
المطضغئ شغ افخض عغ هللا طالك المطك، وبثلك جاء 
ي  الِ اهللاَِّ الَّذِ نْ مَ مْ مِ آتُوهُ الظص خرغتًا، صال تسالى: ﴿وَ
﴾ [الظعر: ٣٣]. إق أن اهللا اجاثطش اإلظسان سطى  مْ آتَاكُ
واْ  قُ أَنفِ ﴿وَ تسالى:  صال  ططضغاه،  تص  له  وجسض  المال، 
نيَ فِيهِ﴾ [التثغث: ٧]. أطا المطضغئ  فِ لَ تَخْ سْ م مُّ لَكُ عَ َّا جَ ممِ
الفسطغئ لطفرد المسغَّظ، شصث حرط اإلجقم اإلذن طظ 
سطى  خاخئ  دقلئ  اإلذن  عثا  وغضعن  بامّطضعا،  اهللا 
ططضغئ افشراد الفسطغئ لطمال، أق وعغ المطضغئ الفردغئ.

وطظع  لفطئ،  ططضغاعا  الحرع  جسض  أسغان  وعظاك 
وجاتات  والمراسغ  ضافتراش  تمّطضعا،  طظ  افشراد 
بتغث  الةماسئ،  طراشص  طظ  ذلك  حاضض  وطا  الئطثات 
جمطاعط  شغ  تفرصعا  لةماسئ  أو  لئطثة  تاعشر  لط  إذا 
طظ  ق  خفاعا،  تغث  طظ  الحرع  بغظعا  وصث  لططئعا. 
كَاُء ِيف  تغث سثدعا، شغ صعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْسلُِموَن ُرشَ
، َوالنَّاِر» أخرجه ابظ طاجه. وضثلك  ثـََالٍث: ِيف الاَْمِء، َوالْكََألِ
ال  المسادن الِسّث الاغ ق تظصطع، شسظ َأْبَغخ بظ َتمَّ
أظه: «َوَفَد إَِىل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسَتْقطََعُه الِْملَْح، َفَقطََع لَُه. 
َا  َفلاَمَّ أَْن َوىلَّ َقاَل َرُجٌل ِمَن الَْمْجلِِس: أَتَْدِري َما َقطَْعَت لَُه؟ إمِنَّ
، َقاَل: َفانَْتَزَعُه ِمْنُه» أخرجه الارطثي؛  َقطَْعَت لَُه الاَْمَء الِْعدَّ
أسغان  عظاك  وأغدا  غظصطع.  ق  الثي  عع  اْلِسّث  والماء 
عغ طظ طراشص الةماسئ، ولضظ ذئغسئ تضعغظعا تمظع 
اخاخاص الفرد بتغازتعا، شاضعن طظ المطضغئ الساطئ، 
سظ أم المآطظغظ سائحئ رضغ اهللا سظعا، صالئ: ُصْطَظا: 
َصاَل:  ِبِمًظى؟  ُغِزطَُّك  َبْغاًا  َلَك  َظْئِظغ  َأَق  اهللاَِّ،  َرُجعَل  َغا 
«ِمًنى ُمَناُخ َمْن َسَبَق» أخرجه الارطثي، شِمظى طظ طحاسر 
التب، وعغ لمظ جئص إلغه، ُغظغت به، شعع ُططك لةمغع 
الظاس؛ لطئغسئ تضعغظه الاغ تمظع اخاخاص الفرد به، 
ضالطرق وافظعار والحعاذأ وطا حابععا، شضض عثه 
وأطبالعا ططضغئ ساطئ، َأِذن الحرع لطةماسئ باقحـاراك 
غعّزسعا  لفطئ،  ططك  وعغ  بسغظعا،  واقظـاـفـاع  شغعا 

الثطغفئ أو غمضظعط طظعا، َوْشص افتضام الحرسغئ.
أطا ططضغئ الثولئ، شق غتاضرعا أو غامغج بعا أتث سطى 
غغره، وعغ طا جسض الحرع لثولئ الثقشئ، أن تاخرف 
بعا  شارشع  الثطغفئ؛  تثبغر  َوْشص  افطئ،  لمخطتئ  بعا 
الفصر، وتتفر طظ خقلعا الاعازن بغظ الرسغئ، وتمظع 
تمض  وتتصص  السثوان،  افطئ  سظ  وتثشع  الطئصغئ، 

الثسعة والةعاد.
وسطغه: إن ضاظئ افطعال تصًا لساطئ الرسغئ، ضاظئ ططضا 
افسغان  ضاظئ  وإن  تْمُطضه،  أن  سطغعا  وغةإ  لطثولئ، 
ططضغاعا لفطئ، ُغمظع افشراد والثولئ طظ تمطُّضعا، وإن 
لط غضظ تص شغعا لساطئ الرسغئ، ضاظئ ططضًا لفشراد، 
شغترم سطى دولئ الثقشئ تتعغطعا إلى المطضغئ الساطئ 
أو إلى ططضغئ الثولئ، ضما تخض طظ ترصغسات أشرزعا 

الظزام الرأجمالغ، والثي ُأذطص سطغه "الاأطغط".
شامضغظ الظاس طظ اقظافاع بالبروة، طظ خقل أتضام 
 ،١٢٧ المادة  بغظاعا  اإلجقم،  شغ  البقث  المطضغات 
تجب  أسّثه  الثي  الثقشئ،  دولئ  دجاعر  طحروع  طظ 
الاترغر: "المطضغئ بقبئ أظعاع: ططضغئ شردغئ، وططضغئ 
ساطئ، وططضغئ الثولئ"، وأغدا المادة ١٣٩: "ق غةعز 
لطثولئ أن تتّعل ططضغئ شردغئ إلى ططضغئ ساطئ، فن 
المطضغئ الساطئ بابائ شغ ذئغسئ المال وخفاه ق برأي 

الثولئ" (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ).

تركيا أردوغان تعزز التطبيع مع كيان يهود، 
وتطمئن أهل فلسطين!

فكيف يتحقق النقيضان؟!

وعضثا غسرد وزغر خارجغئ الظزام الارضغ صخئ الثغاظئ 
بثون خةض وق وجض وق خعف طظ اهللا ضثأب رئغسه 
إلى  رجعسا  طسآولغظ  طظ  جئصعما  وطظ  أردوغان 
شطسطغظ  جّطط  الثي  الثقشئ  عادم  ضمال  طخطفى 
لقظةطغج شغ ظعاغئ سام ١٩١٧، وغاضطط بضض أرغتغئ سظ 
خغاظئ الظزام الارضغ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ بالاطئغع 
طع ضغان غععد المشاخإ لفطسطغظ أرض المسطمغظ 
وطظعط افتراك الثغظ تمعا شطسطغظ وغغرعا طظ دغار 

اإلجقم طؤات السظغظ سطى سعث الثقشئ السبماظغئ.
ولثر الرطاد شغ سغعن أعض شطسطغظ غدغش جاوغح 
شطسطغظ  تصعق  سظ  الثشاع  "جظعاخض  صائق:  أوغطع 
والصثس وغجة، وطظ المعط أغدا أن غاط ظصض رجائطظا 
طئاحرة إلى تض أبغإ سئر السفغر". شضغش جغثاشع سظ 
وغدفغ  الشاخإ  بالضغان  غسارف  وعع  التصعق  عثه 
المحروسغئ سطى اقغاخاب وغسطغ غععد ضض التصعق 
غمضظعط  طا  وجعدعط  وغسجز  شطسطغظ،  طظ  شغ ٨٠٪ 
أعطعا  سطى  وتسثغاتعط  جرائمعط  طعاخطئ  طظ 
سقصاته  وغطعر  وطصثجاتعط،  وأطقضعط  المسطمغظ 
اقصاخادغئ طع السثو لامعغض آلغاه السسضرغئ لغعاخض 

جرائمه وتسثغاته؟!
جفغر  له  غضعن  أن  الارضغ  لطظزام  بالظسئئ  والمعط 
طظ  أصئح  سثر  شعع  طئاحرة!  لغععد  رجائطه  غعخض 
غععد  اساثى  أشضطما  الظاس.  بسصعل  واجاثفاف  ذظإ 
سطى أعض شطسطغظ ولجم الاظثغث غصعم السفغر الارضغ 

بالثقشئ وتثعا 
غثخض الظاس يف دغظ اهللا أشعاجًا

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*

شطسطغظ  سطى  الماضررة  غععد  ضغان  جرائط  إن 
وأعطعا وطصثجاتعا ضاشغئ لاضعن حرارة اقحاسال 
شغ  اإلجقم  سصغثة  وإن  اإلجقطغئ،  افطئ  لثى 
لاترغر  لعط  داشسا  لاضعن  ضاشغئ  أبظائعا  ظفعس 
شطسطغظ والمسةث افصخى، وإن طا تمطضه افطئ 
فن  ضاٍف  ورجال  طال  وطظ  وجغعش  صعة  طظ 
تاى  ظعار  شغ  المست  الضغان  عثا  به  تساأخض 

سخره، والثقص طظه وطظ شساده إلى افبث.

اصرأ شغ عثا السثد:
- طخر بغظ ترحغث اجاعقك الضعرباء وتحغغث الصخعر 

   والضئاري وطثن افحئاح ...٢

- اتافاظ تراطإ بعبائص جّرغئ صث تسرضه لطسةظ تظثر باسمغص   

   اقظصساطات شغ أطرغضا وتصرغئعا طظ الترب افعطغئ ...٢

- طئادرة ظثاء أعض السعدان عض تصعد إلى تض طحضطئ السعدان؟ ...٣

- دسعة الضاظمغ إلى اجاماع وذظغ جراب بصغسئ ...٤

- ذعإ السعدان - البروة المسروصئ ...٤
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كلمة العدد

شعغ  الئحر،  لضّض  سالمغئ  رجالئ  عغ  اإلجقم  رجالئ 
لغسئ فّطٍئ طسغَّظئ بض لطّظاس ضّطعط، شاهللا تسالى بسث 
الرجاقت  خاتمئ  لغضعن  باإلجقم  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمثًا  ظئغه 
إلى  وافطخار  افسخار  جائر  شغ  جمغساً،  الظاس  إلى 
أن تصعم الساسئ، شاإلجقم دغظ ارتداه اهللا جئتاظه 
مَ  ﴿الْيَوْ تغاتعط،  جعاظإ  جمغع  حاطقً  الثطص،  لةمغع 
يتُ  ضِ رَ وَ تِي  مَ نِعْ مْ  يْكُ لَ عَ تُ  َمْ أَمتْ وَ مْ  دِينَكُ مْ  لَكُ لْتُ  مَ أَكْ

مَ دِيناً﴾. الَ ِسْ مُ اإلْ لَكُ
وصث ترم اهللا جئتاظه وتسالى الةظئ سطى طظ غمعت سطى 
مِ  الَ ِسْ َ اإلْ ريْ بْتَغِ غَ ن يَ مَ غغر دغظ اإلجقم، صال تسالى: ﴿وَ
﴾، لعثا  ينَ ِ ارسِ نَ اخلَْ ةِ مِ رَ خِ وَ يفِ اآلْ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ لَن يُ دِيناً فَ
ضان الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص ترغخا سطى دخعل الظاس شغ دغظ اهللا، 
وبسث أن أجج ملسو هيلع هللا ىلص الثولئ اإلجقطغئ افولى لط غثخر 
جعثًا شغ ظحر اإلجقم، وصث سّئر ملسو هيلع هللا ىلص سظ ذلك بإرجاله 
سثدًا طظ الرجائض إلى سثد طظ المطعك وافطراء خارج 
الةجغرة السربغئ غثسععط شغعا إلى اإلجقم، شاظططصئ 
وأظعار  بحائر  تتمض  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  رجض  طعاضإ 
العثاغئ وإبقغعط بثسعة اإلجقم، وصث ضان بسدعط 
غةعطعا طبض ضسرى، وبسدعط غظازرعا طبض صغخر، 
َسْظ َأَظٍج َأنَّ َظِئغَّ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َضَاَإ ِإَلى ِضْسَرى َوِإَلى َصْغَخَر 
َوِإَلى الظََّةاِحغِّ َوِإَلى ُضضِّ َجئَّاٍر َغْثُسعُعْط ِإَلى اهللاَِّ َتَساَلى.

ترغخغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  ظعةه  سطى  الراحثون  الثطفاء  جار  بط 
لظحر  الئطثان  شفاتعا  اإلجقم،  الظاس  اساظاق  سطى 
اإلجقم ودخعل الظاس شغه، شضاظئ عثه عغ صدغاعط 
ظطمات  طظ  الظاس  إخراج  وعغ  أق  التغاة  عثه  شغ 
الضفر إلى ظعر اإلجقم وعثغه، شضاظئ ظاائب الفاعتات 
واإلطئراذعرغات،  والحسعب  افطط  لةمغع  طفاجؤئ 
الثغظ أصّروا بأن المسطمغظ أختاب رجالئ تّصئ أغثعا 
اهللا جئتاظه لائطغس دغظه، وضاظئ طظ أعط الظاائب الاغ 
تصصاعا الفاعتات دخعل جمغع صئائض الةجغرة السربغئ 
شغ اإلجقم، وتئطغس رجالئ اإلجقم إلى ظخارى الحام 
الثغظ  شغ  طظعط  ضئغرة  أسثاد  دخطئ  تغث  والسراق، 
أسزط  أراضغ  شغ  الاعتغث  ضطمئ  إسقء  وتط  الةثغث، 
ضئغرة  أسثاد  ودخعل  والروم،  الفرس  إطئراذعرغاغظ؛ 
لسثالاه  اذمأظعا  أن  بسث  اإلجقم  شغ  حسعبعط  طظ 
وافجظاس.  الحسعب  بغظ  تفرغصعا  وسثم  وسزماه، 
وتعاخطئ الفاعتات لتمض اإلجقم ذعال شارة تضط 

الثطفاء ولط غسططععا أبثًا.
وشغ أشرغصغا بثأت الفاعتات اإلجقطّغئ شغ سعث رجعل 
الراحثون،  الثطفاء  بسثه  طظ  اجاضمطعا  بّط  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
وطخر  الحام  بقد  ضاظئ  وصث  بسثعط،  طظ  والثطفاء 
لظحر  المسطمعن  طظه  اظططص  الثي  افعّط  المرضج 
اإلجقم. وطظ طخر اظاصطعا شغ شاعتاتعط إلى الحمال 
شغعا  واجاصر  السربغ  المشرب  دول  شفاتعا  افشرغصغ، 
الثسعة  وخطئ  تاى  الفاعتات  واجامرت  اإلجقم، 
وسطى  شرظسا،  طظ  وأججاء  والئرتشال  افظثلج  إلى 
جعادعط  شغ  المسطمعن  اظططص  الةظعبغئ  الةئعئ 
وظحر دسعتعط؛ شفاتعا السعدان وتحاد وبقد الّظعبئ 
اجاصّر  أن  وبسث  الضئرى،  الختراء  إلى  وخطعا  تاى 
الثغظ اإلجقطغ شغ السعدان اتثثعا المسطمعن طصرًا 

لطثسعة ظتع أدغال أشرغصغا وغغرعا.
بعاتغغه  طسرضئ  سطى  جغئعن  الحعغر  المآرخ  غسطص 
صائق: لع ضان السرب صث اظاخروا شغ بعاتغغه فخئتئ 
الضاتثرائغات  طظ  بثق  ولظثن  بارغج  شغ  المساجث 
تالغا ولضان الصرآن غاطى شغ جاطسئ أضسفعرد وبصغئ 
الةاطسات عظاك. وغسطص دغعراظئ سطغعا صائق: لع اظاخر 
السرب شغ عثه المسرضئ الضئرى فخئتئ أوروبا اآلن 
ججءا طظ السالط اإلجقطغ. لضظعط رغط عثه العجغمئ، 
وظعر  ولغعن  تعلعز  أخئتئ  تاى  شاعتاتعط  واخطعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طع  عاتفغ  اتخال  شغ  أردوغان  الارضغ  الرئغج  أضث 
٢٠٢٢/٨/١٩ غعم  عرتسعغ  غععد  ضغان  رئغج 

ترخه سطى تسجغج السقصات طع ضغان غععد، شصال إظعا 
واسائر  السفراء"  تسغغظ  طع  جثغثا  زخما  "جاضاسإ 
تسغغظ السفراء بغظه وبغظ أسثاء اهللا ورجعله والمآطظغظ 
"خطعة طعمئ شغ تصثم السقصات الارضغئ (اإلجرائغطغئ) 
الاساون  لاطعغر  "تأغغثه  وأسطظ  إغةابغ".  اتةاه  شغ 
طظ  ضض  اتارام  أجاس  سطى  الةاظئغظ  بغظ  والتعار 
الطرشغظ الصداغا التساجئ بالظسئئ لفخر". (افظاضعل) 
وضحش وزغر خارجغاه جاوغح أوغطع سظ تئادل السفراء 
صرار  "إن  وصال:   ،٢٠٢٢/٨/١٧ غعم  غععد  ضغان  طع 
تئادل السفراء جاء شغ إذار الصرار المحارك تعل إسادة 
أسطى  إلى  الةاظئغظ  بغظ  الثبطعطاجغئ  السقصات  رشع 
واظاثاب  جثغثة  تضعطئ  تحضغض  وطع  المساعغات. 
بغظ  تعار  سمطغئ  بثأت  لـ(إجرائغض)  رئغسا  عرتسعغ 
أظصرة وتض أبغإ. واجامر عثا التعار طع زغارة عرتسعغ 
إلى ترضغا وطظ بط زغارتغ إلى تض أبغإ وزغارة رئغج 
تعصغع  تط  وصث  أظصرة.  إلى  قبغث  (اإلجرائغطغ)  العزراء 
اتفاصغئ بغظ الةاظئغظ شغ طةال المقتئ الةعغئ. وإن 
اجاماع الطةظئ اقصاخادغئ المحارضئ جغسصث شغ أغطعل 
الاغ  الثطعات  شإن  "بالمتخطئ،  وأضاف:  المصئض" 
السفراء،  إسادة  تدمظئ  السقصات  لاطئغع  جظاثثعا 
وخقل المرتطئ المصئطئ جظسرض سطى الرئغج أردوغان 
اجط السفغر الثي جظسغظه شغ تض أبغإ لغاط تسغغظه بسث 

ذلك رجمغا". (افظاضعل)

بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

تظاول بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا، تخرغتات وزغر خارجغئ ترضغا طعلعد 
جاوغح أوغطع، تعل إصاطئ طخالتئ بغظ المسارضئ السعرغئ والظزام، وضثلك تخرغتات أردوغان تعل الطصاء بغظ 
طثابرات الظزام السعري والارضغ. وأحار الئغان إلى: أن المتادبات الاغ أجرغئ سطى طساعى المثابرات شغ الماضغ 
وتالغا سطى طساعى الحآون الثارجغئ، صث تاطعر إلى طتادبات طئاحرة بغظ أردوغان وأجث شغ المساصئض الصرغإ. 
طسائرا: أن ضض عثا غسظغ دشظ البعرة السعرغئ، وإسطاء الحرسغئ والسغادة لظزام أجث الثي حرد وذبح وصمع 
المقغغظ طظ حسئه بعتحغئ. وأضاف الئغان الختفغ: طظ المسروف أن دول المظطصئ، وق جغما بقبغ أجااظئ، لسئئ 
دورًا واضتاً شغ بصاء الظزام السعري سطى صغث التغاة، الثي رساه أطرغضا وأسادت إتغاءه سظثطا ضان سطى وحك الفظاء. 
أطا دور ترضغا سطى ذاولئ الثئاب شعع الاسطض واقجاغقء سطى طةمعسات المسارضئ طظ خقل اتادان القجؤغظ 
وضسإ الاساذش باجاثثام خطاب افظخار والمعاجرغظ، وتحاغئ اظائاععط سظ طتاربئ الظزام تتئ طسمى ظصاط 
المراصئئ. وبثرغسئ طتاربئ تجب السمال الضردجااظغ، صاطئ بضسإ شخائض المسارضئ إلى جاظئعا وتسطغط طظاذص 
طبض تطإ إلى الظزام، شعثا لغج إق ضمان بصاء الظزام المةرم. وخاط الئغان بالصعل: إن التضعطئ الارضغئ، الاغ 
تساظغ طظ ضسش وسةج خاخئ شغ الفارة افخغرة، تعثي بمخالتئ الحسإ السعري طع الظزام السثو لحسئه، وعثه 

لسئئ خطغرة وطآاطرة طعغظئ، لط ولظ غفطح الصائمعن سطغعا أبثًا.

التطبيع مع نظام األسد مشاركة له  جرائمه

أحكام الملكيات 
 اإلسالم 

نظام فريد ومتم 
عن األنظمة األخر

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ طتمث خالح

َّـ رحاب دستور دولة الخالفة



 افربساء ٢٦ طظ طتّرم ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٤ آب/أغسطج٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٠٥

لشغرعط  وشائثته  سطغعط  سئآه  غضعن  أن  ق  الفائثة 
الرأجمالغئ  افظزمئ  ظض  شغ  طخر  تال  عغ  ضما 
السمغطئ، شالاعشغر طظ الظاس والمسافغث عع الشرب، 
لمحضقت  تق  لغج  المخري  الظزام  غفسطه  وطا 
الظاس وق الشاغئ التصغصغئ طظه تعشغر السمطئ الخسئئ 
أطرغضا  طخالح  خثطئ  عغ  التصغصغئ  الشاغئ  بض  لعط، 
وطساسثتعا شغ اتاعاء أوروبا وتعشغر بثغض غمضظعا 
السمطئ  تعشغر  أطا  روجغا،  غاز  سظ  اقجاشظاء  طظ 
الظاس  بعا  غحسر  وق  غراعا  ق  أجطفظا  شضما  الخسئئ 
ربما  بض  طسغحاعط  طساعى  رشع  شغ  تآبر  وق  أخق 

غضعن سئؤا جثغثا سطغعط وعع التاخض.
بسغثا سظ ترحغث اجاعقك الظاس لطضعرباء والطاصئ 
شإن  أخق،  الدغصئ  طسغحاعط  شغ  سطغعط  والادغغص 
تثثم  ضطعا  ضبغرة  وجائض  له  الخسئئ  السمطئ  تعشغر 
الظاس وتعشر جئق لرساغاعط ورغث سغحعط، شغضفغظا 
ضئغرة  بضمغات  الصمح  زراسئ  المبال  جئغض  سطى 
افططار  وطغاه  العاجسئ  افرض  طساتات  واجاشقل 
والمعمطئ،  المسططئ  الحئاب  وذاصات  الدائسئ 
الصمح  طظ  أشدض  بثغق  لطسالط  جظعشر  وتغظعا 
الخسئئ  السمطئ  لمخر  وجظعشر  وافوضراظغ  الروجغ 
الظزام  اجائثل  ولع  الصمح،  بعا  تساعرد  الاغ 
تصغصغئ،  طخاظع  افحئاح  وطثن  الرئاجغئ  بالصخعر 
افطعال  باطك  بصغطئ  لخظاسات  تتاغئ  بظغئ  أظحأ  أو 
ضان  شضغش  الععاء،  شغ  وتظفص  أظفصئ  الاغ  العائطئ 
جغضعن طردود ذلك سطى طخر وأعطعا وعض جغئصى 

عظاك بطالئ؟ وعض جغحسر الظاس بأزطات؟
أجعض  طظعا  والثروج  افزطات،  خاظع  الظزام عع  إن 
طظ رد الطرف إذا تط الاثطغ سظه واصاقسه وطعروبه 
جغاجات  طظ  سظه  تفرع  طا  وضض  الفاجث  التداري 
عع  لثلك  العتغث  والسئغض  العغقت،  طخر  أذاصئ 
الظاس  ترسى  الاغ  وأتضاطه  بظزاطه  اإلجقم  تطئغص 
وبروتعط  تصعصعط  سطغعط  وتتفر  تصغصغئ  رساغئ 
وتعجث  وخغراتعا،  بالئقد  اقظافاع  طظ  وتمضظعط 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  تثغث  وغضفغظا  الظاس  بغظ  السثل 
الثي  َوالنَّاِر»  َوالْكََألِ  الاَْمِء  ِيف  ثـََالٍث:  ِيف  كَاُء  ُرشَ «الُْمْسلُِموَن 
غةسض ضض بروات الئقد ططضًا تصغصغًا لطظاس ق غةعز 
أن غظجع طظعط وق أن غمظع سظعط وق أن غئاع لعط، 
َفِهَي  َقْبلَُه  ِألََحٍد  تَكُْن  لَْم  َمْيَتًة  أَْرضاً  أَْحَيا  ملسو هيلع هللا ىلص «َمْن  وصعله 
شغعا  ذئص  لع  طخر  تال  جغضعن  بربضط  شضغش  لَُه» 
عثان التثغبان طع باصغ أظزمئ اإلجقم الاغ تسالب 

ضض طحضقت الظاس سقجا تصغصغا.
والثي  اإلجقم  ظزام  إلى  تصغصغئ  بتاجئ  طخر  إن 
إق  لاطئغصه  غظصخه  ق  الاترغر  تجب  طحروسه  غتمض 
ظخرة خادصئ طثطخئ هللا طظ المثطخغظ شغ جغح 
الضظاظئ وعط ضبر، وافطئ ضطعا تاططع إلغعط وتظازر 
أن ترى غدئئ أتفاد خقح الثغظ وصطج والفاتتغظ 
وافطئ  لمخر  غتثث  طا  سطغعط  غثفى  وق  السزام، 
وطا غظال أعطعا طظ ظطط وخسش، شمظ لفطئ ودغظعا 
غغرضط؟  اإلجقم  غظخر  وطظ  أظاط؟  غضظ  لط  إن 
وتصغط  الزالمغظ  تصاطع  غدئئ  خالخئ،  هللا  شأسطظععا 
الثقشئ  السالمغظ  رب  سظعا  غرضى  الاغ  السج  دولئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة. الطعط سةض بعا واجسض 

 طخر تاضرتعا ودرة تاجعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ طخر      

سظثطا غادر الرئغج افطرغضغ السابص دوظالث تراطإ 
إلى  أخثعا  الاغ  الرجمغئ  بالعبائص  اتافر  الرئاجئ، 
ولط  بفطعرغثا،  قغع  إغه  طار  شغ  الثاص  إصاطاه  طصّر 
شغ  الاةّسج  طضاشتئ  رئغج  زار  سظثطا  إق  غسثعا 
طصّر  شغ  طضائه  السثل  بعزارة  الصعطغ  افطظ  صسط 
ططعّلئ.  طفاوضات  وبسث  تجغران/غعظغع  شغ  إصاطاه 
شةأة  الفغثرالغ  الاتصغصات  طضاإ  ساد  ذلك،  وطع 
آب/ طظ  الباطظ  خئاح  شغ  تراطإ  صخر  لمثاعمئ 

جمع  شغ  وظخش  جاسات  تسع  وأطدى  أغسطج، 
وشصًا  تدّمظئ،  الاغ  افوراق  طظ  سثة  خظادغص 
وبائص  بعجئ،  واحظطظ  لختغفئ  طةععلئ  لمخادر 

جرغئ طاسطصئ بافجطتئ الظعوغئ.
اتافر  تراطإ  أن  ُغجسط  الاغ  السّرغئ  العبائص  إّن 
سصعبئ  إلى  تآدي  وصث  الاةسج  صاظعن  تظاعك  بعا 
ذلك،  إلى  باإلضاشئ  جظعات.   ١٠ لمثة  بالسةظ 
شإن إشادة طعّصسئ طظ طتاطغه غثسغ شغعا أن جمغع 
جغر  إساصئ  تعمئ  إلى  تآدي  صث  أسغثت  صث  العبائص 
تراطإ  وبائص  وجمع  المثاعمئ  أجاس  ضان  السثالئ. 
صعاظغظ  لبقبئ  بعا  طحائه  اظاعاضات  سظ  سئارة 
٧٩٣ - جمع المسطعطات الثشاسغئ  USC شغثرالغئ: ١٨
أو  اإلخفاء   -  ٢٠٧١ USC ١٨ شصثعا؛  أو  ظصطعا  أو 
أو  إتقف   -  ١٥١٩ USC و١٨ الاحعغه؛  أو  اإلزالئ 
الفغثرالغئ.  الاتصغصات  شغ  السةقت  تجوغر  أو  تشغغر 

ورّد تراطإ بأظه تّط رشع السرغئ سظ جمغع المسطعطات 
والسةقت الاغ بتعزته.

الماسطصئ  الةظائغئ  لطاتصغصات  عثف  أغدًا  تراطإ 
بةععده إللشاء اظاثابات ٢٠٢٠، وعثا أضبر خطعرة. 
طظ  أسطى"  أولعغئ  تعجث  "ق  إظه  السام  المّثسغ  صال 
تتصغصه شغ عةعم ٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر سطى طئظى 
طتاولئ  بأظه  ضبغرون  وخفه  والثي  الضابغاعل، 
اظصقب. وصال أغدًا إن وزارة السثل "ق تجال ططاجطئ 
الباظغ/غظاغر،  ضاظعن   ٦ عةعم  طرتضئغ  بمتاجئئ 
السادس  شفغ  الصاظعن".  بمعجإ  طساعى،  أي  سطى 
لاأضغث  الضعظشرس  اجامع  الباظغ/غظاغر،  ضاظعن  طظ 
تحثًا  تراطإ  وأبار  باغثن،  لخالح  اقظاثابات  ظاغةئ 
وصاطعا  الضعظشرس  اصاتمعا  الثغظ  المازاعرغظ  طظ 
ضابط حرذئ وضاظعا غئتبعن سظ أسداء الضعظشرس 
دطغئ  خظسعا  لصث  لصاطعط.  لاراطإ  المظاعدغظ 
لظائإ الرئغج طاغك بظج وسطصععا طظ رصئاعا سظث 
تط  اآلن،  وتاى  لشدئعط.  ضرطج  الضعظشرس  طثخض 
تاسطص  إجراطغئ  أظحطئ  بارتضاب  حثخًا   ٨٣٠ اتعام 
باسغغظ  السثل  وزارة  وتصعم  الضعظشرس،  باصاتام 
المقتصات  عثه  شغ  لطسمض  إضاشغًا  طتاطغًا   ١٣١
افتثاث،  عثه  شغ  طتعرغًا  تراطإ  غسائر  الصدائغئ. 
لضظ لط غاط تعجغه اقتعام إلغه بسث، وطظ المآضث 
أن طضاإ الاتصغصات الفغثرالغ غسسى لطتخعل سطى 
أدلئ طظ بغظ العبائص الاغ جمسععا طظ صخره والاغ 
سصعبئ  إلى  تآدي  صث  ضثه  صدغئ  تسجز  أن  غمضظ 

بالسةظ لمثة ٢٠ ساطًا.
الثي  لاراطإ،  بالظسئئ  ضاربئ  عثه  تضعن  أن  غةإ 
غظاضض طظ أجض "جسض أطرغضا سزغمئ طرة أخرى" طظ 
لحعر  الظخفغ  الاةثغث  اظاثابات  سطى  الاأبغر  أجض 
الةمععرغغظ  طآغثغه  لخالح  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 

طخر بني ترحغث اجاعقك الضعرباء 
وتحغغث الصخعر والضئاري

وطثن افحئاح

لظفسه  غضعن  أن  المتامض  وطظ  الضعظشرس،  شغ 
ذلك،  وطع   .٢٠٢٤ لسام  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ 
أضبر  تراطإ  طآغثي  تةسض  افتثاث  عثه  شإن 
المةامسغئ  اقظصساطات  طظ  وتجغث  بأجظثته  الاجاطًا 
تغث  الماتثة.  العقغات  شغ  المرغرة  والسغاجغئ 
غصثم تراطإ ظفسه سطى أظه ضتغئ لـ"الثولئ السمغصئ" 
الاغ تسغطر سطى طضاإ الاتصغصات الفغثرالغ ووزارة 
بحضض  اإلسقم  وجائض  تراطإ  وغساثثم  السثل. 
طبض  الحثخغئ  العبائص  تاى  لماذا  لغسأل:  شسال 
جعازات جفره تّط أخثعا؟ وغدشط تراطإ أغدًا سطى 
(اإلشادة  الصاظعظغئ  العبغصئ  سظ  لقشراج  السثل  وزارة 
لمضاإ  غسمح  ضثلغض  اجاثثاطعا  تّط  الاغ  الثطغئ) 
تفاغح  أطر  سطى  بالتخعل  الفغثرالغ  الاتصغصات 
صخره، وضاإ تراطإ: "ترخًا سطى الحفاشغئ، أذالإ 
المسامثة  غغر  الثطغئ  اإلشادة  سظ  الفعري  باإلشراج 
والخادم".  المروع  اقصاتام  بعثا  غاسطص  شغما  تماطًا 
"لتماغئ  العبغصئ  إخثار  شغ  السثل  وزارة  ترغإ  لط 
غاعرط  الثي  الةاري  الصاظعن  إظفاذ  تتصغص  ظجاعئ 
الخطح  صاضغ  أطر  ذلك،  وطع  الصعطغ".  افطظ  شغ 
التضعطغغظ  المثسغظ  راغظعارت  بروس  افطرغضغ 
الاظصغتات  طع  الثطغئ  اإلشادة  طظ  ظسثئ  باصثغط 
غعم  بتطعل  التساجئ)  المسطعطات  (تثف  المصارتئ 

٢٥ آب/أغسطج ظعرًا.

دسا  تراطإ،  إصاطئ  طصر  طثاعمئ  طظ  أغام  صئض 
إلى  المآرخغظ  طظ  طةمعسئ  باغثن  جع  الرئغج 
الماتثة  "العقغات  إن  صالعا  الثغظ  افبغخ  الئغئ 
الترب  جئصئ  الاغ  لطاعترات  طمابطئ  أزطئ  تعاجه 
افعطغئ  الترب  إن  آخرون  طسطصعن  وصال  افعطغئ". 
الظزام  أن  الغمغظ  أدرك  "لصث  بالفسض:  بثأت  صث 
طع  والاداطظ  السظش  خّطئ:  ولثغه  اظعغار،  تالئ  شغ 
الشارة،  وبسث  الثائظئ".  الماطرشئ  الغمغظغئ  الفخائض 
تط تعجغه تعثغثات إلى طضاإ الاتصغصات الفغثرالغ 
بحضض حثخغ وصاض رجض أبظاء طتاولاه حص ذرغصه 
الفغثرالغ،  الاتصغصات  لمضاإ  طغثاظغ  طضاإ  إلى 
الاطرف  غطغئ  "لصث  الختفغغظ:  أتث  وضاإ 
وافغثغعلعجغات السظغفئ شغ جمغع أظتاء السالط خقل 
طسغرتغ المعظغئ. لط تخادف أبثًا صعة جغاجغئ أضبر 
الغعم.  الةمععرغغظ  طظ  واتاصارًا  وخطعرة  سثطغئ 
افطرغضغ  الةظرال  أن  لطظزر  القشئ  صرغإ".  حغء  ق 
عاغثن رد سطى عثا الصعل: "أظا طعاشص. وضظئ طثغر 
وضالئ المثابرات المرضجغئ". تضاشح الترضئ المتاشزئ 
الاغ غمبطعا تراطإ ضث طآجسئ لغئرالغئ صعغئ صطئئ 
صغمعط السائطغئ لخالح التغاد بغظ الةظسغظ، وتصعق 
غغر  لخالح  اإلغةابغ"  بـ"الامغغج  غسمى  وطا  الحعاذ، 
غجدادون  والظاس  جعءًا،  غجداد  اقصاخاد  الئغخ. 
تراطإ  غضرععن  أو  غتئعن  إطا  وافطرغضغعن  شصرًا، 
شغ  الةمععري  السدع  وأوضح  طاطرشئ.  بطرغصئ 
طةطج الظعاب، آدم ضغظجغظشر، طثى تإ السثغث طظ 
أظخار تراطإ له بصعله: "شغ صطعبعط، عط غساوون 
لعط،  شئالظسئئ  لثا  المسغح،  بغسعع  تراطإ  دوظالث 
تاى لع واجعئ عثا الرجض المثعض، دوظالث تراطإ... 
شأظئ تصش ضّث غسعع، ضث صغمعط المسغتغئ. سظثطا 

  "تقتص دغظعط، شعثا غظاعك سمص طظ عط

خطئ  سطى  واشص  إظه  المخري،  العزراء  طةطج  صال 
طظ  وشر  تتصغص  بعثف  الضعرباء  اجاعقك  لارحغث 
طتطات  تحشغض  شغ  المساثثم   - الطئغسغ  الشاز 
الضعرباء - لطاخثغر واقجافادة طظ السمطئ الخسئئ.
الشاز  سظ  لئثغض  أوروبا  وتاجئ  أوضراظغا  ترب  بسث 
الروجغ وجعئ أطرغضا سمقءعا وخاخئ شغ طخر ظتع 
تعشغر الئثغض ولع ضان سطى تساب طخر وأعطعا، وضان 
عثا أتث أجئاب زغادة جسر الشاز شغ الفارة الماضغئ 
إلى جاظإ الادثط الطئغسغ واظثفاض صغمئ الةظغه 
طخالتعا  غثثم  وطا  أطرغضا  صرارات  وفن  المخري، 
واجإ الاظفغث شعرا. ولعثا ضاظئ اقتفاصغئ أو طثضرة 
واقتتاد  غععد  وضغان  طخر  بغظ  البقبغئ  الافاعط 
افوروبغ شغ تجغران/غعظغع الماضغ بحأن الاساون 
شغ طةال "تةارة وظصض وتخثغر الشاز الطئغسغ بغظ 
طزطئ  تتئ  افوروبغ  واقتتاد  غععد  وضغان  طخر 
الئارول  وزغر  بمحارضئ  الماعجط  حرق  غاز  طظاثى 
المخري، ذارق المق، وضاترغظ الترار، وزغرة الطاصئ 
شغ ضغان غععد، وضادري جغمسعن طفعضئ الطاصئ 
شغ  اقتفاصغئ  وجاءت  افوروبغ،  باقتتاد  والمظاخ 
العصئ الثي أسطظئ شغه روجغا تصطغص إطثادات الشاز 
فلماظغا بظسئئ ٤٠٪، لادت ١٠٠ ططغعن طار طضسإ 
ظعرد  أظابغإ  خط  سئر  ططغعظًا   ١٦٠ طظ  بثق  غعطغا 
السةعز  الصارة  دول  طثاوف  أبار  الثي  افطر  جارغط، 
ودشسعا لطسمض سطى تظعغع طخادر الطاصئ واقساماد 
سطى بثائض لطشاز الروجغ رغط صظاسئ أوروبا أظعا لظ 
تساشظغ سظ الشاز الروجغ لضظ وجعد الئثغض غمظح 
الصثرة سطى المعاجعئ، وعع طا اسائره وزغر الئارول 
المخري "سقطئ شارصئ" وغمضظ أن تآدي إلى طجغث 
طظ الاساون بغظ دول الئتر الماعجط افخرى، وأظه 
"اساراف رجمغ بأن طخر باتئ طرضجا إصطغمغا لاثاول 
وتةارة الشاز وأظعا طرضج دولغ سطى طساعى الطاصئ 
السالمغ وطظ بط جغضعن الاساطض طع طخر سطى عثا 
افجاس وطظ بط جاضعن اقتفاصغئ طزطئ لمةمعسئ 

جثغثة طظ اقتفاصات".
شغ  بثغض  لشاز  أوروبا  اتاغاج  غضعن  أن  الطئغسغ 
خالح طخر وأعطعا، والطئغسغ أغدا أن غساعط عثا 
شغ تتسغظ اصاخادعا؛ لضظ عثا طا لط ولظ غتثث 
وتدع  البروات  شغ  تفرط  سمغطئ  أظزمئ  ظض  شغ 
وتاخرف  المساسمر  إرادة  رعظ  وطصثراتعا  الئقد 
شغ  العاصع  عع  عثا  جغاجاته،  غثثم  طا  وشص  شغعا 
طخر شئغظما غئظغ تاضمعا السغسغ ساخمئ لفحئاح 
جغساثثطعا  طاى  ظثري  ق  جثغثة  رئاجغئ  وصخعرا 
جثغثة  وذرصا  شغعا،  لغسضظ  سمر  طظ  له  بصغ  وضط 
وتدمظ  والصخعر  الساخمئ  عثه  تثثم  وضئاري 
تأطغظعا لع تططإ افطر أطام أي تراك حسئغ طتامض.

أعض طخر الثغظ أبصطاعط الصروض والاعط الادثط 
جععدعط وطثخراتعط غأتغ الظزام الغعم لمطالئاعط 
باعشغر الشاز طما غساثثم لاعلغث الضعرباء لاخثغره 
وتعشغر سمطئ خسئئ، وضأن عثا الاعشغر وتطك السمطئ 
جافغثعط بحغء بغظما ضطعا أطعال طظععبئ والصطغض 
الثي غظفص طظعا سطى الئقد إظما غظفص لثثطئ السادة 

وتعشغر جئض راتاعط.
طتمعد  أطر  حغء  أي  اجاعقك  شغ  الارحغث  إن 
أن  بحرط  وبرساغاعا  الثولئ  به  صاطئ  إذا  وخاخئ 
باطك  عط  غحسروا  وأن  الظاس،  سطى  بالفائثة  غسعد 

اتافاظ تراطإ بعبائص جّرغئ 
صث تسرضه لطسةظ 

تظثر باسمغص اقظصساطات يف أطرغضا وتصرغئعا طظ الترب افعطغئ 
ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 
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 السثد ٤٠٥  ٣ افربساء ٢٦ طظ طتّرم ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٤ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ  

الطعار تتئ السغادة اإلجقطغئ. وضان الفاتتعن صث بطشعا 
ظعر السغظ وبعردو وجظعب إغطالغا (أذطصعا سطغه الئر 
الطعغض) تاى بطشعا شغ شاعتاتعط جعغسرا، وأصاطعا 
عظاك طمالك إجقطغئ، وتّرروا الحسعب طظ السئعدغئ 
واإلصطاع، وظطعا صرظغظ غتضمعن عثه المظاذص. ولط 
غعصش الجتش اإلجقطغ بأوروبا جعى جئال افلإ، ولع 
اجاطاع الفاتتعن تثطغعا لسط اإلجقم حمال أوروبا.

المسطمعن،  شاتعا  الاغ  الئقد  ظثضر  أن  أردظا  وإذا 
بسئئعا شق تضفغظا  ودخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجاً 
وعع  اإلجقطغئ؛  الفاعتات  اجامرت  شصث  المةطثات 
السمض افخطغ لثولئ الثقشئ، تغث ضان عمعط افول 
إدخال الظاس شغ عثا الثغظ السزغط، تاى عثطعا سام 
١٣٤٢عـ. وطظث ذلك العصئ تعصش عثا السمض السزغط، 
وظض المسطمعن بق خقشئ شاسططئ الرجالئ، وجغطر 
شئسث  الظاس،  تغاة  سطى  السطماظغ  الرأجمالغ  الظزام 
أن ضظا ظتمض طئثأظا لطظاس أخئتظا أطئ ُتتمض إلغعا 

دسعات الئاذض.
وبسث عثم الثقشئ تأجج تجب الاترغر إلسادتعا طرة 
أخرى، وعع غسمض بضض جث واجاعاد وطبابرة، شصث صطع 
السثة  وأسث  ذاصئ،  بأصخى  لعا  غسمض  أن  ظفسه  سطى 
إلى  اإلجقم  تمض  بسعدتعا  وغسعد  الثقشئ  لاسعد 
السالط بالثسعة والةعاد تاى غثخض الظاس شغ دغظ 
أسثه  الثي  الثقشئ  دولئ  دجاعر  شغ  جاء  أشعاجاً.  اهللا 

بتدعر بسخ صغادات افتجاب والسطماء واإلسقطغغظ والمعامغظ بالحأن السغاجغ اطافت بعط الصاسئ، أصام تجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان طظاثاه الحعري، طظاثى صداغا افطئ لحعر آب/أغسطج غعم السئئ ٢٠٢٢/٨/٦م، 
بسظعان: "التضعطئ الصادطئ بغظ جغطرة السسضر وخقشات المثظغغظ". تغث ألصى افجااذ ظاخر رضا الدعء سطى 
تثخض الثول اقجاسمارغئ الضئرى خاخئ (أطرغضا وبرغطاظغا) شغ الحأن السعداظغ، وبغظ ضغش اجاطط سئث اهللا 
تمثوك التضط بسث الاعصغع سطى العبغصئ الثجاعرغئ شغ آب/أغسطج ٢٠١٩م. بط تظاول خطاب الئرعان شغ ٤
تمعز/غعلغع بثروج الةغح طظ المفاوضات الاغ ترساعا اآللغئ البقبغئ، وصال إن عثه الثطعة تسائر أخطر سمض 
جغاجغ صاطئ به أطرغضا شغ السعدان سئر السسضر، ضث الصعى المثظغئ المثسعطئ طظ السفارة الئرغطاظغئ. وصثم 
المعظثس باجض طخطفى ورصئ بسظعان: "ظزام التضط شغ اإلجقم"، وأحار شغعا إلى بثاغئ السام العةري الةثغث 
اهللا جئتاظه أن غضعن سام ظخر وتمضغظ واجاثقف لفطئ اإلجقطغئ، وبغَّظ أن لطعةرة الظئعغئ سقصئ  جائقً 
بمعضعسظا سظ ظزام التضط وأزطئ التضط شغ السعدان. وأضث أن العةرة ضاظئ طظ أجض إصاطئ جططان ودولئ 
وظزام تضط لطمسطمغظ بثجاعر وصعاظغظ جثغثة وأجعجة دولئ طثاطفئ؛ جغح وحرذئ وجفراء وسقصات خارجغئ 
وداخطغئ وصداء. تغث ضاظئ وبغصئ المثغظئ طظ ٣٠ طادة أجاجعا عع اإلجقم، وأحار إلى أظه لع تعلى التضَط 
شغ غبرب سئث اهللا بظ أبغ بظ جطعل ضما ضان طاعصساً لضان الثي تخض تشغغرًا لفحثاص شصط، ولظ غاشغر واصع 
المةامع ضما تخض بمةغء الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص. وأضث أظظا ظتااج لاشغغر جثري لطثجاعر والصعاظغظ وظزام التضط التالغ 
الثي عع طظ طثطفات المساسمر. وأضث أن ضض طا غتثث طظث خروج المساسمر إلى الغعم عع تشغغر حضطغ، وأن 
المحضطئ شغ الظزام الثي ُظتضط به شغ الثجاعر والصعاظغظ والاحرغسات الاغ عغ طظ أععاء الئحر. وصث حارك شغ 
شصرة الافاسض بالظصاش والمثاخقت والاسصغئات سثد طصثر طظ السغاجغغظ، والسطماء، واإلسقطغغظ طظعط دضاعر 
تعرغظ،  سطغ  طتمث  تاطث  والثضاعر  والاظمغئ،  لقخقح  المساصئض  لترضئ  السغاجغ  افطغظ  طخطفى،  الظاجغ 
رئغج تجب صعى السعدان الماتثة، والمعظثس تغثر غعجش، العضغض السابص لعزارة الري وطثغر المعارد المائغئ 
السابص، والحغت جغش الثغظ افرباب، المراصإ السام لقخعان المسطمغظ، واإلسقطغ والضاتإ الختفغ افجااذ 
طتمث طئروك، وافجااذ تسظ سئث التمغث، افطغظ السغاجغ لقخعان المسطمغظ، وافجااذ جئرغض داو، طظئر 

وتثة السعدان، والثضاعر خثغص أبع ضفغرة، أجااذ جاطسغ، والحغت جغث خطاب صغادي إجقطغ.

جاوغح  طعلعد  ترضغا  خارجغئ  وزغر  تخرغتات  سصإ 
ظزام  طع  السعرغئ  المسارضئ  طخالتئ  تعل  أوغطع 
المآصائ  السعرغئ  التضعطئ  خرتئ  المةرم،  أجث 
لطبعرة  الرئغسغ  التطغش  تجال  طا  ترضغا  إن  بالصعل: 
بحضض  شعط  غضعن  صث  سابر  تخرغح  ذلك  غشّغر  وق 
إلذاسئ  ضائه  تسطغص  طتض  الاخرغح  عثا  ضان  خاذأ. 
افجااذ  الاترغر،  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  ّلغ  الثَّ سئثو 
شغ وقغئ جعرغا، أضث شغه: أظه طظث بثاغئ البعرة شغ 

سام ٢٠١١ وعغ لط تئثض شغ تصثغط أسج طا تمطك فجض أن تسامر وتاى تخض لحاذأ افطان ولاتصغص 
طا خرجئ فجطه، وُتسائر دطاء افبظاء طظ السجغج الثي صثطاه التاضظئ، وسطى عثه الثطاء تحضطئ الضاائإ 
وافلعغئ والفغالص شغما بسث، وسطى عثه الثطاء بظئ المسارضئ الثارجغئ ضغاظعا السغاجغ، وبظئ طا جماه 
وزارات ولضظ بثون تصائإ، وق تاى خقتغات، بض طةرد ألساب ودطى بغث الداطظ الارضغ غعجععط تغث 
غحاء وغأطرعط ضغفما اتفص، وعثا ذئغسغ شعط ضحةرة خئغبئ ُزرسئ شغ أرض خئغبئ لثثطئ السغث ولاتصغص 
رغئاته، لثلك ق طقطئ سطى طا خرتعا به طظ تئرغر لمعصش ترضغا شعثا سمطعط؛ الارصغع لطسغث وإن اتسع 
الثرق! وتصغصئ ضما ذضرظا شإن عآقء ضحةرة خئغبئ ُجصغئ بماء خئغث؛ شق ُتبمر إق الثئغث، ق ظفع شغعا بض 
تدتغات  ضض  شثظاط  السئعدغئ  فظفسضط  ارتدغاط  طظ  غا  بالصعل:  تسطغصه  الثلغ  افجااذ  وخاط  الدرر.  ضض 
لخالته  وتخرغتاتضط  جغثضط،  خقتغئ  اظاعئ  شصث  حؤاط  طا  اشسطعا  وخثلامععا،  سطغعا  وتآطرتط  البعرة 

ُغصال شغعا "المغئ ق غتمض طغاًا"، شصث جصط طسطمضط واظاعى.

باعخغض الاظثغث طئاحرة لطسثو الماساون طسه؟! وبثلك 
غضعن صث صام بسمض سزغط فعض شطسطغظ؟!

إن المسألئ تضمظ شغ السصطغئ السفظئ الاغ غامغج بعا 
أردوغان وطظ تئسه، شعغ سصطغئ سطماظغئ بتائ تفخض 
وطصاغغج  طفاعغط  طظ  سظه  غظئبص  وطا  وصغمه  الثغظ 
اهللا  خغاظئ  طفععم  لثغه  غعجث  شق  السغاجئ.  سظ 
التقل  طصغاس  لثغه  غعجث  وق  والمآطظغظ،  ورجعله 
والترام، شمصغاجه الظفسغئ شصط، شعع طساسث أن غصعم 
بأي سمض واشص الحرع أم خالفه إذا رأى شغه طظفسئ له 
السابصئ  طعاصفه  سظ  غاثطى  أن  غساتغغ  وق  ولارضغا. 
الظزام  طع  ذلك  وطبض  غععد،  ضغان  شغعا  عاجط  الاغ 
السعري، وعع غساسث اآلن لطاخالح طسه بسثطا وخفه 
بالصاتض والثغضااتعر! شعخش الاخالح طسه بأظه إشساد 
لطمثططات سطى المظطصئ! شصال: "غاعجإ سطغظا اإلصثام 
خقلعا  طظ  غمضظظا  جعرغا،  طع  طاصثطئ  خطعات  سطى 
إشساد السثغث طظ المثططات شغ عثه المظطصئ طظ 
السالط اإلجقطغ" (افظاضعل). وغاساءل المرء سظ عثه 
غرغث  ضان  شإذا  غفسثعا؟!  أن  غرغث  الاغ  المثططات 
أن غاخالح طع الصاتض المةرم المفسث، وعع غافص طع 
أطرغضا وروجغا المفسثتغظ شغ افرض وعما طظ أحث 
أسثاء اإلجقم والمسطمغظ ولثغعما طثططات حرغرة 
لمظع ظعدئ افطئ واقجاغقء سطى طصثراتعا وطظع سعدة 
ضرب  تخرغتاته  شغ  صخث  شعض  التضط،  إلى  اإلجقم 
تمطئ الثسعة اإلجقطغئ الساسغظ لاترغر افطئ وإصاطئ 
الثقشئ الراحثة، وذالما سمض سطى ضربعط، وتآطر سطى 
المظاذص  جّطط  تغث  البعرة  اظطقق  طظث  جعرغا  أعض 

المتررة لطظزام وتحر البائرغظ شغ إدلإ؟!
وصث ظادى إلى تطئغص السطماظغئ بثل الحرغسئ اإلجقطغئ 
شغ طخر سام ٢٠١١، وصال إظه أصظع اإلخعان المسطمغظ 
بثلك! واآلن غئغع اإلخعان وغاخالح طع الظزام المخري 
الثي ذالما عاجمه وتئظى "رابسئ"، المغثان الثي جفك 
السغسغ شغه الثطاء، واتثث حسار أربسئ أخابع حسارا 

له، واآلن صث صئدعا!

لقتفاصغئ، وضثا ُجرصئ إرادة أعض السعدان شغ وضع 
إبساد  سطى  أضثت  الاغ  ٢٠١٩م  الثجاعرغئ  العبغصئ 
وظخئ  التضط،  سظ  وصئغح  واضح  بحضض  اإلجقم 
حابععا،  وطا  الفغثرالغئ  طبض  الامجغص  أشضار  سطى 
جعبا  اتفاق  شغ  السعدان  أعض  إرادة  ُجرصئ  ضما 
السعدان  طظ  تئصى  طا  لامجغص  وصّظظ  حرسظ  الثي 
والتضط  الفغثرالغئ  سئر  سظخرغئ  جععغئ  أجج  سطى 
الثاتغ، والظص خراتئ سطى تص تصرغر المخغر، الثي 
ضان شغ الصرغإ جرغمئ وسمالئ وسارًا لثى افوجاط 
السغاجغئ. ولاتصغص ذلك ُوضسئ طسارات الافاوض، 
وططغحغات الترضات المسطتئ  وتط الامضغظ لةغعش 
المثسعطئ طظ الثول اقجاسمارغئ شغ طظاخإ التضط، 
وإدارة المال واقصاخاد، شاسثدت الةغعش إطساظا شغ 
لعثه  الترضات  عثه  تسثد  تاى  الفرصئ،  طظ  طجغث 
اإلسقطغ  الثسط  واجاتصاصات  السقح  شعاتغر  الثول 
والسغاجغ الصعي، لاضعن طصئعلئ سظث الظاس، بظعإ 

بروات الئقد وخغراتعا، طع إشصار أعطعا وتةعغسعط.
ظفسه  المسار  شغ  لاسغر  الةث  الحغت  طئادرة  جاءت 
سئر  اقجاسمارغئ  الثول  طظ  الضئغر  الاأغغث  طع 
جفاراتعا ودبطعطاجغغعا وطئسعبغعا، شصث ضان الظص 
أطعاج  طع  تسئح  طئادرة  ضض  شغ  تاضرًا  اقجاسماري 
المساسمرغظ وطظعا طئادرة الحغت الةث الاغ جمغئ 
"تثاول  خراتئ:  شغعا  جاء  الاغ  السعدان  أعض  بظثاء 
المآتمرون تعل افزطئ العذظغئ وآشاق الثروج طظعا 
والسئغض إلى تتصغص العشاق العذظغ قجاضمال الفارة 
حعرًا،  الـ١٨  تاةاوز  ق  زطظغئ  شارة  شغ  اقظاصالغئ 
المعام  طتثدة  طساصطئ  طثظغئ  تضعطئ  سطغعا  تصعم 
شغ  الحسإ  تططسات  تتصغص  أولعغاتعا  رأس  سطى 

تضط دغمصراذغ راحث سئر اظاثابات ترة وظجغعئ".
المئادرة،  عثه  بأن  لطحك  طةاقً  غثع  ق  بما  غادح 
ضشغرعا طظ المئادرات، ق تتض طحاضض السعدان بض 
ضحفظاعا  الاغ  المساسمر  خطئ  تظفث  شعغ  تسصثعا، 
الثطئ  تطك  وتضرارا،  طرارا  طظعا  وتثرظا  وشدتظاعا 
إدارة  سظ  اإلجقم  إبساد  سطى  تصعم  الاغ  الثئغبئ 
وتمجغص  السطماظغ،  الثغمصراذغ  بالتضط  الثولئ، 
وتصرغر  الثاتغ  والتضط  الفغثرالغئ  بأشضار  السعدان 
ذلك  وغظفث  برواته،  وظعإ  عثطه  لغسعض  المخغر، 
المرتئطغظ  والسغاجغغظ  السسضر  صادة  طظ  طةمعسئ 
بالسفارات افطرغضغئ والئرغطاظغئ، غغر آبعغظ بأزطات 
الئقد وق بحصاء أعطعا، الثغظ تثلعّط بعط الثطعب 

وتفّئ شغ سدثعط الدائصات والفاظ المخظعسئ.
التض  أن  إلى  السعدان  أعض  لغظائه  ضاٍف  عثا  ولسض 
والمثرج التصغصغغظ لعثه افزطات عع بإصاطئ اإلجقم 
الراحثة  الثقشئ  اإلجقم،  دولئ  سئر  حرسه  وتطئغص 
الاترغر،  تجب  لعا  غثسع  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
لعا  وأسث  إلصاطاعا،  بظعارعط  لغطعط  حئابه  وغخض 
رجاق أضفاء وطحروع دجاعر طفخض غحمض الةعاظإ 
السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ والاسطغمغئ ضطعا، 
غا  غمظسضط  الثي  شما  الحرسغئ.  افدلئ  طظ  طساظئط 
أعض السعدان الطغئغظ، وغا صادة الةغح المثطخغظ 
طظ إغخال عثا المحروع السزغط إلى جثة التضط؟! 

 !شعض طظضط طساةغإ؟
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

عع  اإلجقطغئ  الثسعة  (تمض   :١١ المادة  شغ  التجب 
السمض افخطغ لطثولئ)، شصث وضسئ عثه المادة فن 
تمض الثسعة اإلجقطغئ ضما عع شرض سطى المسطمغظ 
وإن  وعع  اإلجقطغئ.  الثولئ  سطى  شرض  ضثلك  عع 
السقصات  شغ  الحرع  أتضام  تطئغص  طظ  ججءًا  ضان 
الثارجغئ، وغةإ أن تطئصه الثولئ ضما غطئصه الفرد، 
إق أظه بالظسئئ لطثولئ، غسائر افجاس الثي تصعم سطغه 
سقصاتعا طع الثول افخرى، أي عع افجاس الثي تئظى 
سطغه جغاجئ الثولئ الثارجغئ ضطعا، وطظ عظا ضان تمض 

الثسعة اإلجقطغئ عع السمض افخطغ لطثولئ.
إلزالئ  والةعاد  الثسعة  ذرغص  سظ  اإلجقم  وظحر 
وبغظ  الظاس  بغظ  ُغَثّطى  تاى  المادغئ،  التعاجج 
سصعلعط، وسظثعا غثخطعن شغ دغظ اهللا أشعاجا سظثطا 
وغتج  والمةامع  الثولئ  شغ  سمطغاً  اإلجقم  غطئص 

الظاس بسثله وخثق طسالةاته.
إن صدغئ المسطمغظ المخغرغئ الغعم، الاغ غةإ أن 
تئثل شغعا ضض الةععد، عغ السمض إلسادة اإلجقم إلى 
العجعد شغ الثولئ والمةامع، بإصاطئ دولئ الثقشئ تاى 
ُغتمض اإلجقم إلى السالط بالثسعة والةعاد، وغمظ اهللا 
 ِ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ سطغظا بظخره المآزر، ﴿وَ

 ﴾يم حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اء وَ ن يَشَ ُ مَ اهللاَِّ يَنرصُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

عاجمه  الثي  السسعدي  الظزام  طع  طعصفه  وضثلك 
واتعمه بارتضاب جرغمئ صاض الختفغ جمال خاحصةغ، 
وضثلك  طسه،  وتخالح  له  الةرغمئ  ططش  جطط  وصث 
عةعطه سطى اإلطارات وصث تخالح طسعا. شعع طساسث 
ذلك  وغسائر  ظصغده،  وغصش  طعصش  أي  سظ  غاثطى  أن 
جغاجغئ  أسمال  إق  عغ  وطا  سزغمئ،  جغاجغئ  أسماق 

طظتطئ تسطمعا طظ طغضاشغططغ.
سظه  وغثاشع  به  غبص  شغمظ  تضمظ  الباظغئ  والمسألئ 
سطى  وغسمطعن  أظفسعط  غثثسعن  شعآقء  ذلك؟!  رغط 
خثاع غغرعط. شالمصاغغج سظثعط طجدوجئ وطاظاصدئ، 
شالسمض الثغاظغ إذا ارتضئه أردوغان غئرروظه، وغسائروظه 
خغاظئ إذا خثر طظ غغره! شعآقء سطى أبخارعط غحاوة 

وشغ صطعبعط سمى.
اظاصاد  غعمه  ق  أردوغان  أن  عغ  البالبئ،  والمسألئ 
الظاس شغ الثارج لثغاظاته، إظما غعمه ضسإ افخعات 
شغ الثاخض، شعع غرضج اآلن سطى تحث الاأغغث لثعض 
ضغان  طع  شاخالته  الصادم،  السام  الرئاجغئ  اقظاثابات 
غععد وتسجغجه لطاساون طسه غضسئه زخط تأغغث أطرغضا، 
شغماثته اإلسقم افطرغضغ، وتسطغه حرضات الاخظغش 
وجااظثر  وشغاح  طعدغج  البقث؛  السالمغئ  اقئاماظغئ 
بأن  زائثة  غح  سقطات  أطرغضغئ،  وعغ  بعرز،  آظث 
سطغه  الدشط  دون  أطرغضا  وتتعل  غاتسظ،  اصاخاده 
طظ الثائظغظ الشربغغظ تغث ارتفع سةج ترضغا سظ جثاد 
دوقر.  ططغار   ١٧٣,٧ إلى  السام  عثا  الساجطئ  الثغعن 
وق غعمه أعض جعرغا، وصث تداسفئ افسمال السثائغئ 
ترضغا،  داخض  شغ  السعرغغظ  القجؤغظ  ضث  السظخرغئ 
اإلخعان  إجضات  غعمه  وق  جغرتطعط!  أظه  عع  ورّده 
المسطمغظ العاربغظ طظ ظطط الظزام المخري شإظعط 
جغئررون له خثقظه لعط، وضض ذلك ق غظسضج أبره 
شغ داخض ترضغا. وضض طا غعط أغطئغئ الظاس شغ ترضغا 
عع تتسغظ أوضاسعط اقصاخادغئ، تغث وجععا عثه 
اإلجقطغئ  المصاغغج  سظعط  وغغئئ  الثاذؤئ  العجعئ 
 واقعامام بصداغا افطئ واإلجقم أوق وصئض ضض حغء

تامئ: ترضغا أردوغان تسجز الاطئغع طع ضغان غععد، وتطمؤظ أعض شطسطغظ!...

تامئ ضطمئ السثد: بالثقشئ وتثعا غثخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجًا

جمغئ  الاغ  الةث  الطغإ  الحغت  طئادرة  سصثت 
بمئادرة ظثاء أعض السعدان طآتمرًا بسظعان: "طآتمر 
بالثرذعم،  الخثاصئ  بصاسئ  المساثغرة"  المائثة 
غعطغ السئئ وافتث ١٣-١٤ آب/أغسطج ٢٠٢٢م، 
أعض  طظ  سثد  المئادرة،  ظخئ  ضما  شغه،  اجامع 
جغاجغًا  تجبًا   ١٢٠ وصادة  الصئائض،  وزسماء  الاخعف 

و٤٠ طئادرة وذظغئ ورجال الثسعة والضظغسئ.
صاذسئ  الاغ  والاشغغر  الترغئ  أتجاب  غابئ  وصث 
سطى  السسضر  الافاف  شغعا  رأت  الاغ  المئادرة،  عثه 
وضان  جثغث،  بحضض  والتدعر  السغاجغ  المحعث 
شغ  ورد  تغث  المئادرة،  شغ  واضتا  بالةغح  الاشجل 
الةغح  المآتمر  "تغا  المآتمر:  تعخغات  طصثطئ 
السعداظغ بمظاجئئ سغثه الباطظ والساغظ وأضث سطى 
إجماع الحسإ السعداظغ سطى طظاخرة جغحه وتصثغر 
والسغادة  والسرض  افرض  تماة  جظعده  تدتغات 
وذظغ  واجإ  المسطتئ  الصعات  إجظاد  وأن  العذظغئ، 

طصثس".
وجاءت الاعخغات بسظاوغظ بقبئ:

أوقً: اقصاخاد وطساش الظاس.
باظغًا: الععغئ والبصاشئ وصداغا المةامع.

بالبًا: السقم والسثالئ اقظاصالغئ.
المرجسغئ  عع  اإلجقم  جسض  سظ  بسغثة  وضطعا 
أن  وسظ  المحضقت،  وتض  افزطات  لسقج  افجاجغئ 
السربغئ  الطشئ  وأن  اإلجقم،  عغ  الئقد  أعض  ععغئ 
عغ لشئ الثولئ الاغ تفعط بعا الظخعص الاحرغسغئ، 
افدلئ  طظ  الحرسغئ  افتضام  اجاظئاط  غاط  وبعا 
جث  طا  لضض  الظاجسئ  المسالةات  لاصثغط  الافخغطغئ 

واجاةث طظ افتثاث والصداغا.
طظ  سثد  الةث  الطغإ  الحغت  طئادرة  جئص  لصث 
الاغ  البقبغئ  اآللغئ  تعار  طئادرة  أبرزعا  المئادرات 
افشرغصغ  اقتتاد  بمحارضئ  الماتثة  افطط  رساعا 
وطظزمئ اإلغصاد شئاءت بالفحض، واآلن سطى الطاولئ 
المتاطغظ  بمئادرة  جمغئ  أخرى  طئادرة  عظاك 
ضض  أن  المقتر  ولضظ  طئادرات.  وبسثعا  وصئطعا 
المئادرات الاغ صثطئ صث شحطئ، فظعا لط تثرج طظ 
إذار المساسمر بض ظطئ تئغسئ شغ صفخه وحراضه، 
العادشئ  الثئغبئ  بأجظثته  طسممئ  بتئاله  طربعذئ 
برواتعا،  وظعإ  الئقد،  وتمجغص  اإلجقم،  إلصخاء 
الصثرة،  افعثاف  عثه  أن  والمآجش  المتجن  وطظ 
أعض  لضض  واضتئ  بض  غاطدئ  وق  طثفغئ  سادت  طا 

السعدان.
أعض  سطى  طعرس  صث  تدطغًق  أن  إلى  اإلحارة  تةثر 
باسائارعا  المئادرة،  عثه  طسمى  شغ  السعدان 
تسعد  شصث  ختغح،  غغر  وعثا  السعدان،  أعض  إرادة 
التصائص  تجغغش  سطى  المساسمر  سمقء  السغاجغعن 
الصئعل  خفئ  وإسطائعا  جرائمعط  وتسعغص 
لامرغر  الحسإ،  إرادة  بأظعا  والاروغب  الةماعغري، 
إرادة  ُجرصئ  شصث  الصثرة،  افجظثة  وتظفغث  الةرائط 
أعض السعدان طظ صئض شغ اتفاصغئ ظغفاحا الاغ أصخئ 
سطى  شظخئ  الئقد،  وطجصئ  التضط،  سظ  اإلجقم 
الضاجثة  المساسمر  بداسئ  الحر  لسئئ  الثغمصراذغئ 
الفاجثة، تاى ضان شخض الةظعب، وضثا ُجرصئ إرادة 
أعض السعدان شغ وضع دجاعر ٢٠٠٥م الثي وضسه 
الرجمغ  الراسغ  داظفعرث  جعن  افطرغضغ  الصج 

طئادرة ظثاء أعض السعدان
عض تصعد إىل تض طحضطئ السعدان؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

الحكومة القادمة  السودان ب سيطرة العسكر وخالفات المدني
ثورة الشام ماضية إ غايتها 
ها من خانها وتآمر عليها لن ي



 افربساء ٢٦ طظ طتّرم ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢٤ آب/أغسطج٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٠٥

أشاد الةعاز المرضجي لقتخاء، بأن ارتفاسًا ذرأ سطى الرصط الصغاجغ فجسار المساعطك شغ شطسطغظ خقل 
المساعطك  فجسار  الصغاجغ  الرصط  أن  اإلتخاء،  وأوضح   .٢٠٢٢ سام  طظ  افولى  الماضغئ  السئسئ  افحعر 
شغ شطسطغظ ارتفع بظسئئ ٣,٥٦٪، بعاصع ٤,٤٩٪ شغ الصثس، وبظسئئ ٣,٤٤٪ شغ الدفئ الشربغئ، وبظسئئ 
طظ  المظاظرة  الفارة  طع  طصارظئ  الةاري،  السام  طظ  افولى  السئسئ  افحعر  خقل  غجة،  صطاع  شغ   ٪٣,٣٦
السام السابص. وسظث طصارظئ افجسار خقل الحعر الماضغ طع حعر تمعز ٢٠٢١، تحغر الئغاظات إلى ارتفاع 
الرصط الصغاجغ فجسار المساعطك شغ شطسطغظ بظسئئ ٣,٩٥٪، بعاصع ٥,٧٤٪ شغ الصثس، وبظسئئ ٤,٢١٪ 
شغ الدفئ الشربغئ، وبظسئئ ٢,٠٥٪ شغ صطاع غجة. تسصغئا سطى ذلك جاء شغ تسطغص ختفغ ظحره المضاإ 
بات  الثي  المسغحغ  البصض  تةط  افرصام  عثه  تزعر  طعاصسه:  سطى  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  اإلسقطغ 
وضض  وباضساان  والسراق  وترضغا  ولئظان  افردن  أعض  تال  تالعط  غعم  بسث  غعطا  شطسطغظ  أعض  سطى  غجداد 
طظ  صطغطئ  شؤئ  لمخطتئ  الئحرغئ  أشصر  الثي  الرأجمالغ  الظزام  عغمظئ  ظض  شغ  والسالط  بض  المسطمغظ،  بقد 
الرأجمالغغظ الةحسغظ الثغظ باتئ أرخثتعط الحثخغئ تفعق طغجاظغئ سثد طظ الثول طةامسئ. ولضظ الثي 
غمغج بقد المسطمغظ شعق طا ظالعا طظ أزطات الظزام الرأجمالغ المطئص شغعا عع وجعد أظزمئ ظالمئ ق 
غعمعا جعى الةئاغئ وتشثغئ جثورعا الفاجثة، شارى الاظاجإ بغظ ارتفاع افجسار وتضبغش الةئاغئ تظاجئا 
ذردغا، ضما عع تال السططئ الاغ تسمض سطى جظ المجغث طظ صعاظغظ الةئاغئ وتافظظ شغ إغةاد طخادر دخض 
جثغثة طظ أطعال السمال وأتسابعط وتحثغث الرصابئ الةمرضغئ وتسجغج الدرائإ. إن الثقص فطئ اإلجقم 
ولطئحرغئ جمساء طما بات غسرف بالادثط المسامر وارتفاع افجسار وتأرجح السمقت وظثرة السطع وطحاضض 
الحتظ وجقجض الاعرغث واقتاضار، ق غضعن جعى بإزاتئ المئثأ الرأجمالغ وظزاطه اقصاخادي، وتطئغص 

طئثأ اإلجقم وظزاطه اقصاخادي، بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

غاماع السعدان باسثد البروات والمعارد تغث غسث طظ أغظى الثول السربغئ وافشرغصغئ ببروته التغعاظغئ الاغ 
غصثر تةط أسثاد تغعاظات الشثاء بعا (أبصار - أغظام - طاسج - إبض)، بتعالغ ١٠٣ ططغعن رأس (٣٠ ططغعن 
رأس أبصار، ٣٧ ططغعن رأس أغظام، ٣٣ ططغعن رأس طاسج، ٣ طقغغظ رأس طظ اإلبض)، إضاشئ إلى ٤ طقغغظ 
رأس طظ الفخغطئ الثغطغئ، و٤٥ ططغعظًا طظ الثواجظ، وبروة جمضغئ تصثر بتعالغ ١٠٠ ألش ذظ لطمخائث 
الثاخطغئ و١٠ آقف ذظ لطمخائث الئترغئ، إلى جاظإ أسثاد ضئغرة طصثرة طظ التغعاظات الئرغئ، ضما تساعط 
خادرات البروة التغعاظغئ والسمضغئ وطظاةاتعا شغ اصاخاد السعدان بظسئئ ٢٠-٢٥٪، وتأتغ شغ المرتئئ 
الباظغئ طظ جمطئ خادراته، ولعا طضاظئ طمغجة شغ افجعاق الثطغةغئ والسربغئ والخغظ. ورغط عثه البروة 
الدثمئ إق أظه شغ المصابض تثطع الثولئ طظ الخظاسات والمظاةات التغعاظغئ طظ الطتعم المةمثة والةاشئ 
ضاظئ  الاغ  المخاظع  تثععرت  بض  والسمضغئ،  التغعاظغئ  المظاةات  طظ  وغغرعا  والةطعد  وافجئان  وافلئان 
وباتئ  والةمارك  والسعائث  والدرائإ  الضعرباء  سعاطض  بفسض  صطاعا،  رغط  الاسصغث  بالشئ  ظروف  شغ  تسمض 
دسط  طظ  بثقً  بأظعاسعا،  المخظسئ  الطتعم  بض  وافجئان  افلئان  طظ  المساعرد  سطى  ضطغًا  تسامث  الثولئ 
طرتضجًا  تسائر  والاغ  السعدان  غماطضعا  الاغ  الدثمئ  البروة  عثه  به.  واقرتصاء  وتحةغسه  المتطغ  المظاب 
بةاظإ  افطبض  اقجاشقل  اجاشقلعا  سثم  أن  إق  طاغظئ،  وتظمعغئ  اصاخادغئ  وصاسثة  الشثائغ  لفطظ  طعمًا 
شصر  شغ  غصئع  الثي  اإلظسان  طظعا  غسافغث  ق  طسططئ  جسطعا  اقصاخادغئ  والاصطئات  السغاجغئ  اقضطرابات 
طثصع. إن المعارد التغعاظغئ الاغ غجخر بعا السعدان تظازر دولئ طئثئغئ وإرادة جغاجغئ ورؤغئ اصاخادغئ 
حاططئ لقجافادة طظعا بسث الاثطص طظ افوضاع افطظغئ والسغاجغئ وتظحأ ظزاطا جثغثا صادرا تصا سطى 
اإلجقم  إق  غمطضه  ق  وعثا  بعا،  وغحسرون  الظاس  غطمسعا  ختغتئ  ظعدئ  به  والظععض  المةامع  إخقح 
وغرسى  جمغسا  الظاس  تاجات  غراسغ  ظزام  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  السادل؛  الرباظغ  بظزاطه 
وطسضظعط،  وططئسعط  طأضطعط  ضاططئ شغ  غضفطعط ضفالئ  وق غاربح طظعط بض  وغتفر ضراطاعط  حآوظعط 
وغعشر لعط أطاظا تصغصغا ق إرعاب شغه وق خعف، ورساغئ ختغئ تصغصغئ، وتسطغما ختغتا سطى أسطى طساعى 

طمضظ ودون تتمغطعط أغئ أسئاء شغسغح الظاس شغ رغث السغح.

ثروة حيوانية ضخمة  السودان 
ونصيب الناس عظام!

ضرورة تماغئ طآجسات الثولئ والسعدة إلى الظصاحات 
طظ  الاغ  واقجافجازات  اإلبارات  سظ  بسغثًا  العادئئ 
حأظعا أن تبغر الفاظ. وظاحثوا وجائض اإلسقم والظثإ 
بما  اقجاماسغ،  والسطط  العذظغ،  التعار  طسار  بثسط 

غثثم طخالح حسئظا"، وشصاً لطئغان.
إذًا طا عغ تثاسغات عثا اقجاماع؟ وطا عغ البمرة طظ 

اظسصاده؟!
طظ المسطعم أن طخطفى الضاظمغ عع رجض أطرغضا، 
رجض  أظه  وذرته  خعرته  تطمغع  دائما  تتاول  والاغ 
المرتطئ، وأظعا ترغث إظصاذ السمطغئ السغاجغئ، وصئطعا 
دسعة  وطا  شرضاه،  الثي  السغاجغ  الظزام  إظصاذ 

الضاظمغ لعثا اقجاماع إق لعثا افطر.
غرى  وبسثه،  وخقله  اقجاماع  صئض  جرى  لما  والماابع 
أظه ضان غخإ شغ اتةاه واتث وعع دسعة اإلذار إلى 
الثسعة  أن  بثلغض  السغاجغئ،  السمطغئ  إلظصاذ  الاظازل، 
اصاخرت سطى اإلذار والاغار، ولع ضاظئ دسعة وذظغئ، 
وافتجاب  الضاض  باصغ  دسعة  لامئ  وذظغاً  تعارًا  أو 
السغاجغئ، وعثا طا خرح به إغاد سقوي زسغط ائاقف 
العذظغئ، أظه "تفاجأ بسصث اجاماع جغاجغ طتثود سطى 
سطى  اصاخر  العزراء،  رئغج  طظ  بثسعة  السرسئ  وجه 

بسخ الضاض الممبطئ شغ طةطج الظعاب والتضعطئ".
رغط  اقجاماع،  إلى  دسعته  "سثم  اقئاقف  واجاشرب 
دسعة  سثم  سظ  شدق  لطتعار،  الثاسغظ  أول  ضان  أظه 
المساصطئ  الظغابغئ  والضاض  السراصغ  الحغعسغ  التجب 
وأغطإ الحثخغات العذظغئ والثغمصراذغئ واقتتادات 
والظصابات وحغعخ السحائر وأجاتثة الةاطسات"، وأضث أن 
"عثا افطر ضاظئ له آباره المئاحرة سطى الظاائب العحئ 
الاغ خرج بعا اقجاماع، الثي خق طظ أغئ صرارات سمطغئ 
ذات تأبغر سطى طسار افزطئ التالغئ الماخاسثة، جعى 
سئارات ظزرغئ لط تقطج أخض المحضطئ والتطعل الاغ 

غةإ أن تضعن عثف ضض تعار وذظغ تصغصغ".
وطما غئثو أن غاغئ التعار عغ ترق آخر ورصئ جغاجغئ 
لقذار، وأظه ق بث له طظ تظازقت لتض افزطئ، لما أبثاه 
سطى  وإخرار  طعصفه،  شغ  خقبئ  طظ  الخثري  الاغار 
حروذه، وإق شافطر خطغر صث غثخض الئطث شغ دواطئ 

الخراع الثطعي إذا طا بصغ الاغار سطى سظاده.
أغعا الحسإ السراصغ الةرغح: إن طساظاتضط وطحاضطضط 
عغ ظااج ذئغسغ لطظزام السغاجغ الصائط الثي شرضاه 
أطرغضا بسث غجوعا لطسراق واتاقله، وعمعا العتغث عع 
التفاظ سطى عثا الظزام، وضض سقجاتعا عغ وأذظابعا 
طظ الطئصئ السغاجغئ، تخإ شغ إظصاذ السمطغئ السغاجغئ 
الضاض  شةمغع  طحاضطضط،  تض  أو  أظاط  إظصاذضط  ولغج 
عمعط  والمافصعن)،  (المثاطفعن  السغاجغئ  وافتجاب 
العتغث طظاشسعط وطخالتعط الحثخغئ وطضاجئعط، وق 
تسظغعط طساظاتضط وطحاضطضط، بصثر اجاشقلعا شغ تتصغص 

طآربعط الثظغؤئ، ولع سطى تساب دطائضط وتغاتضط.
سظ  غأتغ  ق  طساظاتضط،  وخقص  طحاضطضط  شتض 
الثي  والارصغع  والتعارات  اقجاماسات  عثه  ذرغص 
السغاجغئ  السمطغئ  إلظصاذ  السغاجغئ،  الطشمئ  تمارجه 
الاغ تتادر، وإظما باشغغر الظزام الثي جئإ ضض عثا 
الدغط، شطرغص خقخضط واضح وعع بغثضط وتثضط 
هَ ال  ولغج بأغثي سثوضط وأذظابه، صال تسالى: ﴿إِنَّ اللَّ
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ُغَسثُّ السعدان أرض الثعإ طظث آقف السظغظ، وبثاخئ 
شغ طظطصئ جظعب ووجط الختراء الظعبغئ، وتاى تقل 
الئتر افتمر، وبخعرة ضئغرة شغ طظاذص ود السقصغ، 
ووادي صئصئئ وغغرعما، تغث ضاظئ الممالك الصثغمئ 
بسغطئ،  بأدوات  المظاذص  عثه  شغ  بالاسثغظ  تصعم 
الظعبئ  واجط  افرض،  باذظ  شغ  بسغثة  غغر  وفسماق 
لسضان عثه المظاذص غسظغ أرض الثعإ، وطا زال شغ 

الطشئ الظعبغئ اجط الثعإ عع (ظعب).
ولغسئ عثه المظاذص وتثعا الاغ تتاعي سطى الثعإ؛ 
شفغ أغطإ أخصاع السعدان غعجث الثعإ، شعع طعجعد 
شغ جظعب الظغض افزرق، وشغ غرب السعدان شغ طظاذص 
تفرة  طظطصئ  وبثاخئ  دارشعر  وشغ  الظعبئ،  جئال 
الظتاس. ولضظ رغط عثه البروة الدثمئ طظ الثعإ 
لط تعاط التضعطات الماساصئئ باجاثراجه، واقجافادة 
طظ سائثاته إق بسث اظفخال جظعب السعدان، وذعاب 
الئارول الثي ضان غحضض أضبر طظ ٨٠٪ طظ طغجاظغئ 
التضعطئ، شاتةعئ التضعطئ وصاعا لقعامام بالثعإ، 
تغث ضاظئ تحارغه طظ المسثظغظ الاصطغثغغظ وتخثره، 
ذلك  وطظث  لطاظصغإ،  بالثخعل  لطحرضات  جمتئ  بط 
وتداربئ  الثعإ،  تعرغإ  سظ  التثغث  بثأ  الاارغت 

افرصام تعل الضمغات المساثرجئ طظه.
وشغ اآلوظئ افخغرة بثأ اقعامام اإلسقطغ بما غتثث 
طظ جرصئ ذعإ السعدان، وبثاخئ إلى روجغا، شصث 
ذضرت ختغفئ الاطغشراف الئرغطاظغئ شغ تصرغر لعا شغ 
تجغران/غعظغع ٢٠٢٢م، أن روجغا عربئ طؤات افذظان 
طظ الثعإ طظ السعدان سطى طثار افسعام السابصئ. 
ضما ذضرت ختغفئ افظاضعل أن وزغر البصاشئ واإلسقم 
شغسئعك،  سئر  خفتاه  سطى  ظحر  بطعل  تمجة  السابص 
الماتثة  افطط  لةظئ  أسثته  طحارك  تصرغر  سظ  ظصقً 
جاء  افشرغصغ  اقتتاد  وشرغص  فشرغصغا،  اقصاخادغئ 
بغاظات  بغظ  دوقر  ططغار  غئطس ١٣,٥  سةج  شغه: "وجعد 
طظ  والظفط  الثعإ  اجاعردت  الاغ  والثول  التضعطئ 

السعدان خقل الفارة طظ ٢٠١٣م وتاى ٢٠١٨م".
CNN افطرغضغئ سظ جرصئ  أطا الاصرغر الثي أسثته صظاةـ 
وخطغرًا،  خادطاً  تصرغرًا  شضان  السعدان،  طظ  الثعإ 
تئطس  روجغا  إلى  المعرب  الثعإ  أن  شغه  جاء  تغث 
صغماه ١٣,٤ ططغار دوقر جظعغاً سئر الحرضات الروجغئ 
ذائرات  طعابط  سئر  الثعإ  سظ  الاظصغإ  شغ  الساططئ 
شغ الختراء طظ دون المرور باإلجراءات الرجمغئ، وأبار 
بظغران  غضاعون  الثي  الظاس  لثى  جثطاً  الاصرغر  عثا 
طظ  باعاذآ  تسرق  بقدعط  وبروات  الفاتح،  الشقء 
التضعطئ. وشغ عثا الخثد ضاإ رئغج تترغر ختغفئ 
الاغار افجااذ سبمان طغرغظغ طصالئ سئر سمعده باارغت 
٣٠ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢م جاء شغعا: "ربما غضعن الرصط 
المثضعر شغ الاصرغر أصض ضبغرًا طظ التصغصئ لضظ لطالما 
ق غعجث أتث صادر سطى رؤغئ طا غثرج طظ باذظ افرض 
بط غطغر طئاحرة إلى الثارج، شإن أي رصط غثضر غضعن 
صابقً لطاخثغص، وتئصى الصدغئ افعط عغ ضغش تسائاح 
بروة عائطئ طبض عثه شغ بطث غضاد غتااج لضض دوقر 
الشثاء  طبض  الدرورغئ  ظفصاته  شغ  طععقً  سةجًا  لغصابض 

والثواء بض وتاى تمعغض الثثطئ المثظغئ الدثمئ؟".
أظعا  إق  الاصرغر،  عثا  طظ  الاصطغض  التضعطئ  تاولئ 
له،  وجرصئ  لطثعإ،  تعرغئاً  عظاك  أن  أبئائ  ولفجش 

ذعإ السعدان - البروة املسروصئ
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والسمطغئ  الماضغ  السام  طظ  تحرغظ  اظاثابات  طظث 
السغاجغئ شغ السراق تسغح أزطئ خاظصئ، وأحثعا طا 
صام به الاغار الخثري طظ اصاتام الئرلمان السراصغ، 
حروذه  تاتصص  تاى  طفاعح،  اساخام  إلى  ودسعته 
المحعث  سظ  بالفاجثغظ  وخفعط  طظ  إبساد  شغ 

السغاجغ المصئض.
والاغار  الاظسغصغ  اإلذار  بغظ  اقتاثام  حثة  وطع 
طخطفى  العزراء  رئغج  دسعة  جاءت  الخثري، 
تعار  لطاولئ  الرضعن  السغاجغئ  افذراف  الضاظمغ، 
وذظغ، لثفخ الاعتر شغ خدط المرتطئ الترجئ الاغ 
طظ  ترتغئا  دسعته  ولصغئ  المتطغئ،  الساتئ  تحعثعا 
ائاقف  رئغج  شخرح  الاظسغصغ،  اإلذار  تطفاء  جعئ 
"أرتإ  الجطان  تطصاه  بغان  شغ  السئادي  تغثر  الظخر 
بثسعات الاعثئئ، وظجع خعاسص الاعتر"، وصال الظائإ 
الئثاغئ  "طظث  إظه  الضاظمغ  طسغظ  الفاح  تتالش  سظ 
العذظغ  التعار  إلى  غثسع  الثي  عع  الاظسغصغ،  اإلذار 
عثا  وسطى  السغاجغئ،  الضاض  جمغع  بمحارضئ  الحاطض 
الساطري  عادي  الاتالش  رئغج  جعلئ  ضاظئ  افجاس 
ولصائه  بشثاد  شغ  جعاء  المثاطفئ  المضعظات  بغظ 
المضعن السظغ وشغ إصطغط ضردجاان بغظ طثاطش الضاض 
الضردغئ، وجمغسعط أبثوا اجاسثادعط لطتعار العذظغ 
الحاطض"، وأسطظ السغاجغ سائث العقلغ، أن الاظسغصغ 
والفاح وضض الصعى الحغسغئ تثسط دسعة رئغج العزراء 

طظ أجض تعار وذظغ حاطض.
عثا  طصاذساه  الخثري  الاغار  أسطظ  المصابض  وشغ 
اقجاماع، وبغظ ضما صال جابصا: "ق تعار طع الفاجثغظ".
وعضثا تط سصث اقجاماع، وخرج بظصاط خمج، لغج 
شغعا حغء جثغث لتض افزطئ السغاجغئ، ولغج شغعا 
أي تظازقت في ذرف طصابض اآلخر، شعغ أصرب لطاظزغر 
وأبسث طا تضعن سظ التض السغاجغ لعضثا أزطئ خاظصئ، 
ولمسرشئ ذلك ق بث لظا طظ سرض الظصاط الاغ اتفص 

سطغعا المةامسعن، وعغ ضما غطغ:
١- سئر المةامسعن سظ الاجاطعط بالبعابئ العذظغئ، 
وإغةاد تض لضض افزطات طظ خقل التعار وباساماد روح 
سطى وتثة السراق وأطظ حسئه  افخّعة والاآزر؛ تفاظاً 
واجاصراره، ودغمعطئ الظزام الثغمصراذغ الثجاعري 
تشطغإ  سطى  والاأضغث  الةمغع،  إلغه  غتاضط  الثي 
المخالح العذظغئ السطغا، والاتطغ بروح الاداطظ بغظ 
أبظاء العذظ العاتث؛ لمسالةئ افزطئ السغاجغئ التالغئ.

٢- أحار المةامسعن إلى أن اقتاضام طرة جثغثة إلى 
خظادغص اقصاراع طظ خقل اظاثابات طئضرة لغج تثبًا 
اجابظائغاً شغ تارغت الاةارب الثغمصراذغئ سظثطا تخض 
الصعى  وأن  طسثودة،  ذرق  إلى  السغاجغئ  افزطات 
الثجاعرغئ  المسارات  إلى  تتاضط  العذظغئ  السغاجغئ 

شغ اقظاثابات.
إلى  الخثري  الاغار  شغ  اإلخعة  المةامسعن  دسا   -٣
اقظثراط شغ التعار العذظغ، لعضع آلغاٍت لطتض الحاطض 

بما غثثم تططسات الحسإ السراصغ وتتصغص أعثاشه.
٤- اتفص المةامسعن سطى اجامرار التعار العذظغ؛ طظ 
أجض وضع خرغطئ ذرغص صاظعظغئ ودجاعرغئ لمسالةئ 

افزطئ الراعظئ.
الاخسغث  أحضال  ضض  إغصاف  إلى  المةامسعن  دسا   -٥
سطى  طآضثغظ  السغاجغ،  أو  اإلسقطغ،  أو  المغثاظغ، 

دعوة الكاظمي إُّـ اجتماع وطني 
سراب بقيعة

ـــــــــ ولضظ لغج بافرصام الاغ ذضرت، تغث وخش المثغر ــــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغـ 
السام لطحرضئ السعداظغئ لطمعارد المسثظغئ طئارك أردول 
تتصغص حئضئ صظاة CNN افطرغضغئ تعل تعاذآ روجغا 
طع الصغادة السسضرغئ لاعرغإ طا تساوي صغماه ططغارات 
الثوقرات طظ الثعإ بشغر الثصغص شغ بسده، وأرصاطه 
طدثمئ، بض خغالغئ، شطط غظش العزغر طا ورد شغ الاصرغر 
بض  روجغئ،  بطائرات  الختراء  سئر  الثعإ  جرصئ  طظ 
تتثث سظ افرصام بأظعا غغر دصغصئ وطدثمئ! وافدعى 
وافطّر أن التضعطئ تتارب حئاب السعدان الثغظ ضغصئ 
سطغعط جئض ضسإ الرزق، شثعئعا باآلقف لطاسثغظ شغ 
المربسات  بسخ  طظ  بطردعط  وذلك  الثعإ،  طظاذص 
وغآضث  السعدان،  لثعإ  الظاعئئ  لطحرضات  إلسطائعا 
عثا الفسض الحائظ الثي غحئه عثه افظزمئ السمغطئ، 
طا أورده المثغر الاظفغثي لحرضئ أورضا جعلث الضظثغئ 
رغاحارد ضقرك الثي صال: "إن طظ السعاطض المحةسئ 
عع أن التضعطئ السعداظغئ الاجطئ بما وسثت به، وعع 
الاغ  أحضال الاسثغظ السحعائغ  ضض  طظ  المربع  إخقء 
عةمئ سطغه، وإن التضعطئ تمضظئ خقل البقبئ أحعر 
الماضغئ طظ إخقء اآلقف طظ المسثظغظ السحعائغغظ طظ 
المظطصئ دون أي تعادث أو خثاطات". (جعدان تربغعن 

٢٠٢٢/٠٧/٢٣م).
إن الثعإ المعجعد شغ أغطإ طظاذص السعدان غسائر 
طظ المسادن السث الاغ ق تظصطع، فظعا غغر طتثودة 
المسطمغظ،  لةمغع  ساطئ  ططضغئ  تسائر  شإظعا  المصثار، 
غةعز  ق  ضما  أشراد،  أو  شرد  بعا  غثاص  أن  غةعز  وق 
تادث  عع  ضما  لحرضات  اجاثراجعا  اطاغاز  إسطاء 
ساطئ  ططضغئ  تئصى  أن  غةإ  بض  السعدان،  شغ  الغعم 
لةمغع المسطمغظ طحارضئ بغظعط، وأن تصعم الثولئ 
ظغابئ  وبغسعا  وخعرعا،  وتظصغاعا،  باجاثراجعا، 
سظعط، ووضع بمظعا شغ بغئ طال المسطمغظ لطخرف 
افطئ  فسثاء  رعغظئ  تضعن  ق  تاى  افطئ  طخالح  سطى 

تساصرض طظعط ضما عع تال بقدظا الغعم.
والثلغض سطى طا ذضرظا أن الثعإ غغر طتثود المصثار 
غسائر ططضغئ ساطئ طا روي سظ سمرو بظ غتغى بظ صغج 
المازظغ سظ أبغه سظ أبغخ بظ تمال صال: «اْسَتْقطَْعُت 
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمْعِدَن املِلْحِ مِبَأِْرَب َفأَْقطََعِنيُه، َفِقيَل: يَا َرُسوَل اللِه، 
إِنَُّه مِبَْنِزلَِة الاَْمِء الَْعدِّ - يعني أنه ال ينقطع - َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: 
َفالَ إَِذْن» أخرجه الظسائغ، والماء السث: الثي ق غظصطع. 
حئه طسثن المطح بالماء لسثم اظصطاسه. ولغج المراد 
عظا المطح وإظما المراد المسثن بثلغض لما سطمه أظه ق 
غظصطع طظسه، طع أظه غسطط أظه ططح، وأصطسه طظ أول 
سئغث:  أبع  صال  غظصطع،  ق  طسثظاً  لضعظه  شالمظع  افطر، 
َ لِلَْنِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّه َماٌء َعٌد اْرتََجَعُه ِمْنُه، ألَنَّ ُسنََّة َرُسوِل اللِه  «َفلاَمَّ تََبنيَّ
كَاُء، َفكَِرَه أَْن  ملسو هيلع هللا ىلص ِيف الكَِأل َوالنَّاِر َوالاَْمِء أَنَّ النَّاَس َجِميعاً ِفيِه ُرشَ

يَْجَعلَُه لَِرُجٍل يَُحوُزُه ُدوَن ِسواُه».
تعجث  الاغ  الحرسغئ  افتضام  طظ  وغغره  التضط  عثا 
وطصثراتعا  برواتعا  وتتفر  لفطئ،  الضرغمئ  التغاة 
لفسثاء، ق تضعن  لاضعن لمخطتئ افطئ، ولغج ظعئاً 
إق شغ ظض دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة شرض عثا الجطان الشائإ، الثي غةإ سطى افطئ 
السمض إلغةادعا، طرضاة هللا، وتفزاً لفطئ طظ أسثائعا 

 وجراق برواتعا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

السلطة الفلسطينية 
تمعن  إفقار الناس  وإفراغ جيوبهم


