
آن لثوار سوريا المخلصين
إدراك المؤامرات التي تحاك ضدهم
ومدى تورط تركيا وقادتهم فيها

ظحر طعصع (جما اإلخئارغئ، البقباء، ٢٤ جمادى اآلخرة 
"تثرت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٢/١٨م)  ١٤٤١عـ، 
افطط الماتثة وطظزمات إظساظغئ سّثة طظ تثاسغات 
خخعخًا  جعرغا  غرب  حمال  شغ  الضاربغ  العضع 
سطى افذفال شغ طظطصئ تآوي أجاجًا بقبئ طقغغظ 
طعجئ  وجط  الظازتغظ،  طظ  ظخفعط  ظتع  حثص 
ظجوح ضثمئ تظثر بضاربئ إظساظغئ غغر طسئعصئ بسث 
شرار صرابئ ٩٠٠ ألش حثص شغ ظض ظروف إظساظغئ 
المفعضغئ  طسآولئ  صالئ  صارس.  وبرد  خسئئ 
جعرغا  إن  باحطغئ،  طغحال  اإلظسان  لتصعق  افطمغئ 
الترب،  بثاغئ  طظث  ظجوح  ترضئ  أضئر  تالغا  تحعث 
طتّمطئ الظزام وافذراف الثاسمئ له، طسآولغئ ذلك. 
وأضاشئ أن العضع اإلظساظغ شغ حمال غربغ جعرغا 
بغان خادر  باحطغئ شغ  لطثعحئ". وأوضتئ  "غثسع 
سظعا، أظه وبتسإ طسطغات افطط الماتثة، شصث ظجح 
افول/ ضاظعن  طططع  طظث  جعري  طثظغ  ألش   ٩٠٠

دغسمئر ٢٠١٩ وتاى اآلن، ٨٠ شغ المؤئ طظعط طظ 
افذفال والظساء، طئغظئ أظه أضئر ترضئ ظجوح طظث سام 

٢٠١١، بثاغئ الترب الثاخطغئ شغ الئقد".
أرض  سطى  المسطمغظ  ضث  غةري  طا  إّن   :
تتمض  طا  بضض  ضعظغئ  خطغئغئ  ترب  عع  الحام 
الضطمئ طظ طسظى، غظفثعا الظزام السعري المةرم 
سمغض أطرغضا، والظزام الروجغ التاصث خظع أطرغضا 
وتطغفعا ضث اإلجقم، والظزاطان اإلغراظغ والارضغ 
خطفعط  وطظ  أطرغضا،  شطك  شغ  الثائران  المةرطان 
التربئ  ورأس  واإلجرام،  الضفر  رأس  أطرغضا  جمغسا 
شغ طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ، وعثه افغام غئرز 
جطغ  واضح  بحضض  أردوغان  لارضغا  الثئغث  الثور 
إدلإ  طثغظئ  سظ  اآلن  غثور  التثغث  وأن  خاخئ 
أن  حك  وق  الارضغئ،  لطتثود  المتاذغئ  والمظطصئ 
السعري  الظزام  تمضغظ  شغ  وافخئث  افخطر  الثور 
عع  المظاذص  عثه  سطى  صئداه  إتضام  طظ  المةرم 
دور ظزام ترضغا أردوغان. وطا لط غثرك المصاتطعن 
شغ الفخائض عثه التصغصئ الُمّرة، وغأخث المثطخعن 
شغعط سطى أغثي صادتعط المفّرذغظ طظعط لغسعدوا 
إلى رحثعط، أو غظاجسعا الصغادة طظعط؛ شإن طأجاة 
أعض الحام جاطعل أضبر وتاسمص. وشغ السغاق ذاته 
صال بغان ختفغ أخثره اقبظغظ، ١٧ حئاط/شئراغر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا: إن 
تضام ترضغا ق غثاطفعن ضبغرًا سظ صغادات الفخائض؛ 
إق  وإرادتعط  صرارعط  غمطضعن  ق  بثورعط  شعط 
غضبرون  ولثلك  أجغادعط،  به  غسمح  الثي  بالصثر 
الظزاطغظ  طع  واقتخاقت  والاظسغص  الطصاءات  طظ 
افطرغضغ والروجغ وسطى ضاشئ المساعغات. وأوضح 
الئغان: إن طا غسمى التض السغاجغ افطرغضغ عع 
طا غسسى الشرب الضاشر لاطئغصه وشرضه سطى أعض 
سظ  خطعرة  غصض  ق  حك  بق  وعع  بالصعة،  الحام 
اخاطفئ  وإن  واتث  شالمدمعن  السسضري  التسط 
افحضال، وخاط الئغان طئحرا أعض الحام: إن عظاك 
طسارعا،  البعرة  تخطح  لضغ  بظعاره  لغطه  غخض  طظ 
إلظعاء التضط الةئري واقظاصال إلى الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا رجعل اهللا r، شإغاضط 
المةرطئ؛  السمغطئ  الثول  طظ  اهللا  بأسثاء  تبصعا  أن 
بالسمض  عع  العتغث  المسطمغظ  خقص  أن  واسطمعا 
الثقشئ  إلصاطئ  الساططغظ  طع  والمثطص  الةاد 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والساصئئ لطماصغظ.

شغ  الثقشئ  دولئ  دولاعا  بعثم  اإلجقطغئ  افطئ  ظثّضر  إذ 
عمط  ظساظعخ  شإظظا  الفرد  رجإ  حعر  المترم،  الحعر  عثا 
الرجال الرجال شغعا لطسمض طسظا طظ أجض إسادتعا راحثة سطى 
الاترغر/  لتجب  وطحارضاضط  تدعرضط  غسرظا  الظئعة.  طظعاج 
وقغئ السعدان شغ إتغاء الثضرى الـ(٩٩) إلجصاط الثقشئ سئر 
ِة». َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت طآتمر جاطع تتئ حسار: «ُث
الجطان: السئئ ٠٥ رجإ ١٤٤١عـ، المعاشص ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م 
– الساسئ الرابسئ سخرًا. المضان: طغثان الترغئ بمثغظئ افبغخ.

;k]îÂ]Ÿ;Èï≤;flÁ ;̂∞b
Z‡]“ÁÖŸ¯\;√Ÿ;‡]e’]ö

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

غةإ سطى ترضئ ذالئان أن تاعصش شعرًا سظ طتادبات السقم 
وأن تاثطى سظعا بثقً طظ أن تبص بأطرغضا وترّوج لطمتادبات 
افطرغضغ  لقتاقل  وطصاوطاعا  المسامر  ذالئان  ظدال  فن 
شغ جاتئ المسرضئ جعف غدمظ لعا تصًا ظخرًا سزغمًا، ضما 
أظعا  أطرغضا  تثرك  الاغ  العتغثة  افرض  عغ  أششاظساان  أن 
شحض  سطى  افدلئ  طظ  الضبغر  عظاك  فن  سطغعا،  تاشطإ  لظ 
ذالئان  ُتثثع  أن  غظئشغ  ق  لثلك،  أششاظساان.  شغ  أطرغضا 
بمتادبات  غسمى  طا  خقل  طظ  افطرغضغئ  بالثبطعطاجغئ 
طظ ذلك غةإ سطغعا اقجامرار  السقم الضاذبئ، ولضظ بثقً 

شغ الصاال ضث اقتاقل تاى دتره وصطع دابره.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  لغئغا بغظ أظغاب الثئاب ...٢
-  تةثد التراك شغ السعدان ...٢

-  السالصعن شغ طثغظئ ووعان طظ أعض السعدان غفدتعن 
   طثى رساغئ التضعطئ اقظاصالغئ لحآون رساغاعا ...٣

-  تضعطئ الفثفاخ: جغاصات الاحضغض وتعاخض افزطئ ...٤
-  طحروع خط جضئ تثغث تغفا - إربث اإلصطغمغ
   غفدح سمص سقصئ الظزام افردظغ بغععد ...٤
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ضطمئ السثد

أطرغضا  بغظ  الماسارسئ  المفاوضات  طظ  سام  بسث 
برساغئ سّراب المفاوضات الثئغث افطرغضغ طظ أخض 
أششاظغ زلماي خطغض زادة، الثي ضان له ظخغإ ضئغر 
فششاظساان،  افطرغضغ  اقتاقل  إدارة  جرغمئ  طظ 
الثوتئ،  الصطرغئ  الساخمئ  شغ  ذالئان  ترضئ  وبغظ 
والاغ لسإ أطغرعا دور السمسار الممعل لطمفاوضات 
عثه  بسث  سظثعا،  لتزعٍة  وظغًق  فطرغضا،  خثطئ 
بعثظئ  أخغرًا  تضّططئ  والمضبفئ  المدظغئ  المفاوضات 
السئسئ أغام والاغ أّجسئ لاعصغع اتفاق جقم حاطض 
بغظ الطرشغظ شغ الباطظ والسحرغظ طظ حعر حئاط/

اإلدارة  طظ  ضض  به  ورّتئئ   ٢٠٢٠ السام  لعثا  شئراغر 
افطرغضغئ وصغادة ذالئان والعجطاء والسمقء.

إتمام  سطى  ترغخئ  ضاظئ  أطرغضا  أّن  العاضح  طظ 
ذالئان  خروصات  طظ  شئالرغط  وإظةاتعا،  المفاوضات 
لطمفاوضات ضمصاض جظعد أطرغضغغظ سطى أغثي طصاتطغ 
لظعب الافاوض، إق أّن أطرغضا تةاعطئ  الترضئ خقشاً 
ذلك، واباطسئ اإلعاظئ، واجامرت شغ سمطغئ الافاوض 
الخسئئ إلى أن تعخطئ رجمغاً إلى عثظئ السئسئ أغام.

طظ  الترضئ  طع  اقتفاق  عثا  ُتعّصع  تراطإ  شإدارة 
طظططص جغاجغ واصاخادي خسإ، شعغ ترغث إظعاء 
تسسئ سحر ساطًا طظ اقتاقل السسضري الفاحض الثي 
باعزئ  شغه  أطرغضا  خسائر  ضاظئ  بض  أضطه،  غآت  لط 
بالةظعد والسااد وافطعال، شسصط تعالغ أربسئ آقف 
طظ  المطغارات  سحرات  شغه  وأعثرت  أطرغضغ،  جظثي 

الثوقرات طظ دون ذائض...
تتئ  اإلجقم  بمتاربئ  سادة  تائّةح  الاغ  شأطرغضا 
والاطرف)،  وافخعلغئ  (اإلرعاب  طتاربئ  حسارات 
وتمضغظ  اإلظسان  وتصعق  الثغمصراذغئ  إلى  وتثسع 
بعا  وتصئض  ذالئان،  ترضئ  أطام  ساججة  تصش  المرأة، 
حغء  بأي  ططالئاعا  سظ  تاى  وتاثّطى  عغ،  ضما 
المرأة،  بمساداة  وخماعا  ذالما  الاغ  بالمرأة  غاسطص 

وبمظسعا طظ أبسط تصعصعا ضتص الاسطغط.
أضئر  ُغسائر  ذالئان  أطام  افطرغضغ  الاراجع  عثا  إّن 
دلغض سطى أّن أطرغضا ق غعمعا إق طخالتعا، شق صغمئ 
طا  وضض  المرأة،  لتصعق  وق  اإلظسان  لتصعق  سظثعا 
غسظغعا عع طخالتعا شصط، وأّن تعثغث عثه المخالح 
عغ  المآضثة  ضسفعا  ظصطئ  وأّن  ُغرّضسعا،  الثي  عع 
طعاجعاعا شغ جاتئ الصاال، شعغ ق تصعى سطى صاال 
المةاعثغظ، وعغ أجئظ طظ أْن تخمث أطام سخئئ 
شغ  ساطًا  سحر  الاسسئ  وترب  إغمان،  سظ  ُطصاتطئ 
سطى  السسضري  ضسفعا  طثى  سظ  ضحفئ  أششاظساان 
افرض، وسظ عحاحئ إطضاظغاتعا، وشحض طرتجصاعا، 
المعغظئ  الاظازقت  لاصثغط  لثغعا  اقجاسثاد  ووجعد 

الاغ تمج بضئرغائعا.
إّن طا شحطئ شغه أطرغضا شغ الصاال ربما ضسئاه شغ 
إلى  بالةطعس  ذالئان  ترضئ  شأغرت  المفاوضات، 
ذاولئ المفاوضات، ووسثتعا باظستاب صعاتعا بحضض 
تضط  شغ  بتصعا  لعا  وأصّرت  أششاظساان،  طظ  ضاطض 
اقساراف  ذرغص  شغ  لطسغر  صثطعا  واجاجّلئ  الئقد، 
افطرغضغ  السرض  بعثا  ذالئان  شصئطئ  بعا،  الثولغ 
وضأّظه  لعا  بثا  الثي  السغاجغ  بالعاصع  طظعا  جعًق 
ُطفغث لعا، طاةاعطئ تصغصئ أّن أطرغضا ق تفعط إق لشئ 
المخالح، وأّن جّرعا إلى الافاوض عع بتث ذاته طظ 

أضئر طخالح أطرغضا، بض إّظه لسئاعا المفّدطئ.
لصث اظاجسئ أطرغضا شغ جعقت المفاوضات طع ذالئان 

أربسئ طضاجإ بمغظئ عغ:
١- اقطاظاع سظ طعاجمئ العجعد افطرغضغ شغ أي طضان.
افراضغ  سطى  إجقطغئ  ترضات  أي  اجاداشئ  سثم   -٢

افششاظغئ.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

سطى  اجاظفار  تالئ  اآلوظئ  عثه  شغ  الةجائر  تحعث 
طساعى الةغح وتترضًا دبطعطاجغًا ططتعظًا واتخاقٍت 
تئعن  المةغث  سئث  الةثغث  الرئغج  بعا  غصعم  طضبفًئ 
سطى الخسغث الثارجغ بشرض اتاعاء العضع الماأزم 
شغ لغئغا الاغ غظعحعا الخراع الثولغ. إق أن الظزام 
الةجائري غعاجه أغدًا أوضاسًا خسئًئ وتتثغات ضئغرًة 
طساسةطًئ  تطعقً  غاططإ  طما  الثاخطغ،  الخسغث  سطى 
الةئعئ  وتصعغئ  الظسئغئ  اقجاصرار  تالئ  لاسجغج 
المسععد  دورعا  لسإ  طظ  الةجائر  لاامضظ  الثاخطغئ 

سطى الساتئ اإلصطغمغئ. ولضظ لخالح َطظ؟
شصث أشاد بغان لطرئاجئ الةجائرغئ ظحرته وضالئ افظئاء 
المةغث  سئث  الرئغج  أن  ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م  غعم  الرجمغئ 
 ٦٢٩٤ سظ  بالسفع  باظغًا  رئاجغًا  طرجعطًا  أخثر  تئعن 
جةغظا طمظ بصغ طظ طتضعطغاعط ١٨ حعرًا أو أصض، 
لغرتفع بثلك سثد الُمسفى سظعط خقل حعر حئاط/

شئراغر الةاري إلى ظتع سحرة آقف جةغظ، شغ جابصئ 
اجابظى  وصث  الةجائر.  تارغت  شغ  صئض  طظ  تتثث  لط 
شغ  سطغعط  المتضعم  افحثاَص  الرئاجغ  المرجعم 
والاةسج  والثغاظئ  "اإلرعاب"  طظعا  سثغثة  صداغا 
والصاض والمااجرة بالمثثرات وجرائط الفساد المالغ 
غعم  الخادر  السابص  السفع  طرجعم  وضان  وغغرعا. 
٢٠٢٠/٠٢/٠١م صث تدمظ السفع سظ ٣٤٧١ جةغظًا طمظ 
تساوي سصعباعط جائ أحعر أو تصض سظ ذلك. إق أن 
الئغان الرئاجغ لط غفخح سما إذا ضان صرار السفع عثا 
وطسغرات  طزاعرات  شغ  تعصغُفعط  جرى  َطظ  غحمض 
التراك الحسئغ الثي تحعثه الئقد طظث حعر حئاط/

شئراغر طظ السظئ الماضغئ. سطمًا أظه لط ترد أغدًا شغ 
صائمئ اقجابظاء تعمئ "تعثغث العتثة العذظغئ"، شغ 
إحارٍة إلى رشع الراغئ افطازغشغئ بثل الراغئ العذظغئ 
ضمظ  الثطعة  عثه  وتأتغ  اقتاةاجات.  خقل 
أسطى  شغ  الصرار  خاظسغ  وتثابغر  الاعثئئ  إجراءات 
أعط  أتث  تطئغئ  إلى  الزاعر  شغ  تعثف  الاغ  العرم 

ططالإ المازاعرغظ شغ الحارع والسثغث طظ افتجاب 
المظاوئئ  افذراف  جمغع  وطظ  التصعصغئ  والمظزمات 
لطسططئ، الاغ لطالما اسائرتعا طظ أبرز حروط إظةاح 
تعلغه  سصإ  الةمععرغئ  رئغُج  إلغه  دسا  الثي  التعار 
عثه  بالفسض  الةمععرغئ  رئغج  حرع  وصث  الرئاجئ، 
افغام شغ اجاصئال سثد طظ رؤجاء افتجاب والعغؤات 
لطصائه،  عرولعا  الثغظ  السططئ،  شطك  شغ  تثور  الاغ 
بض وتاى طظ الحثخغات السغاجغئ المتسعبئ سطى 
صرغإ  سعث  إلى  ضاظئ  الاغ  الزاعر،  شغ  المسارضئ 
وترشخ  الحاطض  بالاشغغر  المظادي  لطتراك  طآغثًة 

التعار طع جططئ افطر العاصع.
الَتراك  طراشصئ  شضرة  تئظغ  خقل  طظ  أظه  غثضر 
اظطقصاه،  طظث  لمطالئه  اقجاةابئ  وخثسئ  الحسئغ 
سعاصإ  وطظ  اقجاصرار  سثم  طثاذر  طظ  والاتثغر 
الفعضى  طظ  والاتثغر  لطئقد،  رئغٍج  اظاثاب  تأجغض 
أصرب  شغ  الثجاعري  المسار  إلى  السعدة  سثم  وطظ 
اآلجال، ظةتئ السططئ الفسطغئ المامبطئ شغ المآجسئ 
السسضرغئ الممسضئ بالئطث طظ إطداء خارذِئ الطرغص 
المرجعطئ المامبطئ أوقً شغ إجراء اقظاثابات الرئاجغئ، 
راشدًئ أغئ طرتطئ اظاصالغئ لطالما ذالإ بعا الثخعم. 
التاضمئ  السسضرغئ  المآجسئ  بأن  الاثضغر  غةإ  ضما 
تظزغط  طتطئ  إلى  بسرسئ  العخعل  طظ  تمضظئ 
طعسثه  شغ  اقجاتصاق  وإجراء  الرئاجغئ  اقظاثابات 
بسثطا ضاظئ صث ألصئ بضض بصطعا شغ الساتئ السغاجغئ 
السابص  الةجائري  افرضان  رئغج  خطابات  خقل  طظ 
طظ طثاطش البضظات شغ الظعاتغ السسضرغئ تاى شغ 
سطى  اقلافاف  وسئر  أحعر،  سئر  الئقد  جظعب  أصخى 
التراك الحسئغ بسث تعغؤئ افجعاء واطاخاص غدإ 
بأذظاب  وظساعط  الثخعم  وضرب  الحارع  شغ  الظاس 
اقجاسمار الفرظسغ، أي سئر تخفغئ الثخعم وطتاجئئ 

الفاجثغظ الثغظ أظاةْاعط المظزعطئ ظفُسعا.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اجاظفار الةغح الةجائري 
بسئإ أوضاع لغئغا لتساب َطظ؟
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افربساء ٢ طظ رجإ ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٦ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٧٥

غسر تجب الاترغر/ ضغظغا أن غططص رجمغا التمطئ الحاططئ والاغ جاسامر لمثة بقبئ أحعر تعل (طئادرة بظاء 
الةسعر: لسئئ صثغمئ واجاراتغةغئ تثغبئ)، والاغ تئثأ غعم السئئ ١٥ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠م وتظاعغ شغ ٢٤ أغار/
طاغع ٢٠٢٠م. تعثف عثه التمطئ إلى تسطغط الدعء سطى افجئاب الةثرغئ لةمغع افزطات الاغ تعاجه ضغظغا والسالط 
بأجره وأن الرأجمالغئ عغ وتثعا السئإ، وأن ظزاطعا السغاجغ الثغمصراذغ الثي غسطغ افولعغئ لمخالح الظثإ 
السغاجغئ والاغ بثورعا تسئإ الحصاء لطضبغرغظ شغ تغاتعط. ضما جاسرض صعة السصغثة اإلجقطغئ شغ التفاظ 
سطى طةامع طارابط طساً لغضعن أطئ طعتثة، وأن عثا السمض ضطه شغ جئغض اهللا، وضثلك طعاجعئ جمغع الاتثغات 
اقصاخادغئ والسغاجغئ واقجاماسغئ الاغ ق تعاجه المةامع شغ ضغظغا شتسإ، بض الئحرغئ جمساء. طظ خقل عثه 
التمطئ، جغصعم تجب الاترغر/ ضغظغا باظزغط سثد طظ الفسالغات بما شغ ذلك الظصاحات الساطئ شغ أطاضظ طثاطفئ، 

والصغام بمسغرات شغ الحعارع، وسصث تطصات دراجغئ طع افضادغمغغظ والمبصفغظ الئارزغظ طظ بغظ أظحطئ أخرى.
BBI OldGame_NewStrategy# :ظرجع طاابسئ عاحااغ التمطئ

باعجغعات طظ وزغر الحآون الثغظغئ السعداظغ، صررت لةان المصاوطئ والثثطات بتغ (دغط الظعر)، بعقغئ الصدارف، 
إغصاف الثطاب السغاجغ بثطئئ الةمسئ. وصالئ عثه الطةان شغ خطابعا: (إن خطئئ الةمسئ غفارض أن تتث 
المخطغظ سطى طضارم افخقق، والثسعة لطفدغطئ، وافطر بالمسروف، والظعغ سظ المظضر)، وأردشئ: (لضظ طا غتثث 
اآلن شغ المساجث سئارة سظ خطإ جغاجغئ، واظاصاد لطتضعطئ اقظاصالغئ). وإزاء عثا اقساثاء سطى بغعت اهللا، وعثا 
اقظتراف العاضح شغ شعط اإلجقم وأتضاطه، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان: إن 
اإلجقم دغظ ضاطض، سصغثة وأظزمئ تغاة، أطا شخض الثغظ سظ التغاة، وطظه شخض الثغظ سظ السغاجئ، شعع سصغثة 
الشرب الضاشر المساسمر. ولفئ الئغان إلى: أن طظ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر العاجإ، طتاجئئ التضام سطى 
أجاس اإلجقم، ولما ضاظئ التضعطئ اقظاصالغئ ق تصعم سطى أجاس اإلجقم، بض وتسادي اإلجقم وتمطئ الثسعة 
إلى اإلجقم، ضان ترغاً بثساة التص أن غضحفعا أطر عثه التضعطئ، وتدطغطعا لطظاس، ولع ضاظئ تضعطئ طتارطئ 
لصابطئ التةئ بالتةئ، ولغج باضمغط افشعاه والئططةئ، وعغ أجالغإ الظزام السابص ظفسعا! وذضر الئغان: بأن 
الخث سظ جئغض اهللا، وتثجغظ طظئر الظئغ ، عع جظئ الزالمغظ، ق شرق بغظ التضعطات الحمعلغئ وبغظ التضعطات 
الثغمصراذغئ، شضطعا تثحى التصغصئ، وتصابض الفضر بالئططةئ. وخاط الئغان بالصعل: إن لةان المصاوطئ عغ الظسثئ 
الباظغئ لطةان الحسئغئ شغ الظزام الئائث، تاةسج سطى المساجث، وتمظع التصغصئ سظ الظاس، وتمارس الئططةئ. 
أطا تجب الاترغر شعع تاطض لعاء التصغصئ، غثسع إلى اإلجقم بعخفه ظزاطاً لطتغاة، وضما اظاعى المطاف بالطةان 

الحسئغئ إلى جطئ المعمقت، شسغظاعغ افطر بطةان المصاوطئ إلى المخغر ظفسه، تقتصعط لسظات الظاس.

اظازمئ السثغث طظ طثن السعدان تزاعرات وطسغرات 
بسدعا تطالإ باختغح طسار البعرة وتتصغص حساراتعا، 
وبسدعا تظادي بإجصاط الظزام طظ جثوره، وبسدعا 
المعجلئ  وإظعاء  المسطتئ  الصعات  بافعغخ  تظادي 
أن  المقتر  وطظ  الئقد.  تسغحعا  الاغ  الاارغثغئ 
الازاعرات الاغ اظازمئ الئقد طآخرًا، لط غضظ تةمع 
المعظغغظ داسغاً إلغعا، ضما ضان غفسض شغ السابص وإظما 
لةان المصاوطئ سطى طساعى افتغاء عغ الاغ ضاظئ تثسع 

لعا، وصغادات تةمع المعظغغظ لتصئ بعا بسث ظةاتعا.
(غغر  المرضجغئ  السعدان  أذئاء  لةظئ  صثرت  وصث 
طظث  السعدان  شغ  اقتاةاجات  صاطى  سثد  تضعطغئ) 
وسثد  حثخا،  بــ٢٤٦  الماضغ  افول/دغسمئر  ضاظعن 
المخابغظ المسةطغظ لثغعا بألش و٣٥٣ شغما تصثرعط 

وزارة الختئ بـ ١٨٤ صاغًق.
لط تساطع صعى إسقن الترغئ والاشغغر أن تسغطر سطى 
ضض لةان افتغاء البعرغئ طما جسض الضبغر طظعا طافطائ 
وتثسع لطازاعر دون الرجعع لطصغادة. وغطالإ عثا الاغار 
ارتضئئ  الاغ  الةرائط  صداغا  ططفات  بفاح  الطةان  طظ 
شغ تص المازاعرغظ طظ صاض وتروغع وظعإ، وصداغا 
الثغاظئ السزمى المامبطئ شغ شخض جظعب السعدان، 
حسارات  برشع  الحرسغئ  افتضام  تحعغه  وطتاوقت 
لمحروع  الئقد  وتعغؤئ  الةععغات  وإحاسئ  اإلجقم، 
الافاغئ الرأجمالغ وبرساغئ أطرغضغئ، وعضثا ضاسئ ضض 
حسارات البعرة ضما غصعلعن (حمار شغ طرصئ) وظةتئ 

لةان (صعى الترغئ والاشغغر) شغ تخفغئ الصداغا.

تعظثس  أن  والاشغغر  الترغئ  إسقن  صعى  اجاطاسئ 
وبغصئ الثغاظئ لطبعرة وتخفغاعا بمعجإ العبغصئ تغث 
ق  تضعطئ  وتحضغض  وزراء  رئغج  تسغغظ  سطى  ظخئ 
تمطك وزارة الثشاع وق تمطك وزارة الثاخطغئ وق السططئ 
السغادغئ طما جسض طظعا جططئ شطسطغظغئ أخرى شغ 
دجاعرغئ!  جططئ  وق  صعة  بق  تضعطئ  شعغ  المظطصئ 
طا غسظغ أظعا جططئ ولثت ضسغتئ! وصث َصِئَض أختاب 
الةعازات افجظئغئ طظ صعى إسقن الترغئ والاشغغر بعثا 
تشغغرًا  غتثث  لظ  عثا  أن  غسطمعن  وعط  المعضعع 
غثضر، وعثا غآضث أظعط غططئعن السططئ واقجاعزار 
شصط، وصث ظةح المضعن السسضري افطرغضغ العقء، شغ 
والدتالئ  بالسمالئ  تمااز  الاغ  افتجاب  بعثه  السئث 
شغ الافضغر، ظةح شغ الاقسإ بعط وترضعط لةئال طظ 
افزطات الاغ تطعق ضض المسارات وجطج ضض جظرال 
بض  المثظغغظ،  شحض  غحاعث  وعع  أرغضاه  سطى  طاضؤاً 
وخظصعا  والاشغغر)  الترغئ  (صعى  تضعطئ  إشحال  سمطغئ 
طظ  أضبر  السسضري  المضعن  خرح  وصث  بافزطات، 
شغ  خراتئ  ذلك  جاء  الفحض،  المثظغغظ  طتمقً  طرة 
افول  الظائإ  طع   ٢٤ جعداظغئ  صظاة  أجرته  الثي  الطصاء 
لرئغج المةطج السغادي الفرغص طتمث تمثان دصطع 
"تمغثتغ" الثي صال: (الظاس دغض بحامعظا الظاس دغض 

سمطع طحاضض طع الثاسمغظ السسعدغئ واإلطارات...).
صعى  غاعمعن  البعار  تةسض  سثة  أجئاب  وعظاك 
الترغئ والاشغغر بالسمالئ والثغاظئ وبغع البعرة طصابض 
اقجائثال بـ(الضغجان) الصتاتئ أي الضغجان الةثد، طظعا 
سطى جئغض المبال (إصخاء البعار التصغصغغظ طظ السمطغئ 
صغام  وتأخغر  تسعغش  وطساودة  و(تأجغض  السغاجغئ)، 
جططئ تحرغسغئ برلماظغئ)، طظعا أغداً (تحضغض لةان 

لطاترك ودسعة ألماظغا قجاماع برلغظ.
وصث أضث جفغر ألماظغا باعظج أظثرغاس رغظضغه غعم 
الشاغئ  أن   ،٢٠٢٠ الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٦ الثمغج 
الماثخطغظ  إصظاع  "عع  برلغظ  اجاماع  طظ  افولــى 
طا  وعع  لطغئغغظ"،  وترضعا  لغئغا  بمشادرة  الثارجغغظ 
اجاماع  بط  برلغظ،  طآتمر  طسار  اظطقق  أن  غآضث 
الةجائر بغظ دول الةعار الطغئغ، ضان غساعثف أجاجا 
الصعى افجظئغئ الماثاخطئ سسضرغا شغ لغئغا، وبثاخئ 
طظ  افوروبغ  الظفعذ  سطى  لطمتاشزئ  وترضغا،  روجغا 
السخا  غساثثم  أن  غرغث  الــثي  افطرغضغ  الظفعذ 
وتروغخ  العشاق  تضعطئ  لاأدغإ  الروجغئ  الشطغزئ 
الارضغ  اقخاراق  خقل  طظ  سظعا  تثاشع  الاغ  الصعى 
الثي ظةح أغما ظةاح شغ اتاعاء شخائض الحام، وغآطض 
لغئغا  شخائض  اتاعاء  شغ  ظفسه  الحغء  غفسض  أن  طظه 

اإلجقطغئ ضفةر لغئغا وغغرعا.
إق  غضعن  أن  غمضظ  ق  طآخرا  وترضغا  روجغا  شثخعل 
الثي  ظفسه  بالثور  لغدططسا  أطرغضغ،  أخدر  بدعء 
الظزغر  طظصطع  ظةاتا  أبثغا  تغث  جعرغا،  شغ  لسئاه 
شغ وأد البعرة السعرغئ والتغطعلئ دون جصعط بحار 
سمغض أطرغضا، وعع طا غسث طظ أحث اقخاراصات الاغ 
تصصاعا أطرغضا شغ لغئغا، تغث أخئتئ روجغا وترضغا، 
(وعما شغ خش أطرغضا) طظ الفاسطغظ شغ طفاوضات 
التض، وصث أحارت جرغثة "لعطعظث" الفرظسغئ إلى طا 
أوروبا"،  أبعاب  سطى  الطغئغ  الئارود  "برطغض  تسمغه 
والثي غعثد بالاتعل إلى خراع دولغ وضاربئ إظساظغئ 
طمابطئ لاطك المعجعدة شغ جعرغا، وأضاشئ لعطعظث: 
"لصث تان العصئ لطمةامع الثولغ، خاخئ افوروبغغظ، 
قتثاذ طئادرات لمتاولئ طظع عثه الثواطئ الثطغرة"، 
ضاظعن   ٢٠ شغ  اظسصث  الثي  برلغظ  طآتمر  واخفئ 

الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ بـ"التثث اإلغةابغ".
طضعن  طحارك  إسقن  سطى  برلغظ  طآتمر  ظص  وصث 
طظ ٥٥ ظصطئ، طظ أعمعا: وصش دائط إلذقق الظار، 
إلى  افجطتئ  تعرغث  سطى  المفروض  التزر  واتارام 
لغئغا، واجاؤظاف السمطغئ السغاجغئ تتئ رساغئ افطط 
الماتثة، وإخقح صطاع افطظ، إلى جاظإ اإلخقتات 
اإلظساظغ  الصاظعن  واتارام  والمالغئ  اقصاخادغئ 
وتصعق اإلظسان، وصث تئظاه ١١ دولئ وأربع طظزمات 

دولغئ الاغ حارضئ شغ صمئ برلغظ.
سطى  اتفصعا  المآتمر  شغ  المحارضغظ  أن  طظ  وبالرغط 
إظحاء لةظئ طاابسئ دولغئ تةامع حعرغا لاصغغط تظفغث 
تعخغات المآتمر، شإن خرق العثظئ شغ جاتئ المسرضئ 
ضاظعن   ١٢ طظث  خرصا   ١٥٠ بطس  ذرابطج  جئعئ  سطى 
الباظغ/غظاغر الماضغ تسإ المئسعث افطمغ إلى لغئغا 
غسان جقطئ، وعع طا غبئئ عحاحئ عثه المثرجات، 
ضما أن اجاماع الةجائر الثي اظسصث الثمغج ٢٣ ضاظعن 
الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ لط غشغر طظ افطر حغؤا، شأصطاب 
الخراع افطرغضغ-الئرغطاظغ وطظ لش تعلعما جغسامر 
ولظ غاعصش طا لط ُغصطع دابره سطى أغادي المثطخغظ 
التغئ  بصعاه  الطغئغ  شالحسإ  المثاار،  سمر  أتفاد  طظ 
شغ  الضئرى  الثول  طساسغ  إشحال  سطى  الصادر  وتثه 
تترضئ  طا  إذا  وذلك  وطصثراتعا،  لغئغا  سطى  السغطرة 
جغاجغئ  صغادة  تتئ  لطصعى  تةمغع  سمطغئ  شغ  جرغسا 
طثطخئ وواسغئ تمطك طحروسا تدارغا إجقطغا تتررغا 
تظةج  الضئرى  شالثول  اقجاسمارغئ،  الصعى  ضض  طظ 
أبظائظا!  طظ  وافغئغاء  السمقء  أضااف  سطى  طحارغسعا 
وظتظ ظساخرخعط أن العصئ أخئح طظاجئا لصطع الظفعذ 
افجظئغ وأدواته المتطغئ. صال تسالى: ﴿َولَْينُصَرّنَ اهللاُ 

 ﴾َمْن َفْنُصرُهُ إِّنَ اهللاَ لََقوِّيٌ َعِزيٌز
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

تفطائ  الاغ  المسطعطات  شغ  والاتضط  البعرة  لاخفغئ 
إلى الظاس وطظعا: لةظئ شخ اقساخام فجض حراء أو 
وتسعغش  افدلئ  وذمج  الحععد،  تخفغئ  أو  تروغع 

المطش تاى تسطغمه لطظسغان واقظصراض).
ظحاذاً،  الطةان  أضبر  وعغ  الامضغظ  تفضغك  لةظئ 
تغث تصعم بإزالئ طعظفغظ وطسآولغظ طظ العزارات 
وتسائثل بعط طعظفغظ غظامعن لصعى إسقن الترغئ 
والاشغغر دون طراساة لضفاءة أو تثخص، ضغش ق وعغ 
الاغ جسطئ سطى رأس وزارة الظفط طعظش بطثغئ! شتص 
لعا بسث عثا أن تفسض طا تحاء طظ طةازر شغ الثثطئ 
شغ  البعار  جسطئ  الاغ  افجئاب  طظ  وضثلك  المثظغئ. 
تالئ طظ الشطغان والاأعإ قجامرار البعرة عع ظععر 
ضحش غدط سثد ٢٩ رائثًا وغغرعط أتغطعا لطخالح السام 
طظ الصعات المسطتئ، طع السطط أن بسدعط ضان طظ 
أغصعظات البعرة وطظ جاعط شغ العصعف طع البعار طاثثًا 
الةمغض  رد  عغ  ططغعظغئ  ضاظئ  لثلك  طحرشئ  طعاصش 
ووشاء لعآقء الدئاط، فجض ططالئئ الثولئ بسعدتعط 
المازاعرغظ  واجعئ  افطظغئ  افجعجة  ولضظ  لطثثطئ 

بصعة طفرذئ طظ الدرب والمقتصئ.
وق  ذضرًا  لعا  ظر  لط  المفصعدغظ  سظ  الئتث  لةظئ 
رضجًا بغظ الظاس، بض السضج تماطًا شما زالئ افخئار 
تأتغ طظ عظا وعظاك باخافاء المجغث طظ الظاحطغظ 
والبعار أو تخفغاعط ولط غضظ آخرعط الحرذغ ظجار 

وعع أتث حععد المةازر.
وعظاك لةان المصاوطئ الاابسئ لصعى إسقن الترغئ والاشغغر 

افشعاه  تضمغط  شغ  تظحط  وعغ  افتغاء  طساعى  سطى 
والاخثي لضض طظ غحضض خطرا سطى تضعطئ الثغاظئ 
خطغإ  تسرض  شصث  المساجث،  أئمئ  خاخئ  والسمالئ 
الرجمغ  الظاذص  طساسث  جاطع  طتمث  افجااذ/  البعرة 
لتجب الاترغر (وضان غثطإ الةمسئ شغ طسةث الةاطسئ 
ضمظ جاتئ اقساخام) لمآاطرة إبساده طظ المظئر، سئر 
لةان المصاوطئ بالضقضطئ، وضثلك طا تثث بتغ دغط 
الظعر بمثغظئ الصدارف تغث صاطئ لةان المصاوطئ بالتغ 
بإرجال خطاب رجمغ إلى لةظئ المسةث تثسععا شغه 
لسثم السماح لطثطغإ باقجامرار شغ الثطابئ وذلك 

فظه غاضطط شغ السغاجئ بتسإ تسئغرعط!!
وبتسإ افتثاث ظغعز، حثد رئغج طةطج السغادة 
بسثم  ٢٠٢٠/٠٢/٢١م،  شغ  الئرعان  الفااح  سئث  الفرغص 
العصئ  شغ  به.  المساس  وق  الثغظ  شغ  الافرغط 
الثي غصعل شغه الئرعان إظعط لظ غفرذعا شغ الثغظ 
لصعى  غسمح  لضظه  به،  بالمساس  فتث  غسمتعا  ولظ 
الترغئ والاشغغر وتضعطاعا الاظفغثغئ بأن تمارس إلشاء 
الصعاظغظ الاغ تةرم الثسارة والطئج الفاضح!! وغضمض 
الئرعان جطسطئ الاسثي سطى تثود اهللا باقرتماء شغ 
غمضظ  شق  السخر،  طةرم  وطخاشتئ  غععد  أتدان 
لبعرة غصعدعا الحرشاء أن تصئض بمخاشتئ رئغج وزراء 

ضغان غععد شدق سظ الاطئغع طسه.
بسث اظضحاف وشدح عآقء الثعظئ طظ أختاب الةعازات 
افجظئغئ، واجامرار افزطات الثاظصئ، شإن الحارع جغشطغ 
طةثدًا بإذن اهللا، فجض الاشغغر الةثري، وظسأل اهللا أن 
 غضعن الاشغغر الصادم خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  طظثوب   *
– الثرذعم

لغئغا بني أظغاب الثئاب

ظعرقظث  رغاحارد  افطرغضغ  السفغر  ــارة  زغ جــاءت 
 ٢٠٢٠ حئاط/شئراغر   ١٨ البقباء  غعم  تفار  لثطغفئ 
شغ أول زغارة لمئسعث أطرغضغ لحرق لغئغا طظث طصاض 
افطرغضغئ  السفارة  سطى  عةعم  شغ  افطرغضغ  السفغر 
العقغات  اخطفاف  لاآضث   ،٢٠١٢ سام  بطرابطج 
الماتثة وراء رجطعا شغ لغئغا، بسثطا عمحئ تضعطئ 
سظثطا  بالطصاء  ووسثتعا  دولغا  بعا  المسارف  العشاق 
تسمح الزروف افطظغئ، شصث أسطظئ السفارة افطرغضغئ 
أن السفغر ظعرقظث غاططع لجغارة ذرابطج لطصاء رئغج 
المةطج السغادي لتضعطئ العشاق الطغئغئ شاغج السراج 

تالما تسمح الزروف افطظغئ.
لط تضظ عثه الخفسئ افطرغضغئ عغ افولى طظ ظعسعا 
تراطإ  أسطظ  شصث  خطفعا،  غصش  وطظ  العشاق  لتضعطئ 
خراتئ وصعشه طع خطغفئ تفار شغ اتخال عاتفغ طع 
عثا افخغر سطى إبر عةعطه سطى الساخمئ ذرابطج شغ 
٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ لطسغطرة سطى المظطصئ الشربغئ 
لطغئغا الثاضسئ لتضعطئ السراج، تغث اسارف تراطإ شغ 
ذلك اقتخال الحعغر بثور خطغفئ تفار الةععري شغ 

طضاشتئ (اإلرعاب) وتأطغظ طعارد لغئغا الظفطغئ.
تفار  خطغفئ  صعات  بعةعم  السفغر  لصاء  تجاطظ  وصث 
الرئغسغئ  الئعابئ  غسائر  الــثي  ذرابطج  طغظاء  سطى 
لسئعر الشثاء والثواء والعصعد شغ خرق واضح لطعثظئ 
العحئ الاغ تط الاعخض إلغعا شغ ١٢ ضاظعن الباظغ/

غظاغر ٢٠٢٠، وعع طا غسث رجالئ لطسراج وأوروبا طظ 
خطفه، أن ق اجاصرار شغ الساخمئ بثون رجض أطرغضا 
شغ لغئغا، وعع طا دشع تضعطئ العشاق لقظستاب طظ 
طتادبات وصش إذقق الظار شغ جظغش غعم البقباء، ضما 
افربساء  غعم  لطصخش  تسرض  الثي  المغظاء  السراج  زار 
غةإ  بصعله:  ذرابطج  طغظاء  شغ  الختفغغظ  وخاذإ 
أن تضعن عظاك أوق "رجالئ واضتئ طظ ضض افذراف 
الثولغئ الاغ تتاول أن تاتثث طسظا" شغ إحارة واضتئ 

لطسفغر افطرغضغ الثي الاصى به شغ وصئ قتص.
تضعطاان،   ٢٠١٥ طظث  لغئغا  شغ  السططئ  وتاظازع 
افطط  طظ  بعا  المسارف  العذظغ  العشاق  تضعطئ 
ذرابطج،  وطصرعا  برغطاظغا  وتثسمعا  الماتثة 
وجططئ طعازغئ شغ الحرق طثسعطئ طظ رجض أطرغضا 
خطغفئ تفار الثي أذطص شغ طظاخش أغار/طاغع ٢٠١٤ 
بظشازي،  شغ  لغئغا"  "ضراطئ  تثسى  سسضرغئ  سمطغئ 

واظاصطئ قتصا إلى الساخمئ ذربطج.
الثولغ  والخراع  الغعم  إلى   ٢٠١٤ جظئ  طظث  وعضثا 
طحاث بغظ صطئغظ رئغسغغظ عما أطرغضا وبرغطاظغا طع 
وجعد دول أخرى تاصطإ بغظ الصطئغظ تسإ طخالتعا. 
وصث وخش عثا العاصع وزغر الثارجغئ اإلغطالغ دي طاغع 
شغ ظثوة ختفغئ اظسصثت غعم افتث ١٦ حئاط/شئراغر 
اظئبص  الثي  لغئغا  تعل  طغعظغت"  "طآتمر  بسث   ،٢٠٢٠
سظ "طآتمر برلغظ"، وظاصح طراصئئ تزر السقح، بأن 
الترب شغ لغئغا لغسئ تربا أعطغئ وإظما ترب بالعضالئ، 
وأظه ق بث طظ وصش وخعل افجطتئ إلى الفرصاء عظاك.

برغطاظغا  تخظ  تثارق  أن  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث 
خاخئ  سثة،  لسصعد  سطغعا  سخغا  بصغ  الثي  التخغظ 
بسثطا جثد تفار تمطاه سطى ذرابطج شغ ١٢ ضاظعن 
افول/دغسمئر ٢٠١٩، تاباً صعاته سطى الاصثم باتةاه 
صطإ الساخمئ لثعض المسرضئ التاجمئ تسإ صعله، 
طرتجصئ  سئر  طئاحر  روجغ  ودسط  باثخض  ذلك  وضان 
بعتغظ  طظ  المصربئ  "شاغظر"  الروجغئ  افطظغئ  الحرضئ 
إلغعا  وغعضض  الروجغ  الةغح  طع  تاساون  والاغ 
طع  اتفاق  لسصث  السراج،  دشع  طما  الصثرة،  المعمات 
ترضغا لطاثخض السسضري لخالح رئغج تضعطئ العشاق، 
شضان دخعل روجغا وترضغا سطى الثط جئئاً دشع أوروبا 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر أجسث السةغطغ*ـ  ـ 

تةثد التراك يف السعدان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سخام أتغط*ـ 
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حزب التحرير/ كينيا يطلق رسميا حملة شاملة تحت شعار:
الجسور: لعبة قديمة واستراتيجية حديثة" بناء  "مبادرة 

الحكومة االنتقالية في السودان
تحارب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر



 السثد ٢٧٥  ٣افربساء ٢ طظ رجإ ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٦ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠ طـ

أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان ظثوة جغاجغئ، بمضائه بالثخغظات - الثرذعم، غعم الةمسئ ١٤ حئاط/
شئراغر ٢٠٢٠م بسظعان: (افزطئ اقصاخادغئ شغ السعدان الةثور والتطعل) تتثث شغعا أسداء تجب الاترغر 
افجاتثة: سطغ جعار، والفاتح سئث اهللا، وشدض اهللا سطغ جطغمان؛ تغث اجاسرض افجااذ سطغ جعار طعازظئ 
الثولئ لطسام ٢٠٢٠م وبغظ أظعا تسامث سطى الةئاغات المترطئ، وزغادة الةمارك، طما أدى إلى طعجات طظ 
الشقء تاخاسث تارى شغ ضض غعم. بط صثم افجااذ الفاتح سئث اهللا ورصئ بغظ شغعا جثور افزطئ، وعغ الافضغر 
طظ داخض خظثوق الظفاغات الفضرغئ الشربغئ، طساحعثًا بثسعة رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك الثي ذطإ 
طظ طآجسات الاروغع الرأجمالغ الثخعل إلى الئقد ووضسعا تتئ اقظاثاب الشربغ المئاحر. بط خامئ الظثوة 
بضطمئ طةطةطئ، عجت طحاسر التدعر، وأبارت تفضغرعط بسمص واجاظارة، صثطعا افجااذ شدض اهللا سطغ جطغمان؛ 
الثي بغظ التطعل السمطغئ سصق وحرسا، تغث صثم طسالةات آظغئ لطثروج بالئقد طظ ضئعتعا وتفرتعا، وسطى 
رأس تطك التطعل أن غمظع تخثغر الثعإ وتخك سمطئ طساظثة لصاسثة الثعإ، تغث بغظ بافرصام والحعاعث، 
ضغش غمضظ أن تسالب افتضام الحرسغئ الاغ شرضعا اإلجقم سطى الثولئ والمةامع، افزطئ اقصاخادغئ سقجا 

جثرغا غةسض السعدان شغ طصثطئ الثول المخثرة لطثدروات والفعاضه، شدًق سظ الئارول والمسادن.

٣- صئعل الافاوض طع تضعطئ أحرف غاظغ افششاظغئ 
السمغطئ فطرغضا.

٤- الصئعل بالمساغغر الثولغئ لمفععم الثولئ.
غسظغ  افطرغضغئ  الحروط  بعثه  ذالئان  صئعل  إّن 
تثطغعا سظ الةعاد وسظ اقرتئاط اإلجقطغ السصائثي 

ولضظ طظ العاضح أغدًا أن طظ أعط أجئاب اإلخرار 
تبئغئ  شغ  واإلجراع  الرئغج  باظخغإ  والاسةغض 
التراك  طظ  اقظاعاء  أطض  سطى  الةجائر  شغ  العضع 
الئطث  شغ  التاضمئ  المآجسُئ  تامضظ  أن  وإخماده، 
باثبغر طظ افوروبغغظ طظ طعاجعئ تثاسغات العضع 
شغ  أي  وجظعبًا،  حرصًا  اإلصطغمغ  الةعار  شغ  الماأزم 
افزطئ  اجافتال  بسث  افشرغصغ،  الساتض  ودول  لغئغا 
تثسمه  الثي  تفار  أطرغضا  سمغض  وإخرار  لغئغا  شغ 
طظ  لامضغظه  روجغا  وسئر  المظطصئ  شغ  وضقئعا  سئر 
لغئغا-الصثاشغ  أن  جراًّ  ولغج  أجغاده.  لفائثة  الئقد 
ضاظئ جغاجغًا تابسًئ لئرغطاظغا وضاظئ لسصعد ذعغطئ 
إق  الثولئ  طصعطات  غماطك  ق  عّحًا  ضسغفًا  ضغاظًا 
سئث  غخرح  أن  الخثف  صئغض  طظ  ولغج  حضق. 
لطةجائر  رئغسًا  أخئح  أن  بسث  طئاحرًة  تئعن  المةغث 
غفعمعا  رجالئ  عغ  إذ  أتمر!"،  خط  "ذرابطج  بأن 
جغثًا داسمع تفار إصطغمغًا ودولغًا! ولغج أغدًا تترضًا 
تئعن  غظططص  أن  ضضض  المظطصئ  أعض  لخالح  ذاتغًا 
الثي  اإلصطغمغ  الثور  قجارجاع  جرغسٍئ  سمطغئ  شغ 
غغاب  بسث  أوروبغئ  بأواطر  الةجائر  به  تدططع  ضاظئ 
دول  تضعطاِت  تبئغئ  بشرض  الساتئ،  سظ  ذعغض 
الةعار الاابسئ فوروبا طظ خقل إجظاد صئائض الةظعب 
شغ  العشاق  تضعطئ  لابئغئ  وبافخص  الختراء،  شغ 
شاغج  برئاجئ  دولغًا"  بعا  "المسارف  الشرب  ذرابطج 
وصطع  سازل  أطظغ  تجام  تحضغض  بشرض  السراج 
ورصئ  وخاخئ  أوراصعا  وترق  أطرغضا  سطى  الطرغص 
المظطصئ  شغ  طبغقتعا  أو  الثولئ  تظزغط  طضاشتئ 
الساتض  دول  ظتع  لطامثد  خططعا  طفسعل  وإبطال 
افشرغصغ العجغطئ الاغ ضاظئ ظعئًا لئرغطاظغا وشرظسا 
طظث أطث بسغث. وذلك بتضط أظعا الاغ لط تماطك غعطًا 
جغعحًا صعغًئ رادسئ، ولظ غضعن بمصثورعا طعاجعئ 
وأن  خاخًئ  خسغث،  أي  سطى  افطرغضغ  الظفعذ  تمثد 
سطى  طظعما  واتثة  ضض  تسسى  أغدًا  وروجغا  الخغظ 
تمض  طا  بسخ  وعع  أشرغصغا،  ظتع  لطامثد  ذرغصاعا 
الئرغضسئ  إلطداء  الاخمغط  سطى  اإلظةطغج  جاجَئ 
لااترر برغطاظغا طظ صغعد اقتتاد افوروبغ وتامضظ 
طظ اقظطقق شغ تسجغج وجعدعا وظفعذعا شغما بصغ 
طخالتعا  سطى  المتاشزئ  وبعثف  الصارة،  طظ  لعا 

شغعا. وطساسمراتعا 
وعثا عع طا غفسر تالئ اقجاظفار شغ جغح الةجائر 
الةظعب  جعئ  طظ  الحرصغئ  التثود  سطى  العضع  إزاء 
وتراجئ  اإلظساظغئ  المساسثات  إرجال  غطاء  تتئ 
ضما  الاعرغإ،  وطضاشتئ  (اإلرعاب)  وطتاربئ  التثود 
وطظه  الثارجغ،  الخسغث  سطى  الاترك  جرسئ  غفسر 
خاخئ.  افشرغصغئ  الساتئ  سطى  الةجائري  التدعر 
الاابسئ  أشرغصغا  حمال  دول  دسط  أغدًا  ذلك  وطظ 
الثي  المشرب  شغ  الخثغرات  اتفاق  لافسغض  فوروبا 
تتئ  تعصغسه  وتط  لغئغا  شغ  الخراع  أذراف  حمض 
تداشر  وضثا  ٢٠١٥/١٢/١٧م،  باارغت  أطمغئ  رساغئ 
وطظ  السسضري،  الاخسغث  لمظع  افوروبغغظ  جععد 
ذلك جسغ برغطاظغا التبغث لافسغض طثرجات طآتمر 
افطظ.  طةطج  أروصئ  شغ  لغئغا  بحأن  افخغر  برلغظ 
واصاخادغًا  سسضرغًا  غخسث  أن  إق  غأبى  تفار  ولضظ 

العذظغئ  الثولئ  بمفععم  صئعلعا  غسظغ  ضما  السالمغ، 
طظ طظططصات أطمغئ دولغئ ُطظاصخئ لفتضام الحرسغئ، 
فطرغضا،  الاابسئ  طضعظاتعا  طع  لطاساطض  وخدعسعا 
جصعط  الحثغث  ولفجش  بساذئ  بضض  غسظغ  وعثا 

 الترضئ شغ شت المفاوضات طع أطرغضا

خالث  افجااذ  الصمسغئ  السططئ  أجعجة  اخاطفئ 
بغئ   – أرذاس  بطثة  طظ  الاترغر  تجب  سدع  ساغح 
ذضعر  طثرجئ  شغ  السربغئ  الطشئ  طثرس  وعع  لتط، 
أرذاس الباظعغئ، طظ الحارع السام بأجطعب السخابات 
تغث   ٢٠٢٠/٢/١٧ اقبظغظ  غعم  وذلك  والماشغات، 
وبسث  طثظغئ،  جغارة  سئر  المثابرات  جعاز  اخاطفه 
اخاطاشه صاطئ السططئ باعصغفه ٢٤ جاسئ بط سرضه 
سطى الظغابئ، الاغ تعلاه شغ طثالفئ واضتئ لصعاظغظ 
تغث  أرغتا،  جةظ  إلى  بعا،  تاحثق  الاغ  السططئ 
طثدت ظغابئ أرغتا غعم افربساء اساصاله ١٥ غعطا دون 

سطط أو إبقغ طتاطغه بالةطسئ. ولط تضاش السططئ بثلك بض صاطئ باساصال أخغه طتمث ساغح سظثطا ذعإ 
لغسأل سظه، شأوصفعه ٢٤ جاسئ بط تعلعه إلى جةظ أرغتا تغث تط تمثغث اساصاله ١٥ غعطا. وصال المعظثس 
باعر خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ بأّن السططئ الفطسطغظغئ تساصض جئسئ طظ 
طظ  وآخر  اهللا  رام  طظ  وواتثًا  لتط،  بغئ  طتاشزئ  طظ  وآخرغظ  ذعلضرم  طتاشزئ  طظ  ابظغظ  التجب؛  حئاب 
السططئ  ضثب  شغه  ضحش  لطتجب  بغان  تعزغع  إبر  سطى  وذلك  جظغظ،  صداء  السغطئ  بطثة  طظ  وواتثًا  ظابطج 
شغ ادسائعا العصعف شغ وجه خفصئ تراطإ تسصغئا سطى طا صاطئ به السططئ طظ صمع وصفئ ظزمعا التجب 
رشدا لطخفصئ شغ طثغظئ جظغظ السئئ الماضغ. وأضاف خالح صائق: إّن عثا اقساصال باإلضاشئ إلى طا صاطئ 
به صعات السططئ غعم السئئ صئض الماضغ طظ اساثاء سطى وصفئ التجب الراشدئ لخفصئ تراطإ غآضث بأن 
السططئ إظما ترغث تمرغر طآاطرة سطى أعض شطسطغظ بادسائعا طسارضئ الخفصئ ولغج إشحالعا ضما تثسغ. 
وذالإ خالح السططئ باإلشراج الفعري سظ حئاب التجب وتثرعا طظ طشئئ طعاخطئ اجاسثاء الظاس واقساثاء 

سطى تصعصعط الحرسغئ والصاظعظغئ شغ الاسئغر سظ طعاصفعط الراشدئ لضض طحارغع اقجاسقم والافرغط.

بأواطر أطرغضا طظ خقل شرض التخار سئر السغطرة 
سطى طعاظأ تخثغر الظفط، تاى تظال أطرغضا طا ترغث 

شغ لغئغا ولع ججئغًا أو طرتطغًا.
الثي  الةثغث  الرئغج  طعمئ  شإن  أخرى  جعئ  وطظ 
جاءت به المآجسئ السسضرغئ شغ الةجائر بطسئئ ذضغئ 
الخسغث  سطى  تاى  جعطئ  تضعن  لظ  الخظادغص،  سئر 
الرئاجغ  اقجاتصاق  شغ  شعزه  إن  إذ  أغدًا،  الثاخطغ 
افخغر الثي رتئاه له الجطرُة الظاشثة غةسث سطى أرض 
العاصع اجامراَر الجطرة ظفسعا شغ التضط. شئالرغط طظ 
تمرجه شغ اإلدارة لسصعد ذعغطئ إبان تضط بعتفطغصئ 
تضعطئ  تظخغإ  سطى  ترخه  طظ  وبالرغط  وصئَطه، 
ضفاءات برئاجئ سئث السجغج جراد لطاخثي لمسدقت 
الئقد سطى ضاشئ افخسثة، إق أن تئعن جغضعن تامًا 
الاغ  اقظاثابغئ  وسعده  تتصغص  اخائار  طعاجعئ  شغ 
باقصاخاد  الظععض  طسدطئ  تض  رأجعا  سطى  غأتغ 
واجارجاع  واإلداري،  المالغ  الفساد  سطى  والصداء 
افطعال المظععبئ الاغ صال أبظاء تمطاه إظه غسرف ضغش 
الحئاب  أوجاط  شغ  الئطالئ  طحضطئ  وتض  غساردعا، 
المظزعطئ  وبسث  الحعادات،  تاططغ  طظ  خاخئ 
الاسطغمغئ والختغئ وتطعغر جعاز الصداء وغغر ذلك. 
وإذ خرح بأظه غرغث إظحاء "ججائر جثغثة" بسث اظاثابه 
دجاعرغئ  تسثغقت  إجراء  أولعغاته  طظ  وأن  رئغسًا، 
تتث طظ خقتغات الرئغج، وإدخال تشغغرات جثرغئ 
الةجائر  شإن  افغام،  صابض  شغ  اقظاثاب  صاظعن  سطى 
جثغثة  شخعل  طع  طعسث  سطى  حك  بق  تضعن  جعف 

طظ الاتعقت والخراسات داخطغًا وخارجغًا.
شغ  ططالئه  سطى  المخمط  الحسئغ  التراك  أن  وطع 
الحارع ق غجال طسامرًا خاخًئ شغ الساخمئ الةجائرغئ 
طظ  الضبغر  شصث  أظه  إق  الرئغسغئ،  المثن  وبسخ 
وتتغغث  زخمه، لغج بسئإ ظةاح السططئ شغ إبساد 
أخًق  غظططص  لط  أظه  بتضط  بض  شتسإ،  الثخعم 
بالسعدة  افطئ  طحروع  تتصغص  طططإ  أجاس  سطى 
طظث  اظططص  وإظما  التضط،  طساعى  سطى  اإلجقم  إلى 
غغر  ساطئ  وططالإ  وسظاوغظ  حسارات  برشع  الئثاغئ 
والئثائض،  المرجسغات  طتثدة  وق  المسالط  واضتئ 
ضرشع الزطط وتشغغر طظزعطئ التضط ورتغض ضض رطعز 
الفساد وتتصغص دولئ التص والصاظعن وإبساد السسضر 
الةجائرغغظ  بغظ  المخالتئ  وتتصغص  السغاجئ  سظ 
المسغحغئ  افوضاع  وتتسغظ  السثالئ  جعاز  وإخقح 
وغغر ذلك. وطع أن التراك شغ الحارع اجاساد ظرشغًا 
اظطقصاه  ذضرى  تطعل  طع  وتغعغاه  صعته  بسخ 
السظعغئ عثه افغام، إق أظه بالاأضغث لظ غثعإ بسغثًا 
شغ تتصغص الاشغغر المظحعد، خاخًئ وأن المازاعرغظ 
بمططإ  وتمسضعا  جاظئًا  اإلجقم  ترضعا  والمتاةغظ 
سثَم  غسظغ  طا  وعع  المثظغئ،  والثولئ  الثغمصراذغئ 
افطئ،  شغ  الضاطظئ  التصغصغئ  الصعة  وتفةغر  تفسغض 
افطر الثي لظ غتخض إق باتثغث المرجسغئ الفضرغئ 
المططعب  الاشغغر  تةسغث  سطى  الصادرة  والسغاجغئ 
بافسغض  أي  الةجائر،  شغ  الحسإ  ععغئ  أجاس  سطى 
والاأغغث  الظخر  وباجاةقب  اإلجقم  فطئ  اظامائه 
والخئر  والسمض  الاعضض  ختئ  طع  وتثه،  اهللا  طظ 

 والبئات، تاى شغ تال الحثائث وافزطات

تامئ: اجاظفار الةغح الةجائري بسئإ أوضاع لغئغا لتساب َطظ؟

رأجمالغئ الشرب ذائسغظ، طظفثغظ  الثغظ دخطعا شغ 
لاسالغمعا شأشصروا الئقد، وصسثوا ساذطغظ سظ رساغئ 
حآون السئاد، غةغثون جطإ أطعال الظاس، وغاصظعن 

شرض ضرائإ وجئاغات طاسثدة افجماء.
ذئغسغ أن غتثث طا تثث لطسالصغظ شغ ووعان الخغظغئ، 
الئقد  تضام  أن  عع  طخغئئ،  طظه  وأسزط  ذلك  ضض 
طع  اإلجقم  ظزر  وجعئ  وشص  غاساططعن  ق  اإلجقطغئ، 
رسغاعط، شعط غاظخطعن طظ المسآولغئ، وتخرشاتعط 
ضطعا، وجغاجاتعط، ق سقصئ لعا بمفععم الرساغئ، وق 
غةغثون جعى تئظغ افظزمئ الرأجمالغئ الشربغئ الاغ 
تظسش ضض الصغط الظئغطئ، وترضج سطى الصغمئ المادغئ شصط! 
اقصاخادي  الادغغص  براطب  غمارجعن  الغعم  عط  وعا 
والاطئغع طع غععد، رغط رشخ افطئ لعثه السغاجات، 
لضظ تصثغسعط لطئراطب المسثة لعط طظ أجغادعط شغ 
الشرب، عط غظفثوظعا بالتثغث والظار جمساً وذاسئ سمغاء 
فجغادعط؛ سطعط غاصربعن إلغعط زلفى شغظالعن رضاعط 
المسعجئ  ضراجغعط  شغ  غئصغعط  بتئض  وغمثوظعط 

الصعائط، إلحئاع جحسعط وجئروتعط.
شثغظ  الراسغ،  واجئات  أعط  طظ  واجإ  الرسعغئ  إن 
َسْئِث  َسْظ  حآوظه،  ورساغئ  باإلظسان  غعاط  اإلجقم 
اهللاَِّ  َرُجعَل  َجِمَع  َأظَُّه  َسْظُعَما   

َُّ
اهللا َرِضَغ  ُسَمَر  ْبِظ  اهللاَِّ 

َماُم َراٍع  ِِه َفاإلِْ ْ َرِعَّ ٌل َع ُ ْ ْ َراٍع َوَم ُ  َغُصعُل: «ُكلُّ
َوُهَ  َراٍع  َأْهِلِه  ِفي  ُجُل  َوالَّ ِِه  َرِعَّ  ْ َع ٌل  ُ ْ َم ٌَة َوُهَ  ِ َرا َزْوِجَها   ِ َبْ ِفي  َأُة  ْ َ َواْل ِِه  َرِعَّ  ْ َع ٌل  ُ ْ ِه َراٍع َم ِ اِدُم ِفي َماِل َسِّ َ َِها َواْل ْ َرِعَّ َلٌة َع ُ ْ َوِهَي َم
ِطْظ  َعُآَقِء  َشَسِمْسُئ  َصاَل  ِِه»  َرِعَّ  ْ َع ٌل  ُ ْ َم ُجُل ِفي َماِل َوُهَ  َرُجعِل اهللاَِّ  َوَأْتِسُإ الظَِّئغَّ  َصاَل: «َوالَّ
 ْ ُ لُّ ُ َو َراٍع   ْ ُ ُلُّ َف ِِه  َرِعَّ  ْ َع ٌل  ُ ْ َم َوُهَ  َراٍع  ِه  َأِب

ِِه». ْ َرِعَّ ٌل َع ُ ْ َم
لرساغئ  لثلك شرض اهللا تسالى السططان وجسطه واجئاً 
وغسث  الحرسغئ،  تصعصعا  لعا  لغتفر  افطئ  حآون 
تاجاتعا افجاجغئ ضطعا، َسظ َجَطَمئ اْبظ ُسَئْغث اهللا ْبظ 
َأْصََح   ْ «َم  : اِهللا  َرُجْعُل  َصاَل  َصاَل:  َأِبغِه  َسْظ  طتخظ 
ا  َ ََأنَّ ِمِه، َف ْ ُت َي ُه ُق َ ِنِه، ِعْ ِه، ُمَعافي ِفي َبَ ًا ِفي ِسْ آِم
َها» شصث جسض اإلجقم أجاجغات  ِ َاِفْ َ ا ِ ْن ْت َلُه الُّ َ ِح
جااً ق بث طظ إحئاسعا لفشراد والةماسئ وعغ، المأضض 
والمطئج والمسضظ، وعثه غةإ تاماً طظتعا لضض أشراد 
وافخرغات  شردا،  شردًا  إحئاسعا  طظ  وتمضغظعط  الرسغئ 
عغ افطظ والاطئغإ والاسطغط، تعشرعا الثولئ لطمةامع، 
وصث تّخ اإلجقم سطى تعشغرعا لطرسغئ؛ شالةائع غةإ 
أن تطسمه الثولئ، والثي لغج له جضظ غةإ أن تعشره 
له الثولئ، شضطعا طربعذئ بالرساغئ سطى جئغض العجعب 

أن تعشره لمظ سةج سظ جث تاجاته افجاجغئ.
ق تض لسعء الرساغئ الثي غفاك بظا إق أن ظظافخ ضث 
اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  وظظعخ  التضام،  عآقء 
طظ جثغث باجاؤخال عثه الثوغقت الضرتعظغئ الاغ 
خظعف  سطغظا  وتمارس  باجاثفاف،  لمحضقتظا  تظزر 
دولئ  المثطخغظ  الساططغظ  طع  ظصغط  وأن  السثاب، 
الرساغئ والضفاغئ، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 

 ﴾صال تسالى: ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن

ظفثت سائقت جعداظغئ، وصفئ اتاةاجغئ، افتث، أطام 
السالصغظ  أبظائعا  بإجقء  لطمطالئئ  الثارجغئ،  وزارة 
بمثغظئ ووعان الخغظغئ، سطى خطفغئ اظاحار شغروس 
وشغ  ٢٠٢٠م)،  حئاط/شئراغر   ١٦ (الثرذعم  "ضعروظا". 
اعامام  سثم  افجر  اظاصثت  اقتاةاجغئ  العصفئ  عثه 
طسآولغ العزارة بما غتثث فبظائعط، وتئرر التضعطئ 
باجاؤةار  طساسغعا  باخطثام  الماثاذل  طعصفعا 
سصئئ  التضعطئ  تعاجه  تغث  السالصغظ،  لظصض  ذائرة 
الاضطفئ السالغئ لطرتطئ الاغ جادطر طسعا لطاساصث طع 

حرضئ ذغران خارجغئ.
شغ  السالصغظ  إلجقء  سمطغئ  بثطعات  الصغام  سثم  إن 
ووعان جسض سحرات الطقب السعداظغغظ شغ الخغظ، 
رجمغئ  أرصام  تعجث  ق  وطصغمغظ،  تةار  إلى  إضاشئ 
لسثدعط، وتصعل تصثغرات إسقطغئ إظعط تعالغ ١٣٠ 
ترج  وضع  شغ  جسطعط  أجر،  لثغعط  بسدعط  ذالئًا 
المثاطفئ،  اإلسقم  لعجائض  أجرعط  إشادات  تسإ 
تأخر  بسئإ  طأجاوغئ،  افوضاع  أحث  غساظعن  وعط 
السططات السعداظغئ شغ إجقئعط، سصإ تجاغث اظاحار 
شغروس ضعروظا، وتثروا طظ إطضاظغئ اظاصال المرض 
لعط، وضحفعا سظ اصاراب ظفاد المعاد الشثائغئ الاغ 
والسفارة  التضعطئ  ططالئاعط  وجثدوا  بتعزتعط، 

السعداظغئ بالخغظ بإجقئعط شعرًا.
وضحش ذالإ الثضاعراة بةاطسئ الثعاجعظص الجراسغئ 
سئر  لـ(الةرغثة)  تثغبه  شغ  السر  الئحغر  بعوعان 
بالخغظ،  السعداظغئ  السفارة  أن  سظ  عاتفغ  اتخال 
أبطشاعط أن التضعطئ لغج لثغعا اإلطضاظغات القزطئ 
الطةظئ  وتطك  الثارجغئ  وزارة  وتمض  إلجقئعط، 
بالفغروس  لقخابئ  جعداظغ  أي  تسرض  طسآولغئ 
ق  ولضظ  أختاء  ظتظ  "الغعم  وأردف  الاأخغر،  جراء 
ظثري طاذا غتثث غثا" وذضر السر أن "العضع بمثغظئ 
ووعان غجداد خسعبئ غعطا بسث غعم" وتثعف طظ أن 

غخئح العضع الختغ أضبر خطعرة.
أطا  لرساغاعط،  وظزرتعط  الغعم،  تضاطظا  عط  عآقء 
التضام شغ اإلجقم، شصخخعط تمف الاارغت، بتسظ 
خطغفئ  إلى  رجض  جاء  شصث  رساغاعط،  حؤعن  رساغئ 
وطسه  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  المسطمغظ 
زوجه وبظاته السئ شصال: "غا سمر عآقء بظاتغ جئ 
الجطان  طظ  لعظ  وضظ  واضسعظ  أذسمعظ  وأطعظ، 
افسرابغ:  صال  أشسض؟"  لط  إذا  "وطاذا  سمر:  صال  ُجظئ" 
"سظ  صال:  ذعئئ؟"  إذا  "وطاذا  سمر:  صال  "جأذعئظ" 
تالعظ غعم الصغاطئ لاسألظ، العاصش بغظ غثي اهللا إطا 
إلى ظار وإطا إلى جظئ"، صال سمر: "لظ تدغع عثه افطئ 

طا دام شغعا أطبال عآقء".
تضعن  والرساغئ  الحؤعن،  رساغئ  عغ  السغاجئ  إن 
ولضظ  الئقد  أعض  غساظصه  الثي  المئثأ  سصغثة  تسإ 
ق  الاغ  الرأجمالغئ  بالظزط  غتضمعظظا  الغعم  تضاطظا 
تصغط وزظا لصغط وطئثأ افطئ شدًق سظ رساغئ حآون 
الظاس، شأخئتئ ضطمئ جغاجئ الغعم تتمض طفععطًا 
بسئإ  اإلجقم  شغ  وافخطغ  التصغصغ  طفععطعا  غغر 
تضاطظا  تتاعا  وغرزح  بعا،  ظتضط  الاغ  افظزمئ  جعء 

السالصعن يف طثغظئ ووعان طظ أعض السعدان 
غفدتعن طثى رساغئ التضعطئ اقظاصالغئ لحآون رساغاعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – الثرذعمـ 

السلطة الفلسطينية تختطف وتعتقل الرافضين لصفقة ترامب

تامئ ضطمئ السثد: إلى أغظ تمدغ طفاوضات ذالئان طع افطرغضان؟

حزب التحرير/ والية السودان
ندوة "األزمة االقتصادية في السودان األسباب والحلول"

خرجئ  أعثاشعا،  لاتصغص  المئارضئ  الحام  أعض  بعرة  اجامرار  سطى  ولطاأضغث  البعري  الحسئغ  التراك  جغاق  شغ 
طزاعرة شغ طثغظئ أرطظاز شغ جمسئ: "الضاائإ المساصطئ تمبطظا" رشسئ سئارة تصعل: "لصث ضحفئ بعرتظا المئارضئ 
خغاظئ الظزام الارضغ الضاذب وخطاباته الةعشاء"، وأوضتئ سئارة أخرى: أن "بعتغظ وأردوغان وجعان لسمطئ 
واتثة إذ جصط الصادة المرتئطعن الثغظ جغروا افرتال لصاال بسدعط". وشغ عثا السغاق، تصعل إتثى السئارات: 
"ضط تمظغظا أن تضعن عثه افرتال لظخرتظا ولغسئ لظخرة طحروع الضفر"، وأضث المازاعرون طاابسئ المسغر 
بصعلعط: جظئصى ببعرتظا طسامرغظ شالبعرة شضرة والفضرة ق تمعت وطظ لط غمئ بالسغش طات بشغره وطعت الفاى 
بالسغش أجمى وأظئض. وصث تّمطئ المزاعرة الحرشاء طسآولغاتعط بسئارة: "أغعا الحرشاء شغ المترر خثوا زطام 
المئادرة وأسغثوعا جغرتعا افولى شصث تأضثظا أن سثوظا ضسغش ق غتااج إق لرجال خادصغظ غصطئعن المعازغظ. 

وبالاالغ ق ضاطظ لظا إق اهللا والظخر بأغثغضط ق بأغثي الداطظغظ شئالظاغةئ ظصعل: الضاائإ المساصطئ طططئظا".

تمثلنا" المستقلة  "الكتائب  جمعة:  مظاهرة 
أيها الشرفاء في المحرر أعيدوها سيرتها األولى
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حئاب  أتث  شاضض"  "أبع  والغ  حغت  طاعر  باساصال  حئاط/شئراغر   ١٨ شغ  الحام  تترغر  عغؤئ  أطظغئ  صاطئ 
أتمث  افجااذ  به  أشاد  طا  وشص  الصرغئ  إلى  ذرغصه  شغ  سائث  وعع  الضساظ  صرغئ  أعالغ  طظ  الاترغر  تجب 
سئث الععاب رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر وقغئ جعرغا، وأضاف سئث الععاب شغ طا ظحره سطى 
صظاته شغ طعصع تطشرام: أن أطظغات عغؤئ تترغر الحام ق تجال تمارس جغاجات الصمع والاظضغض ضث حئاب 
تجب الاترغر وضض طظ غظطص بضطمئ التص؛ دون تغاء طظ اهللا وق خةض، طاةاعطئ طا تاسرض له المظاذص 
ظةثعا  الحام؛  ذاغغئ  ضث  ذاصاتعا  تساظفر  أن  شئثل  أجث،  سخابات  طظ  حرجئ  عةمئ  طظ  المتررة 
تساظفر ذاصاتعا ضث أختاب ضطمئ التص، ولفئ سئث الععاب: أن الحاب طاعر طخاب بإساصئ دائمئ ظاغةئ 
إخاباه شغ المسارك شغ طظطصئ الضئغظئ طظ الطغران الروجغ المةرم. والةثغر بالثضر أظه ق غجال حئاب 
إلى  طاسائق:  الععاب  سئث  وخاط  أحعر.  جئسئ  طظ  أضبر  طظث  الحام  تترغر  عغؤئ  جةعن  شغ  الاترغر  تجب 
رحغث  رجض  شغعط  ألغج  والسثوان؛  والئشغ  والطشغان  الصمع  جغاجئ  تمارس  العغؤئ  أطظغات  جائصى  طاى 

ُق». ا: الَْغُي، والعُق ن ا في ال ُه الِن ُعق َّ اِن ُمع ا » : غدع تثا لعثه المعازل؟! صال رجعل اهللا

ظزمئ ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، شغ جاطسئ الثطغض وجط تدعر قشئ طظ ذطئئ الةاطسئ، 
العصئ  شغ  شطسطغظ  المئارضئ  بافرض  تاسطص  طعمئ  طفاخض  سطى  خقلعا  رضجت  تراطإ  خفصئ  ضث  وصفئ 
الثي ضبرت شغه المآاطرات والخفصات الثغاظغئ ضث شطسطغظ وأعطعا. عثا وصث ألصغئ شغ عثه العصفئ ضطمئ 

تظاولئ سثة ظصاط ضان طظ أعمعا:
والةغح  الثقشئ  دولئ  لعق  اإلجقم  لسططان  وغثدسععا  المصثس  بغئ  غفاتعا  أن  لطمسطمغظ  ضان  طا   -

السرطرم الثي أدخض اإلجقم إلغعا وجسطعا طظارة سج وضراطئ وسروجا لئقد الحام.
تعتغث  سطى  سمطه  لعق  الخطغئغغظ  طظ  شطسطغظ  غترر  أن  اهللا  رتمه  افغعبغ  الثغظ  لخقح  ضان  طا   -

الحغطان. وجاوس  غظسغعط  سرضا  افسثاء  غسرك  سزغط  جغح  وتترغك  الثقشئ 
- شغ زطظ الثطغفئ سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا ضاظئ الثقشئ وجغحعا عغ التاشزئ والتاطغئ لفطسطغظ 

واقتاقل. الدغاع  طظ 
واخاامئ الضطمئ بئغان واضح لطططئئ بأن صدغئ شطسطغظ عغ صدغئ إجقطغئ، أرضعا ططك لفطئ اإلجقطغئ إلى 
غعم الثغظ، وتترغرعا واجإ سطى أبظائعا المصاثرغظ، وغترم الافرغط بحئر واتث طظعا تتئ أي ظرف أو طئرر، شق 
ِ ُمِكّباً بَلَ وَْجِهِه  َفَمن َفْم

َ
تاجئ لفطئ لطافضغر بعرذصات وطضائث الضفار المةرطغظ لفرض المئارضئ شطسطغظ. ﴿أ

ْسَتِقيٍم﴾. وشطسطغظ سطى طعسث صرغإ بإذن اهللا طع الظخر والاترغر إطا سطى أغثي  ِ َسوِّياً بَلَ رِصَاٍط مُّ مَّن َفْم
َ
ْهَدى أ

َ
أ

جغعش افطئ افغغار أو سطى أغثي جغعش الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وجتاشطعا سظث إصاطاعا صرغئا بإذن اهللا 
ُواْ َما َعلَوْاْ تَتْبرِياً﴾. وصث تثطض  ُترَبِّ ِ ةٍ َو َل َمرَّ وَّ

َ
َْدُخلُواْ الَْمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ ِ ﴿َفإَِذا َجاء وَْعُد اآلِخَرةِ لِيَُسوُؤواْ وُُجوَهُكْم َو

الضطمئ رشع غاشطات ضاإ سطغعا (إن صدغاضط عغ اإلجقم، شعع طخثر سجتضط وذرغص طرضاة ربضط وبه تتضمعن 
الثظغا وبه تربعن جظئ سرضعا السماوات وافرض)، (شطسطغظ تظادي أطئ اإلجقم، أظاط أعطغ وأظاط طظ غتررظغ).

تضعطئ الفثفاخ: جغاصات الاحضغض وتعاخض افزطئ

تضعطئ الفثفاخ جغاط تمرغرعا لطمخادصئ سطغعا شغ 
الئرلمان عثا افجئعع وطظ المرجح أظه جغاط تمرغرعا، 
بسث أن أضثت أغطإ افذراف، تاى الاغ لط تضظ شغ 
تجاطعا السغاجغ، أظعا جاسمض سطى المخادصئ سطغعا، 
شئغظ الثعف طظ سعدة اقظاثابات الاغ صث غثسر شغعا 
ججء ضئغر طصاسثعط إلى افبث وطع اقطاغازات الفردغئ 
الةعات  ضشط  وبغظ  الظعاب،  سطغعا  غاتخض  الاغ 
لظ  أظعا  برجائطعا  بسبئ  وصث  طاظتئ  غسمعظعا  الاغ 
تافاوض إق طع تضعطئ طسغظئ طظ أجض تمضغظ تعظج 
طظ الصروض المئرطةئ جابصا ولضظ بسث حروذعا الاغ 

تفرضعا وشص السغاصات المتطغئ واإلصطغمغئ.
ولضظ تضعطئ الفثفاخ تاى وإن تط تمرغرعا، شتاى 
المحارضغظ شغعا اسائروا أن سمرعا لظ غضعن ذعغق، 
الغعم،  العاصع  غآضثه  طا  وعع  لطسصعط،  آغطئ  شعغ 
افزطات  تطتطئ  طظ  تمضظعا  أو  بظةاتعا  بالك  شما 

الاغ تسغحعا الئقد؟
إلى  وخض  الئقد  تسغحه  الثى  اقصاخادي  شالعضع 
شغ  سةج  طظ  افرصـــام،  تئغظه  طا  وعــع  السةج  صمئ 
طسئعق  غغر  بحضض  المثغعظغئ  وتفاصط  المغجاظغئ 
وسةج شغ المغجان الاةاري طع تثععر سمغص وواضح 
شغ  اظعغارات  الئقد  تحعث  ضما  الظاس،  لزروف 

العضع الختغ والئغؤغ والاسطغمغ.
وإن  التضعطئ  شعثه  السغاجغئ  الظاتغئ  طظ  أطــا 
تحضطئ طظ تجام جغاجغ واجع إق أظه ضان بمبابئ 
بائادل  تحاضسعط  غصش  لظ  الماحاضسغظ  الفرصاء 
حسئغ  ضشط  وتتئ  الفحض  تعزغع  شغ  اقتعاطات 
السغاجغغظ  شغ  الضاططئ  البصئ  شصث  أظه  طغجته  أبرز 

ولط غسث غرى طظعط جئق لطثروج طظ افزطئ.
جاضعن  بض  لفزطئ  تق  تضعن  لظ  الفثفاخ  تضعطئ 
تعاخض  جغاق  شغ  لعا  أجــعأ  وتعاخق  طظعا  جــجءًا 
شفساد  غغرعا،  شحض  إلى  أدت  الاغ  ظفسعا  افجئاب 
الثولئ  شغ  والفاجثون  صائما،  زال  ق  المظزعطئ 
طظ  ضطفعط  طعما  رطص  آخر  إلى  بالتضط  طاحئبعن 
دسمعا  غساشطعن  اجاسمارغئ  لةعات  وتئسغئ  سمالئ 

لعا شغ جئغض خثطئ طخالتعا.
الثغظ  والسغاجغغظ  الــراحــثة  المظزعطئ  ششغاب 
غظزرون إلى الئقد طظ خارج إذار المظزعطئ الفاجثة 
بصعاظغظعا وتحرغساتعا والسصطغئ السائثة شغ الاساطض 
بسغث  المساصئض  إلى  تأجغطعا  بسغاجئ  افزطات  طع 
ضض الئسث سظ الظزرة اقجاراتغةغئ الاغ تثطط فن 
جمساء  لطئحرغئ  وتصثم  ظعدئ  سظعان  الئقد  تضعن 

 وعغ السئغض العتغث لطثروج طظ ضض افزطات

طحروع خط جضئ تثغث تغفا - إربث اإلصطغمغ
غفدح سمص سقصئ الظزام افردظغ بغععد

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الطغإ - افردنـ 

ضمظ طسطسض خغاظئ وتآطر الظزام افردظغ أسطظ وزغر 
الظصض الثضاعر خالث ولغث جغش سظ "اظاعاء وزارته طظ 
إسادة تأعغض الثراجات والمثططات السابصئ لمحروع 
جضئ تثغث (تغفا) الثي غربط افردن والثول السربغئ 
بفطسطغظ المتاطئ. وأضاف: صرغئا؛ جاساصئض العزارة 
الراغئغظ شغ اقجابمار شغ طحارغع جضئ التثغث طظ 
طثاطش الثول والةظسغات، وق غعجث "شغاع" سطى أي 

طسابمر". (جفرا ظغعز ٢٠٢٠/٢/٥).
وعثا المحروع بمرتطاه افولى الثي غسمى (تغفا - 
إربث) وشصا لطمثططات غةري الربط شغه بغظ طحروع 
السضئ شغ طثغظاغ تغفا شغ شطسطغظ المتاطئ وإربث 
السربغ؛  والثطغب  وبشثاد،  افظئار  وقتصا  افردظغئ 
وزارة  سظه  أسطظئ  خعغعظغ  غععدي  طحروع  عع 
المعاخقت شغ ضغان غععد وذرح سطاء تظفغث الةجء 
شغ افراضغ المتاطئ شغ آذار سام ٢٠١١، واظاعى تظفغث 
الظصض  وزغر  أسطظ  وطآخرًا   ،٢٠١٦ سام  طظه  الةجء  عثا 
واقجاثئارات شغ ضغان غععد غسرائغض ضاتج، خقل 
طآتمر الظصض الثولغ الثي أصغط شغ الساخمئ الُسماظغئ 
طسصط شغ ٢٠١٨/١١/٦، تغث صال: "جغماث عثا الثط 
طع  افردظغئ  (التثود  تسغظ  الحغت  طسئر  إلى  حرصا 
شطسطغظ)، وغاةه جظعبا إلى طسئر الةطمئ شغ الدفئ 
به  اقرتئاط  لطفطسطغظغغظ  غمضظ  بتغث  الشربغئ؛ 
وأغدا  تغفا،  طغظاء  سئر  الئدائع  واجاغراد  لاخثغر 
باتةاه الحرق ظتع افردن والسسعدغئ ودول الثطغب".

قتصًا  غععد  ضغان  شغ  الثارجغئ  وزارة  وضحفئ 
السقم  لـ"تسجغج  التثغثغئ  السضك  طحروع  سظ 
اإلصطغمغ"، الثي ذرته وزغر خارجغئ غععد غسرائغض 
ضاتج خقل زغارته إلى اإلطارات طآخرا (٢٠١٩/٧/١)، 
وأوضتئ العزارة سئر خفتاعا أن "صطار المرج الثي 
سطى  بظغ  الثي  حان،  وبغئ  تغفا  بطثتغ  بغظ  غماث 
المسار الاارغثغ لثط تثغث التةاز واشااح طظ جثغث 
سام ٢٠١٦، جغاط تمثغثه تاى التثود افردظغئ إلى 
وصالئ  تسغظ،  الحغت  التثودي،  افردن  ظعر  طسئر 
العزارة إظه جغصام شغ افردن طغظاء حتظ بري ضئغر 
وطساخر جغسمض سطى ظصض الحتظات إلى جمغع دول 
المظطصئ طما "جغساعط شغ تسجغج اقصاخاد افردظغ 

إلى تث ضئغر". (افردن (جع -٢٤) ٢٠١٩/٠٧/٢٦).
ضئغر  ضعحظر  جارغث  سرض  المظاطئ  طآتمر  وشغ 
خطئ  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  طساحاري 
بافردن  الماسطصئ  تراطإ  لخفصئ  اقصاخادي  الحص 
دوقر  ططغعن  و٨٢٥  ططغار  تثخغص  شغعا،  وورد 
المصارح  العذظغ  التثغثغئ  السضك  طحروع  لثسط 
إصطغمغئ،  تثغث  جضئ  حئضئ  لاطعغر  افردن  طظ 
غربط  تثغث  جضئ  خط  تحمض  أن  الماعصع  وطظ 
التثغثغئ  السضك  تمثغث  وإطضاظغئ  بالسصئئ،  سمان 
اإلضاشغئ إلى الثطغب السربغ. (سمان ظئ ٦/٢٦./٢٠١٩)

المحروع  عثا  أن  السابصئ  الحعاعث  طظ  شعاضح 
عع تسعغص لضغان غععد باعاذآ وخغاظئ طظ ظزام 
اصاخادغًا  السربغ  السمص  اخاراق  لاسعغض  افردن 
بسث أن تتصص جغاجغًا، والثي ق غمضظ أن غاط عثا 
اقجاراتغةغئ  العخض  تطصئ  شعع  بثوظه  اقخاراق 
لعثا المحروع ضما عع دوره العظغفغ طظث ظحأته، 
ولثطعرة المحروع غةري تظفغثه سطى افرض بعثوء 
دون لفئ ظزر الظاس تةظئًا إلبارة الظصمئ واقجاظفار 
غععد،  ضغان  طع  السقصات  لضض  الراشخ  الحسئغ 
جضئ  خط  طسار  سطى  عائطئ  اجامقضات  جرت  شصث 
اإلحارة  وتمئ  السام،  الظفع  بتةئ  المصارح  التثغث 
إلغه شغ لصاء المطك طع رؤجاء العزراء السابصغظ تغث 

برزت شغ الظصاش سئارة "جضئ تثغث" بئسث إصطغمغ، 
جضئ  إلصاطئ  ضثط  طحروع  سظ  ضمظغا  والضقم 
"بآرة  إلى  غاتعل  لضغ  سطغه  افردن  غراعظ  تثغث 
تراظجغئ  وتةارة  حتظ  ترضئ  شغ  طعمئ"  لعجساغئ 
وأوروبا،  افوجط  الحرق  بغظ  السقصئ  طساعى  سطى 
والمحروع أضثط بضبغر طما غساصثه أختاب أراض 
طظث  سصاراتعط  اجامطضئ  افردن  وحرق  حمال  شغ 
الساطئ.  المظفسئ  باجط  الثظاظغر  بمقغغظ  أحعر 

(الصثس السربغ ١١ آذار/طارس ٢٠١٩).
شغ العصئ الثي غسطظ شغه عثا الظزام قءاته وضّقته 
وغثثع الظاس وغدططعط شغ افردن، غسامر باظفغث 
ضض اتفاصغاته طع ضغان غععد، شرغط الرشخ الحسئغ 
لخفصئ الشاز والاطعغح بإلشائعا عا عع الشاز المظععب 
غظساب وغخض لئغعتظا وطخاظسظا رغط أظعشظا، ورغط 
اتفاصغات  صئطه  وطظ  له،  الراشدئ  المسغرات  ضض 
وشغ  وذلعا،  بسعءاتعا  سربئ  ووادي  وافطظ  المغاه 
وبرلماظغئ  حسئغئ  شسالغات  شغه  ترشخ  الثي  العصئ 
طحروع  تفسغض  سظ  ظاتثث  تراطإ،  خفصئ  غاضئئ 
تغفا  غربط  الشاخإ  غععد  ضغان  طع  تثغث  جضئ 
السراق  طظ  لضض  واطاثادًا  بافردن  طرورًا  المتاطئ 
اقجاراتغةغئ  السثو  طخطتئ  لاتصغص  الثطغب،  ودول 
غبئئ  طما  المسطمغظ!!  بقد  سمص  إلى  اقطاثاد  شغ 
وطظ  غععد  وخظع  تعأم  عع  الظزام  عثا  أن  شسق 
جظج أجغاده افطرغضغغظ وافوروبغغظ، أسثاء افطئ 
الثغظ طا تمضظعا طظ افطئ إق بثغاظئ عآقء التضام.

إن طا تسسى إلغه افطئ وعغ غاضئئ طظ أشسال غععد 
شطسطغظ  تسطغط  طظث  تاعصش  لط  الاغ  واساثاءاتعط 
خفصئ  طظ  واجاعةاظعا  غدئعا  غآجب  وطا  لعط، 
تراطإ المساتصرة، عع غغر طا غسسى إلغه تضاطعا. 
غظاجإ  بما  إق  غاتثث  ق  الظزام  أن  غرون  وعط 
بحرسغئ  المعجوز  لسرحه  تبئغئ  طظ  عع  طخالته 
الصثس،  شغ  المصثجات  سطى  اإلحراف  تص  إسطائه 
المحارغع  شعثه  والسئاد،  الئقد  طخالح  ولغج 
اقجاسقطغئ المااالغئ طع ضغان غععد الاغ تظفث جرًا 
لضغان  اإلذسان  اجاراتغةئ  سطى  إق  تثل  ق  وسقظغئ، 

غععد والاساون طسه طعما شسض.
عثه  تظفغث  ضث  طثطخئ  واسغئ  وصفئ  طظ  بث  شق 
الاغ  الغععدغئ  افطرغضغئ  اقجاسمارغئ  المحارغع 
طظ  ججء  وعغ  العاصع  أرض  سطى  طظعا  ججء  تتصص 
خفصئ  جمغ  وطا  المساسمر  الضاشر  الشرب  طحارغع 
تراطإ، الاغ طا زال رجاقت الظزام واإلسقم غرشسعن 
جاد  بحضض  والسمض  برشدعا،  الاظفغج  حسارات 
تالئ  وإسقن  غععد  ضغان  طع  اقتفاصغات  ضض  إللشاء 
وصطع  المست  الضغان  عثا  لضظج  التصغصغئ  الترب 
أغثي الشرب الضاشر شغ بقدظا بإزالئ سمقئه وأظزماه 

الاغ شرضعا سطى عثه افطئ الضرغمئ.
المأجاوغئ  افوضاع  لعثه  الةثري  التض  أن  حك  ق 
الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  عع  افطئ  طظعا  تساظغ  الاغ 
وتصعد  تطئغصه  وتتسظ  اإلجقم  بغدئ  تتمغ  الاغ 
الشرب  ظفعذ  وتطرد  شطسطغظ  ضض  لاترغر  الةغعش 
المسطمغظ،  بقد  شغ  تمضغظه  أدوات  سطى  وتصدغ 
وعثا وسث طظ اهللا جغاتصص صرغئًا بإذن اهللا، وتاى 
سطى  وبإخقص  الةاد  السمض  طظ  بث  ق  التغظ  ذلك 
طع  التضام  إلغعا  غسسى  الاغ  المحارغع  ضض  وأد 
إلصاطئ  والسسغ  المخغري  لطسمض  باإلضاشئ  غععد 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة طع 
ُ َمن يَنُصرُهُ  الساططغظ لعا وظخرتعط. ﴿َولََينُصَرّنَ اّبَ

 ﴾لََقوِّيٌ َعِزيٌز َ إِّنَ اّبَ

لط  سطغ،  بظ  العالك  جصعط  بسث   ٢٠١١ جظئ  طظث 
سطى  تثاولئ  شصث  تضعطغا،  اجاصرارا  تعظج  تسرف 
الئقد أضبر طظ سحر تضعطات ضاظئ تسخش بعا شغ 
إق  طزاعرعا  اخاطفئ  وإن  جغاجغئ  أزطات  طرة  ضض 
جغاجغئ  أذراف  بغظ  خراسا  طرة  ضض  شغ  ضاظئ  أظعا 

وصث غضعن لطاثخض الثارجغ شغعا ظخغإ.
سطى  السغاجغعن  جّعصعا  وإن  افخغرة  اقظاثابات 
أظعا جاضعن تاجمئ شغ طسار اقظاصال الثغمصراذغ 
بسث جظعات ساحعا الظاس أحئه بالمةععل وتثععر 
افطض شغ خروج صرغإ طظ سمص افزطات الاغ ألصئ 
إق  تغاتعط،  وظروف  الظاس  طسغحئ  سطى  بزقلعا 
جثغثة،  جغاجغئ  فزطئ  سظعاظا  ضان  طثرجاتعا  أن 
رغط  جثغثة  تضعطئ  تاسغظ  لط  الغعم  إلى  زالئ  شق 

اظصداء اقظاثابات طظث طا غجغث سظ ٣ أحعر.
أغطئغئ  بــثون  اظاثابغئ  شسغفساء  أسطئ  اظاثابات 
جسض  طما  الظعدئ،  ترضئ  افول  لطتجب  طرغتئ 
الةمطغ  التئغإ  طرحتعا  تضعطئ  تحضغض  طفاوضات 
طةطج  شغ  سطغعا  المخادصئ  وسثم  بالفحض  تظاعغ 
ظعاب الحسإ، لغضعن اإلجراء تسغغظ إلغاس الفثفاخ طظ 
رئغج الثولئ بالاحاور طع أبرز الضاض المحضطئ لطمةطج 
الظغابغ ضفرخئ أخغرة صئض إسقظه تض الئرلمان وإسادة 
اظاثابات جابصئ فواظعا، افطر الثي جسض المفاوضات 
بغظ افتجاب لط تضظ ضسابصاعا، شالضض غسطط أن ظاائب 

اقظاثابات إن أسغثت لظ تضعن ضسابصاعا.
بغظ  تاضرة  المظاورات  ضاظئ  ذلك  طظ  وبالرغط 
الةمغع؛ شترضئ الظعدئ ادسئ أظعا لظ تصئض بتضعطئ 
صطإ  تجب  اقظاثابات،  شغ  خخمعا  شغعا  غحارك  ق 

تعظج الثي اتعماه بالفساد بط تراجسئ سظ ذلك.
سارضا  ذالما  الطثان  الحسإ  وترضئ  الاغار  تجب 
التالغ  التضعطئ  رئغج  الحاعث  غعجش  طع  الاتالش 
المساظثغظ  طظ  ضاظا  تعظج،  تتغا  تجب  ورئغج 

بصعة لثغارات الفثفاخ.
سصطغئ  ضحش  لمجغث  شرخئ  التضعطئ  تحضغض  شضان 
الساجئ شغ تعظج وضرب بصئ الظاس شغعط شأخئح 
التمطئ  سطغه  صاطئ  والــثي  تعظج  لصطإ  الــســثاء 
شغ  صغادي  بتسإ  خاذؤًا  صــرارًا  لطظعدئ  اقظاثابغئ 
أخرى،  صغادغئ  بتسإ  اظاثئات  ضقم  أو  الظعدئ 
صطإ  تجب  صــادة  فتث  روتغا  أبا  الشظعحغ  وأخئح 
تعظج الثي أجج تمطاه أغدا سطى طعاجعئ (أخعظئ 
الثولئ وأجطماعا) بض تاى إن الاخرغح وظصغده طظ 
تتّغض  سمطغات  شغ  جاسات  غاةاوز  ق  ظفسه  الطرف 

طاعاخطئ سطى الحسإ.
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كتلة الوعي في جامعة الخليل تنظم وقفة ضد صفقة أمريكا

بدل أن تستنفرها ضد طاغية الشام
هيئة تحرير الشام تستنفر طاقاتها ضد أصحاب كلمة الحق!!

الظائإ  جسغث  الخاشغ  ضائه  طا  السفغر  ختغفئ  ظصطئ 
طعاصع  سطى  خفتاه  سطى  الاعظسغ  الئرلمان  شغ 
الاعاخض (اقجاماسغ) إذ اسائر أن تعظج تالغا تاظازسعا 
سظ  وبسغثتان  الةمععرغئ  رئغج  أطر  تتئ  تضعطاان 
والباظغئ  التضط  فعطغئ  شاصثة  افولى  الئرلمان،  جططئ 
ق تتزى ببصئ طةطج ظعاب الحسإ فظعا بق طعمات 
وبق أسمال سطى تث وخفه. والطرغش أن بسخ الةعات 
تفضر شغ تضعغظ تضعطئ بالبئ. عثا وصث أضثت جرغثة 
الاترغر الاغ غخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج، 
السظإ  بةظغ  التالمعن  بظاعا  الاغ  الرطض  صخعر  أن 

جرف  سطى  حغثت  الاغ  الععط  صخعر  ضضض  روغثا  روغثا  تاعاوى  بثأت  الثغمصراذغئ  اظاثابات  أحعاك  طظ 
اقظاثابات الاغ جئصاعا. والفارق عثه المرة أن السراب تقحى بخفئ طئضرة تغث لط غظازر الماعاشاعن سطى 
المظاخإ اجاقطعط لضراجغعط تاى غثغئعا آطال أولؤك المعرولغظ ظتع طضاتإ اقصاراع. إظه ضما عع التال 
دائما شغ ظض عثا الظزام العضسغ وشغ ضظش وجعد طظاتطغ خفئ رجال الثولئ الثغظ غاخثرون المحعث 
بثأ الاطاتظ سطى الضراجغ والخراع سطى التصائإ شضان أن جصطئ تضعطئ التئغإ الةمطغ وطرورا إلى طا 
غسمعظه بتضعطئ الرئغج وطرة أخرى اجائحر العاعمعن خغرا وبمةرد أن اجامسعا طع رئغج التضعطئ المضطش 
وبثأ تعزغع الشظغمئ تاى تحائ حمطعط وغابئ البعرغئ واخافئ طخطتئ الئقد السطغا وبرزت أظغاب المخالح 
التجبغئ والثاتغئ، وسطغه شإن طا غسمعظه بالمفاوضات والمحاورات تعل تحضغض التضعطئ طا عع إق طجاغثات 

وطمارجات لط تسث طعجعدة إق شغ دائرة شعط ضعظئ الثغمصراذغئ وأّشاضغ السطماظغئ والتثابئ الجائفئ.

الديمقراطية  االنتخابات 
ْمآُن َماء﴾ اٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّ ﴿َكرَسَ


