
الثضرى  تطئ  الةاري  افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٧ شغ   
والشرب  تعظج،  شغ  البعرة  قظطقق  سحرة  الباظغئ 
بضض  غسمطعن  التضط  شغ  ووضقؤه  المساسمر  الضاشر 
العجائض وافجالغإ لضسر إرادة أعض تعظج وإخماد 
لطاشغغر  طتاولئ  أي  سطى  والصداء  البعري،  ظفسعط 
خار  تغظ  خاّخئ  اإلجقم،  أجاس  سطى  الةثري 
اإلجقطّغئ  الئقد  غضاسح  ساّطا  رأغا  والثقشئ  اإلجقم 
البعرة  ترف  الضاشر  الشرب  تاول  لصث  تعظج.  وطظعا 
حضطاه  لما  قظطقصعا  افول  الغعم  طظث  طسارعا  سظ 
شضاظئ  المظطصئ،  شغ  ظفعذه  سطى  سزغط  خطر  طظ 
دوشغض  بمثغظئ  البماظغ  طةمعسئ  طآتمر  طثرجات 
الفرظسغئ شغ أغار/طاغع ٢٠١١ تصدغ باضئغض تعظج 
الثارجغئ  الثغعن  شغ  وإغراصعا  الثولغئ  باقتفاصغات 
سظ  التغاة  شغ  ظزره  وجعئ  تسإ  طساصئطعا  ورجط 
ذرغص دجاعر وضسغ غصخغ به اإلجقم سظ التضط 
وغتفر له طخالته، وغاتضط طظ خقله شغ المحعث 
جثة  إلى  رجاقته  طظ  غحاء  طظ  شغعخض  السغاجغ، 
التضط، ورغط ضض ذلك المضر شعع وأدواته الرخغخئ 
لط غظةتعا شغ إخماد جثوة البعرة، شضاظئ ترضئ ٢٥

تمعز/غعلغع ٢٠٢١ إلظصاذ الظزام السطماظغ الماعالك 
٢٠١٤ دجاعر  وتشغغر  بسمغض  سمغض  اجائثال  سئر 

بصاء  بثلك  شغدمظ  آخر،  سطماظغ  بثجاعر  السطماظغ 
بسث  وتظفغثا  وتحرغسا  تثطغطا  جغطرته  تتئ  الئقد 
أن غئسثعط سظ دغظعط وظزاطه وأتضاطه. وشغ عثه 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  الثضرى 
اقظاثابات  طعجلئ  "إن  تعظج:  وقغئ  شغ  الاترغر 
الاحرغسغئ شعق ضعظعا جرغمئ تظازع اهللا شغ الاحرغع 
ذضرى  شغ  إجراءعا  جسغث  صغج  الرئغج  اخاغار  شإن 
الاآطر  شخعل  طظ  آخر  شخض  عع  افطئ  بعرة  اظطقق 
السطماظغ،  الظزام  وتبئغئ  ظعائّغا  البعرة  ططش  إلغقق 
جئإ الئآس والحصاء، وعع باإلضاشئ إلى ذلك اجاةابئ 
طظه لطصعى الشربغئ لطثروج طظ تالئ اقجابظاء بإظحاء 
برلمان جثغث، غمّضظه طظ تفر طخالح الشرب والسغر 
لخظثوق  الرئغج  تضعطئ  تسعثات  تظفغث  شغ  صثطا 
أن  عع  تصا  افطض  سطى  غئسث  طا  وإن  الثولغ.  الظصث 
افطئ أخئتئ واسغئ سطى أن عثه اقظاثابات إظما عغ 
أداة لابئغئ الظزام وأظعا ق تأتغ إق بمعظفغظ لثى 
سطى  لقجافااء  الظاس  طصاذسئ  وطا  الشربغئ،  الثوائر 
شغ  المحارضئ  سظ  سجوشعط  طظ  غزعر  وطا  الثجاعر 
صعغئ  خفسئ  لغمبض  الصادطئ  الاحرغسغئ  اقظاثابات 
أعض  طثاذئا  الئغان  وأضاف  وأذظابه".  لقجاسمار 
تعظج: "لصث أخئح الاشغغر الةثري الغعم أطرًا غفرض 
السمض  غغر  خغار  أو  بثغض  أي  غعجث  وق  سطغظا،  ظفسه 
الةاد لاشغغر العاصع الثي حعث بفساده جمغع الظاس، 
واطاتان  ذرق  طفارق  أطام  الغعم  عغ  البعرة  وإن 
بإذفاء  وتخفغاعا  إظعاءعا  غرغث  طظ  شعظاك  سسغر؛ 
وبالمصابض  غاساظط،  ق  ضغ  تراضعا  وإخماد  جثوتعا 
جثوتعا  وإغصاد  شضرتعا  إبصاء  سطى  غسمض  طظ  عظاك 
وتختغح طسارعا وشص ظزرة ورؤغئ اجاراتغةغئ تصعم 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  جغاجغ؛  طحروع  سطى 
الظئعة". وتابع: "وإظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ تعظج 
ظعغإ بأعطظا شغ تعظج أن ُغِاّمعا بعرتعط باإلجقم، 
وغطافاعا لطئثغض التداري الثي ظدسه بغظ أغثغعط، 
الصائط سطى أجاس اإلجقم السزغط، باسائاره الئثغض 
وتتصغص  طآزصعا  طظ  افّطئ  إخراج  سطى  الصادر  العتغث 
بضض  الظزام  إجصاط  شغ  وبعاباعا،  البعرة  أعثاف 
سطى  راحث  تضط  وإصاطئ  ورطعزه  وأرضاظه  أحضاله 
ظض  شغ  باطئغصه،  اهللا  أطرظا  الثي  اإلجقم،  أجاس 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تدع المعازغظ 

الصسط ضما أطر ربظا جض شغ سقه".

السآال: ببئ سئر وجائض الاطفجة واإلسقم شغ السعدان غعم ٢٠٢٢/١٢/٥ طحاعث تعصغع اتفاق إذاري شغ 
الصخر الةمععري بغظ الةغح غمبطه صائث الةغح ورئغج المةطج السغادي وظائئه، وبغظ ٥٢ تجبا وتضاق 
جغاجغا غمعث الطرغص لتضعطئ اظاصالغئ لمثة ساطغظ ظتع اقظاثابات الساطئ، وذلك برساغئ دولغئ وخاخئ طظ 
صئض أطرغضا وبرغطاظغا وطمبض افطط الماتثة الثي سِمض سَمض المثرج لعثا اقتفاق بخعرته الاغ وصع سطغعا. 
وطع ذلك، شإن عظاك طسارضئ لعثا اقتفاق وخرجئ طزاعرات غعطغ ٨ و٢٠٢٢/١٢/٩ ضث اقتفاق. شماذا 

غسظغ عثا اقتفاق؟ وطظ المسافغث طظه؟ وطاذا سظ المسارضئ لقتفاق؟ وعض طاعصع له الثوام؟

حثص  أي  سطى  دغظا  الثولئ  تفرض  شغه: "ق  ورد  شصث 
وتضعن الثولئ غغر طظتازة شغما غثص الحآون الثغظغئ 
واقلاجام  الترغات  وتضفض  والدمغر.  المساصث  وحآون 
بمعابغص تصعق اإلظسان الثولغئ خاخئ طعابغص تصعق 
الظساء"، أي عثه الصعى الاغ خاغئ اقتفاق تسمثت إبساد 

اإلجقم سظ المسطمغظ شغ عثا الئطث المسطط.
"تسطغط  سطى:  طظه  الباظغ  الةجء  شغ  اقتفاق  وظص   -٢
ولطثولئ  ضاططئ..  طثظغئ  جططئ  إلى  اقظاصالغئ  السططئ 
رئغج بمعام حرشغئ.. بط طساعى تظفغثي غرأجه رئغج 
وزراء طثظغ تثااره الصعى المعصسئ سطى اقتفاق إضاشئ 
إلى طةطج تحرغسغ وآخر لفطظ والثشاع غرأجه رئغج 
العزراء وغدط صادة افجعجة الظزاطغئ وترضات الضفاح 
المسطح المعصسئ سطى جقم جعبا". وغظص سطى أن: "غظأى 
الةغح سظ السغاجئ وسظ طمارجئ افظحطئ اقصاخادغئ 
والاةارغئ اقجابمارغئ، وأن تثطب صعات الثسط السرغع 
لطارتغئات  وشصا  الةغح  شغ  المسطتئ  الترضات  وصعات 
الثطب  طفعضغئ  شغ  قتصا  سطغعا  اقتفاق  غاط  الاغ 
والاسرغح ضمظ خطئ إخقح أطظغ وسسضري غصعد إلى 
جغح طعظغ وصعطغ واتث". وغظص سطى: "تظفغث اتفاق 
جقم جعبا.. واجاضمال السقم طع الترضات المسطتئ 

االتفاق اإلطاري في السودان
أعثاف الصمط الخغظغئ 
طع الثول السربغئ

ـــــــــ ـــــــــــ 
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

لصث اصادئ جظئ اهللا أن الاشغغر لظ غتثث طظ تطصاء 
ظفسه، بض ق بث أن غسئصه الفضر سظ طاعغئ الظزام الثي 
غشغر تغاتظا وغصطئعا رأجاً سطى سصإ، شظعاثي إلى طئثأ 
اإلجقم السزغط وظزاطه الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
بط ُظْاِئع الفضر السمض، لغخض اإلجقم خاشغاً ظصغاً إلى 
جثة التضط بأغثي المثطخغظ طظ أعض الصعة والمظسئ، 
طاعضطغظ سطى اهللا، طسامثغظ السعن طظه، ظصطع تئال 
الضاشر المساسمر، وظخض افرض بالسماء، شغظجل سطغظا 
نُوا يفِ  ينَ آمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنْرصُ ظخر اهللا جئتاظه: ﴿إِنَّ

ادُ﴾. هَ َشْ ومُ األْ قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ احلَْ

اصرأ شغ عثا السثد:
- الصمئ افطرغضغئ افشرغصغئ طراطغعا وظاائةعا  ...٢

- تصغصئ الحشعر الرئاجغ شغ لئظان ...٢

- السمقء غاعاربعن الثغاظئ جغقً بسث جغض ...٣

- طحروع دجاعر دولئ الثقشئ أتضام حرسغئ، وطسالةات 

   راصغئ طظطئصئ سطى واصسعا (التطصئ افولى)  ...٤
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كلمة العدد

السآال: ظحرت الةجغرة سطى طعصسعا شغ ٢٠٢٢/١٢/٩: 
(اظسصثت شغ الساخمئ السسعدغئ الرغاض الةمسئ أسمال 
الصمئ ٤٣ لصادة دول طةطج الاساون الثطغةغ والصمئ 
الثطغةغئ الخغظغئ والصمئ السربغئ الخغظغئ بتدعر سثد 
بغظس)،  جغظ  حغ  الخغظغ  والرئغج  السرب  الصادة  طظ 
شما عغ أعثاف سصث عثه الصمط الخغظغئ طع السسعدغئ 
عغ  وعض  الرغاض؟  شغ  السربغئ  والثول  الثطغب  ودول 
الثولغئ  افصطاب  باسثد  تظادي  وعغ  الخغظ  ذرغصئ 
لاعجغع ظفعذعا السغاجغ وإبئات ظفسعا ضصطإ دولغ 
ضئغر شغ طصابض الطرغصئ السظغفئ الاغ تطالإ بعا روجغا 
بالظفعذ وتسثد افصطاب؟ وعض غطصى ذلك اجاةابئ شغ 
المظطصئ السربغئ سظث التضام؟ وطا عغ ردة شسض أطرغضا؟

الاساؤقت  عثه  سطى  اإلجابئ  تادح  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- صام الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس بجغارة السسعدغئ 
شغ  جطمان  ابظ  سعثه  وولغ  ططضعا  طع  واقجاماع 
الةاظئان  ووصع  بتفاوة  اجاصئاله  وتط   ،٢٠٢٢/١٢/٨
اتفاصغئ حراضئ اصاخادغئ حاططئ وطظعا اتفاصات بصغمئ 
٣٠ ططغار دوقر شغ طةاقت الطاصئ والئظغئ الاتاغئ شغ 
طتاولئ لطاعشغص بغظ طحارغع الخغظ شغ إذار اجاراتغةغئ 
"التجام والطرغص" وبغظ طحارغع ابظ جطمان شغما غسمى 
السرغخ،  سظعاظعا  "الارشغه"  غأخث  والاغ   ٢٠٣٠ رؤغئ 
وضثلك التثغث سظ طرضج ضئغر لطخظاسات الخغظغئ شغ 
السسعدغئ لطاسعغص شغ المظطصئ. بط شغ الغعم الباظغ 
سصثت شغ الرغاض صمئ خغظغئ طع دول الثطغب تطاعا 
صمئ طع الثول السربغئ شغ الغعم ظفسه تدرعا الضبغر 
طظ "زسماء" السرب شغ طحعث صالئ سظه وزارة الثارجغئ 
الخغظغئ (الظحاط الثبطعطاجغ افوجع ظطاصا بغظ الخغظ 
والسالط السربغ طظث تأجغج جمععرغئ الخغظ الحسئغئ. 
بغ بغ جغ، ٢٠٢٢/١٢/٨)، وصث أضثت الصماان سطى 
تسجغج الحراضئ والاساون اقصاخادي بغظ الئطثان السربغئ 
طبض  ساطئ  أطعر  سطى  الثااطغ  الئغان  وأضث  والخغظ، 
الثول  جغادة  واتارام  الصائط  الثولغ  الظزام  اتارام 
وضثلك  الةعار  تسظ  وطئثأ  الصعة  اجاثثام  وسثم 
طرضجغئ الصدغئ الفطسطغظغئ وجععد طظع اظاحار افجطتئ 
الظعوغئ، وصث اظاصثت الخغظ إغران شغ الئغان الثااطغ 
جغراظعا  باتارام  وذالئاعا  الثطغةغئ  الخغظغئ  لطصمئ 
طحارضًا  بغاظاً  أطج،  والخغظ،  الثطغب  دول  (وأخثرت 
شغ خاام الصمئ الثطغةغئ الخغظغئ المظسصثة شغ الرغاض، 
"تدمظ دسط طئادرة وطساسغ دولئ اإلطارات لطاعخض 
إلى تض تفاوضغ وجطمغ لصدغئ الةجر البقث"، الاغ 
تسائرعا إغران ججءًا طظ أراضغعا، شدقً سظ دسعة إغران 
إلى "اقظثراط بحضض جثي شغ المفاوضات لطسعدة إلى 
 (٢٠٢٢/١٢/١٠ المغادغظ،  اإلغراظغ".  الظعوي  اقتفاق 
وتط اجاثساء جفغر الخغظ شغ ذعران لقتاةاج سطى 

عثا المعصش الخغظغ.
الخغظ  الةثغثة  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  تخظش   -٢
سطى  افطرغضغئ  العغمظئ  سطى  افضئر  الثطر  باسائارعا 
تعل  شسطغ  ظفعذ  لئظاء  الصثرات  تماطك  وأظعا  السالط، 
السالط، شالخغظ دولئ ذات اصاخاد عع الباظغ شغ السالط 
بسث أطرغضا، وعغ باظغ دولئ أغداً شغ اإلظفاق السسضري، 
لثلك شإن أطرغضا تراصإ أسمال الخغظ وتئظغ خططًا 
إلغصاف خسعدعا، بض وتاعغأ لطترب طسعا ضما أظعرت 
أزطئ  بثخعص  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  تخرغتات 
تاغعان افخغرة، وصث سطصئ أطرغضا سطى زغارة الرئغج 
الخغظغ عثه بالصعل: (صال الئغئ افبغخ، غعم افربساء، 
حغ  الخغظغ  الرئغج  صغام  طظ  طظثعحا"  "لغج  إظه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الاساؤقت  عثه  سطى  اإلجابئ  ظائغظ  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

أوقً: طظ ظخعص اقتفاق:
١- ظص اقتفاق شغ الةجء افول طظه سطى أن "السعدان 
دولئ طاسثدة البصاشات واإلبظغات وافدغان" سطما أن أعض 
السعدان بظسئئ أضبر طظ ٩٦٪ غساظصعن الثغظ اإلجقطغ، 
طعما  واتثة  وبصاشاعط  واتثًا  دغظعط  غضعن  وبالاالغ 
تسثدت صئائطعط. شاقتفاق تتاغض وخثاع إلبساد اإلجقم 
واقصاخاد  التضط  شغ  تطئغصه  وجعب  وسظ  التغاة  سظ 
والاسطغط والظزام اقجاماسغ وظزام السصعبات والسغاجئ 
الثاخطغئ والثارجغئ والتربغئ والخظاسغئ وضاشئ أطعر التغاة 
لفشراد والمةامع. ولعثا ورد شغ اقتفاق أن: "السعدان 
دولئ طثظغئ دغمصراذغئ شغثرالغئ برلماظغئ، السغادة شغعا 
لطحسإ وعع طخثر السططات" وذلك ضطه طثالش لقجقم 
سطماظغئ  دولئ  أي  طثظغئ،  دولئ  السعدان  غةسض  تغث 
تفخض الثغظ سظ التغاة، ودغمصراذغئ تةسض تص الاحرغع 
لطئحر، شق تةسض السغادة لطحرع وطخثره الصرآن والسظئ، 
وتةسض الثولئ شغثرالغئ وعع ظزام تضط طثالش لقجقم 
صابطئ  أصالغمعا  وغةسض  لطاةجئئ،  صابطئ  الثولئ  وغةسض 
لقظفخال ضما تثث شغ جظعب السعدان! وغئثو أن عثا 
اقتفاق طصخعد طظه إبساد أي أبر لقجقم شغ السعدان 

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

آالجع
اب ج

جع

غسرظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وغحرشظا تدعرضط المغمعن، وطحارضاضط الضرغمئ شغ الظثوة السغاجغئ 
الاغ غصغمعا تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بسظعان:

(اقتفاق اإلذاري.. وتتثي الثقشئ)
غاتثث شغعا:

-1 افجااذ ظاخر رضا – رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان.
-2 افجااذ أتمث أبضر المتاطغ – سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان.

-3 افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) – الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان.
الجطان: الةمسئ 29 جمادى افولى 1444عـ، المعاشص 2022/12/23م الساسئ البالبئ والثصغصئ الثاطسئ والبقبغظ 

سخرًا.
وغمضظ لمظ تسثر سطغعط التدعر أن غاابسعظا سطى العجائط اآلتغئ:

https://www.facebook.com/HTSudan/ : خفتئ العقغئ  
https://www.facebook.com/tahrir1953/ : خفتئ الةاطسات

https://www.youtube.com/channel/UCUwZ-FlOIDgnk2Mook_9M-A  : صظاة التجب بالغعتغعب
تدعرضط غسظغ اعاماطضط بصداغا أطاضط

حزب التحرير/ والية السودان
دعوة لحضور ندوة سياسية بميدان الثورة ٤٢

ثورة األمة مستمرة 

حتى إقامة الخالفة



 افربساء ٢٧ طظ جمادى افولى ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢١ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٢٢

لصادة  اتاصاره  أظعر  تراطإ  ولضظ  الباظغئ،  وعثه 
افطرغضغئ  لفجالغإ  افخطغئ  الظسثئ  وذئص  أشرغصغا 
المسامثة طظ إظعار السظةعغئ والشطرجئ، وطمارجئ 
المحاضض  وإبارة  افظزمئ،  وصطإ  السطظغئ،  الدشعط 

والصقصض وافزطات لعا، وشرض السصعبات سطغعا.
شأطرغضا ضشغرعا طظ الثول الشربغئ تاثث الثغمصراذغئ 
وتصعق اإلظسان وطا أحئه ذلك ذرغسئ لطدشط سطى 
افظزمئ  واباجاز  وتسجغجه  الظفعذ  لئسط  افظزمئ 
فن  بثلك،  تعاط  ق  الخغظ  بغظما  طخالتعا.  لاتصغص 
افشرغصغئ  الثول  شارتإ  أشضارعا،  طظ  لغج  ذلك 
الثول  عثه  تساطع  شطط  ذلك  وطع  باجابماراتعا، 
تطةأ  لط  الخغظ  فن  الشربغئ،  العغمظئ  طظ  الاثطص 
الدشعذات  وطمارجئ  السغاجغئ  افجالغإ  إلى  بسث 
والاخثي لطثول الشربغئ، وق تتمض رجالئ وق أشضارًا 
لطاأبغر، وتخرت حغعسغاعا شغ الثاخض، وطا زالئ ترضج 
سطى جظغ افرباح باقجابمار وبغع السطع والتخعل سطى 
المعاد الثام. وتضام تطك الثول شاصثو الفضر واإلرادة 
والخثق وافطاظئ، غثاشعن سطى ضراجغعط وبرواتعط، 
وغثاشعن حسعبعط أن تسصطعط، شغئتبعن سظ جظث 
خارجغ غسظثعط، شغةثوظه شغ الثول الشربغئ السرغصئ 

شغ اقجاسمار والثثاع.
شأطرغضا تسمض سطى تسجغج ظفعذعا شغ أشرغصغا اصاخادغا 
بضسإ  جغاجغا  وتسجغجه  الصمئ،  ظاائب  شغ  ظعر  ضما 
باقظاثابات،  أو  باقظصقبات  جعاء  التضط  أظزمئ 
الصعاسث  وإصاطئ  أشرغضعم  صعة  باأجغسعا  وسسضرغا 
لحراء  لطدئاط  تثرغئغئ  دورات  وتظزغط  السسضرغئ 
الثشاع  وزغر  وتتثغر  باقظصقبات.  لطصغام  ذطمعط 
ذرغسئ  عع  الخغظغ  الروجغ  الظفعذ  طظ  افطرغضغ 
المساسمرة  افوروبغئ  الثول  طع  خراسعا  لاسجغج 
ذردعا  سطى  أطرغضا  شاسمض  وشرظسا،  برغطاظغا  خاخئ 
والتطعل طتطعا، شروجغا والخغظ ق تمطضان أي ظفعذ 
جغاجغ شغ أشرغصغا، جعى الظحاط اقصاخادي لطخغظ 
والظحاط  جغئعتغ،  شغ  سسضرغئ  لصاسثة  وإصاطاعا 
لروجغا بعاجطئ صعات شاغظر، وعع غخإ شغ  افطظغ 
وجعئ سمقءعا طبض تفار  خاظئ طخالح أطرغضا الاغ 
شغ لغئغا والسسضر شغ طالغ الثغظ صطئعا سمقء شرظسا.

افسمال  وجائر  الصمئ  عثه  أن  تفعط  أوروبا  ودول 
الفرظسغئ  الصظاة  تاولئ  وصث  تساعثشعا،  افطرغضغئ 
الرجمغئ "شراظج٢٤" شدتعا، شصالئ: "تعثف الصمئ 
السمراء،  الصارة  شغ  (افطرغضغ)  الظفعذ  اجاسادة  إلى 
وشغ طسسى العقغات الماتثة قجامالئ حرضاء أشارصئ 
اإلذاسئ  عغؤئ  وصالئ  افتغان"،  بسخ  شغ  طارددغظ 
الطتاق  تتاول  أطرغضا  أن  الدمظغ  "الظص  الئرغطاظغئ 
ولضظ  والخغظ..  روجغا  ذلك  شغ  بما  افخرى  بالثول 
الرجالئ أن أطرغضا ترغث سقصئ اجاراتغةغئ طع أشرغصغا 

الاغ أخئتئ ذات دور جغعجغاجغ رئغسغ..".
سطى  اجاسماري  خراع  أشرغصغا  شغ  الثولغ  شالخراع 
ظعإ البروات العائطئ طظ طسادن وظفط وغاز، وترك 
واضطراب  شعضى  تالئ  وشغ  وطرضى  جعسى  أعطعا 
سطى  والسغطرة  والظعدئ،  لطاترر  ذرغصا  غسرشعن  ق 
الئتر  وجعاتض  افشرغصغ  ضالصرن  اجاراتغةغئ  طظاذص 
الماعجط المعاجعئ فوروبا وسطى بقد طسغظئ تثثطعا 
شغ تربعا لمظع ظعدئ افطئ وإصاطئ الثقشئ ضاجاثثام 
أطرغضا  اجاثثطئ  وصث  والسعدان،  طخر  ضث  إبغعبغا 
شغ  اإلجقطغئ  المتاضط  ظزام  ضث  وأوغظثا  إبغعبغا 
الخعطال لمظسعا طظ الاترر وتطئغص اإلجقم. سطما أن 
أضبر طظ ظخش أشرغصغا طسطمعن، وطظعا بقد إجقطغئ 
الثقشئ،  إلصاطئ  ارتضاز  ظصطئ  تضعن  فن  صابطغئ  شغعا 
ضئقد وادي الظغض وبقد حمال أشرغصغا. والئقد افخرى 
أن  جعض  أشرغصغا  وحرق  ووجط  غرب  شغ  اإلجقطغئ 
تسابا،  لثلك  تتسإ  أطرغضا  شخارت  إلغعا.  تظدط 
وجغاجاعا  صماعا  إلغه  ترطغ  طا  ضمظ  ذلك  شغضعن 

 شغ أشرغصغا

خمغج  ضض  تسصث  الظعاب  طةطج  جطسات  زالئ  طا 
رئغج  برئاجئ  لطئظان،  رئغج  اظاثاب  سطى  لطاخعغئ 
افطر  غظاعغ  طرة  ضض  وشغ  بري،  ظئغه  الظعاب  طةطج 
لسثم اخاغار الرئغج، بسئإ سثم تخعل المرحتغظ 
سطى  أو  خعتاً)،   ٨٥) افولى  الةطسئ  شغ  البطبغظ  سطى 
الشالئغئ المططصئ شغ الةطسئ الباظغئ وعغ الظخش زائثًا 
واتث (٦٥ خعتاً). لغسامر الحشعر الرئاجغ بسث خروج 
سعن طظ الصخر الةمععري غعم افتث ٢٠٢٢/١٠/٣٠، 
صئض غعم طظ اظاعاء وقغاه الرئاجغئ، سطماً أنَّ طظخإ 
الرئاجئ شغ لئظان ُجتئئ طظه الضبغر طظ الخقتغات 
بظاًء سطى اتفاق الطائش الثي أبرم جظئ ١٩٨٩ إلظعاء 
الترب افعطغئ شغ لئظان، إق أظه غئصى طظخئاً ذا صغمئ 
ولع طسظعغئ لظخارى لئظان، ق جغما بسث أن ضرس اتفاق 
الطائش الُسرف الثي ضان جائثًا بأن رئاجئ الثولئ طظ 

لطمسطمغظ  التضعطئ  ورئاجئ  المعارظئ،  الظخارى  تص 
"السظئ"، ورئاجئ طةطج الظعاب لطمسطمغظ "الحغسئ".

وبظزرة طافتخئ لما غتخض:
افزطئ  شغ  لئظان  وصعع  بسث  أطرغضا  اجاطاسئ 
العخعل  الطئظاظغئ  الطغرة  وتعاوي  الثاظصئ  اقصاخادغئ 
ططش  وعع  أتثعما  أظةجت  ابظغظ،  أطرغظ  إلى  بطئظان 
غععد  ضغان  طع  لطاطئغع  المفدغ  الئتري  الارجغط 
تفاخغطه  بضض  أداره  الثي  شطسطغظ  فرض  الشاخإ 
شئسطئ  ععضحااغظ،  ساطعس  افطرغضغ  المئسعث 
بثلك أطرغضا جغطرتعا سطى ترضئ تصعل الشاز شغ حرق 
وخارجغاً،  داخطغاً  فطرغضا  طعٌط  ططٌش  وعع  الماعجط، 
الترب  تئسات  بسئإ  الصائمئ  الشاز  أزطئ  شغ  جغما  ق 
روجغا.  شغعا  أطرغضا  أوصسئ  الاغ  افوضراظغئ،  الروجغئ 
وأطا افطر الباظغ الثي تسغر شغه شعع دشع لئظان لثخعل 
طظزعطئ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ بسث أن ذطئئ 
طظ السغاجغغظ الفاجثغظ تصثغط أوراق لثطئ إخقح 
وتدشط  إظةازعا،  شغ  الفاجثون  غائاذأ  لطخظثوق، 
الثي  الضعرباء  ططش  وأعمعا  سثة،  ططفات  سئر  أطرغضا 

غثغره أغداً بحضض طئاحر ساطعس ععضحااغظ.
الئتري،  الارجغط  بصئعل  افذراف  ضض  أطرغضا  ألجطئ 
طظ  غعم  صئض  الصخر  طظ  خرج  بط  سعن،  سطغه  ووصع 
خعره،  بالاالغ  طسه  وخرج  أحرظا،  ضما  وقغاه  اظاعاء 
المساصإ  بالرئاجئ،  الطاطع  التر  العذظغ  الاغار  رئغج 
إلى  إحارة  شغ  طاعصسئ،  غغر  بسقجئ  خرجا  أطرغضغاً، 
اظاعاء دورعما الثي أظاذاه بعما الصعة التاضمئ شغ 
شغ  أطرغضا  ظةتئ  ذلك،  سطى  وِسقوة  أطرغضا.  لئظان، 
وسطى  لئظان  شغ  والمماظسئ  المصاوطئ  أدسغاء  جسض 
رأجعط تجب إغران، بارك أطر الارجغط لطثولئ الطئظاظغئ 
غععد  ضغان  ضث  أطظغ  سمض  أي  سطى  اإلصثام  وسثم 

الشاخإ.
الاظفج  أجعجة  سطى  لئظان  الغعم  أطرغضا  ُتئصغ 
اقخطظاسغ، شاسمح بئسخ العصعد لمتطات الضعرباء 
طظ السراق، وبسده الصطغض طظ إغران، وبئسخ الضعرباء 
طظ جعرغا وافردن، رغط اجامرار تسطض أطر الضعرباء 
طظ عثغظ الئطثغظ بسئإ المعصش المدطض طظ أطرغضا 
لطمخرف  وتسمح  جعرغا،  سطى  صغخر  سصعبات  بحأن 
المخرف  شغ  رجطعا  سئر  بالثوقر  بالاقسإ  المرضجي 

رغاض جقطئ وعظثجاته المالغئ.
خاتإ  الظعاب،  طةطج  رئغج  بري  ظئغه  اجاطاع 
السقصات المسروشئ طع أطرغضا، أن ُغطجم طةطج الظعاب 
بفعط دجاعري لمعضعع الةطسئ افولى والباظغئ شغ 
جطسئ  ضض  بأنَّ  افطر  لغضعن  الثولئ،  رئغج  اظاثاب 
جطسئ  عغ  الرئغج  قظاثاب  الظعاب  طةطج  غسصثعا 
جثغثة، شغتااج الظاجح لطمظخإ ٨٥ خعتاً شغ افولى، 
بسئإ  الماعصع  وعع  ذلك،  سطى  أتث  غتخض  لط  وطا 

الصمئ افطرغضغئ افشرغصغئ 
طراطغعا وظاائةعا

لطئظان،  رئغج  سطى  الظغابغئ  الضاض  بغظ  الاعاشص  سثم 
وعع  خعتاً،   ٦٥ الظاجح  وغتااج  الباظغئ  الةطسئ  تسصث 
طا لط ولظ غتخض بسئإ أنَّ الضبرة الشالئئ شغ طةطج 
الظعاب تظستإ طظ الةطسئ الباظغئ، وعط جماسئ بري 
وتجب إغران شغ لئظان وأتقشعط! ولصث اسارض ظعاٌب 
سطى عثا الفعط الثجاعري، سطى اسائار أنَّ الفعط افدق 
عع أنَّ أول جطسئ تسصث بسث شراغ طظخإ رئغج الثولئ 
عغ جطسٌئ أولى، وطا غطغعا غضعن دائماً جطسًئ باظغئ. 
وبشخ الظزر أي الفعمغظ عع افخح، إق أنَّ رأي بري 
وتجب إغران وأتقشعط أي الضاض افصعى شغ المةطج 
عع الثي أصر، لثلك تزعر عثه المسرتغئ العجلغئ ضض 
خمغج شغ طةطج الظعاب، ولصث تدرت أولى الةطسات 
السفغرة افطرغضغئ شغ لئظان دوربغ حغا، شالمطش بغث 

أطرغضا ورجاقتعا تاقسإ به بترشغئ.

طقغغظ  الطئظاظغ  الةغح  سطى  افطرغضغئ  اإلدارة  تظفص 
الثوقرات طظ المساسثات السسضرغئ، طا غئصغه صادرًا 
سطى الصئخ سطى المطش افطظغ شغ الئطث اآلن وتغظ 

غطجم.
لئظان  شغ  رجاقتعا  سئر  اجاطاسئ  أظعا  أطرغضا  تثرك 
افول  تحرغظ  تراك  واجاغساب  صمع  طظ  وحئغتاعط 
٢٠١٩، وسطى تحاغئ صعى التراك بغظ برابظ أتجاب 
السططئ الفاجثة، وأضبر طا غثل سطى ذلك سثم صغام 
أي تترك رغط ِسزط افزطات الاغ تاعالى، وعغ أصسى 

بمرات طظ افزطئ الاغ شةرت تراك ٢٠١٩.
أطرغضا  تحارك  ضاظئ  الاغ  افخرى  الثولغئ  الصعى 
أضسش  شغ  عما  وبرغطاظغا،  شرظسا  طبض  لئظان،  شغ 
تاقتعما شغ الئطث، ولغج أدل سطى ذلك طظ زغارات 
شغ  بغروت  طرشأ  تفةغر  سصإ  لطئظان  الفاحطئ  طاضرون 

.٢٠٢٠/٨/٤
دولغئ  لصعى  الاابسئ  المتطغئ  السغاجغئ  الصعى  تاى 
طظاوئئ فطرغضا، والاغ ضاظئ طامبطئ شغ شرغص غططص 
سطغه ١٤ آذار بسث خروج الظزام السعري طظ لئظان جظئ 
٢٠٠٥ إبان اغاغال رشغص الترغري، عثه الصعى اضمتطئ 

وتصطخئ طع اضمتقل وتصطص ظفعذ أجغادعا.
وسطغه، شأطرغضا ططمؤظٌئ لسغطرتعا سطى الشاز والظفط 
الثخعل  شغ  لئظان  جغر  سطى  وططمؤظٌئ  الارجغط،  بسث 
شغ طظزعطئ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، وططمؤظٌئ 
تةثد  طع  تاى  الئتري  الارجغط  بسث  المظطصئ  لعثوء 
وخعل ظاظغاعع لطسططئ الثي خرح طآخرًا أظه لظ غطشغ 
طفاسغض الارجغط فظعا لمخطتئ غععد، وططمؤظئ إلى 
سثم ارتطام الئطث بصسر العاوغئ بسئإ إبر المسضظات 
الاغ تسطغه إغاعا، وططمؤظٌئ آللغئ اظاثاب الرئغج سئر 
الئطث  أطظ  اظفقت  لسثم  وططمؤظٌئ  الظغابغ،  المةطج 
إلى  وططمؤظٌئ  وأتقشه،  إغران  وتجب  الةغح  بعجعد 
أظه ق تراك جثغث شغ لئظان غطغح برجاقتعا، وططمؤظٌئ 
لئظان  شغ  وأتجابعا  الثولغئ  افخرى  الصعى  أن  إلى 
ضسغفئ طعطعطئ؛ ولسض طظ طزاعر ذمأظغظاعا لطعضع 
الصائط، عع ذلك المئظى لسفارتعا الثي جغضعن أضئر 
طئاظغعا شغ المظطصئ سطى طساتئ ١٧٤ ألش طار طربع، 
بمطغار  أجاجاته شغ ٢٠١٧  وتضطفئ صثرت سظث وضع 
دوقر! وغظةج شغ ٢٠٢٣، شسقم تساسةض أطرغضا شغ 
إسطاء الدعء افخدر لاظخغإ رئغج لئظان ذالما ضض 

افطعر بغثعا وتتئ جغطرتعا؟!
غآبر  صث  المظخإ  عثا  حشعر  أنَّ  أطرغضا  رأت  شإذا 
السغاجغئ  الصعى  ضض  أطرت  وذمأظغظاعا،  صعتعا  سطى 
بالثعاب إلى اتفاق دوتئ جثغث ضالثي أتى بمغحال 
جطغمان تغظعا رئغساً لطئظان؛ وغئثو أن أطرغضا ق ترى 
الحشعر  تالئ  وشغ  الغعم  لئظان  تال  شغ  طحضطئ  أغئ 

 الرئاجغ

غعم  طظ  بعاحظطظ  أشرغصغئ  أطرغضغئ  صمئ  سصثت 
أشرغصغا.  صائثا   ٤٩ بتدعر   ٢٠٢٢/١٢/١٥ إلى   ١٣
وتدمظ جثول أسمال الصمئ أوجه الاساون بغظ أطرغضا 

والثول افشرغصغئ المحارضئ شغ الصمئ.
شفغ الغعم افول سصثت جطسطئ ظثوات لطصادة الحئاب 
والسقم  المثظغ)،  و(المةامع  والمعةر،  افشارصئ 
طظاصحئ  وجرت  والختئ.  والمظاخ  والتضط،  وافطظ 
تسجغج الاساون اقصاخادي وتظفغث طغباق الاةارة والظمع 
افشرغصغ وزغادة تةط الاةارة واقجابمارات وطعاجعئ 
الاأصطط المظاخغ والئغؤئ المساثاطئ والطاصئ الظزغفئ 
سطى المساعى العزاري. شألصى وزغر الثشاع افطرغضغ 
الروجغ  الظفعذ  تجاغث  طظ  شغعا  تثر  ضطمئ  أوجاظ 
لقجاصرار"  طجسجسا  غضعن  أن  "غمضظ  بأظه  والخغظغ 
شغ  الشربغ  اقجاسماري  الظفعذ  قجاصرار  طجسجسا  أي 
أشرغصغا، ولغج اجاصرار أشرغصغا باثطخعا طظ تسطط 
الصعى افجظئغئ وعغمظاعا سطغعا وظعإ برواتعا. وصال 
المساحار الرئاجغ لطئغئ افبغخ جعلغفان "تسعثت 
العقغات الماتثة تثخغص ٥٥ ططغار دوقر فشرغصغا 
ضغفغئ  سظ  الضحش  وجغاط  جظعات   ٣ طثى  سطى 
برساغئ  أغام   ٣ تسامر  الاغ  الصمئ  خقل  تعزغسعا 

الرئغج باغثن".
الحرضات  لطصاء  بالضاطض  خخص  الباظغ  والغعم 
لثراجئ  اقصاخادغئ  والعشعد  وافشرغصغئ  افطرغضغئ 
دراجئ  أي  أشرغصغا،  شغ  واقجابمارات  المحارغع 
ضغفغئ ظعإ البروات العائطئ طظعا وترضغج اجابمارات 
ولاسجز  الطائطئ  افرباح  لاةظغ  افطرغضغئ  الحرضات 
سطى  اقساماد  طظ  بالتث  وذلك  افطرغضغ،  الظفعذ 
اقجابمارات الخغظغئ واقجابمارت افوروبغئ، شاةسض 
لطحرضات افطرغضغئ التر افوشر لااسطط سطى أظزمئ 
التضط شغ الئقد وتاثخض شغ افطظ والةغح والتغاة 
السغاجغئ وتحاري الثطط الرخغخئ، شاأتغ بمظ تحاء 

وتصخغ طظ تحاء ضما تفسض شغ ضبغر طظ الئطثان.
والغعم البالث ضان لصاء الرئغج افطرغضغ باغثن طع 
الصادة والعشعد المحارضئ شغ خمج جطسات وتعجغه 
تماطا  ططاجطئ  "أطرغضا  شغه:  ذضر  وطما  لعط.  خطاب 
إن  بصغمعا،  دائما  جاصعد  وإظعا  وطسعا،  أشرغصغا  شغ 
الاتثغات السالمغئ ق غمضظ تطعا بثون صغادة أشرغصغئ.. 
وإن دسط الثغمصراذغئ واتارام تضط الصاظعن واقلاجام 
طظ  ججء  ضطعا  المسآولئ  والتعضمئ  اإلظسان  بتصعق 
أبرطئ  ططغارًا  بصغمئ ١٥  سظ "خفصات  وأسطظ  ضغاظظا" 
شغ طظاثى افسمال افطرغضغ افشرغصغ، واجابمار ٥٠٠

وتثخغص  بغظغظ.  شغ  طغظاء  لاطعغر  دوقر  ططغعن 
و١٠٠ الرصمغ،  اقصاخاد  لاسجغج  دوقر  ططغعن   ٣٥٠
ططغعن دوقر لصطاع افطظ، و٧٥ ططغعن دوقر لثسط 
والمةامع  اقظاثابات  عغؤات  باسجغج  الثغمصراذغئ 
المثظغ، و٣٧٠ ططغعن دوقر إلصاطئ طحروسات، طظعا 
١٠٠ ططغعن لثسط المحروسات الجراسغئ و١٠ طقغغظ 
دوقر لطمحروسات الخشغرة والماعجطئ وتعشغر المغاه 
الظزغفئ شغ الصارة" وأسطظ سظ "اقتفاق سطى تحةغع 
إصاطئ طظطصئ تةارغئ ترة واجابمارات جثغثة، ورخث 
خقل  اإللضاروظغ  الثشع  وجائض  لاتسغظ  دوقر  ططغار 
"بثسط  وتسعث  أشرغصغا".  شغ  طصئطئ  جظعات   ٥ شارة 
اظدمام اقتتاد افشرغصغ لمةمعسئ السحرغظ ضسدع 
دائط" وصث دساعط إلى تفض سحاء شغ الئغئ افبغخ 

وشرش لعط السةادة التمراء.
ضما  الصمئ  إلغه  ترطغ  طا  غسطظ  افطرغضغ  شالرئغج 
بصغمعا  أشرغصغا  أطرغضا  تصعد  أن  شغرغث  الظاائب،  غسطظ 
طظ  سطى  ظفعذعا  لافرض  والمحارغع  وباقجابمارات 
لط غائسعا بسث طظ دولعا، وتسجز ظفعذعا شغ الثول 
الاغ تائسعا. والصغط افطرغضغئ الاغ غاحثق بعا طظ 
دغمصراذغئ وتصعق إظسان وغغرعا طا عغ إق وجائض 
لئسط الظفعذ وتسجغجه. شاسامث افجطعب الثبطعطاجغ 
سام ٢٠١٤ صمئ  أول  سصث  الثي  أوباطا  اجاسمطه  ضما 

تصغصئ الحشعر الرئاجغ 
يف لئظان
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وربعا  صث  السمقء  التضام  طظ  افغام  عثه  خعظئ  إّن 
غاط  ضما  جئصععط  الثغظ  أجقشعط  طظ  الثغاظئ 
طع  ووربعا  بسعاء،  جعاء  والمطك  السططان  تعرغث 
رذغطئ الثغاظئ عثه خفئ اظسثام اإلتساس بالضراطئ 
الثغظ  فسثاء  واقجاسقم  الثظعع  طع  والعغئئ، 
طع  الاطئغع  شثغاظئ  المبال  جئغض  وسطى  وافطئ، 
وجاق  صثم  سطى  افغام  عثه  شغ  جارغئ  غععد  ضغان 
غاربص  لمظ  والثدعع  الائسغئ  اجامرار  طسعا  وجار 

بالمسطمغظ الثوائر.
شفغ الئترغظ سطى جئغض المبال غساصئض ططضعا بضض 
اإلسقن  جعى  لعثف  ق  غععد  ضغان  رئغج  وصاتئ 
غاسابص  اإلطارات  وشغ  العصاتات،  تطك  سظ  باشاثار 
البظائغئ  اقتفاصغات  تعصغع  سطى  السمقء  تضاطعا 
والماسثدة بضض خفاصئ طع عثا الضغان الشاخإ، وشغ 
شغعا  وغدشطعن  إق  طظاجئئ  تضاطعا  غثع  ق  طخر 
لمظسعا  بحثة  غجة  صطاع  شغ  المصاوطئ  شخائض  سطى 
سطى  الماضرر  غععد  جغح  سثوان  سطى  الرد  طظ 
أعض شطسطغظ، وضأّظه ق وظغفئ لمخر شغ السغاجئ 
المشرب  وشغ  غععد،  ضغان  أطظ  تفر  إق  الثارجغئ 
تسصث تضعطاعا اتفاصًا طع حرضئ غاز غععدغئ لطاظصغإ 
اقتفاصغات  تعصغع  بسث  المشربغئ  المغاه  شغ  الشاز  سظ 
وشغ  غععد،  ضغان  جغح  طع  الثشاسغئ  السسضرغئ 
افردن غعصع تضاطه السمقء طع غععد سطى اتفاصغات 

الماء والضعرباء...
وشغ لئظان غافص تضاطه بمظ شغعط زسماء تجب إغران 
الطئظاظغ سطى ترجغط التثود الئترغئ طع ضغان غععد، 
شطسطغظ  بأّن  الارجغط  بثلك  وغسارشعن  شغصرون 
غساسطط  جعرغا  وشغ  الشاخئغظ،  لغععد  أخئتئ 
غساأجث  الثي  افجث  بحار  الةئان  الطاغغئ  ظزام 
سطى حسئه لظعب ضغان غععد الثي غسامر شغ صخش 
صداء  وضأظه  تراك،  أي  دون  طظ  السسضرغئ  طعاصسه 
ق راّد له، وشغ السعدان غاعاخض تضاطه المظئطتعن 
السغاجغ  السمض  بثغمعطئ  وبرغطاظغا  فطرغضا 
أطظغًا  طسه  وغاساوظعن  غععد،  ضغان  طع  والسسضري 

لمقتصئ طظ غسمعظعط باإلرعابغغظ.
طع  عثه  الماخاسثة  الاطئغع  جرغمئ  إن  والتصغصئ 
جععد  بمرة  شعغ  شراغ،  طظ  تأِت  لط  غععد  ضغان 
الماضغ  شغ  السمقء  التضام  بثأعا  ضثمئ  جغاجغئ 
طع ضغان غععد بالسر، وآن افوان لااتعل إلى السطظ، 
الثعظئ  السرب  تضام  بغظ  الثغاظغئ  السقصات  وعثه 
ذعغطئ  تارغثغئ  سقصات  عغ  غععد  ضغان  وبغظ 
ولغسئ ولغثة عثه افغام، لضظ طا ضان غمغجعا طظ 
افغام  عثه  وأطا  والضامان،  السرغئ  خاخغئ  عع  صئض 

شأخئتئ طضحعشًئ طفدعتئ.
تّط  الاغ  الثطغرة  الثغاظغئ  اقتخاقت  عثه  وطظ 
صام  طا  سظعا  السرغئ  رشع  بسث  تثغبًا  سظعا  الضحش 
اإلظصاذ  بةغح  غسمى  طا  رئغج  صاوصةغ  شعزي  به 
السخابات  زسماء  طع  خطغرة  سقصات  إظحاء  طظ 
باثطغر  تسّئئئ  والاغ   ١٩٤٨ جظئ  الخعغعظغئ 
المظاذص  وتسطغط  شطسطغظ  شغ  المةاعثغظ  صعة 
الفطسطغظغئ لسخابات العةاظاة الخعغعظغئ طظ دون 

اتفاق  إبرام  صئض  السالصئ  الصداغا  تعل  حاططئ  تعارات 
ظعائغ وظصض السططئ إلى تضعطئ اظاصالغئ بصغادة طثظغئ"، 
غصعض  حثص  أي  سطى  سصعبات  شرض  طظ  وتثرت 
جغاجئ  تعجغع  الغعم  العزارة  "صررت  شصالئ:  اقتفاق 
السعداظغغظ  المسآولغظ  ضث  الاأحغرات  طظح  تصغغث 
التالغغظ أو السابصغظ أو غغرعط طظ افشراد الثغظ غساصث 
الاتعل  تصعغخ  شغ  طاعاذآون  أو  طسآولعن  أظعط 
الثغمصراذغ شغ السعدان طظ خقل صمع تصعق اإلظسان 
والترغات افجاجغئ". شعثا اقتفاق خطعة طعمئ فطرغضا 
لغتفر لعا ظفعذعا شغ السعدان شغتعل دون جصعط 
جططئ السسضر المعالغئ لعا بصغادة سمقئعا سئث الفااح 
أظعما  وخاخئ  وأطبالعما.  دصطع  طتمث  وظائئه  الئرعان 
صاطا باظصقب ضث التضعطئ المثظغئ صئض جظئ وظغش غعم 
٢٠٢١/١٠/٢٥ وأوصفا جغر المرتطئ اقظاصالغئ الاغ وصسئ 
بغظ الطرشغظ شغ اتفاق وصع غعم ٢٠١٩/٨/٢١، وضان 
غظص سطى ترؤس السسضر المةطج السغادي لمثة ٢١

وصث طثد  غارأجه المثظغعن ١٨ حعرا  حعرا وطظ بط 
غعم ٢٠٢٠/١٠/٣،  جعبا  اتفاق  بسث  حعرا  لغخئح ٥٣ 
شةاء اظصقب ٢٥ تحرغظ أول/أضاعبر سام ٢٠٢١ لغفعت 
الفرخئ سطى سمقء اإلظةطغج وغمظسعط طظ ترؤس المةطج 
طظ  أطرغضا  سمقء  غظصث  افخغر  اقتفاق  شعثا  السغادي.. 
السصعط والمقتصئ الصدائغئ وبالاالغ غتفر فطرغضا 
ظفعذعا شغ السعدان، وغتعل دون عغمظئ سمقء اإلظةطغج 

سطى ضض حغء تغث غسغطرون سطى العجط السغاجغ.
٢- أسطظئ برغطاظغا سطى لسان وزغرتعا لحآون أشرغصغا 
والاظمغئ الثولغئ آظثرو طغاحض ترتغئعا باقتفاق صائطئ: 
"ترتإ المةمعسئ الرباسغئ ودول الاروغضا بعثه الثطعة 
المعمئ ظتع اقتفاق بصغادة طثظغئ شغ السعدان. تاططع 
الممطضئ الماتثة إلى السمض بحضض وبغص طع طبض عثه 
التضعطئ بمةرد تحضغطعا. ظتث جمغع الةعات الفاسطئ 
سطى الاعتث بحضض ساجض طظ أجض الاعخض إلى اتفاق 
جفغر  وتثر   (٢٠٢٢/١٢/٦ الغعم  (السعدان  ظعائغ" 
برغطاظغا بمةطج افطظ جغمج ضارغعضغ طظ "تئسات 
وخغمئ لاأخغر العخعل قتفاق ظعائغ بالسعدان" وسئر 
بصغادة  المصئطئ  المثظغئ  لطتضعطئ  برغطاظغا  "دسط  سظ 
الثولغغظ"  الحرضاء  طع  الاظسغص  خقل  طظ  المثظغغظ 
وأحار إلى "العضع العح شغ سثد طظ أظتاء السعدان، 
ق جغما إصطغط الظغض افزرق ووقغئ غرب ضردشان" (أخئار 
السعدان ٢٠٢٢/١٢/٦). شئرغطاظغا تاثخض ضأطرغضا شغ 
تغث  لقتفاق  تأغغثعا  وتسطظ  طئاحر،  بحضض  السعدان 
بةاظإ  وإخراجه  خغاغاه  سطى  المحرشغظ  طظ  ضاظئ 
أطرغضا بعاجطئ طئسعث افطط الماتثة وتسطظ تأغغثعا 
لتضعطئ المثظغغظ الصادطئ الاغ طظ المظازر أن تاحضض 
غالئغاعا طظ سمقئعا، وتضعن صث تاشزئ سطى ظفعذعا 
شغ العجط السغاجغ تمعغثا قجاقم التضط وطتاولئ 

زسجسئ ظفعذ الةغح شغ التضط والسغاجئ.
رابساً: والثقخئ عغ أظه باثبر عثه افتثاث الةارغئ شغ 
السعدان غائغظ أن الخراع الثولغ شغه لط غاشغر، بض عع 
خراع لغج شغ الثفاء بض شغ السطظ بغظ أطرغضا الماتضمئ 
شغ الئرعان وظائئه وطةمعساه طظ جاظإ، وبغظ الترغئ 
برغطاظغا  سمقء  طظ  طسعا  المآتطفئ  وافتجاب  والاشغغر 
وأتئاسعا طظ جاظإ آخر، وفن أغا طظ الطرشغظ، أطرغضا 
أو برغطاظغا، لط غامضظ تاى اآلن طظ بسط ظفعذه شغ 
سمثت  لثلك  طساً  والمضعن المثظغ  المضعن السسضري 
أطرغضا وبرغطاظغا إلى اقتفاق ضما تثث طظث بثاغئ تشغغر 
الئحغر إلى أن تخاسث اخاقشعط شغ ٢٥ تحرغظ افول/

أضاعبر بط سادوا لطاعاشص اآلن! وعع تعاشص طآصئ إلى 
أن غامضظ أتث الطرشغظ طظ اقجاتعاذ بالظفعذ ضاطًق 
طظث  ذلك  إلى  أحرظا  أن  جئص  ولصث  وطثظغاً..  سسضرغاً 
بثاغئ تضط الئرعان وإلى تثوث (اقظصقب) تغث جئص 

أن ظئعظا إلى ذلك شغ اإلخثارغظ:
١- صطظا شغ جعاب جابص خادر شغ ٢٠١٩/٩/٢٣ أي 
جاء  وصث  التضط  شغ  الطرشغظ  احاراك  بثاغئ  ظتع  طظث 
شغه تعل اتفاق المضعن السسضري طع المضعن المثظغ 
أطرغضا  شإن  الماعصع  (أطا  الاالغ:  السططئ  لاصاجط 
وبرغطاظغا لظ تاساغحا طساً بعثوء، شمخالتعما طثاطفئ 
وأدواتعما المتطغئ تئع لعما، ولثلك شسغسمض ضض طظ 
الطرشغظ إلجعاض تترضات اآلخر! وطظ طاابسئ افتثاث 
الةارغئ وتثبُّر طاسطصاتعا وتمتغص الاخرغتات خارجغًا 
وافوروبغغظ...  افطرغضان  المسؤعلغظ  وخاخئ  وطتطغاً، 
شإظه غمضظ ترجغح العجائض الاغ جغساسمطعا ضض طظ 
الطرشغظ لمداغصئ خخمه والامضظ طظه بط إصخائه سظ 

التضط...) وصث ذضرظاعا عظاك. وعثا طا تثث بالفسض...
بط صطظا شغ جعاب قتص شغ ٢٠٢١/١٠/٢٥: (... وبما 
آلئ إلغه افوضاع شغ السعدان والمسارات الثئغبئ الاغ 
دشع بعا سمقء أطرغضا والمسارات الثئغبئ افخرى الاغ 
وضطعا  وافوروبغغظ،  اإلظةطغج  سمقء  غسطضعا  أن  تاول 
شغعا طا شغعا طظ إراصئ الثطاء والزطط والةعع وافزطات 
شإن افعض شغ السعدان غةإ سطغعط أن غائغظعا أطرعط 
شغثغروا ظععرعط لضض عآقء التضام الفاحطغظ سمقء 
دطاء  غدسعن  الثغظ  وافوروبغغظ  واإلظةطغج  أطرغضا 
الثول  عثه  خثطئ  شغ  وطصثراته  السعداظغ  الحسإ 
ضض  ضث  خفعط  وغعتثوا  أطرعط  شغتسمعا  الضاشرة، 

عآقء السمقء..)
٢- أطا سظ الاساؤقت عض عثا اقتفاق جغثوم وغطئص؟ 
شثلك  الئقد؟  جغظصث  وعض  شغه.  طحضعك  أطر  شعثا 

طسائسث، فظه طئظغ سطى باذض، وفظه طساثرج طظ صعى 
بغظ  طعصع  وفظه  طآصاا،  تعاشصئ  طاخارسئ  اجاسمارغئ 
أذراف سمغطئ ق غعمعا إق الضراجغ والمظاخإ والتفاظ 
سطى طضاسئاتعا المالغئ وضسإ المجغث طظ المال، شق 
غعمعا أطر الئقد والسئاد وق ظعداعا وتتررعا طظ ربصئ 
اقجاسمار وطظ صئدئ المساسمرغظ، وق عغ تسرف أخق 
ذرغصا لطظعدئ، وفظعا تسمض لةعات اجاسمارغئ تسمض 
سطى إتضام ظفعذعا شغ الئقد شضرغا وجغاجغاً، وفن عثه 
الةعات اقجاسمارغئ وخاخئ أطرغضا وبرغطاظغا طاخارسئ 
سطى بسط الظفعذ شغ السعدان. شالاثخض افجظئغ ظاعر 
لطةمغع تغث ضان افجاظإ طعجعدغظ سظث تعصغسه شغ 
الصخر الةمععري، بض الثي خاغ اقتفاق عع أجظئغ، وعع 
افطرغضان  طظ  طئاحر  بإحراف  الماتثة  افطط  طئسعث 
باجط  السعدان  شغ  الثولغ  الخراع  ذرشغ  واإلظةطغج 
وباجط الاروغضا. شالرباسغئ عغ أطرغضا وطسعا  الرباسغئ 
سمغطاعا السسعدغئ، وبرغطاظغا وطسعا سمغطاعا اإلطارات، 
شأطرغضا تساثثم سمغطاعا السسعدغئ لطاأبغر سطى افذراف 
المتطغئ ودشع الرحى، وضثلك برغطاظغا تساثثم اإلطارات 
وبرغطاظغا  أطرغضا  عغ  والاروغضا  لتسابعا.  ذلك  لمبض 
وطسعما الظروغب ضطرف أوروبغ ق تأبغر له إق سظث الطجوم 
وإجراء طتادبات جرغئ ضبغرا طا تةري عظاك شغ ساخماعا 
أوجطع المحععرة بطئت اقتفاصات السرغئ صئض اإلخراج. 
شأطرغضا تعثد طظ غفحض اقتفاق بالسصعبات، وبرغطاظغا 

تتثر طظ الظاائب العخغمئ إذا شحض اقتفاق...

غغر المعصسئ". وغظص سطى "إذقق سمطغئ حاططئ لخظاسئ 
الثجاعر، تتئ إحراف طفعضغئ خظاسئ الثجاعر لطتعار 
واقتفاق سطى افجج والصداغا الثجاعرغئ وبمحارضئ 
سمطغئ  "تظزغط  سطى:  وغظص  السعدان".  أصالغط  ضض 
اظاثابغئ حاططئ بظعاغئ شارة اظاصالغئ طثتعا ٢٤ حعرا 

تئثأ طظ تارغت تسغغظ رئغج العزراء".
باظغاً: المعاصش المتطغئ:

السغادي  المةطج  ورئغج  الةغح  صائث  أحار  لصث   -١
السعداظغ سئث الفااح الئرعان خقل الاعصغع سطى طراجط 
اقتفاق إلى ذلك بصعله "إظظا ططاجطعن بثروج المآجسئ 
السسضرغئ طظ السمطغئ السغاجغئ بخعرة ظعائغئ وإجراء 
الصداغا  وتظفغث  اقظاصالغئ  الفارة  بظعاغئ  اقظاثابات 
المطروتئ شغ اقتفاق اإلذاري.. إن الئقد تمر بزروف 
الصعى  بغظ  الاظاشر  طظ  تالئ  شغ  ضظا  لصث  اجابظائغئ. 
السغاجغئ والسسضرغئ. وعثا أبر جطئا سطى الئقد. ظسسى 
لاتعغض الةغح إلى طآجسئ دجاعرغئ بسغثة سظ أي 
تتغج لتجب أو جماسئ أو أغثغعلعجغئ"، وصال ظائئه طتمث 
غمبض  السغاجغ  اإلذار  اتفاق  تعصغع  "إن  دصطع  تمثان 
بثاغئ طرتطئ جثغثة ورائسئ شغ تارغت الثولئ السعداظغئ. 
تعصغع اقتفاق غآطض به إظعاء افزطئ السغاجغئ التالغئ 
واقجاسثاد لمرتطئ اظاصالغئ جثغثة غاط خقلعا تفادي 
افخطاء الاغ راشصئ الفارة السابصئ. إظه طظث بثاغئ الفارة 
اقظاصالغئ شغ آب/أغسطج ٢٠١٩ ضاظئ عظاك خقشات 
بغظ طضعظات اقظاصال وطمارجات جغاجغئ خاذؤئ أدت 
إلى طا تثث شغ ٢٥ تحرغظ أول/أضاعبر. وعع أغدا خطأ 
المدادة..  البعرة  صعى  سعدة  أطام  الئاب  شاح  جغاجغ 
عغ  الصادطئ  التضعطئ  أولعغات  تضعن  أن  غةإ  لثلك 
تظفغث اتفاصغئ جعبا، واجاضمال السقم طع الترضات غغر 
إلى  والقجؤغظ  الظازتغظ  سعدة  سطى  والسمض  المعصسئ 
صراعط افخطغئ وطسالةئ طحاضض افرض وصداغا الُرّتض" 
اقتفاق  شعثا   ،(٢٠٢٢/١٢/٥ الرجمغئ،  جعظا  (وضالئ 
وطظ  وظائئه  الئرعان  برئاجئ  السسضرغئ  الصغادة  غظصث 
طسعما طظ ورذاعط إذ بات الظاس غرشدعن تضمعط 
شق غعجث لعط جظث داخطغ، وغآطِّظ لطصغادة السسضرغئ 
طا  سطى  الصدائغئ  المقتصئ  طظ  لعط  وتماغئ  تخاظئ 
سةجوا  وصث  السصاب،  طظ  وغفطاعن  جرائط  طظ  ارتضئعه 
سظ إدارة حآون الئقد وشحطعا شغ تض طحاضطعا وضض 
طا صاطعا شغه أظعط تاشزعا سطى الظفعذ افطرغضغ بسث 
جصعط صرغظعط شغ السمالئ سمر الئحغر. سطما أن الطرف 
اآلخر طما غسمى بصعى الترغئ والاشغغر وافتجاب الاغ 
حضطئ التضعطئ، عط أغدا شحطعا شغ إدارة حآون الئقد 
وطسالةئ طحاضطعا وتأطغظ أدظى طصعطات التغاة لطظاس، 
وضض طا صاطعا شغه عع المتاشزئ سطى الظفعذ اإلظةطغجي 

شغ الئقد.. والعصعف شغ وجه تشغغر الظزام جثرغاً.
٢- عظاك طسارضئ لعثا اقتفاق، وصث خرجئ طزاعرات 
غغر  صعى  شمظعا  له.  رشدا  و٢٠٢٢/١٢/٩   ٨ غعطغ 
خادصئ شغ المسارضئ، ضما عغ غغر طثطخئ أخق لفطئ 
وفعض السعدان، ضترضئ السثل والمساواة بجساطئ جئرغض 
إبراعغط وترضئ تترغر السعدان بصغادة طظغ أرضع طظاوي 
وأتجاب جغاجغئ طآتطفئ طع صعى الترغئ والاشغغر الاغ 
تائع المساسمر الئرغطاظغ. شصث وضسئ برغطاظغا لعا خط 
رجسئ وصعى تسمض ضمسارضئ طعازغئ، شإذا شحض اقتفاق 
سطى  وتشطغ  طسارضئ  ضمضعظات  الصعى  عثه  تاترك 
سمالاعا لاسمض سطى صغادة الظاس الثغظ لط غساطغسعا 
إظةطغج،  أو  أطرغضان  السمقء  تسطط  طظ  غاثطخعا  أن 
شإذا تثطخعا طظ أتثعط وصسعا شغ تئال اآلخر، وعضثا 
دوالغك، شافطر طسامر سطى عثا الحضض طظث إسطاء الئطث 
اجاصقله الحضطغ وخروج المساسمر سسضرغا واجامراره 

بافحضال السغاجغئ والفضرغئ واقصاخادغئ وغغرعا.
٣- غاراءى عثا اقتفاق لطئسخ ضأظه غتض أزطئ التضط 
الةغح  بغظ  الثقف  وعغ  الئقد،  شغ  المساسخغئ 
والمضعظات السغاجغئ، لاسطغط الصعى السغاجغئ السططئ 
وإبساد الةغح سظ التضط والسغاجئ. وطا عع إق خقف 
بغظ السمقء سطى الضراجغ، وق غتض طحاضض السعدان 
والاغ  طظعا  غساظغ  الاغ  افولى  بالثرجئ  اقصاخادغئ 
بار طظ أجطعا. وق غتض طحضطئ التضط فظه خراع بغظ 
السمقء افدوات لتساب الثول الضئرى الماخارسئ سطى 
السعدان. وق غمضظ أن غتض عثه المحاضض وغغرعا فظه 
باذض، أق وعع شخض الثغظ  شاجث  أجاس  سطى  اجاظث 
سظ التغاة والثولئ والمةامع، وفظه تض ترضغئ طآصئ 
تائع  طثطخئ  غغر  طسغظئ  جغاجغئ  وصعى  الةغح  بغظ 
صعى أجظئغئ، وفن اتفاصا جابصا وصع بغظ الطرشغظ سطى 
طرتطئ اظاصالغئ وطظ بط جصط باظصقب ٢٥ تحرغظ أول/

أضاعبر، وفن المسألئ لغسئ تحضغض تضعطئ طثظغئ أو 
سثم تحضغطعا شثلك ق غصثم حغؤا.. شق تعجث ضماظئ 
لاتصصه، فن ضض شرغص غاربص باآلخر وعع طأطعر طظ 

الثول الضئرى الماخارسئ.
بالباً: المعاصش الثولغئ:

الثارجغئ  وزغر  شصال  اقتفاق  أطرغضا  اطاثتئ   -١
افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ سطى تعغار غعم ٢٠٢٢/١٢/٦: 
"تعصغع اتفاق إذار جغاجغ طئثئغ شغ السعدان خطعة 
الارتغئات  وتتثغث  طثظغئ  تضعطئ  تحضغض  ظتع  طعمئ 
اظاصالغئ تاعج  خقل شارة  لاعجغه السعدان  الثجاعرغئ 
سطى  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  وأخثرت  باقظاثابات". 
طعصسعا اإللضاروظغ غعم ٢٠٢٢/١٢/٧ بغاظا ذضرت شغه 
أظعا "تثسط افذراف المثظغئ السعداظغئ والةغح إلجراء 

تامئ:  اقتفاق اإلذاري شغ السعدان
٣- أطا طئسعث افطط الماتثة افلماظغ شعلضر بغرتج 
افطرغضغ  الماخارسغظ  الطرشغظ  غراضغ  الثي 
شغ  شصال  اقتفاق،  شحض  طظ  غتثر  شعع  والئرغطاظغ، 
إتاذئ أطام طةطج افطظ الثولغ: "طع اصاراب السعدان 
طظ الاعخض إلى اتفاق جغاجغ ظعائغ، شإن أولؤك الثغظ 
ق غرون دسما لمخالتعط طظ خقل تسعغئ جغاجغئ صث 
غخسثون طتاوقت تصعغخ السمطغئ السغاجغئ الةارغئ" 
(الراضعبئ السعداظغئ ٢٠٢٢/١٢/٨). شعع اتفاق طآصئ 
بغظ الطرشغظ، ربما غضعن بمبابئ اجاراتئ طتارب، وطظ 
اقظاخار  طظ  ذرف  غامضظ  تاى  الخراع  غساأظش  بط 
سطى اآلخر. وإذا اظاخر ذرف سطى اآلخر شطظ غساسطط 
عثا الطرف شإظه جغثاطص طحاضض شغ الئقد شغ حرصعا 
وشغ غربعا وشغ حمالعا وشغ جظعبعا وشغ صطئعا شغ 
الساخمئ، فن لثغه أدواته السمقء. شإن لط ُتطعَّر طظعط 
الئقد شطظ تعثأ افوضاع ولظ غرى الظاس بخغص أطض 
ولظ غثوصعا التغاة الضرغمئ الطغئئ، وجغثسرون جسادة 
غشث  أن  طثطص  خادق  ضض  سطى  العاجإ  بض  الثارغظ، 
السغر جادًا طةاعثًا طع الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
«ثُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
ِة» أخرجه أتمث، والطغالسغ.  تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
وَ  هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاِ يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ الْعَ
السابع سحر طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١٢/١١م

العمالء یتوارثون الخیانۀ 
جیًال بعد جیل

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

والخعغعظغئ  الئرغطاظغئ  العبائص  ضحفئ  شصث  صاال، 
الاغ تط رشع التزر سظعا أن شعزي صاوصةغ صث اجامع 
باارغت ١٩٤٨/٠٤/٠١ شغ صرغئ سغظ حمج بحضض 
وأول  العاجاظاة  صادة  أتث  بالمعن  غععحع  طع  جري 
رئغج لطمعجاد شغ ضغان غععد بسث تأجغسه، وزوده 
السسضري  العضع  سظ  اقجاثئارغئ  الافاخغض  بةمغع 
لطمصاتطغظ الفطسطغظغغظ، وأطثه بالمسطعطات الثاخئ 
بضض الةئعات، خاخئ تطك الةئعات الاغ تساظغ طظ 
والصداء  طسرشاعا  لغسعض  والسااد،  بالسقح  ظصص 
دسمعا  المسطعطات  تطك  خثق  سطى  ولطاأضغث  سطغعا، 
الصادر  سئث  غرجطعا  ضان  الاغ  بالئرصغات  صاوصةغ 
التسغظغ له ذالئا طظه السااد، ورخثت اقجاثئارات 
والئرصغات،  المضالمئ  تطك  بالفسض  الخعغعظغئ 
بغظ  المئرم  باقتفاق  الصاوصةغ  الاجام  طظ  وتأّضثت 
الرجطغظ، وتأضثت أغدًا أّن التسغظغ ورجاله غساظعن 

طظ طحضطئ ظفاد الثخائر.
الثطئ  اقجاماع  ذلك  شغ  صاوصةغ  ضحش  ضما 
صرغئ  لاترغر  المةاعثون  أسّثعا  الاغ  السسضرغئ 
سطى  والصداء  اقجاراتغةغ،  المعصع  ذات  الصسطض 
طا  وعع  الصثس،  طثغظئ  شغ  الخعغعظغئ  الةغعب 
طضظ السخابات الخعغعظغئ طظ ضحش طضاطظ ضسش 
الفرخئ  الخعغعظغئ  السخابات  وطظح  المةاعثغظ، 

الثعئغئ لقغصاع بعط شغ ضمائظ صاتطئ.
التسغظغ  الصادر  سئث  أّن  تارغثغًا  بابئ  أظه  وطسطعم 
صعات  له  غرجض  أْن  صاوصةغ  طظ  ذطإ  صث  ضان 
طساظثة وجقتًا وساادًا شاساثر صاوصةغ واّدسى بأظه 
وذخائر  أجطتئ  لثغه  ضاظئ  أظه  طع  السقح  غمطك  ق 

ُطضّثجئ شغ المثازن.
والشرغإ شغما ورد شغ اقجاماع أّن صاوصةغ صث ذطإ 
له: "سطغضط  شصال  التسغظغ  سطى  الصداء  بالمعن  طظ 
أن ُتسطمععط درجًا ق غظسعظه"، ووسثه بأّظه جغمظع 
بالرغط  لطفطسطغظغغظ  سسضرغئ  طساسثة  أغئ  تصثغط 
ضما  طثازظه،  شغ  الضبغر  والسااد  السقح  وجعد  طظ 
تسعث له بأْن تظستإ صعاته طظ بسخ المعاصع الاغ 

غسغطر سطغعا لاسطغمعا لغععد طظ دون صاال.
لصاء  بالمعن  طظ  ذطإ  صاوصةغ  أّن  العبائص  وتثضر 
عثه الثثطات أْن غمظته ظخرا تمبغطغًا واتثًا غساسغظ 
ذطئه  بالمعن  شرشخ  طثططاته،  تظفغث  إلضمال  به 
عثا ورّد سطغه صائًق: "ظتظ الغععد لظ ظسطغضط حغؤًا".

حّظئ  الثطغر  اقجاماع  ذلك  طظ  أغام  بقبئ  وبسث 
الصعات الخعغعظغئ عةعطًا ضئغرًا شغ ١٩٤٨/٠٤/٠٤
ووصسئ  اهللا،  رام  شغ  التسغظغ  صغادة  طصر  شثّطرت 
ودخطئ  حعغثًا،  التسغظغ  وجصط  الصسطض،  طسرضئ 

الصعات الخعغعظغئ طثغظئ الصثس.
وصث وردت عثه المسطعطات شغ ضااب "ترب طظ أجض 
شطسطغظ" خفتئ ٨٦، وعع طظ تألغش غعجغظ روجان 
وخعغعظغئ  برغطاظغئ  وبائص  سظ  ظصًق  حقغط  وآشغ 
ُظجسئ سظعا السرغئ طظ جاطسئ ضاطئردج شغ الممطضئ 
الماتثة، ضما ضاظئ صث وردت طسطعطات طظ صئض سظ 
بسظعان  آخر  ضااب  شغ  عثا  بالمعن  طع  صاوصةغ  لصاء 

 غا صثس" لثوطظغك قبغث وقري ضعلظج"



 افربساء ٢٧ طظ جمادى افولى ١٤٤٤ عـ المعاشص ٢١ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٢٢

غاخعر ضبغر طظ أبظاء المسطمغظ أن اإلجقم إظما عع دغظ 
ضعظعتغ، غاسطص بأطعر السصائث والسئادات، وغةعطعن أظه 
دغظ طاضاطض لطتغاة؛ سصغثة وأظزمئ، وعع العتغ الثي 
جاء به طتمث ملسو هيلع هللا ىلص؛ الصرآن الضرغط والسظئ المطعرة صال 
مْ  يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ اهللا تسالى: ﴿الْيَوْ

سالم دِيناً﴾. مُ اإلْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ نِعْ
تحرغسغئ،  ظخعص  عع  العتغ  عثا  أن  والتصغصئ 
لاساعسإ  تاسع  بسمعطعا  الاحرغسغئ  والظخعص 
طساةثات افتثاث، والصداغا اإلظساظغئ شغ التغاة إلى 
طظطعق  شغ  غرد  أن  غمضظ  التضط  فن  الساسئ،  صغام 
الظص، وغمضظ أن غرد شغ طفععم الظص وغمضظ أن 
غرد شغ طسصعل الظص، أي طا ذضره افخعلغعن؛ وعع 
غساعسإ  أن  سطى  صادر  اإلجقم  إذًا  الحرسغئ،  السطئ 
طساةثات الصداغا وغسطغعا أتضاطا بأدلاعا الافخغطغئ.

دخعل  تغظ  جظئ  طظث ١٢٣  الئطث،  عثا  شغ  الظاس  إن 
المفارصات  طظ  وعغ  ضاحظر،  المساسمر  الضاشر  جغح 
طظ  ضبغر  وشغ  واتث،  دجاعر  سطغعط  غطئص  السةغئئ، 
أن  بالمحرع  ظفسه  غسمغ  الثي  غضطش  ق  افتغان 
طظ الطشئ لعا الثققت ظفسعا، تتمض  غسائثل ألفاظاً 
المساظغ ظفسعا ضض عثه الفارة، شأخئتظا ظتضط بثجاعر 
ق سقصئ له بسصغثتظا، وعغ طظ الصداغا الشرغئئ، تاى طا 
غسمى بالتضعطات العذظغئ. وبالرجعع إلى أول دجاعر 
سام ١٩٥٦ الثي اجاظست طظ دجاعر الصاضغ اإلظةطغجي 
بغضر ١٩٥٤ طرورا بالثجاتغر الاغ تسب بعا الساتئ اآلن، 
جعاء أضان دجاعر تسغغرغئ ظصابئ المتاطغظ أو دجاعر 
صعى ظثاء أعض السعدان أو غغرعما طظ الثجاتغر ظةث 
ظتظ  لثلك  ظفسه،  لطظزام  وتضرس  ظفسعا،  افلفاظ 
ظرغث أن ظتطص بالظاس طظ خقل اجاسراض طسالط عثا 
الثجاعر؛ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ شغ ١٩١ طادة 
طأخعذة تخرًا طظ العتغ بصعة الثلغض، ولغج عظالك 
تضط آخر، ولغسئ عظالك طخطتئ فتث وق لشغره، وإظما 
غثي  بغظ  بثجاعرغظ  وجظصارظه  الثلغض  لصعة  اقسائار 
شغ  المصثم  المتاطغظ  ظصابئ  تسغغرغئ  دجاعر  وعما 
٢٠٢٢/٨/٣٠ واآلخر دجاعر ظثاء أعض السعدان الثي 
أن  لظةث  أجطط  صث  أظه  وتععمعا  الئسمطئ  سطغه  ضائئ 

الظخعص وافلفاظ ظفسعا طضررة.
إن طحروع دجاعر دولئ الثقشئ عع دجاعر غغر طسئعق، 
وغثاطش سظ ضض الثجاتغر، وعظا شغ عثا المصام أخاذإ 
الثغظ درجعا الفصه الثجاعري سطى ذرغصئ الشرب الضاشر 
طظ تمطئ الحعادات السطغا وغغرعط، شضض عثه الثجاتغر 
تئثأ  المتاطغظ  تسغغرغئ  دجاعر  شفغ  بثغئاجئ،  تئثأ 
السغادة)،  خاتإ  السعداظغ  الحسإ  (ظتظ  الثغئاجئ 

أوضراظغا وطا غائسه طظ دور سالمغ أضئر لروجغا شضان 
شغ بثاغئ الترب الروجغئ سطى  طعصش الخغظ غاطداً 
أوضراظغا شإن الثسط افطرغضغ وافوروبغ الضئغر لطشاغئ 
فوضراظغا أسطاعا صعة لطخمعد، شسظثعا أخثت الخغظ 
لروجغا،  المئطظئ  اظاصاداتعا  وزادت  روجغا  سظ  تئاسث 
وصث لعتر ذلك بسث المآتمر افخغر لطتجب الحغعسغ 
حغ  الرئغج  وجغطرة   (٢٠٢٢ أول  (تحرغظ  الخغظغ 
وإبساد  تام  بحضض  افطعر  طصالغث  سطى  بغظس  جغظ 
خخعطه سظ المضاإ السغاجغ لطتجب، وطظ بط زادت 
والخغظ  الماععرة.  روجغا  سظ  اقباساد  شغ  الخغظ 
افوروبغئ  والثول  أطرغضا  تصطع  أن  تتمض  غمضظعا  ق 
جقجض الخظاسئ الخغظغئ ضما صطسئ جقجض الطاصئ 

الروجغئ، وعثا أخثته الخغظ شغ التسئان.
ب- الاماعغ طع المعاصش الشربغئ: خارت الخغظ تسطظ 
الاجاطعا وتصغثعا بالظزام الثولغ (افطرغضغ) وتظاصث 
طا غظاصثه الشرب ضاثخض إغران شغ حآون دول الثطغب، 
وبعثا شإن الخغظ ترغث أن تصعل لطشرب بأظعا واتثة 
السغاجات  غرشخ  الثي  "الماتدر"  السالط  دول  طظ 
العمةغئ لئسخ الثول، وربما ظحعث شغ افغام الصادطئ 
زغادة شغ عثه المعاصش الخغظغئ، وطظعا اقباساد سظ 
أي تخسغث سسضري طع تاغعان وططالئئ أطرغضا باثفغش 
تخسغثعا، وضثلك المساسثة شغ تطتطئ افزطئ الظعوغئ 
تعل ضعرغا الحمالغئ، وضض ذلك بعثف وصش السغاجئ 
الاعرغث  جقجض  لصطع  افوروبغئ  وضثلك  افطرغضغئ 

الخظاسغ طظ الخغظ.
ج- زغادة اقعامام بالئثائض اقصاخادغئ: وتظزر الخغظ 
فجعاق الئطثان السربغئ باسائارعا بثغقً وإن ضان ق غجال 
غغر طعط لفجعاق الشربغئ، بمسظى أظه شغ تالئ صطع 
(أو تثفغش) جقجض الاعرغث الخغظغئ طع أطرغضا وأوروبا 
شإن افجعاق السربغئ غمضظ أن تحضض ظعساً طظ الئثغض 
افطرغضغئ  بافجعاق  صغاجاً  عاطحغاً  غجال  ق  ضان  وإن 
والشربغئ، وإذا صرن عثا بأجعاق أشرغصغا وأطرغضا القتغظغئ 
شإن اقصاخاد الخغظغ غضعن صث أوجث طاظفساً شغ تال 
اقخاظاق بفسض الاعجعات الةثغثة شغ أطرغضا وأوروبا 

لاصطغض اسامادعا سطى الخغظ.
٧- أطا طظ الظاتغئ اقصاخادغئ لطثول السربغئ، شغمضظ 
الظزر لعثه الصمط جعاء الثطغةغئ أو السربغئ، سطى الظتع 

الاالغ:
أ- بسث سصعد طظ شحض التضط الحاطض شغ الئطثان السربغئ 
شصث أخئتئ عثه الئطثان ضالشابات الةاشئ الاغ تظازر 
طظ غحسض شغعا سعد البصاب، شئسخ عثه الئطثان تثشع 
طا غجغث سظ ظخش الدرائإ المتخطئ ضفعائث لصروضعا 
الربعغئ، وأخثت سمقتعا باقظعغار الضئغر وارتفسئ افجسار 
بحضض تاد ظاغةئ جغاجاتعا اقصاخادغئ الفاحطئ وسمص 
تئسغاعا لطشرب طا غعثد باحاسال اقتاةاجات، وتساظغ 
طظ  الثطغب  دول  باجابظاء  تصرغئاً  السربغئ  الئطثان  ضض 
طحاضض اصاخادغئ تادة. وعثا العاصع غةسض عآقء التضام 
غظزرون لطخغظ باسائارعا طظصثًا اصاخادغاً طتامقً، شمظعا 
غمضظ أخث المجغث طظ الصروض وتةظإ بسخ الحروط 
سئر  لطخغظ  وغمضظ  الثولغ،  الظصث  لخظثوق  الصاجغئ 
طحارغسعا الثارجغئ الضئغرة أن تصغط اجابمارات ضثمئ 
شغ عثه الئطثان وتضعن شغعا الفائثة والمظاشع لطتضام 
وأسعاظعط بسئإ الفساد التضعطغ المساحري شغ أروصئ 

التضام.
اقصاخادغئ  طحاضطعا  شإن  أطرغضا  ظاتغئ  طظ  وأطا  ب- 
جسطاعا تسامث سطى سمقئعا بحضض أضئر ضسصعد السقح 
بض  السسعدغئ،  طع  تراطإ  إدارة  وصساعا  الاغ  الثغالغئ 
وتدشط سطى سمقء غغرعا لمخطتئ شائثتعا اقصاخادغئ 
ضما ضان طظ ضشط سمقء أطرغضا سطى صطر سمغطئ اإلظةطغج 
تاى خارت أطعال صطر المسابمرة شغ أطرغضا تحضض 
لتضاطعا ذعق الظةاة لطئصاء شغ التضط، بض إن الرئغج 
افطرغضغ تراطإ صث ذالإ التضام شغ المظطصئ بالثشع 
لصاء التماغئ افطرغضغئ لعط. وفن عآقء التضام غساظعن 
طظ طحاضض ضئغرة شإن أطرغضا إطا أظعا تثشسعط أو ق تماظع 
تثطط  وربما  الخغظ،  ظتع  اقصاخادي  تعجععط  شغ 
أطرغضا الغعم أن ترعص اقصاخاد الخغظغ بالمساسثات 
اقصاخادغئ المصثطئ لسمقء أطرغضا شغ المظطصئ ضةجء 
طظ جغاجاعا لعصش خسعد الخغظ، بمسظى أن الاساون 
والحراضات اقصاخادغئ الخغظغئ السربغئ ق تحضض بتال 

تعثغثًا لعقء عآقء التضام.
٨- وبضض عثا تادح افعثاف الخغظغئ طظ عثه الصمط، 
ق  والخغظ  افولى،  بالثرجئ  اصاخادغئ  أعثاف  شعغ 
المظطصئ  شغ  السغاجغ  الظفعذ  وأوروبا  أطرغضا  تظاشج 
السربغئ، شصثراتعا وإرادتعا أضسش طظ ذلك، بض إظعا ق 
تساطغع تسط الظفعذ السغاجغ لخالتعا شغ طتغطعا 
الصمط  عثه  سئر  ترغث  شالخغظ  آجغا.  حرصغ  الصرغإ 
واتفاصغات الحراضئ اقصاخادغئ الاغ تعصسعا أن غئصى 
حرغان المظطصئ السربغئ غردف اصاخادعا جعاء طعارد 
الطاصئ طظ الثطغب أو أجعاق الئطثان السربغئ لخظاساتعا، 
وعغ تساشض عثه وغغرعا طظ المظاجئات لاصعل بأظعا 
ججء طظ السالط الماتدر، وتصعل أغداً بأظعا لغسئ ججءًا 
طظ طسسضر الثول الاغ غسمغعا الشرب بـ"الثول المارصئ" 
السجلئ  تخغئعا  أن  ترغث  وق  وإغران  الحمالغئ  ضضعرغا 
الثولغئ الاغ تطاش الغعم تعل سظص روجغا ترغث خظصعا، 
اصاخادغئ  سقصات  لعا  تضعن  أن  أغداً  الخغظ  وترغث 
راجثئ طع المظطصئ السربغئ وأشرغصغا وأطرغضا القتغظغئ 

المكر بثورة الشام ما زال مستمرا 
ودواؤه التوحد خلف قيادة سياسية واعية مخلصة

جغظ بغظس بجغارة الممطضئ السربغئ السسعدغئ فن بضغظ 
"تسمض سطى زغادة ظفعذعا شغ الحرق افوجط". وذضر 
جعن ضغربغ، طظسص اقتخاقت اقجاراتغةغئ شغ طةطج 
افطظ الصعطغ افطرغضغ: "ظتظ ظثرك الاأبغر الثي تتاول 
الخغظ أن تسمصه شغ جمغع أظتاء السالط"، وصال "جعلئ 
الرئغج الخغظغ لغسئ طفاجؤئ، وبالاأضغث لغسئ طفاجأة 
أظه اخاار الثعاب إلى الحرق افوجط". جغ إن إن سربغئ، 

.(٢٠٢٢/١٢/٨
٣- وشغ المصابض تتاول الخغظ إظعار سثم طسارضاعا 
لطظزام الثولغ افطرغضغ، شعغ تثسع لما تثسع له أطرغضا 
تغظ  عثه  الخغظغ  الرئغج  زغارة  شغ  ذلك  ظعر  وصث 
الظزام  خغاظئ  سطى  لطصمئ  الثااطغ  الئغان  تأضغث  جرى 
الثولغ الصائط سطى الصاظعن الثولغ وطظع اقظاحار الظعوي 
وطضاشتئ اإلرعاب، بض إن الئغان الثااطغ لطصمئ الخغظغئ 
لروجغا  طئطظئ  اظاصادات  تدمظ  الرغاض  شغ  السربغئ 
تغظ جرى الاأضغث سطى اتارام جغادة الثول واقطاظاع 
واتارام  باجاثثاطعا  الاعثغث  أو  الصعة  اجاثثام  سظ 
سطى  الروجغئ  لطترب  إحارة  شغ  الةعار،  تسظ  طئثأ 
أوضراظغا، بض إن اظاصاد الخغظ شغ الئغان الثااطغ إلغران 
ودسعتعا لتسظ الةعار وسثم الاثخض شغ حآون دول 
الثطغب غسائر طظ زاوغئ أخرى تماعغاً طع الثول الشربغئ 
إلغران.  اقظاصادات  تطك  وجعئ  ذالما  الاغ  وأطرغضا 
وباجاثساء إغران لطسفغر الخغظغ لقتاةاج غزعر أن 
طصعلئ تحضغض "طسسضر دولغ جثغث" طامبض بروجغا 
والخغظ وإغران وضعرغا الحمالغئ تبئئ طرة أخرى أظعا 

طصعلئ خغالغئ ق واصع لعا.
٤- وأطا السقصات السربغئ طع الخغظ شق تادمظ عثه 
الصمط شغ السسعدغئ أي تشغغر شغعا طظ الظاتغئ الثولغئ. 
ختغح أن السسعدغئ صث اجاصئطئ الرئغج الخغظغ بتفاوة 
لط غاماع بعا الرئغج افطرغضغ باغثن أبظاء زغارته لعا 
شغ تمعز ٢٠٢٢، لضظ ذلك غثل سطى سقصئ بمحارضئ 
السسعدغئ لطةمععرغغظ شغ طظاضفاتعط لطثغمصراذغغظ 
والرئغج باغثن، عثا شدقً سظ صطئ اقتارام الاغ أظعرعا 
الرئغج باغثن لعلغ سعث السسعدغئ ابظ جطمان. بط إن 
الثول السربغئ صث وصسئ اتفاصغات حراضئ اجاراتغةغئ طع 
ضض طظ العظث وألماظغا دون أن غسظغ ذلك أي وقء أو 

تشغغر شغ الائسغئ السغاجغئ.
٥- وإذا ضاظئ الخغظ تساظغ طحاضض جغاجغئ ضئغرة شغ 
طتغطعا الصرغإ، طع تاغعان الاغ تسائرعا ججءًا طظعا وق 
تساطغع تاى الطتزئ ضمعا إلغعا، وطع شغاظام الصرغئئ، 
بط طحاضض الةجر طع دول سثة، وأن سقصاتعا الصرغئئ 
طظ العقء تضاد تصاخر سطى ضعرغا الحمالغئ، شإن الخغظ 
بالاأضغث ق تطمح وق تثطط إلغةاد وقء جغاجغ لعا شغ 
المظطصئ السربغئ خاخئ وأظعا تسطط حثة ارتئاط التضام 
بأطرغضا وبرغطاظغا، ولضض ذلك شإن زغارة الرئغج الخغظغ 
عثه وسصث عثه الصمط وسصث اتفاصغات اصاخادغئ طعما 
بطشئ صغماعا لغج لعا سقصئ ق طظ صرغإ وق طظ بسغث 
بالائسغئ السغاجغئ، وعغ طظ باب السقصات اقصاخادغئ 
المفاعتئ بغظ الثول، وق غةإ الظزر إلغعا إق طظ زاوغاعا 
اقصاخادغئ، وطا غمضظ أن تادمظه طظ دققت جغاجغئ 
لتضاطعا.  السغاجغئ  الائسغئ  أو  بالمظطصئ  له  سقصئ  ق 
المعصش  طع  تماعغاً  غسائر  إلغران  الخغظ  اظاصاد  شمبقً 
الشربغ وإبئاتاً بأن الخغظ ق تشرد خارج السرب السالمغ 
المظاصث إلغران، وق غائسه أي تثخض جغاجغ خغظغ طع 
الئغان  تدمغظ  شإن  وضثلك  إغران.  ضث  الثطغب  دول 
جغادة  اتارام  طبض  لروجغا  طئطظئ  قظاصادات  الثااطغ 
الثول وسثم اجاثثام الصعة واتارام تسظ الةعار غسائر 
دقلئ ضمظ دققت آخثة شغ الاخاسث بأن الخغظ ق 
تاتالش طع روجغا شغ تربعا سطى أوضراظغا وأظعا تظاعب 

ظعةاً دبطعطاجغاً جطمغاً شغ سقصاتعا بالسالط.
٦- إن الخغظ تاصارب طع طظطصئ الثطغب اصاخادغاً فظعا 
جقجض  وأوروبا  أطرغضا  تصطع  أن  طظ  وبصعة  تاثعف 
لفجعاق  الاخثغر  جقجض  خاخئ  الخغظغئ  الخظاسئ 
الثطأ  بثخعص  الغعم  تثاوله  غةري  شما  الشربغئ، 
الطاصئ  طعارد  سطى  الضئغر  اقساماد  شغ  اقجاراتغةغ 
الروجغئ شغ أوروبا عع سغظ طا عع صادم طظ اقساماد 
الضئغر شغ الشرب سطى جقجض الاخظغع الخغظغئ، وصث 
الثارجغئ  وزغرة  شصالئ  لثلك،  صعغئ  طآحرات  بثت 
افلماظغئ بربعك: (لصث أظعرت تةربئ ألماظغا طع روجغا 
"أظظا لط ظسث ظسمح فظفسظا بأن ظخئح طسامثغظ وجعدغًا 
سطى أغئ دولئ ق تحارضظا صغمظا. إن اقساماد اقصاخادي 
سطى  طظفاتغظ  غارضظا  افطض  طئثأ  أجاس  سطى  الضاطض 
وضاإ   ،(٢٠٢٢/١١/٢ المغادغظ،  السغاجغ".  اقباجاز 
المساحار افلماظغ حعلاج سحغئ طشادرته بضغظ طصاقً 
سطى  (إن  شغه  صال  تجاغاعظس"،  ختغفئ "شراظضفعرتر  شغ 
إلى  "تاةه  الاغ  لطخغظ  "طصارباعا"  تشغر  أن  ألماظغا 
طصاربئ جغاجغئ طارضسغئ لغظغظغئ". وأضمض غصعل إظه سطى 
الحرضات افلماظغئ أن تاثث خطعات "لاصطغض اسامادعا 
الثطغر" سطى جطسطئ الاعرغث الخغظغئ، الحرق افوجط، 
٢٠٢٢/١١/٤). وشغ عثا اإلذار وطظ أجض طتاولئ طظع 
جقجض  لمظع  وصائغئ  بأسمال  تصعم  الخغظ  شإن  ذلك 
تعرغثعا لطشرب طظ الاسرض لما تسرضئ له جقجض 
روجغا خاخئ شغ طعضعع الطاصئ، والزاعر تاى اآلن 

طظ أسمال الخغظ العصائغئ افسمال الاالغئ:
أ- شخض ظفسعا سظ روجغا: شإذا ضاظئ الخغظ صث أططئ 
شغ  واصع  أطر  بفرض  بعتغظ  روجغا  رئغج  غظةح  بأن 

تامئ ضطمئ السثد: أعثاف الصمط الخغظغئ طع الثول السربغئ
لاضعن بمةمعسعا بثغقً سظ افجعاق الشربغئ، عثا إذا طا 
احاث الدشط الشربغ سطى الخغظ وصطسئ الثول الشربغئ 
جقجض الاعرغث الخظاسغ طسعا، شالخغظ تتاول تقشغ 
وسئر  الشرب  طقغظئ  جغاجئ  سئر  طظه  الاثفغش  أو  ذلك 

جغاجئ آخثة شغ الاحضض عغ اقباساد سظ روجغا.
٩- وإن طما تةإ اإلحارة إلغه أن "زسماء السرب" لط غثطر 
بئالعط أبظاء عثه الصمط إبارة أسمال الخغظ العتحغئ 
ضث المسطمغظ شغ إصطغط حغظةغاظس "ترضساان الحرصغئ" 
وذلك شغ أتادغبعط "العدغئ" طع الرئغج الخغظغ، شطط 
غةر بتبعا وضأظعا غغر طعجعدة! وعثا إن دل سطى حغء 
شإظما غثل سطى حثة تثاذل تضام السرب عآقء وحثة 
الصدغئ  وأن  غسظغعط،  ق  المسطمغظ  أطر  وأن  ضسفعط 
المرضجغئ لضض عآقء التضام عغ التفاظ سطى الضرجغ 
شغ ظض تالئ السثاء العائةئ طظ حسعبعط ضثعط، وشغ 
ظض شحض حاطض لضض جغاجاتعط وسةجعط سظ الاساطض 
التثغث  رضج  وإظما  الظاس.  تغاة  تمج  صدغئ  أي  طع 

سطى السقصات اقصاخادغئ والاةارة الثولغئ وضأن جرائط 
الخغظ ضث المسطمغظ اإلغشعر شغ سالط آخر!

المسطمغظ،  وتضام  بض  الغعم،  السرب  تضام  إن   -١٠
عط شغ أجعأ تالئ لعط طظث عثم الثقشئ، وعغ تالئ 
تظثرعط بصرب الفظاء، شتةط الثراب الثي خظساه أغثغعط 
بالاظسغص طع أطرغضا وأوروبا، وتاى طع الخغظ، عع أطر 
عائض لثرجئ أظعط غاثئطعن شغ طسالةاه وعط بسغثون 
التضط،  شغ  اقجامرار  لعط  غئرر  ظةاح  أي  تتصغص  سظ 
عثا  وآخر..  تاضط  بغظ  تفرق  الاغ  عغ  الفحض  ودرجئ 
شعق غدإ اهللا تسالى سطغعط، شصث ترضعا إجقطعط خطش 
ظععرعط، وتاربعا الساططغظ قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
شغ افرض، واتئسعا أطر ضض ذاغغئ ضاشر طساسمر ضأظما 
انَ  ونَ أَيَّ رُ عُ ا يَشْ مَ يَاءٍ وَ ُ أَحْ ريْ اتٌ غَ وَ أخاباعط غاحغئ ﴿أَمْ

 ﴾ثُون بْعَ يُ
شغ الباظغ والسحرغظ طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١٢/١٦م

ودجاعر ظثاء أعض السعدان غئثأ بـ(ظتظ حسإ السعدان 
تمثا هللا السزغط الثي وعئظا التضمئ واإلرادة) عثا الظص 
طأخعذ بالافخغض طظ دجاعر سام ٢٠٠٥ الثي ُشخض به 
جظعب السعدان، وشغ التالاغظ ُغراد فعض السعدان أن 
هللا  السئعدغئ  طصام  الرشغع،  السالغ  المصام  طظ  غثرجعا 
جئتاظه وتسالى، بادساء أن اهللا تسالى صث وعئعط التضمئ 
لغأتعا باحرغسات وأظزمئ طساعردة وطظصعلئ طظ دجاتغر 
الشرب الضاشر، لثلك غدسعن عثه الثغئاجات لغامردوا 
سطى اهللا جئتاظه وتسالى وغدسعا أظزمئ وتحرغسات طا 
أظجل اهللا بعا طظ جططان، ظتضط بعا طظث ١٢٣ جظئ، 
طحروع  شغ  لضظ  الستغص،  الثرك  عثا  إلى  أوخطاظا 
دجاعر دولئ الثقشئ شإن المادة افولى تصعل "السصغثة 
اإلجقطغئ عغ أجاس الثولئ"، شظصر بأظظا سئغث هللا وأظظا 
ظرغث أن ظآجج لتغاة سطى أجاس اإلجقم، وأن السصغثة 

اإلجقطغئ عغ ظزام طاضاطض لطتغاة.
افتضام الساطئ ١٥ طادة طظ عثا الثجاعر ضطعا تدع 
افجاس عع السصغثة اإلجقطغئ، وتدع الئظاء سطى عثا 
افجاس عع طظزعطئ افتضام الحرسغئ المأخعذة بصعة 
الثلغض، طظ المادة ٢ الاغ تظص سطى أن دار اإلجقم 
عغ الثار الاغ تطئص شغعا أتضام اإلجقم، وأن الثطغفئ 
غائظى أتضاطا حرسغئ طسغظئ غسظعا دجاعرا وصعاظغظ وأن 
طا غائظاه الثطغفئ غخغر تضما حرسغاً، وعع ق غائظى طظ 

أععائه وق طظ بظات أشضاره.
وتاى ق غدغص سطى المسطمغظ شفغ المادة ٤: "ق غائظى 
الثطغفئ أي تضط حرسغ طسغظ شغ السئادات طا سثا الجضاة 
والةعاد، وطا غطجم لتفر وتثة المسطمغظ، وق غائظى 
أي شضر طظ افشضار الماسطصئ بالسصغثة اإلجقطغئ"، شعثه 
الصداغا غسطط ضبغر طظ الظاس أن شغعا جسئ شغ الفصه 
اإلجقطغ، وعظاك آراء ضبغرة شغعا، وغائظى الثطغفئ بصعة 
الثلغض وق غائظى شغ أشضار السصائث تاى ق غدغص سطى 

الثولئ شغ تساططعا طع رساغاعا.
والمادة ٦: "ق غةعز لطثولئ أن غضعن لثغعا أي تمغغج بغظ 
أشراد الرسغئ شغ ظاتغئ التضط أو الصداء أو رساغئ الحآون 
أو طا حاضض ذلك، بض غةإ أن تظزر لطةمغع ظزرة واتثة 
بشخ الظزر سظ السظخر أو الثغظ أو الطعن أو غغر ذلك".

عثه عغ افتضام شغ دولئ الثقشئ سطى طثار الاارغت 
اإلظساظغ، وظتظ ق ظاتثث سظ دولئ سمرعا جئسعن ساطا 
بض ظاتثث سظ دولئ ضاربئ جثورعا شغ الاارغت ساحئ 
أضبر طظ بقبئ سحر صرظا طظ الجطان ططضئ طساتئ تسادل 

 عثه المساتئ المسماة بالسعدان طؤات المرات
غائع...

* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

طحروع دجاعر دولئ الثقشئ
أتضام حرسغئ، وطسالةات راصغئ طظطئصئ سطى واصسعا

(التطصئ افوىل)
ـــــــــ بصطط: افجااذ المتاطغ تاتط جسفر (أبع سطغ)*ـ  ــــــــــ

صالئ طخادر طتطغئ إن الةغح الارضغ صخش طعاصع لمطغحغات جعرغا الثغمصراذغئ شغ صرى "خغثا وجثغثة 
وطسطص والطرغص الثولغ "إم شعر" حمالغ الرصئ، ضما ذال الصخش أغدا طعاصع لطمطغحغات شغ صرى الضعزلغئ وتض 
الطئظ والطعغطئ برغش تض تمر حمال التسضئ. طظ جاظئعا، صالئ الثارجغئ الروجغئ - غعم السئئ - إن "السمطغئ 

الئرغئ الارضغئ المثطط لعا شغ جعرغا خطعة جابصئ فواظعا".
: تسمض روجغا سطى تختغح خطعات ترضغا، أي أن سطى ظزام المخالتئ الارضغ سثم اقجاسةال 
الظزام  أتدان  ظتع  الدشط  تتئ  لعا  طثطط  عع  ضما  تسغر  "صسث"  الثغمصراذغئ  جعرغا  ططغحغات  فن 
السعري. وطعمئ ترضغا المعضطئ لعا بافجاس طظ أطرغضا عغ ضئط الاثخض الروجغ شغ جعرغا وتعجغعه 
بما غثثم طخالح أطرغضا، وروجغا تسرف ذلك وعغ تساسث ترضغا شغ طعماعا افجاجغئ شغ إسادة الروح 
أن  وغةإ  طسامرا  زال  طا  الحام  ببعرة  السغاجغ  المضر  إن  واإلجرام.  الصاض  ظزام  الحام  ذاغغئ  لظزام 
ُغصابض باقجاماع والاعتث جغاجغا سطى طا غرضغ اهللا تسالى وغتفر تدتغات أطاظا وعع الثي جغاضفض 
باثوغر سةطئ البعرة سسضرغا طظ جثغث لستص الثعظئ الثغظ غرتئطعن بالثارج وطظ بط شاح الطرغص أطام 

الخادصغظ المثطخغظ باتةاه سصر دار الظزام إلظعاء طعمئ البعرة الاغ ذال اظازارعا.


