الثغعن 
تدشط سطى اقصاخاد الارضغ. شارتفع السةج شغ الثشع 
شغ حعر تحرغظ افول الماضغ طظ ٣,٧ ططغار دوقر إلى 
١٢ ططغار دوقر شغ حعر تحرغظ الباظغ الماضغ. وطظ 
المظازر أن غضعن السةج شغ حعر ضاظعن افول الةاري 
تاى  السةج  غضعن  أن  وغاعصع  دوقر.  ططغار   ١٠,٤ ظتع 
أحعر الخغش الصادطئ بمسثل ٩ ططغارات دوقر حعرغا، 
افتراك  اقصاخادغغظ  بسخ  تعصسات  تسإ  وذلك 
الطعم  غطصغ  أن  أردوغان  وتاول  الئظعك.  شغ  الساططغظ 

أردوغان
جسةسئ بق ذتظ

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

آال
اب ج

جع

الاعمئ  سطى  لتط  بئغئ  الئثاغئ  طتضمئ  طظ  بصرار  التب  أبع  تسغظ  الفاضض  المربغ  اتاةاز  السططئ  أسادت 
ذاتعا الاغ اخاطفاه بسئئعا افجعجة افطظغئ غعم ٢٠٢١/١١/١٧م، لغمدغ بسثعا بقبئ أجابغع طظ اقساصال 
السغاجغ لثى الحرذئ وافطظ العصائغ والمثابرات، ق لحغء جعى أظه سطط ذقبه اقظاماء لراغئ رجعل اهللا 
وطساظغ وتثة المسطمغظ، لافرج سظه بسث بقبئ أجابغع طظ اقساصال الزالط. وسطى طا غئثو لط تطص السططئ 
وأجعجتعا رؤغئ طحاعث اتافال وشرح أعالغ باغر وتعجان وبغئ لتط باإلشراج سظ المربغ الفاضض، والثي 
واقجاسمار  الفرصئ  أسقَم  وظئثعط  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  راغئ  اإلجقم،  لراغئ  شطسطغظ  أعض  اظاماء  طثى  سضج 
وبططةئ السططئ وغطرجاعا. شأسادت الغعم اتاةازه بصرار طظ المتضمئ الاغ اظخاسئ إلرادة افجعجة افطظغئ 
دون خعف طظ اهللا وساصئئ طساداة اإلجقم وراغئ اإلجقم. وسصإ ذلك أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ سئر تسطغص سطى خفتاه: لضظ لغضظ شغ طسطعم السططئ وأبعاصعا وأجعجتعا بأن أعض 
شطسطغظ غظامعن لثغظعط وغتئعن رجعلعط ولظ غبظغعط سظ ذلك صعة سطى وجه افرض، وجغئصى الحرشاء 
شغ شطسطغظ غظئثون السططئ وأسمالعا وخغاظاتعا، ولظ غاتعل أعض شطسطغظ غعطا إلى طرتجصئ ضالسططئ الاغ 

تظاخإ اإلجقم وأعض شطسطغظ السثاء إرضاء لطشرب وغععد، والساصئئ لطماصغظ.

السلطة الفلسطينية تعيد احتجاز المر الفاضل حس أبو الحج

السآال: ععت الطغرة الارضغئ إلى أدظى طساعغاتعا شغ شارة صخغرة شثسرت أضبر طظ ٣٠٪ طظ صغماعا خقل 
أصض طظ حعرغظ وخسرت أضبر طظ ٤٥٪ طظ صغماعا طظث بثاغئ السام الةاري. وتداسش الادثط إلى ظتع ٢١٪ 
وارتفسئ افجسار بحضض ططتعظ. سطما بأظعا شغ تعاٍو طسامر طظث سام ٢٠١٣. شما أجئاب ذلك؟ وضغش تسالب 

عثه افزطئ وغاعصش اقظثفاض؟ وطا اظسضاجاتعا سطى اظاثابات سام ٢٠٢٣م؟



افربساء ١١ طظ جمادى افولى ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٥ ضاظعن افول/دغسمئر  ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٦٩

ضبر التثغث شغ وجائض اإلسقم شغ افّغام افخغرة سظ 
تخسغث الثطاب بغظ الماخارسغظ شغ تعظج، الرئغج 
صغج جسّغث طظ جعئ وطسارضغه وطظعط راحث الشظعحغ 
رئغج طةطج الظعاب ورئغج ترضئ الظعدئ، طظ جعئ 
أخرى. والاخسغث شغ الثطاب المصخعد طا جاء شغ ضقم 
راحث الشظعحغ غعم ١١/٢٧ غعم صال: "الئرلمان سائث 
أتإ طظ أتإ وضره طظ ضره"، بّط طا جاء شغ خطاب 
بمظاجئئ   ٢٠٢١/١١/٣٠ غعم  جسّغث  صغج  الرئغج 
اجاماسه بالمةطج افسطى لطةغعش، وشغ خطابه طثح 
سطى  لطتفاظ  تئثله  لما  السسضرغئ  المسطتئ  الصعات 
الثولئ والثشاع سظ العذظ، طحغثا بثورعا شغ تأطغظ 
جغر اقظاثابات واقطاتاظات العذظغئ وتمقت الاطصغح.

التاشض  وباارغثعا  بحسئعا  صعغئ  تعظج  أّن  وأضث 
الخادصغظ  إلى  بتاجئ  وعغ  وافطةاد  بالئطعقت 
السمض  طعاخطئ  إلى  الةغح  ودسا  لطعذظ،  المثطخغظ 
طظ أجض تتّمض افطاظئ ضاططئ لطاخثي لضض طظ غاربص 
بئقدظا ولاتصغص آطال الحسإ وسثم إغعاطه بصعاظغظ لظ 
تةث ذرغصعا إلى الاطئغص. (شغ إحارة إلى الصاظعن سثد 

٣٨ الثي خادق سطغه طةطج الظعاب).
وطآجساتعا  جائشئ  لصمئ  لغسئ  الّثولئ  "إّن  وصال: 
جائصى صائمئ... وأّن ضض طظ غسمض سطى ضرب الثولئ 
غظج  ولط  واعط".  شعع  طآجساتعا  إلى  الاسطض  أو 
الثجاعر  وشص  السمض  سطى  الاأضغث  جسّغث،  الرئغج 
والامسك باتارام التصعق والترغات وتطئغص الصاظعن 

سطى الةمغع سطى صثم المساواة".
سطى  وبالاالغ  الثطاب  شغ  تخسغث  أطام  ظتظ  شعض 
أبعاب طرتطئ جثغثة شغ افزطئ السغاجغئ شغ تعظج؟ 
وطا دواشع عثا الاخسغث؟ وطا عغ غاغاته؟ وعض عع طظ 

أجض طخطتئ الئقد؟
خطاب الرئغج: تخسغث أم رّد شسض طسااد؟

خطاب الرئغج جاء شغ جغاق الرد سطى ضقم الشظعحغ 
وطساحاره رغاض الحسغئغ الثي صال: "إّن طةطج الظعاب 

سائث وأول أسماله إبطال صرارات ٢٥ جعغطغئ".
ضقم  سطى  شسض  رد  خطاب  عع  الرئغج  شثطاب  إذن 
طظ  ظفسعا  العتغرة  سطى  الثطاب  وجاء  طسارضغه، 
الاثعغظ والاعثغث بط الاأضغث سطى أّن طساره طاض وق 
تراجع شغه، وعثا لغج تخسغثا طظ الرئغج إظما تاشر 
سطى الطعةئ والمخططتات ظفسعا، شضض خطابات جسّغث 
جعاء طظث ٢٥ تمعز/غعلغع بض طظث تمقته اقظاثابغئ 
تاى  جثغثا  تتمض  ق  الرئغج  شثطابات   .٢٠١٩ شغ 
الةمغع  طظ  وطساعةظئ  طمطعلئ  بض  طاعصسئ  خارت 
تصغصغ  شسض  دون  ظفسعا،  المعثدة  الثطابات  تاضرر 
سطى افرض، بض طا غراه الةمغع سةج غجداد طع افغام، 
وتجداد طسه خسارة المآغثغظ ضض غعم، وغجداد طسه 
إدراك أّن الرئغج ق غساطغع حغؤا، شعع لط غساطع 
الةظعب  طثن  أضئر  شغ  المظجلغئ  الظفاغات  طحضطئ  تض 

خفاصج شأظى له أن غتض طا عع أسصث طظعا؟!
خطاب الشظعحغ رئغج الئرلمان تخسغث طثروس... 

لماذا؟
الثخعم  خطابات  ظصرأ  السةج  طظ  اإلذار  عثا  وشغ 
"الئرلمان  الشظعحغ:  ضطمئ  الظعدئ،  ترضئ  وبثاخئ 
سائث أتإ طظ أتإ وضره طظ ضره"، بّط ضطمئ طساحاره 
صرارات  ضض  وغئطض  جغسعد  الئرلمان  أّن  السغاجغ 

الرئغج، عغ الاغ غخثق سطغعا تخسغث.
شالاخسغث إذن جاء طظ ترضئ الظعدئ، وظرى عثا الاخسغث 
شغ طسار واضح شفغ ٢٦ تمعز/غعلغع اظستإ الشظعحغ 
وأظخاره طظ أطام الئرلمان (بسث طعصش صطر والثارجّغئ 
وتغظعا  الاعثئئ)  ووجعب  الاخسغث  بسثم  الئرغطاظّغئ 
تضطط الشظعحغ صطغق ولعح بالاظازل وتاى باقجاصالئ، 
بّط ضان إخراج افظخار إلى الحارع تتئ سظعان حسئغ 
ق تجبغ (طعاذظعن ضّث اقظصقب) وضط سظاخر سطماظغئ 
لمظزمات  ظاعرغئ  صغادة  تتئ  التراك  باجط  تاضطط 
المةامع المثظغ، شغ اجاسراض لطصعة طرتغظ طرة غعم 
١٠/١٠ وأخرى شغ حعر ١١ أطام طئظى الئرلمان، بّط 
جاء تخرغح الشظعحغ المسافج أّن "الئرلمان سائث أتإ 
اقتتاد  دسعة  طع  بالاجاطظ  ضره"،  طظ  وضره  أتإ  طظ 
الاغ  إجئاظغا  شغ   ١٤٣ دورته  شغ  الثولغ  الئرلماظغ 
حارك شغعا ٥ ظعاب طظ الئرلمان المةمث، وعغ دسعة 

صغادات المسغرغئ شغ غرب دارشعر، وتساعثوا سطى سثم 
اقساثاء لتغظ صغام طآتمر الخطح، وصث وصع سطى عثا 

اقتفاق أضبر طظ خمج سحرة طظ اإلدارات افعطغئ.
٢٠٢١/١٢/١١م،  شغ  برس  جــعدان  طعصع  وبتسإ 
سظ  طظاوي  أرضع  طظغ  دارشــعر  إصطغط  تاضط  أسطظ  شصث 
تئظغه طئادرة لةان المصاوطئ واإلجسام البعرغئ والحئاب 
المساصطغظ بةظعب دارشعر الاغ تعثف إلى وصش الظجاسات 
والسظش الصئطغ باإلصطغط وطتاربئ خطاب الضراعغئ وأن 
طئادرتعط تاثث طظ التعار طظعةاً لمسالةئ الظجاسات بثقً 
سظ الفجع وأخث البارات بغظ الصئائض، تتئ حسار (التض 
شغ السثل والتعار وصئعل اآلخر). وغغرعا طظ الاثئطات 
الاغ غرتضئعا تضام المظطصئ، تغث ظعه والغ غرب دارشعر 
طعام  ذات  طحارضئ  صعة  تحضغض  إلى  إدرغج  العادي 
خاخئ لتسط الافطاات افطظغئ شغ وقغات دارشعر، وصال: 
"إظظا ظرغث تةمغع عثه الصعات شغ طسسضر جثغث السغض 
دارشعر".  وجظعب  وغرب  حمال  وقغات  شغ  واظاحارعا 

(جعظا ٢٠٢١/١٢/١١).
تخرغتات  شغعا  غخطح  ق  الافطاات  وضئط  افطظ  إن 
وإظما  سطماظغ،  ظزام  ظض  شغ  وعظاك  عظا  سحعائغئ 
تتااج إلى ظزام طظ سصغثة أعض الئقد، تطئص أتضاطه 
شغ دولئ صائمئ سطى اإلجقم السزغط، عغ دولئ الثقشئ 
سطى  حثد  صث  شاإلجقم  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
طظع اقصااال، بض خعر الظاس شغ بعتصئ واتثة، شضاظئ 
أتضاطه جاطسئ لطظاس ضاشئ، ولط غسائر الظاس سطى أجج 
اإلظسان  صداغا  تسالب  أتضام  شعغ  جععغئ،  أو  صئطغئ 
باسائاره إظساظاً ق بأي اسائار آخر، شةسض المطضغات الساطئ 
الاغ غاخارع تعلعا أعض دارشعر طع الحرضات وبسخ 
افشراد عغ ططضاً لضض الظاس، ضما جسض افتراش لطئعائط 
السائمئ ولغسئ لفؤئ دون أخرى. أطا التضط شعع صائط 
المتاخخات  شضرة  غحارط  ولط  اإلجقم  أجاس  سطى 
الصئطغئ الاغ غاط اقتفاق سطغعا شغ طعائث المفاوضات، 
وإظما ضما صال الفاروق رضغ اهللا سظه: "ق غصدغ بغظ 
الظاس إق تخغش السـصـض أرغإ السصثة ق غططع طظه سطى 
سعرة وق غتظص سطى جرة وق تأخثه شغ اهللا لعطـئ قئـط".

إن الثغظ غاسرضعن فطظ الظاس وأطعالعط وأسراضعط، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  الثاخطغ  افطظ  دائرة  شإن 
سطى طظعاج الظئعة، ترجض الحرذئ لمطاردتعط، وإغصاع 
صطع  أو  الصاض،  أو  ْطإ،  والخَّ بالصاض  سطغعط  السصعبئ 
أغثغعط وأرجطعط طظ ِخقف، أو ظفغعط إلى طضان آخر، 
ينَ  الَّذِ اءُ  ــزَ جَ ا  ﴿إنَّمَ الضرغمئ:  اآلغئ  شغ  جاء  طا  تسإ 
أَنْ  اداً  فَسَ ضِ  األَرْ فِي  نَ  وْ عَ يَسْ وَ ولَهُ  سُ رَ وَ هَ  اللَّ بُونَ  ارِ يُحَ
الَفٍ  نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ مْ وَ يهِ دِ طَّعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ لَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ يُ

.﴾ ضِ نْ األَرْ ا مِ وْ نفَ أَوْ يُ
ودائرة افطظ الثاخطغ تصاخر سطى اجاثثام الحرذئ شغ 
طتاشزاعا سطى افطظ، ولغج صعة أطظغئ طحارضئ طظ 
ترضات طامردة وجماسات صئطغئ طسطتئ وحرضات أطظ 
الثقشئ،  ظض  شغ  لعا  وجعد  ق  الاغ  غغرعا،  وق  خاخئ 
تساثثم  وق  الحرذئ،  الثقشئ  دولئ  تساثثم  وإظما 
غغرعا إق شغ تالئ سةج الحرذئ سظ إصرار افطظ، شاططإ 
سظث ذلك طظ الثطغفئ أن غمثعا بصعات سسضرغئ أخرى، 
أو بصعة طظ الةغح، تسإ طا تثسع التاجئ إلغه. شعض 
رب  أتضام  إلى  شغسعدوا  دارشعر  وأعض  التضام  غرسعي 
السالمغظ الاغ شغعا الظةاة وافطظ واقجاصرار شغ التغاة 

 !الثظغا، والفقح شغ اآلخرة؟
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

اسائرعا الشظعحغ (والمراصئعن) اساراشا خرغتا بالئرلمان، 
وضان الئرلمان افوروبغ شغ وصئ جابص صث خّعت سطى 
صرار طظ ١٤ ظصطئ ضّث إجراءات ٢٥ تمعز/غعلغع وأرجض 
ظسثئ طظ الصرار إلى رئغج الئرلمان راحث الشظعحغ، شغ 
اساراف واضح بالئرلمان ورئغسه. وواضح طظ عثا المسار 
أّن الشظعحغ وترضاه غةثون الثسط السغاجغ والمسظعي 
طظ اقتتاد افوروبغ وطظ اتتاد الئرلماظغغظ الثولغغظ، 
واجاظادا إلى عثا الثسط خسث الشظعحغ شغ خطابه ضث 
الرئغج؛ شغ تخرغح طسافج، اجافج الرئغج (الثي خارت 
بالمةطج  اجاماسه  اجاشض  الثي  طاعصسئ)  أشساله  ضض 

افسطى لطةغعش لغرد سطى تخرغتات الشظعحغ.
وغئثو أّن الرئغج اجُاثرج لغصعل طا صاله أطام طةطج 

الةغعش لاظططص ساخفئ طظ الردود طظ ضّض افتجاب 
والمظزمات ضث صغج جسّغث تاعمه جمغسعا بأّظه غجّج 
سظ  بالةغح  وغثرج  جغاجغئ  خخعطئ  شغ  بالةغح 
ق  الةغح  (إذ  الةغح  خمئ  وأطام  المسروف.  تغاده 
دور له إق المتاشزئ سطى طآجسات الّثولئ) واظتسار 
الثسط السغاجغ لطرئغج جسّغث جعاء طظ طآغثغه شغ 
الثاخض أو طظ شرظسا الاغ ق ظراعا تترك جاضظا رغط 

دسمعا افولغ لصغج جسّغث.
والتاخض أّن المحعث شغ تعظج إظعاك لطصعى وإعثار 
لططاصات وتغؤغج لطظاس، شغ ظض أزطئ اصاخادغئ تثظص 
الّظاس وتةّعسعط، تّاى غرضعا بما جُغصّثم لعط، وتّاى 

غضفروا بالبعرة وطا جطئاه سطغعط.
وخقخئ افطر: الخراع التصغصغ، أذراشه، طعضعسه 

وطا غةإ شسطه
شخراسعط  السئغث،  خراع  شغ  تضمظ  ق  افزطئ  تصغصئ 
أجغادعط  غعّجعه  خراع  عع  إّظما  بإرادتعط،  غضعن  ق 
شغاخارسعن إذا أراد لعط افجغاد ذلك وجغضفعن سظ 

الخراع تغظ غآطرون بالاخالح والاعاشص.
ظسط جغظاعغ الخراع بغظ أجظتئ السططئ شغ تعظج 
بعاتش غأتغعط طظ وراء الئتار، ولضظ المساسمر طا زال 
طفاخض  شغ  الاسطض  بخثد  فظه  الظاس  إحشال  غرغث 
الثولئ والئقد، غآجج لاعازظات جثغثة بثل تطك الاغ 
أجصطاعا البعرة. ظسط لظ غظاعغ الخراع إق بسث أن ُغاّط 
السفراء وضع افجج الةثغثة الاغ تدمظ لعط أّن دول 
المظطصئ جائصى ضغاظات طفضضئ تابسئ، وتغظعا جاسطظ 
طظ  سعث  صثغط،  جثغث  سعث  وبثاغئ  الخراع  ظعاغئ 

اقجاسمار والعخاغئ سطى بطثان الثغمصراذغئ الظاحؤئ.
ولّإ المسألئ الاغ ق غةإ أن تشغإ سظ الئال، أّن افطئ 
اإلجقطغئ الغعم وطظعا تعظج بثأت بعرة سطى افوضاع 
الاغ تسئئئ شغعا الثغمصراذغئ والرأجمالغئ، وأّن عثه 
البعرة خارت ُتعثد العجعد الرأجمالغ، وتعثد العغمظئ 
افطئ  أّن  لقجاسمار  افضئر  الاعثغث  وأّن  اقجاسمارّغئ، 
الاغ غعاجععا عغ أطئ اإلجقم السزغط تارغثعا تاشض 
تحرئإ  بثأت  أبظاءعا  وأّن  واقظاخارات،  بافطةاد 
أسظاصعط ظتع دغظعط غرغثون اجاسادة بطثعط ودغظعط 

وأطةادعط، ظسط عثا عع الخراع التصغصغ، أذراشه:
- الطرف افول: المساسمر وغامبض شغ أوروبا وبرغطاظغا 
وأطرغضا الاغ تظزر إلى بقدظا ضمعصع اجاراتغةغ ترغث 
أن تاتضط شغه؛ وطظه تاتضط شغ حمال أشرغصغا، وعثا 
الّطرف غساسمض الرئاجئ والئرلمان وافتجاب وطظزمات 

طا غسمى بالمةامع المثظغ،... لاتصغص طراده.
- أطا الطرف الباظغ شغ الخراع شعط أعطظا شغ تعظج، 
الثغظ صاطعا بائرغظ سطى طظزعطئ اقجاسمار، وطسعط 
تجب الّاترغر الثي غثسع إلى صطع الظزام ورطعزه وإصاطئ 
بثأه  طا  تساأظش  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
أّطا طعضعع الّخراع:

المسطمعن  وأّطا  والسغطرة،  العغمظئ  غرغث  المساسمر 
شغرغثون الاترر، وغرغث لعط اإلجقم أن غظصثوا أظفسعط 
وطظ  وجئروتعا  الرأجمالغئ  ظطط  طظ  الئحرغئ  ضض  بض 

اجاسئاد الثغمصراذغئ لطئحر.
شطجم الغعم العسغ سطى تصغصئ عثا الخراع، وأن ظسغر به 
شغ اقتةاه الختغح؛ الاخثي لطضاشر المساسمر وأدواته، 
وأن ظصطسعط وظصطع ظفعذعط، عثا عع افجاس، وواجإ 
وتظعغ  تثسمه  افطئ  خش  شغ  تصش  أن  الةغعش  سطى 

 خراع السئغث عثا

تةثد الصاال وجفك الثم الترام غرب السعدان
خراع تعل البروة والسططئ

حعثت شغ افغام الماضغئ، طظاذص شغ غرب السعدان، 
وبثاخئ طتطغئ جئض طعن حمال الةظغظئ غرب دارشعر، 
افطط  طضاإ  سظ  خادر  تصرغر  أشاد  شصث  داطغئ،  أتثاباً 
الماتثة لطحآون اإلظساظغئ (أوتحا)، أظه شغ ٢٠ تحرغظ 
الصئطغئ  اقحائاضات  تخاسثت  الماضغ،  الباظغ/ظعشمئر 
بغظ الئثو والمجارسغظ طظ صئغطئ المسغرغئ، وشغ ٢٥ طظ 
الحعر ظفسه أسطظئ افطط الماتثة، طصاض المؤات وترق 
السرب  الئثو  بغظ  صئطغ  اصااال  جراء  الصرى،  طظ  الضبغر 
غرب  وقغئ  شغ  طعن  جئض  بمظطصئ  المسغرغئ،  وصئغطئ 
دارشعر، أصخى غربغ السعدان، وأضاف المضاإ افطمغ، 
وشصا لطئغاظات الاغ جمسئ خقل الاصغغط المحارك بغظ 
الباظغ/ تحرغظ  بغظ ٢٩  تط  الثي  اإلظساظغئ  العضاقت 
داخطغا  ظجح  الةاري،  أول/دغسمئر  ضاظعن  و٢  ظعشمئر 
٦,٦٦٥ حثخا إلى صرغاغ عغةطغةئ وجغطغ بالمظطصئ، 
وصرى شغ وقغئ حمال دارشعر، شغما سئر تعالغ ٢,٢٦١

حثخا إلى تحاد اسائارًا طظ ٣٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
الماضغ. (الصثس السربغ ٢٠٢١/١٢/١٢م).

والةثغر بالثضر أن جئض طعن اضاسإ حعرته بإتثى 
أعط المتاضمات السغاجغئ شغ تارغت السعدان التثغث 
ضث ظائإ الرئغج السابص جسفر ظمغري، وضان عثا الةئض 
طتعر شدغتئ اجاثئاراتغئ بططعا طثغر طظزمئ ألماظغئ 
تاول جرا اجاشقل الغعراظغعم الدثط المعجعد شغ الةئض 
تتئ غطاء تصثغط اإلغابئ لطسضان المتطغغظ الماأبرغظ 
ظغعز  (جضاي  المظطصئ  ضربئ  الاغ  الطاتظئ  بالمةاسئ 

السربغئ ٢٠٢١/١٢/١٠).
وطما غةثر ذضره أن الارضغئئ السضاظغئ شغ دارشعر صث 
خممئ سطى أجج صئطغئ طظث سعث اقجاسمار الئرغطاظغ، 
لطمسالغئ،  ــعر  دارش إصطغط  طظ  الةظعبغ  الةجء  شضان 
ضطئج  وطتطغئ  افرظصا،  لمةمعسئ  أسطغ  والحمالغ 
لصئغطئ الِصِمر، وأطا جئض طعن شططمسغرغئ وجمعا أظفسعط 
طسغرغئ جئض، وظةث أن حرق العقغئ ترضغئاه طثاططئ 
طظ صئائض حاى. وضاظئ بسخ الصئائض السربغئ تاظصض 
شغ سمعم المظطصئ لطرسغ، وصث صسط اقجاسمار عثه 
المظاذص إلى تعاضغر تثاص ضض صئغطئ بعاتثة طظعا، 
وعضثا تط تعزغع الارضغئئ السضاظغئ سطى أجج صئطغئ، 
واجامرت التضعطات الماساصئئ سطى الظمط ظفسه، وتاى 
إظعا جسئ لارضغج الصئطغئ وجسطاعا ضمظ تخص تعزغع 
عثه  شغ  الصئائض  بغظ  الخراع  شاحاث  والسططئ  البروة 
المظطصئ بسئإ خغرورة المطضغات الساطئ؛ طظ أتراش 
وطسادن، تضرا سطى صئائض طسغظئ وغخسإ سطى اآلخرغظ 

التخعل سطغعا.
وشغ ضض عثه افتثاث الاغ وصسئ شغ افغام الماضغئ، 
لط تاثخض التضعطئ لتسمعا، بض سادت الفعضى طرة 
وجطئئ  الثطاء،  شأعثرت   ٢٠٢١/١٢/٢ غعم  أخــرى 
افطعال، وعاضئ افسراض ذعال الحعرغظ الماضغغظ، 
ضاربغظ سرض التائط بصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َلْظ ُتْفَاَظ ُأطَِّاغ 
ُصْطُئ:  َواْلَمَصاِطُع»  َوالاََّماُغُض،  الاََّماُغُج،  ِشغِعُط  َغْزَعَر  َتاَّى 
َغا َرُجعَل اهللاَِّ َطا الاََّماُغُج؟ َصاَل: «الاََّماُغُج: َسَخِئغٌَّئ ُغْتِثُبَعا 
الظَّاُس َبْسِثي ِشغ اْإلِْجَقِم» ُصْطُئ: َشَما الاََّماُغُض؟ َصاَل: «َتِمغُض 
اْلَصِئغَطُئ َسَطى اْلَصِئغَطِئ َشَاْسَاِتضُّ ُتْرَطَاَعا» ُصْطُئ: َشَما اْلَمَصاِطُع؟ 
َصاَل: «َجْغُر اْفَْطَخاِر َبْسُدَعا إَِلى َبْسٍخ َتْثَاِطُش َأْسَظاُصُعْط 
ِشغ اْلَتْرِب» المساثرك لطتاضط، بسث عثا الصاض، جمسظا 
باضعغظ  تظادي  والمرضج  العقغئ  تضعطئ  طظ  بأخعات 
لةظئ أطظغئ طحارضئ طظ صعات افطظ والةغح، والترضات 
عغئئ  وشرض  افطظ  وتفر  السقح  لةمع  المسطتئ، 
الثولئ. وشغ غعم الةمسئ ٢٠٢١/١٢/١٠ اجامع بسخ 

الرئاجئ الاعظسغئ وطسارضععا
خراع السئغث طظ أجض ترضغع الئقد
ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث الظاخر حعغثئـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط طحرف*ـ  ـ 

طع تةثد الصاال الصئطغ، شغ طظاذص سثغثة طظ ضردشان ودارشعر؛ غربغ السعدان، تثر الظاذص الرجمغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ السعدان، افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) التضعطئ طظ طشئئ الاراخغ شغ تفر أطظ 
الظاس؛ وتمطعا المسؤعلغئ ضاططئ سما غةري طظ اصااال صئطغ، وأضث أبع خطغض شغ بغان ختفغ أخثره افربساء، 
٠٨ ضاظعن افول: إن اإلجقم صث حثد سطى ترطئ الثطاء، وترطئ اقصااال سطى افجاس الصئطغ، وإن اقظفقت 
افطظغ، واقصااال الصئطغ، وغغرعما طظ الفعضى جئئه عع ترك ظزام اإلجقم السادل بغظ الظاس، والاتاضط 
إلى أظزمئ الةعر، وشغ ظض شخض الثغظ سظ الثولئ وتفحغ الصغمئ المادغئ تتعلئ ططضغات الئقد الساطئ، 
الاسثغظ.  طظاذص  سطى  لغتعز  الصرى  غئغث  جقح،  تاطض  وضض  صعة  خاتإ  شضض  ظصمئ،  إلى  الثعإ،  وبثاخئ 
وخاط أبع خطغض الئغان طآضثا فعض دارشعر وضردشان وسمعم السعدان: إظه ق طثظغئ وق سسضرغئ تعجث التغاة 

الضرغمئ، وق خقص وق أطظ وق أطان إق شغ ظض ظزام اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

 رغم أنف السالم المزعوم!!
ً
ف دما غرب السودان ي



 السثد ٣٦٩  ٣      افربساء ١١ طظ جمادى افولى ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٥ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢١ طـ  

وعثه الظسئئ أسطى بأربع طرات طظ العثف الثي تثدته 
باعزئ  المسغحئ  ضطفئ  غةسض  طا  أردوغان،  تضعطئ 
البمظ سطى الضبغر طظ السائقت، وسثم صثرة الضبغر طظ 
الظاس سطى جثاد دغعظعط. شصث أسطظئ رئاجئ المغجاظغئ 
تصرغر  شغ  الارضغئ  الةمععرغئ  لرئاجئ  واقجاراتغةغئ 
أخثرته غعم ٢٠٢١/١٢/٢ (أن سثد غغر الصادرغظ سطى 
عثه  ارتفع  المساعطضغظ  طظ  الربعغئ  دغعظعط  جثاد 
السظئ إلى ١٢٧,٢٪ سظ السظئ الماضغئ. سطما أن سثد 
بالربا  اإلصراض  أو  اقئامان  بطاصئ  غساسمطعن  الثغظ 
شغ ترضغا أي الثغظ غساثغظعن بالربا ظتع ٣٥ ططغعن 
حثص. شصث خرح وزغر الثجاظئ والمالغئ لطفغ ألعان 
"أن سثد الثغظ غساسمطعن بطاصات اإلصراض غئطس ٣٤

و٢٥٠ حثخا. وسطغعط دغعن تئطس  و١١٩ ألفاً  ططغعظاً 
٨٧٤ ططغارًا و٣٠٠ ططغعن لغرة ترضغئ".. بغ بغ جغ ترك 

(٢٠٢١/٩/١٤
الظاس  غحةسعن  وطآجساتعا  ورئغسعا  والثولئ   -٣
سطى اقجاعقك تاى غتثث ظمع شغ اقصاخاد، وعثا 
الدار  بالربا  إق  غضعن  وق  اقجاصراض  إلى  غثسععط 
المترم، وق غشغر طظ ذلك أن غثفخ الئظك المرضجي 
بظاء سطى ذطإ أردوغان الصغمئ الربعغئ طظ ٢٤٪ إلى 
١٩٪ بط ظجلئ خقل افحعر افخغرة إلى ١٥٪. وصث تاول 
الرئغج بثلك أن غساشض طحاسر المسطمغظ بصعله أطام 
طةمعسئ تجبه الئرلماظغئ غعم ٢٠٢١/١١/١٧: ("إن الربا 
ظتارب  جعف  ولعثا  ظاغةئ،  عع  والادثط  السئإ  عع 
الادثط وجعف ق ظةسض الربا غستص حسئظا"...)، شطغج 
عظاك شرق شغ الربا بغظ أن غضعن ٢٤٪ أو أن غضعن 
١٩٪ أو أن غضعن ١٥٪ شالربا صطغطه وضبغره ترام، وطظ 
غأضطه وغحرسظ أضطه وغحةسه شصث أذن بترب طظ اهللا 
ورجعله. وصث ورط أغطئغئ الظاس بالربا سطى طثى ١٩

سطى   ،٢٠٠٢ سام  طظث  تجبه  وتضط  تضمه  طظ  ساطا 
أجاس أظه إجقطغ! شحةع الصروض وعغ بالربا تاى 
تاترك سةطئ اقصاخاد وغجغث الظمع الثي غسظغ زغادة 
شغ ترضئ السعق طظ بغع وحراء واجابمار وتصطغض طظ 
الئطالئ. ولضظ ضض ذلك اظصطإ سطى أعض ترضغا سظثطا 
الربعغئ.  اقجاثاظئ  بعاجطئ  اقجاعقك  سطى  أصئطعا 
وصث ازداد شصرعط وبآجعط، وأختاب رؤوس افطعال 
وبثأت  غاثطرون  الظاس  وبثأ  وبراؤعط،  غظاعط  ازداد 
افخعات ترتفع شغ وجعه، وبثأت حسئغاه تظثفخ إلى 
طساعغات طاثظغئ، واقظاثابات الرئاجغئ سطى افبعاب 
جاةري غعم ٢٠٢٣/٦/١٨. إن  أظعا  تغث طظ المصرر 
الظزام الثغمصراذغ السطماظغ الرأجمالغ المطئص تالغًا 
طظ  فظه  الربا  قظاحار  افجاس  الثاشع  عع  ترضغا  شغ 

رضائج عثا الظزام.
٤- وصث سجل الرئغج طتاشر الئظك المرضجي السابص 
سظ  غثاشع  ضان  الثي   ٢٠٢١/٣/١٩ غعم  أصئال  ظاجغ 
جغاجئ الفائثة المرتفسئ وسغظ طضاظه حعاب صاوجغ 
والسمض  الربعغئ  الفائثة  خفخ  طعماه  لاضعن  أوغطع 
شغ  اقجامرار  طع  افجسار  اجاصرار  اجاسادة  سطى 
والرئاجغئ  الئرلماظغئ  اقظاثابات  صئض  اقصاخاد  تغعغئ 
حعاب  الارضغ  المرضجي  الئظك  طتاشر  وصال  الصادطئ. 
المرضجي  الئظك  تثخض  طظ  العثف  ("إن  أوغطع  صاوجغ 
شغ أجعاق السمقت عع الصداء سطى الاثبثب التاخض 
طظ  طعصفظا  طظ  الماراضمئ  الاأبغرات  وإن  السعق.  شغ 
افول  الظخش  شغ  جظطتزه  الراعظئ  الظصثغئ  السغاجئ 
وسجل   (٢٠٢١/١٢/٢ افظاضعل   ..."٢٠٢٢ سام  طظ 
وسغظ  ألعان  لطفغ  والمالغئ  الثجاظئ  وزغر  أردوغان 
طضاظه ظعر الثغظ ظئاتغ وأسطظ سظ ذلك شغ الةرغثة 
الرجمغئ الارضغئ غعم ٢٠٢١/١٢/٢. سطما أظه صث سغظه 
صئض جظئ واتثة بسثطا سجل خعره بغرات ألئغرق غعم 
السغر  شغ  اضطراب  إلى  ذلك  وغحغر   .٢٠٢٠/١١/٩
لاسطغص  وطتاولئ  التطعل،  وذرح  السغاجئ  شغ  وتثئط 

الفحض سطى أحثاص آخرغظ صث سغَّظعط.
شغ  أطرغضا  جغاجات  غثثم  زال  طا  أردوغان  إن   -٥
المظطصئ وغتصص طخالتعا، شعع جائر شغ شطضعا بالامام. 
وطصابض ذلك تسمض سطى دسمه بأحضال طثاطفئ. ولعثا 
وعغ  اقئاماظغ  لطاخظغش  الثولغئ  الحرضات  ظحرت 
لتساب  اإلغةابغئ  تصارغرعا  ظحرت  أطرغضغئ،  حرضات 
أردوغان. شصث ظحرت وضالئ جااظثر آظث بعرز افطرغضغئ 
لطاخظغش اقئاماظغ غعم ٢٠٢١/١٢/١ تعصساتعا بحأن 
ظمع اقصاخاد الارضغ (شرشسئ تعصساتعا لظمع اقصاخاد 
الارضغ خقل السام الةاري بمصثار ١,٢ ظصطئ إلى ٩,٨٪ 
شغ تغظ زادت تعصساتعا لطظمع شغ السام ٢٠٢٢ بمصثار 
٠,٤ ظصطئ إلى ٣,٧٪. وضاظئ صث ظحرت تعصساتعا شغ 
حعر أغطعل الماضغ لظمع اقصاخاد الارضغ لسام ٢٠٢١
بظسئئ ٨,٦٪... افظاضعل ٢٠٢١/١٢/١)، وتطاعا وضالئ 
شغاح افطرغضغئ لطاخظغش اقئاماظغ غعم ٢٠٢١/١٢/٢

تغث ظحرت بغاظا اجاسرضئ خقله تصغغمات بثخعص 
بغاظعا أظه طظ  اقصاخاد الارضغ بحضض إغةابغ. شثضر 
الماعصع أن غظمع اصاخاد ترضغا عثا السام بظسئئ ١٠,٥٪ 
بثق طظ ٩,٢٪ الثي ضاظئ العضالئ صث أسطظئ سظه شغ 
اقصاخاد  لظمع  تعصساتعا  رشسئ  ضما  الماضغ.  أغطعل 
الارضغ خقل السام ٢٠٢٢ طظ ٣,٥٪ إلى ٣,٦٪. وأبصئ 
سطى تخظغفعا اقئاماظغ لارضغا سظث (بغ بغ -). وأحار 
بغان العضالئ إلى (أن ظمع اقصاخاد لارضغا صعي طصارظئ 

ظتع  غاةه  الثخض  طظ  الفرد  ظخغإ  لضظ  بأصراظعا، 
اقظثفاض طظث سام ٢٠١٣ طظ تغث الصغمئ الثوقرغئ"... 
افظاضعل ٢٠٢١/١٢/٣)، وأبصئ وضالئ طعدغج افطرغضغئ 
لطاخظغش اقئاماظغ الثولغئ غعم ٢٠٢١/١٢/٣ تخظغفعا 
وأحارت  جطئغئ،  طساصئطغئ  ظزرة  طع  بغ٢  درجئ  سظث 
العضالئ (إلى أن طثاذر الدسش الثارجغئ الرئغسغئ لارضغا 
غثسط  طا  الةاري،  التساب  سةج  بسئإ  اظثفدئ  صث 
إسادة العغضطئ الاثرغةغئ قتاغاذات الظصث افجظئغ سطى 
أجاس إجمالغ وخاٍف، بشخ الظزر سظ الدسش التالغ 
باصاخاد  تاماع  ترضغا  وأن  الطغرة...  المتطغئ  بالسمطئ 
ضئغر وطاظعع، وأظه طظ الماعصع أن غظمع اصاخاد الئقد 
بظسئئ ١١٪ عثا السام وظسئئ ٤٪ خقل السام ٢٠٢٢
"وضاظئ العضالئ صث تعصسئ شغ تصرغرعا الثي ظحرته شغ 
تحرغظ الباظغ المظخرم أن غظمع اقصاخاد الارضغ بظسئئ 
شعثه   .(٢٠٢١/١٢/٤ افظاضعل  السام"...  عثا   ٪٩,٢
الاصارغر لحرضات الاخظغش افطرغضغئ الثولغئ تسائر دسما 
فردوغان. شغسظغ أن أطرغضا ترغث له الظةاح شغ اقظاثابات 
الصادطئ وعع غصثم لعا الثثطات وق غزعر بثغض صعي له 

شغ الساتئ تاى اآلن.
٦- وغتاول الرئغج الارضغ دسط اقصاخاد والمتاشزئ 
سطى صغمئ السمطئ بةطإ اقجابمارات الثارجغئ والئتث 
سظ اجابمارات ترضغئ شغ الثارج وعع غاةه اآلن ظتع دول 
الثطغب. ولعثا غازل اإلطارات الاغ ذالما تراحص طسعا. 
شصث وخض ولغ سعث اإلطارات طتمث بظ زاغث إلى ترضغا 
غعم ٢٠٢١/١١/٢٤ شغ زغارة رجمغئ بظاء سطى دسعة 
طظ الرئغج الارضغ أردوغان. سطما أظعما صث أجرغا اتخاق 
عاتفغا غعم ٢٠٢١/٨/٣١ بتبا خقله السقصات البظائغئ 
ترضغا  خارجغئ  وزغر  أحار  وسصئعا  اإلصطغمغئ.  والصداغا 
طعلعد جاوغح أوغطع إلى أن أجعاء إغةابغئ تثغط سطى 
السقصات الارضغئ اإلطاراتغئ شغ اآلوظئ افخغرة. وشغ عثه 
الجغارة وصسئ ترضغا واإلطارات ١٠ اتفاصغات شغ طثاطش 
المةاقت بتدعر أردوغان وابظ زاغث. وسصإ ذلك ضاإ 
الغعم  "الاصغئ  تعغار:  طعصع  شغ  تسابه  سطى  زاغث  ابظ 
طئاتبات  وأجرغظا  أردوغان  الارضغ  الرئغج  أظصرة  شغ 
طبمرة. إن المئاتبات ترضجت تعل شرص تسجغج سقصاتظا 
اقصاخادغئ"، بغظما صال رئغج طةطج إدارة حرضئ أبع 
("إن  السعغثي:  تسظ  طتمث  الصابدئ  الاظمعغئ  ظئغ 
أجض  طظ  دوقر  ططغارت   ١٠ تثخغص  صررت  اإلطارات 
اقجابمار شغ ترضغا". وأسطظ وزغر الثارجغئ الارضغ أظه 
جغصعم بجغارة إلى أبع ظئغ الحعر الصادم... افظاضعل 
٢٠٢١/١١/٢٤) وسصإ ذلك ارتفسئ الطغرة الارضغئ صطغق 
وظغش  سام  وطظث  العئعط.  ساودت  بط  الثوقر،  طصابض 
وأردوغان غسمض سطى المخالتئ طع افظزمئ الاغ تثاخط 
طسعا شغ المظطصئ؛ فن خخعطاته لغسئ طئثئغئ وإظما 
الاغ  بأطرغضا  المرتئطئ  وبالسغاجات  بالمخالح  تاسطص 
غسغر شغ شطضعا. وصث ذئَّسئ اإلطارات طع ضغان غععد ضما 
أن أردوغان ططئِّع وطآضث سطى الاطئغع. شعما وغغرعما 
طظ أظزمئ المظطصئ طاآطرون سطى شطسطغظ وخاطاعن 

سظ اغاخاب غععد لعا.
٢٠٢١/١٢/٦ غعم  الارضغ  الرئغج  تعجه  وصث   -٧

إلى صطر، وإن ضاظئ الجغارة تأتغ بثسعة طظ أطغر صطر 
لطمحارضئ شغ اقجاماع السابع لطةظئ اقجاراتغةغئ السطغا 
صئض  ختفغ  طآتمر  شغ  أردوغان  وصال  الئطثغظ.  بغظ 
تعجعه إلى صطر: ("إن تةط المحارغع الاغ غظفثعا رجال 
افسمال افتراك شغ صطر غئطس ظتع ١٥ ططغار دوقر". وصال: 
"إن الئطثغظ سجزا حراضاعما سطى أجاس الربح المائادل 
شغ السثغث طظ المةاقت طظ اقصاخاد إلى الثشاع، وطظ 
الاةارة إلى اقجابمار" وصال: "جظعاخض تطعغر سقصاظا طع 
أحصائظا شغ الثطغب دون تمغغج شغ إذار طخالتظا المحارضئ 
واقتارام المائادل"... افظاضعل ٢٠٢١/١٢/٦) وصال وزغر 
خارجغئ صطر طتمث بظ سئث الرتمظ آل باظغ شغ طآتمر 
ختفغ طع ظزغره الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع ("إظه طظ 
المظازر تعصغع ١٢ اتفاصغئ بغظ ترضغا وصطر خقل اجاماع 
الثورة السابسئ لطةظئ اقجاراتغةغئ" صئغض زغارة أردوغان 
١٤ تعصغع  تط  بط   .(٢٠٢١/١٢/٦ افظاضعل  لطثوتئ... 

تعصسان  وترضغا  (صطر  وترضغا:  صطر  بغظ  تساون  اتفاصغئ 
١٤ اتفاصغئ وأردوغان غآضث ترص أظصرة سطى الاساون 
طع دول الثطغب... واظسصثت أسمال الثورة السابسئ برئاجئ 
أطغر دولئ صطر الحغت تمغط بظ تمث آل باظغ، والرئغج 
ووصع  الثوتئ.  الصطرغئ  الساخمئ  غجور  الثي  أردوغان 
الةاظئان ١٤ اتفاصغئ تساون شغ طةاقت طثاطفئ ضاقصاخاد 
واقجابمار والخظاسئ والثشاع وافطظ وافوصاف واإلسقم 
والبصاشئ والرغاضئ... الةجغرة+افظاضعل ٢٠٢١/١٢/٧) 
الارضغ  اقصاخاد  لثسط  أردوغان  طظ  طتاوقت  شعثه 

وطتاولئ لمظع تعاوي الطغرة الارضغئ.
٨- ولغج طظ المتامض وصش اظعغار السمطئ صرغئاً، شصث 
جرت وتةري طتاوقت لعصش اظعغارعا، ولضظ دون جثوى 
شاجث  المتاوقت  عثه  سطغه  تصعم  الثي  افجاس  فن 
طساعى  إلى  السابص  شغ  الطغرة  اظعارت  وصث  وباذض. 
ططغعن و٧٩٧ ألش لغرة شغ ظعاغئ سام ٢٠٠٤ شاتُّثث صرار 
بإزالئ جائ أخفار اباثاء طظ ٢٠٠٥/١/١ شأخئح الثوقر 
غساوي ١,٧٩ لغرة، ولط غساصر ذعغق. شمظث سام ٢٠١٣
بثأت صغمئ الطغرة تسصط، وتاسارع شغ السصعط. وتعاوي 
الطغرة له سقصئ باردي وضع اقصاخاد الارضغ. شأجئاب 

تردي وضع اقصاخاد الارضغ ترجع أجاجا إلى افجج 
الصائط سطغعا والسغاجات الاغ تطئص بظاء سطى ذلك، شإذا 
لط تسالب عثه افجج شسغئصى الظاس غخططعن بظار 
عثا الظزام الصائط سطغه اقصاخاد وغحصعن. شعع صائط 
سطى افجج الرأجمالغئ الئاذطئ. وصث اسامث سطى زغادة 
اإلظااج والظمع وتحةغع اقجاعقك، وشغ جئغض ذلك شاح 
أردوغان وظزاطه السطماظغ باب اقجاثاظئ وأخث الصروض 
الربعغئ طع أظه طترم ترطئ حثغثة شغ اإلجقم. وشاح باب 
اقجابمارات افجظئغئ بتغث تصعم عثه الحرضات بإظحاء 
وافظفاق  بظاء الةسعر والطرصات  المحارغع الساطئ طبض 
والمارو والمطارات وتصعم عثه الحرضات الثاخئ، وطظعا 
الحرضات افجظئغئ، تصعم عغ باتخغض افطعال طظ ساطئ 
الظاس، وتتخث افرباح طظعط. سطما أن عثه طظ المراشص 
الساطئ العاجإ سطى الثولئ تعشغرعا طةاظا لطظاس ضاشئ 
ضما غأطر اإلجقم. وتض المحضطئ اقصاخادغئ غضمظ شغ 
تعزغع افطعال الساطئ والمظاشع سطى جمغع أشراد الرسغئ 
وتمضغظعط طظ اقظافاع بعا. وغةإ أن غدمظ إحئاع 
جمغع التاجات افجاجغئ لةمغع أشراد المةامع شردا شردا 

إحئاسا ضطغا وأن غدمظ تمضغظ ضض شرد طظعط طظ إحئاع 
التاجات الضمالغئ سطى أرشع طساعى ضما ظخئ سطى ذلك 
طعاد الثجاعر اإلجقطغ المساظئطئ طظ الضااب والسظئ. 
وشغ العصئ ظفسه غةإ شك ربط الطغرة الارضغئ بالثوقر، 
افتضام  وشص  والفدئ  الثعإ  أجاجعا  ُغةسض  وأن 
الحرسغئ. ضما أن ربط اقصاخاد بالثارج وبالثغعن أطر 
تعسث  وصث  بالربا.  غضعن  سظثطا  وخاخئ  وطعطك  خطر 
اهللا الماساططغظ بالربا بترب طظه جئتاظه وطظ رجعله 
ا  واْ مَ ذَرُ واْ اهللاَّ وَ قُ نُواْ اتَّ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، شصال تسالى: ﴿يَ
بٍ  رْ واْ بِحَ نُ أْذَ واْ فَ لُ عَ فْ ْ تَ إِن ملَّ نِنيَ * فَ مِ ؤْ نتُم مُّ ا إِن كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ بَ
ونَ  مْ الَ تَظْلِمُ الِكُ وَ وسُ أَمْ ؤُ مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِّ وَ مِّ
ونَ ﴾. وصث بحر جئتاظه وتسالى طظ غائع عثاه  الَ تُظْلَمُ وَ
شصال:  بالحصاوة  العثى  سظ  غسرض  وطظ  بالسسادة، 
ن  ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ قَى * وَ الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ ﴿فَ

نكاً﴾. ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ ذِكْ
 ﴾ تَّقِنيَ ظَةٌ لِلْمُ عِ وْ مَ  وَ دً هُ يَانٌ لِلنَّاسِ وَ ا بَ ذَ وشغ الثاام ﴿هَ

السابع طظ جمادى افولى ١٤٤٣عـ
٢٠٢١/١٢/١١م

خطرًا  ضعظه  بتةئ  الشاز،  لظصض   ٢ جارغط  ظعرد 
جغعجغاجغا ضئغرًا سطى التطفاء افوروبغغظ.

لطصغمئ  وزظًا  تصغط  ق  الشربغئ  الثول  شإن  الثاام  وشغ 
اإلظساظغئ وق لتغاة اإلظسان، شاحسض التروب فعثاف 
صثرة جثًا طظ أجض تتصغص طخالتعا عغ شصط بسغثًا 
سظ طخالح الئطث المسظغ بافزطئ، شأوضراظغا صث تخئح 
تثث  ضما  الشربغ  الصسط  اظحصاق  خقل  طظ  طمجصئ 
طع جعرجغا أو غفرض سطغعا اتتاد غضعن لروجغا شغ 
أوضراظغا تر جغاجغ غسطض أي صرار ضث روجغا، وصث 
تثعإ إلى الترب افعطغئ، شافعثاف بغظ الطرشغظ ق 
خفئ  إن  والمسألئ  وأعطه،  الئطث  بمخالح  لعا  سقصئ 
ظسئغ  عثوء  سطى  اقتفاق  تط  أو  اآلن  الاعتر  تثة 
شسغضعن لفارة طتثدة شصط لاسعد افزطئ طظ جثغث، 
شغعا  واقجابمار  لفزطئ  ترتغض  عع  غتثث  شالثي 
ضما  أوضراظغا  بعتثة  لعا  سقصئ  ق  أطرغضغئ  فعثاف 
تثسغ أطرغضا لائصى التسرة شغ صطعب السمقء ولسظئ 
 تطاردعط تاى تثرك الحسعب تصغصئ الاقسإ بعا

لظفعذعا جغاجغاً واصاخادغاً، واباجاز روجغا شغ طةالعا 
سطى  أطرغضا  دخعل  خقل  طظ  واضح  وعثا  اإلصطغمغ 

ترضئ اقتتاد السعشغاغ.
والثخعل  الخغظ،  طع  الاتالش  سظ  روجغا  بظغ   -٢
لطخغظ،  افطرغضغ  اقتاعاء  اجاراتغةغئ  شغ  طسعا 
وتثرك أطرغضا إطضاظغئ عثا العثف طظ شعط تصغصئ 
المصابض  شغ  سظثعط  المسألئ  إذ  الروجغئ،  السصطغئ 
غطالإ  لثا  افطر؟  عثا  طصابض  أطرغضا  جاصثم  طاذا 
بعتغظ بئسخ افطعر الاغ غرى إطضاظغئ صئعل أطرغضا 
الصرم  بدط  أطرغضا  اساراف  غططإ  لط  عع  شمبًق  لعا، 
طسألئ  أطا  اآلخر،  سظث  العثف  عثا  اظسثام  غسطط  فظه 
الدط شصث تصئض أطرغضا طسألئ تأخغره أو سرض بسخ 
الدماظات لروجغا ولع سطى تساب أوضراظغا أو الظفعذ 
طسألئ  تطرح  روجغا  أن  خاخئ  افوروبغئ،  والمخالح 
بغظ  باتفاق  لطظاتع  ضمعا  سثم  شغ  ضمبال  شظطظثا 

السمقصغظ آظثاك.
٣- سرصطئ الاصارب الروجغ افوروبغ وسرصطئ طحروع 

تامئ: عئعط الطغرة الارضغئ إلى أدظى طساعغاتعا واظسضاجات ذلك سطى اقظاثابات الرئاجغئ سام ٢٠٢٣م

تامئ ضطمئ السثد: التحث الروجغ سطى أوضراظغا

بغظما لط ترحح أي تفاخغض، سظ زغارة المئسعث افطرغضغ الثاص لطمظاخ جعن ضغري، جعى طا جاء شغ اإلسقن 
الختفغ لطسفارة افطرغضغئ: "السمض فجض إغةاد تطعل طساثاطئ آلبار تشغر المظاخ شغ المظطصئ، خاخئ شغما 
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  أضث  افردن"،  شغ  المغاه  بإطثادات  غاسطص 
افردن، البقباء، ٠٧ ضاظعن افول/دغسمئر: أن زغارة جعن ضغري لفردن لغسئ زغارة تاسطص بالمظاخ، بض عغ 
زغارة سطى خطفغئ طا جمغ بإسقن الظعاغا لخفصئ الماء والضعرباء بغظ ضغان غععد وافردن واإلطارات، ورغط 
زغارة  شاضعن  غععد،  ضغان  أرضان  بامضغظ  السغاجغ  وعثشعا  اقتفاصغئ،  عثه  ضث  السارم  الحسئغ  السثط 
ضغري طظ أجض بثء دراجات الةثوى الثاخئ بالمحروع الاغ جائثأ شغ سام ٢٠٢٢، والمدغ صثطا شغ تظفغث 
عثا المحروع الثغاظغ، تتئ غطاء الاساطض طع تتثغات الاشغر المظاخغ. وحثد الئغان: إن الاخثي التصغصغ 
والفسطغ لاآطر صعى اقجاسمار الشربغ الضاشر وظعئعا لبروات افطئ وطضرعا السغاجغ الثي بات طضحعشا لعسغ 
أعض افردن، وتمرغر طثططاتعا اقجاسمارغئ وتصعغئ ضغان غععد العجغض، ق غمضظ أن غضعن بمحروع وذظغ 
دولئ  إصاطئ  وعع  السزغط  طحروسعا  سظ  افطئ  إبساد  لثغمعطئ  المساسمر  أوجثه  ضسغش؛  صطري  أو  ضغص، 
الثقشئ الاغ تعتث افطئ تتئ ظض تطئغص اإلجقم، الثي غصش بسجة وضراطئ وصعة أطام ضغان غععد شغساأخطه، 

وأطام أطرغضا وبرغطاظغا شغطردعما طظ غغر رجسئ بإذن اهللا.

ي لألردن زيارة المبعوث األمريكي للمناخ جون ك
زيارة استعمارية لتوطيد بنود اتفاقية الماء مقابل الكهرباء

أضث رئغج المضاإ السغاجغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج افجااذ سئث الرؤوف الساطري: أظه شغ ظض تةمث 
العضع السغاجغ، وتأزم أتعال الظاس، شالماشغر العتغث، إبر الترضئ الاغ أتاعا صغج جسّغث، عع اإلسقن سظ 
"اظعجام اإلجقم السغاجغ" طظ جعئ الطغش السطماظغ، وسئر اشاااتغئ جرغثة الاترغر الاغ غخثرعا أجئعسغا 
تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج، وأضاف الساطري: أن اقجائحار باطك الظاغةئ المجسعطئ، والةعر بالاظخض طظ 
ضض حئعئ سقصئ باإلجقم السغاجغ طظ ذرف الطغش المتسعب سطغه طظ جعئ أخرى، ضترضئ الظعدئ طبق. 
ذلك طا غفسر إسقن صغج جسّغث سجطه إذقق تعار وذظغ، لطائاتث بحأن الظزاطغظ السغاجغ واقظاثابغ، 
بسث أن ظظ الةمغع أن أشضار اإلجقم لط تسث ططروتئ، وغسمض سطى طظع طا غطرح طظعا طظ الاثاول بالاساغط 
سطغعا وطتاربئ الثاسغظ إلغعا. ولفئ الساطري إلى: أن ذلك غأتغ تجاطظا طع اإلسقن سظ اجاسثاد افطط الماتثة 
لاصثغط المحعرة الفظغئ شغ إذقق التعار العذظغ بالئقد، وأردف الساطري: بغظما ظاابع طةرغات افتثاث شغ 
تعظج، ظقتر أن المساظاة الاغ غاةرسعا أعطظا لغسئ ولغثة خراع إرادات ترة، وق تظازع تعل رؤى أو براطب 
جغاجغئ، وإظما اجاسقم الطئصئ السغاجغئ صاذئئ إلرادة الصعى السزمى واظعجاطعا أطام المث الفضري والبصاشغ 
المصاتط سطغظا طظ الشرب الضاشر. شالةمغع غسطط أن اإلجقم لط غتضط غعطا طظث أن أجصطئ دولاه، وطا ظساظغه 
الغعم وطظث سصعد ذعغطئ عع آبار تطئغص الظزط المفروضئ سطغظا بالتثغث والظار. وخطص الساطري إلى الصعل: 
إن جصعط الفرغص المطخص زورا باإلجقم السغاجغ، جعاء تضط وتثه أو تتالش طع خرغح السطماظغغظ، غثخض 
شغ الترب الخرغتئ سطى اإلجقم سصغثة وظزاطا، وأن الترب طفاعتئ بغظ رجالئ افطئ اإلجقطغئ العاتثة إلى 
السالط صاذئئ، وبغظ الشرب الضاشر ودغمصراذغاه السطماظغئ الاغ غاض طسغظعا وجش طاؤعا ولط غئَص طظ صغمعا 

إق الثشاع سظ ضض طا عع حاذ وشاجث.

سقوط الفريق الملصق زورا باإلسالم السيا
يحة ع اإلسالم يدخل  الحرب ال



افربساء ١١ طظ جمادى افولى ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٥ ضاظعن افول/دغسمئر  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٦٩

لاسعغض  و(اإلجرائغطغ)  افردظغ  الةاظئغظ  بغظ  وزاري 
ظفاذ صائمئ طظ السطع ذات افولعغئ الاخثغرغئ افردظغئ 
إلى السعق الفطسطغظغئ، وأضث الئغان سطى أن المئاتبات 
صث أشدئ أخغرًا إلى تعاشص بحأن صعائط السطع افردظغئ 
الظفاذ  سظث  تفدغطغئ  بمساططئ  جااماع  الاغ  الةثغثة 
إلى السعق الفطسطغظغئ وبصغمئ جظعغئ طصثارعا ٣٤٢

الةمرضغئ"،  الرجعم  طظ  طسفاة  أطرغضغ  دوقر  ططغعن 
(حغظثعا، ٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١).

الافاعمات  تطك  سصإ  جاء  السططئ  طع  ُوصع  طا  أن  أي 
وبسث طجغث طظ الاطئغع طع ضغان غععد والثي تعج شغما 
بسث باتفاصغئ الطاصئ طصابض طاء، وعضثا غسمض الظزام 
افردظغ سطى تتصغص بسخ المضاجإ اقصاخادغئ ببمظ 
جغاجغ غاٍل وعع طجغث طظ الاطئغع والادغغع لصدغئ 
شطسطغظ وضثلك جسض طصثرات افردن شغ خثطئ ضغان 

غععد وتصعغاه.
اطاخاص  الظزام  طتاولئ  شغ  شاامبض  السغاجغئ  أطا 
غدإ الحارع افردظغ بسئإ الاطئغع، شغرغث الظزام أن 
غزعر لطحارع أظه لط غاثض سظ أعض شطسطغظ وصدغاعط 
وأظه غآازرعط وغعصع طسعط اقتفاصغات وغساسثعط شغ 
إصاطئ دولاعط وأظه شغ الطتزئ الاغ غعصع اتفاصغئ طع 
ضغان غععد شإظه غعصع طع السططئ سثدًا طظ اقتفاصغات 
شغ طتاولئ طظه لثر الرطاد شغ السغعن والاظفغج سظ 
بسئإ  السغاجغ  ذله  غسعض  أن  غرغث  وأغداً  الظاس، 
خماه وجضعته سطى طا غتخض شغ الصثس والمسةث 
سظ  وتخرغتات  واتفاصغات  وزغارات  باترضات  افصخى 
خاتإ  زال  طا  أظه  تزعر  الثغاظغ  الثولاغظ  طحروع 
وضغفغئ  شطسطغظ  بصدغئ  غاسطص  شغما  وزن  وله  تأبغر 
السغاجغ  اإلتراج  تالئ  سطى  اقلافاف  وبالاالغ  تطعا، 
الثي غسغحه ضظاغةئ لاظخطه طما تاططئه وخاغاه سطى 
المسةث افصخى طظ تترك وتماغئ وطتاولاه التفاظ 

سطى حغء طظ طاء العجه والعزن السغاجغ.
اصاخادغئ  اتفاصغات  طظ  تئسعا  وطا  الجغارة  عثه  إن 
وتفاعمات جغاجغئ جاءت لاتصغص طضاجإ اصاخادغئ 
وجغاجغئ آظغئ أظاظغئ بسغثة ضض الئسث سظ خثطئ أعض 
الظزام  غثسغ  ضما  شطسطغظ  صدغئ  ودسط  شطسطغظ 
لقجاشقل  صابطئ  أغداً  شعغ  ذلك  وشعق  افردظغ، 
والاعظغش طظ جاظإ ضغان غععد لاسجغج واصع الضظاعظات 
شغ الدفئ وربطعا طع افردن ضمظ اتفاصغات اصاخادغئ 
خاضسئ  أغداً  وعغ  طساصئطغئ،  جغاجغئ  وتفاعمات 
لقباجاز السغاجغ طظ ضغان غععد وطرععظئ بمعاشصاه 
والمعاظأ  والععاء  بالماء  غمسك  الثي  شعع  سطغعا؛ 
أي  غصئض  ق  الثي  الماتضط  وعع  والمسابر،  والةسعر 
السغاجغئ  وظزرته  طخالته  طع  تاسارض  اتفاصغئ 
لطتض، أطا جسةسات السططئ سظ اقظفضاك سظ اقتاقل 
وإلشاء الائسغئ له شعغ أصرب لططرشئ طظعا لطاخرغتات 
السغاجغئ، والسططئ تصرأ عثه اقتفاصغات طظ طظططص 
المال والعاردات والدرائإ الاغ غصاات سطغعا طحروسعا 

اقجابماري.
افردظغ  الظزام  خغاظئ  ظض  شغ  شطسطغظ  صدغئ  إن 
وطظزمئ الاترغر لط تاعصش سظ الاثترج شغ طحارغع 
الاخفغئ تاى باتعا غاترضعن ضمظ طسار الضظاعظات 
الاغ غرغث ضغان غععد أن غئصغعا لطسططئ الفطسطغظغئ 
وفعض شطسطغظ لغرشع سطغعا السطط وغسجف لعا الظحغث 
العذظغ! إن صدغئ شطسطغظ ق غساعسئعا ظزام سمغض 
أو جططئ صجطئ بض تساعسئعا أطئ تتمض طئثأ ورجالئ 
ضما  تترغرعا  سطى  الصادرة  اإلجقم  أطئ  وعغ  سزغمئ 
جعى  غظصخعا  وق  جالعت،  وسغظ  تطغظ  شغ  شسطئ 
صغادة جغاجغئ طثطخئ واسغئ تماطك صرارعا السغاجغ 

 والسسضري شاسطظ الظفغر لاترغر شطسطغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

وشصا لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا شصث أسطظ "المةطج اإلجقطغ السعري" شغ بغان له رشده 
لطاثخقت الثارجغئ، طحغرًا إلى الاثخض التاخض شغ ضاابئ دجاعر لسعرغا الةثغثة شغ اجاماسات الطةظئ الثجاعرغئ 
شغ جظغش الاغ تخطئ شغ حعر تحرغظ افول/أضاعبر الفائئ. وصث أشخح المةطج شغ بغاظه سظ جئإ رشده لطثجاعر 
المضاعب ضعظه غثالش الصعاظغظ الثولغئ، وأضث المةطج أن اجاصقل جعرغا أجاُس اجاصرارعا طبمظاً المحارغع العذظّغئ 

المثطخئ داسغاً لمجغث طظ السظاغئ باظزغط حآون السعرغغظ بأغثي المثطخغظ طظ أبظاء العذظ.
: شغ العصئ الثي ضان غةإ سطى (المةطج اإلجقطغ السعري)، بغان واصع الثجاعر السطماظغ الثي 
غتاك لسعرغا بأواطر غربغئ تاى لع ضاإ داخض جعرغا وبأغثي بسخ أبظائعا، وأن عثا الثجاعر غثالش 
سصغثة المسطمغظ وتططساتعط لطتضط باإلجقم وتتضغط حرع اهللا ق جعاه، وأظه غةإ سطى المسطمغظ شغ 
جعرغا وغغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ السسغ لاطئغص دجاعر إجقطغ غضعن طساظئطا طظ ضااب اهللا وجظئ 
رجعله ملسو هيلع هللا ىلص وطا أرحثا إلغه طظ إجماع ختابئ وصغاس حرسغ، ق السسغ لضاابئ دجاعر سطماظغ غسطظ الترب 
سطى اإلجقم وأتضاطه... لط غسرج (المةطج اإلجقطغ) شغ بغاظه سطى اإلجقم أو دجاعر اإلجقم أو أظزمئ 
جاغضج  بتثود  اقساراف  سظ  الظاتب  العذظغ  الظفج  شغه  رأغظا  بض  بسغث،  طظ  وق  صرغإ  طظ  ق  اإلجقم 
وبغضع وتصسغماتعا الثادطئ لقجاسمار، تغث بثأ بغاظه بصعله: "شإّن اجاصقل جعرغا أجاُس اجاصرارعا، 
وإّن خغاغَئ طساصئطعا غظئشغ أن تضعن بغث أبظائعا الئررة الصادرغظ سطى ذلك". شسظ أي اجاصقل غاضطط 
المةطج؟! إن (المةطج اإلجقطغ) عثا ق غثاطش سظ المآجسئ الثغظغئ الرجمغئ لظزام أجث، شعع ق غةرؤ 
سطى الخثع بضطمئ التص، والسمض بما غرضغ اهللا ظخرًة لطبعرة وأعطعا، بض عع جائر شغ تأغغث الطشاة 
وحرسظئ طعبصاتعط، وإخثار الفااوى الاغ تعثف إلى إخداع أعض الحام لمحارغع الشرب الضاشر المساسمر 
وعثا  اإلجرام،  ظزام  وتبئغئ  المئارضئ  الحام  بعرة  سطى  لطصداء  تعثف  الاغ  الثئغبئ  السغاجغئ  وتطعله 

بإذن اهللا لظ غضعن.

المقطح  تتثد  الاغ  عغ  لطسططئ  العغضطغئ  الئظغئ  إن 
الئظى  عثه  أن  وبما  لطثولئ،  والثارجغئ  افجاجغئ 
ذعغطئ،  زطظغئ  شارات  خقل  وطساصرة  بابائ  الاتاغئ 
وتئصى  الغسغر،  بالصثر  إق  تاشغر  ق  السغاجات  شإن 
المحارك  والفعط  الماخعرة  المخالح  تسضج  طرآة 
سطى  الثاخطغئ  اطاغازاتعط  تظطعي  الثغظ  فولؤك 
الاضاغضغئ  الثغارات  طظ  ذغش  طع  والسططئ،  الظفعذ 
العاصسئ ضمظ إذار عثه التثود الدغصئ. وباقجاظاد 
طرتطئ  وشغ  أطرغضا  أن  ظةث  الاارغثغئ،  المرجسغئ  إلى 
وجغطئ  السسضرغئ  اقظصقبات  طظ  اتثثت  طئضرة، 
وصث  افخرى،  الحسعب  سطى  الظفعذ  وبسط  لطعغمظئ 
دائرة  وتعجسئ  حرععا،  وازداد  حععتعا،  تساظمئ 
صارات  شحمطئ  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث  ظحاذعا 
السالط البقث (آجغا، وأشرغصغا، وأطرغضا الةظعبغئ)، شفغ 
السام ١٩٥٢م دسمئ تظزغط الدئاط افترار شغ طخر 
شأذاتئ بالمطك شاروق، وشغ سام ١٩٥٣م سمثت إلى 
إجصاط تضعطئ رئغج العزراء المظاثإ طتمث طخثق 
شغ إغران شغ سمطغئ جمغئ بسمغطئ أجاضج بالاساون 
صاطئ  ١٩٥٤م  سام  وشغ  الئرغطاظغئ،  المثابرات  طع 
المثابرات المرضجغئ افطرغضغئ بما ُغَسّث أحعر اظصقب 
شغ أطرغضا الةظعبغئ وشغ سمطغئ جرغئ ظفثتعا، أذاتئ 
برئغج غعاتغماق جاضعبع أربغظج المظاثإ دغمصراذغاً، 
وصاطئ بابئغئ التضط الثغضااتعري السسضري لضارلعس 
ضاجاغطع رئغسا لشعاتغماق طاتالفاً بحضض وبغص طسعا.

افطرغضغ  الظفعذ  تمثد  السسضرغئ  اقظصقبات  وبعثه 
بسحرات  لقذاتئ  اظطقق  ظصطئ  بمبابئ  شضاظئ  صارّغاً 
اقظصقبات  جغاجئ  أخئتئ  وبثلك  التضعطات، 
بسخ  طع  المسامثة  عغ  بابئ  بحضض  السسضرغئ 

الائثغض والاطعغر الطفغش شغ أجالغئعا ووجائطعا.
طثططاتعا،  ظةاح  تدمظ  وتاى  أطرغضا،  درجئ  وصث 
سطى تسعغئ وتسطغح المغثان، بمةمعسئ طظ اإلجراءات 
تةسض طظ اقظصقبات السسضرغئ أشدض الثغارات المااتئ 
لطظاس. وضما حعثظا ذلك شغ تالئ السعدان طع اظصقب 
٢٠٢١/١٠/٢٥م، شاإلجراءات اقصاخادغئ الصاجغئ الاغ 
شرضاعا خظادغص المال الثولغئ سطى السعدان، والاغ 
اإلظصاذ  تضعطئ  أجصطعا  الثغظ  الحئاب  آطال  تعلئ 
إلى تطام، باإلضاشئ إلى اظاحار تالئ اقظفقت افطظغ 
طسزط  سمئ  الاغ  افطظغئ  والسغعلئ  المسئعق،  غغر 
وقغات السعدان، وإغقق الحرق، وترب الفحصئ سطى 
شغ  وجععغئ  صئطغئ  ظسرات  وبروز  إبغعبغا،  طع  التثود 
تسطغح  جمات  أعط  طظ  ضاظئ  السعدان،  أظتاء  ضاشئ 
المغثان لقظصقب، وصث تمعضسئ أطرغضا بحضض طّضظعا 
الئرعان  اظصقب  طراتض  ضض  شغ  الثائط  التدعر  طظ 
الثبطعطاجغ  بثلك  أحار  ضما  ٢٠٢١/١٠/٢٥م،  شغ 
تثغبه  طسرض  شغ  إظثك  طارتظ  السابص  افطرغضغ 
الثي اطاثح شغه المئسعث افطرغضغ شغطامان تغث صال: 
"تتغئ وتصثغر ضئغرغظ لطثبطعطاجغئ افطرغضغئ العادشئ 
شغ  افشرغصغ  لطصرن  افطرغضغ  المئسعث  طارجعا  ضما 

السعدان جغفري شغطامان".
وصث ضاظئ اإلجراءات اقجابظائغئ الاغ اتثثعا الئرعان 
طظ  صطغطئ  جاسات  بسث  المثظغ  بالحرغك  وأذاتئ 
صام  والثي  لطسعدان  افطرغضغ  المئسعث  طشادرة 
والمثظغغظ،  السسضرغظ  الصادة  ضئار  طع  سثة  بطصاءات 
ضبغر  شسره  طا  بعجئ.  العاحظطظ  بختغفئ  جاء  ضما 
أطرغضغ  وصعف  أظه  سطى  السغاجغغظ  المتططغظ  طظ 

اقظصقبات السسضرغئ 
وإخراج الةغعش طظ أذرعا
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غادر العشث العزاري افردظغ افرض المتاطئ شطسطغظ 
اهللا  رام  طثغظئ  شغ  سصث  أن  بسث  افردن  إلى  سائثًا 
طظ  وزراء  طع  والطصاءات  اقجاماسات  طظ  جطسطئ 
طظ  سثد  تعصغع  سظ  تمثدئ  الفطسطغظغئ  السططئ 
اقصاخادي،  الطابع  سطغعا  ذشى  الاغ  اقتفاصغات 
حارك  الثي  العشث  وذئغسئ  الجغارة  عثه  إلى  وبالظزر 
شغعا وطثتعا غائغظ بأن الظزام افردظغ أولى اعاماطا 
افعثاف  وطا  الجغارة؟  عثه  ذئغسئ  شما  الجغارة،  لعثه 
لمساسثة  جاءت  شسقً  عغ  وعض  تتصغصعا؟  غراد  الاغ 

أعض شطسطغظ والاثفغش سظعط؟
وصئ  شغ  جاءت  أظعا  غائغظ  الجغارة  عثه  إلى  بالظزر 
تساس وظروف جغاجغئ واصاخادغئ خسئئ غسغحعا 
عثه  إلى  الظزر  طظ  بث  ق  وبالاالغ  افردظغ  الظزام 

الجغارة ضمظ تطك الزروف وعغ:
- تالئ الشطغان شغ الحارع افردظغ بسث تعصغع اتفاصغئ 
افردظغ  الظزام  بغظ  الماء  طصابض  الضعربائغئ  الطاصئ 
وضغان غععد برساغئ اإلطارات وتسعثعا بائظغ المحروع 
وتمعغطه لمساسثة افردن سطى تعلغث الطاصئ الضعربائغئ 
طظ الطاصئ الحمسغئ لاخثغرعا إلى ضغان غععد بمسثل 
٦٠٠ طغشا واط جظعغاً طصابض ٢٠٠ ططغعن طار طضسَّإ 
ة، وعع طا أغدإ الحارع افردظغ الثي  طظ المغاه المتقَّ
غثرك أن العثف طظ عثه اقتفاصغئ خثطئ ضغان غععد 
ولغج تض طحضطئ المغاه شغ افردن وخاخئ أن الحسإ 
خئر ذئغسئ تطك اقتفاصغات الاغ جطئئ له الضعارث طبض 

اتفاصغئ وادي سربئ.
- تالئ اإلتراج السغاجغ الاغ غسغحعا الظزام افردظغ 
ظض  شغ  افصخى  المسةث  سطى  العخاغئ  خاتإ 
والصرارات  افصخى،  لطمسةث  الغعطغئ  غععد  اصاتاطات 
الماقتصئ ولغج آخرعا السماح لطمساعذظغظ بالخقة 
شغ المسةث افصخى، والعصائع الاغ غفرضعا ضغان غععد 
العخاغئ  جسض  طا  وعع  الشربغئ  والدفئ  الصثس  شغ 
العاحمغئ وخاغئ جةاد ورواتإ طعظفغظ! وأشصثه وزظه 
وتأبغره شغ صدغئ شطسطغظ وجسض عثا الاأبغر طعثدا 

بالجوال وجسض وخاغاه طعثدة باقجائثال.
- العضع اقصاخادي الماردي جثًا شغ افردن وارتفاع 
الرضعد  وتالئ  المال  رؤوس  وعةرة  الئطالئ  ظسئئ 
شغ  الشارق  الظزام  غعثد  بات  طا  وعع  اقصاخادي 

الفساد والثغعن.
وزاري  وشث  ضمظ  وجسطعا  الجغارة  عثه  الظزام  شأراد 
رشغع ضط وزغر الخظاسئ والاةارة ووزغر الطاصئ ووزغر 
العزراء  طةطج  ورئغج  اقتخاقت  ووزغر  المعاخقت 
اصاخادغئ  طضاجإ  لغتصص  الثخاوظئ  بحر  افردظغ 

وجغاجغئ سطى تساب صدغئ شطسطغظ.
أطا اقصاخادغئ شامبطئ شغ تعصغع سثد طظ اقتفاصغات 
تغث  الماعاضع،  الاةاري  الائادل  زغادة  تعل  ترضجت 
بطشئ صغمئ الخادرات افردظغئ إلى السعق الفطسطغظغ 
صغمئ  بطشئ  شغما  السام الماضغ ١٥٢,٢ ططغعن دوقر 
٥٠,٥ افردظغ  السعق  إلى  الفطسطغظغئ  الخادرات 

ططغعن، شغما غأطض الةاظئان أن تخض إلى أضبر طظ ططغار 
دوقر، وصداغا أخرى طاسطصئ بالئظغئ الاتاغئ والمعاخقت 
والجراسئ وتضظعلعجغا المسطعطات بعثف تسجغج الاساون 

بغظ الةاظئغظ.
السططئ  طع  اقصاخادغئ  اقتفاصغات  عثه  جاءت  وصث 
الفطسطغظغئ ضارجمئ وتطئغص لما تط اقتفاق سطغه بغظ 
الباظغ/ تحرغظ  طظ  البالث  شغ  وافردن  غععد  ضغان 

باسجغج  غصدغ  اتفاصاً  وصسا  تغث  الماضغ،  ظعشمئر 
تخئ  وزغادة  الةاظئغظ  بغظ  اقصاخادغئ  السقصات 
طظاذص  إلى  باعرغثعا  لفردن  غسمح  الاغ  المظاعجات 
الخظاسئ  وزارة  أحارت  وصث  الفطسطغظغئ.  السططئ 
والاةارة افردظغئ، شغ بغان ختفغ شغ حعر تحرغظ 
اجاماع  طتدر  سطى  الاعصغع  جرى  "أظه  الباظغ/ظعشمئر 

زغارة العشث العزاري افردظغ لطسططئ الفطسطغظغئ 
جاءت لاتصغص طضاجإ جغاجغئ واصاخادغئ سطى 

تساب صدغئ شطسطني 
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افطرغضغغظ  أبطس  الئرعان  السعداظغ  الةغح  صائث  أن 
طسئصاً بإطضاظغئ صغام سظاخر طظ داخض الةغح باتثاذ 
إجراءات ضث التضعطئ المثظغئ، وذلك صئض ٤٨ جاسئ 

شصط طظ إصثاطه سطى تظفغث اقظصقب.
وصث تاابسئ طعاصش أطرغضا الثاسمئ لقظصقب شاطاظسئ 
سظ وخش طا جرى شغ السعدان بأظه اظصقب، وجاصئ 
طاخض  جغاق  وشغ  ظفسه،  اقتةاه  إلى  افطظ  طةطج 
ذالإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ شغ خطابه طظ ظغروبغ 
إسادة رئغج العزراء تمثوك، طثاجقً افزطئ السعداظغئ 
ضطعا شغ حثص تمثوك وإرجاسه إلى رئاجئ طةطج 
العزراء. وبسث إسادة تسغغظه اسارشئ أطرغضا بافطر العاصع 
وجارت  الماتثة  افطط  اسارشئ  ضما  السعدان،  شغ 
اقساراشات  تعالئ  بط  الثرب،  عثا  سطى  افخرى  عغ 
غضعن  وعضثا  الئرعان،  اتثثعا  الاغ  اإلجراءات  باطك 
وأخغرا  الثولغ.  اقساراف  سطى  وتاز  ظةح  صث  اقظصقب 
ضاشأت أطرغضا الئرعان سطى ظةاته بأن رشسئ تمبغطعا 
الثبطعطاجغ شغ السعدان إلى جفغر بثق طظ الصائط 
بافسمال وذلك بسث ٢٥ ساطاً طظ الصطغسئ. أطا داخطغًا 
شما ظراه طظ طزاعرات ق تطئث إق أغام طسثودات بط 

تظتسر، وغاضغش الةمغع طع العاصع الةثغث.
السسضرغئ  اقظصقبات  أجطعب  أطرغضا  تئظئ  عضثا 
لطعغمظئ سطى دول السالط البالث لطسغطرة سطى برواتعا، 
ظفسه،  الظعب  افخرى  اقجاسمارغئ  الثول  اتئسئ  وصث 
طظاخش  طظث  السسضرغئ  اقظصقبات  سثد  بطس  تاى 
اظصقبًا   ١٩٠ طظ  أضبر  عثا  غعطظا  إلى  الماضغ  الصرن 
دور  تشغغر  تط  صث  غضعن  وبثلك  وتثعا،  أشرغصغا  شغ 
الةغعش شغ دول طا غسمى بالسالط البالث ضاشئ وطظعا 
وجثت  الثي  إذارعا  طظ  وإخراجعا  اإلجقطغئ،  الئقد 
خثطئ  الطشاة  التضام  سروش  تماغئ  إلى  أجطه،  طظ 
لطمساسمرغظ، شق غرو شغ اخاقف طسمغاتعط؛ رؤجاء 
جمععرغات أو ططعك أو أطراء، أو جقذغظ، شصث تتعل 
دور عثه الةغعش افجاجغ، شخارت ق غحسر بعجعدعا 
أغام  السسضرغئ  والسروض  المعرجاظات  خقل  طظ  إق 
اقتافاقت الرجمغئ لطثولئ، أو لصمع الحسعب ضما عع 

التال شغ التروب المظاحرة شغ أشرغصغا.
إن الةغح عع سظعان أغئ أطئ ورطج سجتعا وضراطاعا، 
لجاطًا  شضان  تغاضعا،  سظ  والثاّب  لضغاظعا،  والتاشر 
وتسطغتاً،  وتأعغًق،  تثرغئاً  الةغعش،  رساغئ  تاط  أن 
تاى  طمضظ  طساعى  أسطى  سطى  بأشرادعا  والسظاغئ 
تآدي واجئعا الثي أظحؤئ طظ أجطه، شما جادت أطئ 
طظ أطط افرض، ورشع حأظعا إق وضان لعا جغح صعي، 
افطئ  طضاظئ  وضثلك  جغحعا،  عغئئ  طظ  افطئ  شعغئئ 
وصث  جغحعا،  طضاظئ  شغ  تزعر  وافطط  الحسعب  بغظ 
سظثطا  الرائثة  عغ  اإلجقطغئ  افطئ  ضاظئ  ضغش  رأغظا 
ضان جغحعا عع الةغح الثي ق غصعر، تغث تمض راغئ 
اإلجقم طظ الةجغرة السربغئ إلى أخصاع افرض تاى 
أصض  شغ  غربا  السربغ  والمشرب  حرصا  أذربغةان  وخض 
طظ سحرغظ ساطاً طظ صغام دولئ اإلجقم شغ المثغظئ 
سطى  وصش  تاى  اإلجقم  ظحر  سطى  سمض  بط  المظعرة، 
ظض  ضما  والظعر،  العثى  رجالئ  تاطق  شغّظا  أبعاب 
غاخثى لاطك التمقت الخطغئغئ رغط ضبرتعا وضثاطئ 

سثدعا وساادعا.
طةثه،  الةغح  لعثا  لغسغث  ظئاغسه  رجض  طظ  شعض 

 !ولعثه افطئ سجعا وضراطاعا؟
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