
ثورة الشام المباركة لم َتُمْت

طافرصئ  طظاذص  شغ  الةمسئ،  المثظغغظ،  طؤات  تزاعر 
طظ رغش إدلإ تتئ حسار "البعرة طا طاتئ" ططالئغظ 
سخابات  بطرد  الارضغ  والداطظ  السسضرغئ  الفخائض 
الظزام طظ المظاذص الاغ جغطروا سطغعا لدمان سعدة 
المعةرغظ. وصال ظاحطعن، إن السحرات طظ المثظغغظ 
تةمعروا شغ جاتئ الساسئ وجط طثغظئ إدلإ، سصإ 
اجامرار  سطى  تآضث  حسارات  ورشسعا  الةمسئ،  خقة 
والمةامع  افطظ  طةطج  ططالئغظ  السعرغئ،  البعرة 
الثولغ بإزالئ أجث سظ التضط شغ جعرغا وتصثغمه وطظ 
جاظثه إلى المتاضط الثولغئ وطتاجئاعط سطى جرائط 
الترب المرتضئئ شغ جعرغا. بثوره صال افجااذ أتمث 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  الععاب  سئث 
لطةمغع  غتص  المجاودات  سظ  بسغثا  جعرغا:  وقغئ  شغ 
أسزط  ططالإ  تصجغط  غاط  طظ  لمخطتئ  غاساءل،  أن 
بعرة شغ السخر التثغث وطا الرجالئ المراد إغخالعا؛ 
طزاعراتعط  وحسار  المازاعرغظ  طططإ  غخئح  تاى 
تص السعدة إلى طظازلعط؟! وأضاف سئث الععاب: ألغج 
إلى  الثسعة  المزاعرات  حسار  غضعن  أن  افولى  طظ 
إجصاط الظزام المةرم الثي عةر الظاس طظ طظازلعط 
واغاخإ الظساء؛ وأن غضعن حسارعا الثسعة إلى رشخ 
أعض  جاسغث  الاغ  افطرغضغ؛  السغاجغ  التض  جرغمئ 
الحام إلى تغاة الثل والسئعدغئ طظ جثغث تتئ تسطط 
سمقئعا؛ طا لضط ضغش تتضمعن؟! وخاط سئث الععاب 
طظحعره داسغا اهللا سج وجض: أن غعغأ فعض الحام طظ 
غسصط عثا الظزام المةرم؛ وأن غسغثعط إلى طظازلعط 
طسجزغظ طضرطغظ شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة. شغ جغاق طاخض وشغ إذار تمطاه المسامرة 
إلجصاط  ظسط  السغاجغ،  التض  لةرغمئ  "ق  بسظعان: 
الاترغر  تجب  حئاب  ظزط  الثقشئ"،  وإصاطئ  الظزام 
شغ وقغئ جعرغا وصفئ سظث طفرق سصربات شغ طثغط 
حام السجة برغش إدلإ، ضما ظزمعا وصفئ طمابطئ شغ 
الحمالغ،  إدلإ  برغش  الشربغئ  أذمئ  طثغمات  تةمع 
سطى خسغث آخر خرجئ طزاعرة شغ صرغئ سرب جسغث 
برغش إدلإ تطالإ باإلشراج سظ المساصطغظ شغ جةعن 
سظ  جسغث  سرب  صرغئ  اظافدئ  تغث  الةعقظغ،  عغؤئ 
بضرة أبغعا شغ وجه الزطط والشثر والسمالئ، شغ تراك 
جغاجغ طظ الرجال والترائر قجاسادة السططان الثي 
شغ  السغاجغ)،  التض  (ضفادع  ترضغا  أدوات  اغاخئاه 
تغظ إن الثورغات الروجغئ تتزى بالتراجئ والتماغئ 
طظ افطظغغظ. شضغش غمضظ ترصغسعا أو تئرغرعا؟ وعض 
وضسغئ  وغاثثون  خاطاغظ  المةاعثون  جغئصى 
المافرج المسغظ لطزالط؟! أم أن لعط ضطمئ أخرى؟ عثا 
طمارجات  ضث  حسئغئ  طزاعرات  خرجئ  صث  وضاظئ 
وجثغث  الئاغعز،  بطثة  طظ  ضض  شغ  ططغحغات "صسث"، 
سضغثات برغش دغر الجور الحرصغ. وصال طعصع "شرات 
طزاعرة  ظزمعا  المثظغغظ  طظ  سثدًا  إن  بعجئ"، 
حسئغئ غاضئئ شغ بطثة الئاغعز، وذلك اتاةاجًا سطى 
طمارجات المطغحغات ضثَّ السضان ضان آخرعا تمطئ 
البقباء  طساء  المثظغغظ  طظازل  ذالئ  واساصال  دعط 
صئض الماضغ. وأحار المعصع، إلى أّن المثظغغظ صطسعا 
بإذقق  لطمطالئئ  الئاغعز  بطثة  شغ  السام  الطرغص 
أبظاء  افعالغ  تروغع  سطى  واتاةاجًا  المساصطغظ  جراح 
تمطئ المثاعمات افخغرة. بغظما أشاد طعصع "الثابعر"، 
بثروج طزاعرة شغ بطثة جثغث سضغثات، ضث ططغحغا 
تجب اقتتاد الثغمصراذغ "ب ي د" سطى خطفغئ إخابئ 
لـ"ب  تابسئ  دورغئ  إذقق  جراء  بطغشئ  بةروح  حاب 
جثغث  بطثة  طثاعماعا  بسث  افعالغ  سطى  الظار  د"  ي 
المازاعرون  صطع  تغث  البقباء.  أطج  سضغثات 

الطرغص السام، وذردوا دورغئ تاولئ دخعل الئطثة.

تجب  ظفث  وسمقءعط،  الضاشرغظ  وغشغر  وسصغثته،  دغظه  سطى  غغعر  طسطط  ضض  غسر  سزغط  طحعث  شغ 
الاترغر/ وقغئ السعدان وصفئ اتاةاجغئ أطام طةطج العزراء بالثرذعم، غعم افربساء ٢١ طترم ١٤٤٢عـ، 
التجب  حئاب  ورشع  الثجاعر،  شغ  الثولئ  سظ  الثغظ  شخض  سطى  لطظص  رشدًا  ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م،  المعاشص 
أطام  افطاار  طؤات  ذعل  سطى  (بعجارات)  التةط  طاعجطئ  وقشاات  (بظرات)،  ضثمئ  قشاات  وطظاخروه 

طئظى طةطج العزراء. وضان بسخ طا ضاإ سطى عثه القشاات طا غطغ:
وَحَِك ُهُم الْاَكفُِروَن﴾. اسمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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شطظصطإ  الحرسغئ،  افتضام  طظ  تئصى  طما  التغاة  تةفغش  غرضعا  التضام  غظفثعا  الاغ  اإلرعاب  سطى  الترب 
وأجغادعط. السمقء  سطى  الطاولئ 

الحرسغئ  افتضام  بسخ  لاخفغئ  تسسى  اقظاصالغئ  والتضعطئ  اإلجقم  أجاس  سطى  تصعم  ق  التغاة 
الظاس. تغاة  شغ  المعجعدة 

لمخطتئ طظ ترغثون الظص سطى شخض الثغظ سظ الثولئ شغ الثجاعر؟! أصغمعا الثقشئ إلجعاض طحروع 
الضاشر. الشرب 

السزغط. الفرض  عثا  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  اسمطعا  المسطمعن:  أغعا 
شغ ظض الثقشئ الراحثة السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس الثولئ...

وغغرعا طظ السئارات المآبرة الصعغئ. ضما الاصى وشث طظ التجب بإطارة الظاذص الرجمغ وطساسثه، والمعظثس 
رجالئ  العشث  وأوخض  تمثوك،  اهللا  سئث  العزراء  رئغج  بمظثوب  الاصى  الاترغر،  تجب  سدع   – جسفر  أتمث 
واضتئ طفادعا أظظا طسطمعن، ولظ ظرضى إق باتضغط اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وظرشخ أي تثغث سظ شخض الثغظ سظ الثولئ؛ سصغثة الضفار المساسمرغظ، شمثح طظثوب طةطج العزراء 
عثه  طبمظًا  الئائث،  الظزام  جةعن  شغ  بعط  الاصى  الثغظ  التجب  حئاب  طظ  ضبغرًا  غسرف  إظه  وصال  التجب، 
تمثوك  اهللا  سئث  العزراء  لرئغج  بالضاطض  التجب  رجالئ  باعخغض  والاجم  بالتدارغئ،  وخفعا  الاغ  العصفئ 
سظ  شغعا  تتثث  العزراء،  طةطج  أطام  ضطمئ  الرجمغ  الظاذص  ألصى  ضثلك  لتزاعا.  طعجعدًا  غضظ  لط  الثي 
السغاق ظفسه، وأغدًا تتثث طساسث الظاذص الرجمغ، وحارك صئطه بالتثغث الثضاعر/ جسث أتمث جسث سدع 
عغؤئ سطماء السعدان. ضما حارك بضطمئ افجااذ/ تسظ سئث التمغث – افطغظ السغاجغ لقخعان المسطمغظ.
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بصطط: افجااذ حادي السئعد

والصائمغظ  المسطمغظ  بقد  شغ  افظزمئ  إن 
شعآقء  افطئ،  ترضئ  أطام  سائصا  تصش  سطغعا 
اقرتئاط  وسطى  سثاوتعا  سطى  ُغخّرون  التضام 
إلى  تتااج  وافطئ  الضئرى.  اقجاسمارغئ  بالثول 
اإلجقم  وشص  تصعدعط  خادصئ  طثطخئ  صغادة 
التظغش، وعغ ق حك تثرك أن تجب الاترغر عع 
الرائث الثي ق غضثب أعطه، شطاسمض طسه بخثق 

َ لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾ ُ َمْن َفْنرُصُهُ إِنَّ ابَّ نَّ ابَّ َْنرُصَ َ ﴿َو

اصرأ شغ عثا السثد:

المساسمرغظ الضفار  لضغث  اجامرار  جعبا  اتفاق    -
    وأدواتعط بالسعدان ...٢

-  الطصاءات والمحاورات الماسثدة شغ لغئغا 
    سظ طاذا جاامثخ؟ ...٢

-  ضض عثا تصث سطى اإلجقم والمسطمغظ 
    ظِسثضط بأن شاح روطا عع الرد ...٣

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ٢٨ ...٤
-  أطرغضا وسعاطض الافضك الماسثدة 
   والماةثدة السادجئ وافخغرة ...٤
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ضطمئ السثد

الظزام  بإجصاط  الحام  أعض  تظاجر  خثتئ  سظثطا 
وسطى  وعطسا  خعشا  الشرب  ارتسث  دطحص  شغ  المةرم 
رأجعط أطرغضا خاتئئ الظفعذ التصغصغ والعتغث شغ 
خئبا  بصاعا  وضسإ  البعرة  لاأغغث  شسارسئ  جعرغا 
وطضرا، شأذطصئ الاخرغتات تطع الاخرغتات؛ ظاعرعا 
وبعرتعط،  جعرغا  أعض  طع  والاأغغث  الاداطظ  شغه 
وباذظعا تتمض الفرص تارى لطظزام ضغ غصدغ سطى 
عثه البعرة المئارضئ... ولضظ شحطئ أغما شحض شغ 

تتصغص ذلك وهللا التمث.
تتصغص  ظتع  صثطا  المدغ  سطى  البعرة  إخرار  وطع 
أرضاظه  بضض  المةرم  الظزام  إجصاط  شغ  عثشعا 
أطرغضا  اشاصار  وطع  الفاجثة،  وتاحغاه  ورطعزه 
سمطئ  الحام،  أعض  ظزر  شغ  المصئعل  الئثغض  لعجعد 
طآغث  بغظ  السعرغئ  الساتئ  شغ  افدوار  تعزغع  سطى 
طظ  وبأطر  باعجغه  إق  غثخض  لط  المةرم  لطظزام 
لئظان  شغ  وتجبعا  ضإغران  طسعا  وبالاظسغص  أطرغضا 
لطبعرة  طآغث  وبغظ  المةرطئ،  وروجغا  وططغحغاتعا 
تروغدعا  الظعاغئ  شغ  سطغعط  لغسعض  وظفاصا؛  ضثبا 

والسغطرة سطغعا ضالسسعدغئ وترضغا وصطر وغغرعا.
طظ  غماطضعن  الحام  أعض  ضان  شصث  بالمصابض  لضظ 
العسغ الصثر الثي طضظعط طظ إشحال ضض طثططات 
لطتفاظ  خقلعا  طظ  تسسى  والاغ  وأدواتعا،  أطرغضا 
سطى ظزام السمالئ واإلجرام شغ دطحص... ورأغظا ضغش 
سطى  وسغعط  سظ  طزاعراتعط  شغ  الحام  أعض  سئر 
الحام،  بعرة  ضث  أطرغضا  والاآطر  الضفر  رأس  طعصش 
ساحه  الثي  اإلجرام  ضض  وراء  تصش  الاغ  عغ  وأظعا 
وصاجى طظه أعض الحام، شضاظئ تسمغئ إتثى الةمع 
طظ  تصثك  غحئع  ألط  (أطرغضا  بسظعان:  خرجئ  الاغ 

دطائظا؟) وذلك باارغت ٢٠١٢/١٠/١٩م.
لصث ضان عثا العسغ عع الخثرة الاغ تضسرت سطغعا 
ضث  أطرغضا  تاضاعا  الاغ  والمآاطرات  المضائث  جمغع 
وافدوات  الثطط  طسزط  ظاغةاه  شاظضحفئ  البعرة 
الاغ اجاثثطاعا؛ بثءا طظ المةامع الثولغ وطةطج 
افطظ وتصعق اإلظسان، إلى الةاطسئ السربغئ وتضام 
الفظادق  وطسارضئ  بارضغا  طرورا  السمقء،  السرب 
أبظاء  ترره  حئر  ضض  جطمعا  الثغظ  شخائطعا  وصادات 
البعرة  عثه  باتئ  تاى  الجضغئ...  بثطائعط  البعرة 
ضض  شدتئ  الاغ  الفاضتئ  الضاحفئ  بالبعرة  تسرف 

سمغض وضحفئ ضض طساعر.
بعرة  اظاخار  خطر  غثرضعن  وأدواتعا  أطرغضا  وفن 
شصث  سطغعط  وبعاباعا  فعثاشعا  وتتصغصعا  الحام 
خاضعا عثا الخراع سطى أظه خراع وجعد واجاثثطئ 

أطرغضا ضض ضغثعا وإطضاظاتعا لطصداء سطى البعرة.
أبظائعا  ظفعس  طظ  البعرة  قظاجاع  تسسى  زالئ  وق 
بحاى العجائض وافجالغإ ضالصخش والاثطغر والاعةغر 
والاةعغع والارعغإ والاثعغش سئر أدواتعا وأتقشعا 
وطظ لش لفعط... تاى تعخطعط شغ الظعاغئ لمرتطئ 
غدمظ  والثي  تصثطه  الثي  السغاجغ  بتطعا  الرضا 
بصاء ظزاطعا السمغض وغصدغ سطى بعرة الحام شغرضى 

أبظاؤعا بالسعدة لتدظ الظزام المةرم طظ جثغث.
بالتض  وتسمغه  أطرغضا  له  تسعق  طا  جععر  عع  عثا 
السغاجغ افطرغضغ، وصث ظعر ذلك لطعاسغ طظث بثاغئ 
وسرف  أطظعا  طةطج  طظ  أخثرته  صرار  سئر  البعرة 

بالصرار رصط ٢٢٥٤ غعم ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٥.
لاظفغثه  أطرغضا  تسسى  الثي  السغاجغ  التض  وعثا 
تصغصاه  شغ  عع  البعرة  سطى  الصداء  بسث  جعرغا  شغ 
جط زساف؛ شعع جرغمئ ضئرى وحر طساطغر تئاع به 
ضض الادتغات السزغمئ والثطاء الجضغئ الاغ صثطاعا 
بثج  ببمظ  الماضغئ  السظعات  ذعال  الحام  بعرة 
تاى غرجع الظاس طظ جثغث لتدظ الظزام المةرم 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المخالح  عع  الثول،  بغظ  السقصات  غخعغ  الثي  إن 
الاغ تتثدعا الثولئ؛ سطى ضعء طا ترغث تتصغصه، أو 
ترغث تماغاه طظ أعثاف؛ تتمطعا لطتطئئ الثولغئ بما 
تضعن  المخالح  وعثه  الثارجغئ.  بالسغاجئ  غسمى 
طئثئغئ؛ ضظحر رجالئ افطئ وصغمعا، وصث تضعن طادغئ 
غظغئ  طظاذص  أو  اجاراتغةغئ،  طظاذص  سطى  ضالسغطرة 

بالمعاد الثام، أو شاح أجعق تةارغئ وغغرعا.
الثوغقت  سطى  الصعل  عثا  ظطئص  أن  أردظا  إذا  ولضظظا 
الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ؛ والسعدان ججء طظعا ظةث 
أن عثا افطر ق غظطئص سطغعا، بض عغ دوغقت أظحأعا 
عثطه  بسث  بالعضالئ  أو  بظفسه  وتضمعا  المساسمر، 
الثولئ السزمى الاغ ضاظئ تةمع عثه الثوغقت؛ دولئ 
الثقشئ، بط خظع رجاقً جطمعط السططئ حضطغاً، وضاظئ 
السططئ الفسطغئ بغثه، سئر جفاراته شغ عثه الثوغقت، 
عثه  تضام  الجطان  طظ  الصرن  غصارب  طا  طظث  شزض 
الثوغقت طةرد سمقء؛ غظفثون جغاجات أجغادعط سطى 

حسعبعط، وشغ أغطإ افتغان تظفث بالصعر والةئروت.
والسعدان باسائاره طساسمرة برغطاظغئ، ضان العجط 
دخطئ  وسظثطا  لئرغطاظغا،  تابساً  تصرغئاً  ضطه  السغاجغ 
أطرغضا شغ تطئئ الخراع الثولغ لط غضظ لعا رجال شغ 

شغ  شخظسئ  الةغح  سطى  اسامثت  ولثلك  السعدان 
داخطه رجاقً لعا غأخثون السططئ سظ ذرغص اقظصقبات 
السسضرغئ، ضان آخر عثه اقظصقبات اظصقب سمر الئحغر 
أضبر  أطرغضغاً  سمغقً  الئحغر  تضط  واجامر  سام ١٩٨٩م، 
إخقص،  أغما  فطرغضا  شغعا  أخطص  ساطاً،  بقبغظ  طظ 
وظفث لعا ضض طحارغسعا شغ السعدان، وضان طظ أخطر 
بالضاطض  خدعسه  عع  فطرغضا  الئحغر  ظزام  شسطه  طا 
شغ جرغمئ شخض جظعب السعدان سظ حماله، وتعغؤئ 
اتفاصغئ  سئر  والافاغئ  لطامجغص  السعدان  أصالغط  بصغئ 
سظث  له  غحفع  لط  وغغره  ذلك  وضض  ظغفاحا،  الحآم 
الحئاب  وبثاخئ  الحسإ،  جمعع  بارت  سظثطا  أطرغضا 
ضث جغاجات الظزام اقصاخادغئ؛ الاغ أشصرت الظاس 
شصث  والئاذظئ،  الزاعرة  بمعارده  السعدان  غظى  رغط 
تثطئ سظه، فظعا ق تسامث سطى أحثاص بصثر اسامادعا 
سطى المآجسئ السسضرغئ، وعع طا تثث سظثطا اجاطط 
السططئ طةمعسئ طظ الةظراقت، الثغظ أخئتعا شغما 
برغطاظغا  وفن  السسضري،  بالمةطج  غسمعن  بسث 
تسطط أن السسضر عط رجال أطرغضا، شأوسجت إلى صعى 
الترغئ والاشغغر أن تثطش البعرة طظ الثغظ باروا سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية السودان ينفذ وقفة احتجاجية
رفضًا للنص على فصل الدين عن الدولة في الدستور
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افربساء ٢٨ طظ طترم ١٤٤٢ عـ المعاشص ١٦ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٣٠٤

أطاضظ  شغ  طاسثدًا  تراضًا  الطغئغئ  افزطئ  تحعث 
"بالمحاورات"  وخفئ  لصاءات  حضض  غأخث  طاسثدة 
بأظعا  اّدساٍء  شغ  الماظازسغظ  بغظ  لطتعار  تمعغثًا 

طصثطات لطتض السغاجغ.
المحاورات  وعثه  التراك  عثا  عض  السآال:  ولضظ 
طظ  أوقً  عع  أم  لفزطئ؟  تصغصغ  تض  إغةاد  أجض  طظ 
وباظغًا:  أطرغضغًا"؟!  الفاضغ  العصئ  شغ  "الطسإ  صئغض 
إظعاء  بدرورة  المتطغئ  افذراف  حسعر  طظ  بثاشع 

افزطئ أم أظعط ق غمطضعن ذلك؟
بارتغإ  ضطه  التراك  عثا  غضعن  التال  عثا  وشغ 
طسرشئ  طظ  بث  شق  افطرغضغ،  الراسغ  طظ  وتضطغش 

العثف الثي غصعد إلغه عثا التراك.
ضطظا اآلن غثرك أن المعغمظ سطى المحعث والماتضط 
أخئح  الثولغئ  افذراف  بصغئ  وتأبغر  أطرغضا،  عع  شغه 
تتثغثًا،  وظخش  جظئ  صئض  سطغه  ضان  طما  أضسش 
سئر  الاترك  سطى  صادرغظ  غغر  أخئتعا  شالفرظسغعن 
قظضحاف  افرض،  سطى  والماعاجعغظ  الماثاخمغظ 
الثور الثئغث الثي ضاظعا غطسئعظه بغظ تفار وتضعطئ 
شغ  الساارة  خطش  طظ  غاترضعن  واإلظةطغج  العشاق. 
الشرف المزطمئ، غترضعن عثا وغصارتعن سطى ذاك 
وغصعطعن باصثغط المحارغع سئر طةطج افطظ، الاغ 

شغ غالإ افتغان تفحض "بالفغاع".
طظ  بث  ق  السابصئ  افجؤطئ  سطى  اإلجابئ  ولمسرشئ 

اجاسراض افسمال الةارغئ اآلن:
١- شغ ظعاغئ الحعر الماضغ أذطص شاغج السراج طئادرته 
بعصش إذقق الظار، وسصغطئ خالح طمبض الطرف الباظغ 
شغ الخراع أسطظ عع أغداً وصفاً إلذقق الظار شغ الغعم 

ظفسه، شغ دقله واضتئ بأن افطر دبر شغ الثفاء.
٢- بسث إسقن وصش إذقق الظار ظعرت الثسعات إلى 
التعار؛ شضاظئ الثسعة إلى تعار شغ المشرب شغ طثغظئ 
بعزظغصئ لمةمعسئ طظ برلمان ذئرق والمةطج افسطى 
لطثولئ، بط أسطظ شغ ٦ أغطعل/جئامئر سظ لصاء تحاوري 
وأسداء  الئرلمان  طظ  أسداء  غدط  الصاعرة  شغ  آخر 

المةطج افسطى وطسعط المساحار افطظغ لطسّراج.
٣- وشغ المثة ذاتعا، أسطظ سظ تعارات ضاظئ تاط شغ 
جظغش بغظ طةمعسئ غمبطعن تفار وأخرى تمبض سظاخر 
لط   - السراج  تضعطئ  سظ  طمبض  طع  السابص  الظزام 

تثضر أجماؤعط - تتئ إحراف بسبئ افطط الماتثة.
اجُاثسغ،  أو  أظصرة  إلى  سةض  سطى  السراج  جاشر   -٤
اإلسقم  شغ  ذضر  ضما  وظعصحئ  أردوغان  طع  واجامع 

"طساةثات افوضاع شغ لغئغا".
رئغج  المحري  خرح  أغطعل/جئامئر   ٧ باارغت   -٥
المشرب  شغ  غةري  "طا  بأن  لطثولئ  افسطى  المةطج 
شغ  لطتعار"،  تمعث  طحاورات  عع  وإظما  تعارا  لغج 

طتاولئ لتفر خط الرجسئ.
افطط  شغ  لغئغا  طظثوب  أغطعل/جئامئر،   ٧ شغ   -٦
الماتثة غئطس طةطج افطظ بأن ططغحغات تفار خرصئ 

وصش إذقق الظار أربع طرات خقل ٧٢ جاسئ.
شغ  طظثوباعا  لسان  سطى  أطرغضا  وذاك  عثا  صئض   -٧
طةطج افطظ ترشخ تصسغط لغئغا، طما غسظغ أن افطر 
شرظسا.  وخخعخا  افذراف،  بسخ  طظ  الاثاول  صغث 
وصش  خالح  وسصغطئ  السراج  بإسقن  أطرغضا  وترتإ 
إذقق الظار، صائطئ: "غةإ أن غصعد افذراف الطغئغعن 
اظاثابات  ظتع  السغاجغئ  المفاوضات  خقل  طظ  التض 
لغئغا  شغ  جاظةح  السقم  "سمطغئ  وتابسئ:  وذظغئ" 

سظ  وذلك  الافرصئ،  وسعاطض  الظسرات،  إتغاء  بالبًا: 
شغ  جاء  ضما  المتطغئ  الطعةات  وتأضغث  إبارة،  ذرغص 
السعداظغئ  الطشات  "اسائار   (٢٥) شصرة  افول  الئظث 
بعا  واقتافاء  تطعغرعا،  غةإ  صعطغئ  لشات  جمغسعا 
السعدان،  أعض  بغظ  الفرصئ  غةسض  طما  بالاساوي" 

وتثضغاعا سطى أجاس الطشئ.
سطى وتثة الئقد، وعغ  رابساً: وعثه افخطر جغاجغاً 
تص  غائسعا  والاغ  لطمظطصاغظ،  الثاتغ  التضط  إصرار 
جظعب  طع  تثث  ضما  اقظفخال  وعع  المخغر،  تصرغر 
السعدان، شصث تط تدمغظ التضط الثاتغ لطمظطصاغظ، 
ظفسعا؛  العقغئ  طظ  الثجاعر  وجظ  الاحرغع،  وجسض 
أي غضعن دجاعرعا طظفخًق سظ دجاعر الثولئ، وجسض 
اقتفاق أن غساظث الثجاعر (لطمظطصاغظ)، سطى دجاعر 
١٩٧٣م المسثل جظئ ١٩٧٤م، وبالاالغ غاط تسغغظ 
طالغاعا  وتضعن  ظفسعا،  العقغئ  داخض  طظ  العالغ 
طظفخطئ؛ طما غسظغ أن المائصغ شصط إسقن اقظفخال، 
إضاشئ لقتفاق افخغر غعم الثمغج ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م 
شغ  التطع  والمامرد  التضعطئ،  رئغج  تمثوك  بغظ 
والسطماظغئ  المخغر،  تصرغر  تص  أصّر  والثي  إبغعبغا، 
جضان  (غتافر   (٤) رصط  الئظث  شغ  جاء  ضما  الساشرة 
الثي  الراعظ،  بالعضع  افزرق  والظغض  الظعبئ  جئال 
سطى  اقتفاق  غاط  تاى  الثاتغئ،  التماغئ  غحمض 
الارتغئات افطظغئ طظ صئض أذراف الظجاع، وتاى غاتصص 
شخض الثغظ سظ الثولئ)، والئظث (٣) (غةإ صغام دولئ 
دغمصراذغئ شغ السعدان، ولضغ غخئح السعدان دولئ 
دغمصراذغئ تضرس تصعق جمغع المعاذظغظ، غةإ أن 
غصعم الثجاعر سطى طئادئ "شخض الثغظ سظ الثولئ"، 
وشغ غغاب عثا المئثأ غةإ اتارام تص تصرغر المخغر؛ 
الثغظغئ  الحسائر  وطمارجئ  والسئادة  السصغثة  ترغئ 
السعداظغغظ.  المعاذظغظ  لةمغع  بالضاطض  طضفعلئ 
أطا  رجمغ).  دغظ  وتتثغث  إصاطئ  لطثولئ  غةعز  ق 
الفغثرالغ،  التضط  سطى  اتفاصعا  ظص  شصث  دارشــعر 
وتتثغث خقتغات واخاخاخات تحرغسغئ، وتظفغثغئ 
بض  اقظفخالغ،  الصالإ  سطى  بعضسه  وذلك  لقصطغط، 
ذعإ اقتفاق المحآوم عثا أضبر طظ ذلك إطساظاً شغ 
وقغات  لضض  الفغثرالغ  الظزام  وضع  بأن  الاصسغط؛ 
السعدان، وذلك شغ الئظث (٢٥) الفصرة (٢)، وبالاالغ 
اظفخال  وبغظ  بغظظا  لغج  الظخعص  عثه  أطام  ظتظ 
طحروع  عع  ضما  دوغقت  لثمج  السعدان  وقغات 

المساسمر إق اإلسقن شصط.
إضساف  طظ  اإلظصاذ،  بثأته  شغما  اجامرارًا  خاطسًا: 
دطب  ذرغص  سظ  وذلك  وحرذطاعا،  المسطتئ  الصعات 
وتــثات،  حضض  سطى  الةغح  داخــض  الامرد  صــعات 
طظ  ظصطعا  وغمظع  أشـــرادًا،  ولغج  ضاططئ،  وضاائإ 
لطامثغث،  صابطئ  حعرًا   ٤٠ لمثة  الثطب  بسث  أطاضظعا 
شغ  افطــظ  تتفر  طحارضئ  صعة  إلظحاء  باإلضاشئ 
دارشعر طضعظئ طظ ١٢ ألش جظثي ٦ آقف طظ صعات 

الامرد و٦ آخرغظ طظ الصعات الظزاطغئ.
شغ  اظثراط  وعع  جثًا،  ظاعر  اقتفاق  عثا  واصع  إذًا 
طا  ضض  إلبساد  الساسغ  المساسمر  الضاشر  طحروع 
الصعاظغظ  شغ  اإلجــقم  رائتئ  طظ  بحغء  سقصئ  له 
السعدان،  طظ  تئصى  طا  تصسغط  وضثلك  والمةامع، 
جتغصئ  عاوغئ  إلى  بالسعدان  جغثعإ  طا  وعــثا 
أجعأ طما عغ سطغه اآلن، وطا ضان ذلك ضطه لغتخض 
التضط  َدجئ  شغ  وأدواتــه  الشرب  سمقء  وجعد  لعق 
سظص  طظ  طثرج  ق  ولثلك  السثاب،  جعء  غسعطعظظا 
إق  غعم،  بسث  غعطًا  سطغظا  تدغص  الاغ  الججاجئ  عثه 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  السمقء،  عآقء  بطفر 
سطى  الصادرة  وتثعا  عغ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
جمغسعط،  الظاس  ظسعس  الظاس،  أْخَغر  ترجسظا  أن 

 وظرساعط بالسثل الرباظغ

سظثطا تضش افذراف الثارجغئ سظ تشثغئ الخراع..."! 
غا لطسةإ ضأن بقدعا لغسئ عغ طظ غشثي الخراع 
وغغرعما  جطمان  بظ  وطتمث  السغسغ  سمقئعا  سئر 

طاشاضغئ سظ سمغطعا تفار!
الثارجغئ  افذراف  أسمال  بمعازاة  أظه  عظا  غفعتظا  وق 
بغظ  جئاق  عظاك  الثائرة،  السغاجغئ  والترضئ 

المافائطغظ طظ الماربتغظ طظ اجامرار افزطئ.
بغظ  تعزسئ  الاغ  الطصاءات  عثه  أن  ظقتر  وظتظ 
الصاعرة والمشرب وجعغسرا اظططصئ بسث خثور بغاظغ 
السراج وسصغطئ خالح لعصش إذقق الظار، ولط غمر سئر 

تفار "إسقطغا" لقغتاء لطحارع باظاعاء طعمئ تفار.
وتفتص  والتعارات  الطصاءات  عثه  شغ  وبالظزر 
بعا  افطمغئ  الئسبئ  وترتغإ  سظعا،  الخادرة  الئغاظات 
افطرغضغئ  وغطغاطج  جاغفاظغ  تخرغتات  شغ  المامبطئ 

ظةث أظعا تخإ شغ تتصغص جمطئ طظ افطعر:
١- تصخغر طثة رئاجئ السراج وبسخ طظ طسه.

إلى  أسداء  تسسئ  طظ  الرئاجغ  المةطج  تدغغص   -٢
رئغج وسدعغظ.

٣- جسض الرئغج والسدعغظ الممبطغظ لفصالغط البقبئ 
وإصطغط  ذرابطج  وإصطغط  برصئ  إصطغط  لطئقد؛  المضعظئ 
الةظعب غجان شغ حضض شغثرالغ طصثطئ لطاصسغط، إذا 

رأت أطرغضا شغ ذلك طخطتئ لعا.
٤- إصرار شارة اظاصالغئ جثغثة غساطغسعن طظ خقلعا 

تتصغص جمطئ طظ افعثاف:
أ- إظعاء السظاخر البائرة المصاتطئ بالصاض أو اقتاعاء.

إلضمال  السططئ  جثة  طظ  جثد  سمقء  تمضغظ  ب- 
المحروع الثئغث.

سائثات  شغ  المامبض  الئقد  اصاخاد  سطى  الصئخ  ج- 
طظ  وإخراجعا  الماتثة  افطط  غث  شغ  وجسطعا  الظفط 

غث السططئ شغما غحئه طا جرى شغ السراق.
وصث رتئئ السفارة افطرغضغئ شغ بغان ططعل أذاساه 
صظاة الترة السئئ بما جماه "اتفاصًا لغئغًا جغادغًا" بغظ 
افذراف الماظازسئ إلسادة تسغغر ظحاذات المآجسئ 
طظ  الاثطص  أعمغئ  سطى  طحثدة  لطظفط،  الطغئغئ 

"الاثخقت افجظئغئ" و"ضسر تطصئ الظعإ".
بسث عثا السرض لما غةري ق غسسظا إق أن ظصعل طا 
عثا  وخش  شغ  سمر  طتمث  افجااذ  السجغج  افخ  صاله 
الئاغغئ  الفؤئ  عثه  شغه  جاسثت  الثي  المرغر  العاصع 

الماتالفئ طع افجظئغ والماجضئ بعثه السططئ:
والمثخخات  والعظائش  الرواتإ  تصاجمعا  "لصث 
واقطاغازات وسابعا شغ افرخثة والمصثرات … بط باؤوا 
بالفحض الثرغع المرغع شغ تصثغط الثثطات افجاجغئ - 
افزطات  إدارة  سظ  وسةجوا  الترب،  إدارة  شغ   - وتاى 
الاغ تراضمئ وتعرذعا شغ اجاثاطاعا وضغسعا - تاى 
طعجضع  باعصغسات  ععاطحه   - الارضغ  تطغفعط  سطى 
وبرلغظ... وعا عط الغعم غمظتعن أظفسعط وأتجابعط 
- برضا جغثعط افطرغضغ - التص شغ الامثغث لفارة 
اظاصالغئ سئبغئ طداشئ لظ تجغث وذظظا وصدغاظا إقّ رعصاً".
ُموَسى  َقْوِم  ِمْن  َكاَن  َقاُروَن  ﴿إِّنَ  صارون  تال  تالعط 

َفَبَغى َعلَْيِهْم﴾ [الصخص: ٧٦]
ضاعض  سظ  المجور،  الععمغ  الرضام  عثا  إزالئ  "إن 
جعث  في  افول  العثف  عع  المظضعب  الئطث  عثا 
تصغصغ، غظططص طظ تترغر اإلرادة واجارجاع السغادة 
سطى  الئظغان  وتأجغج  افجظئغ،  سظ  باقظفداض 

 "اإلرادة الثاتغئ الترة

اتفاق جعبا اجامرار لضغث الضفار املساسمرغظ
وأدواتعط بالسعدان

والةئعئ  السعداظغئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  وصسئ 
اقبظغظ  غعم  الامرد،  ترضات  شغ  طمبطئ  البعرغئ 
شغ  افولى  بافترف  جقم  اتفاق  ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، 
تعصغع  غسصئه  السعدان،  جظعب  ساخمئ  جعبا  طثغظئ 

ظعائغ خقل طثة زطظغئ ق تاةاوز الـ٤٥ غعطا
أجاس  سطى  ُبظغ  الثي  اقتفاق،  عثا  شغ  جاء  طا  أعط 
(طسار  وعــغ:  طسارات  لثمسئ  الــســعدان  تصسغط 
طسار  الحرق،  طسار  المظطصاغظ،  طسار  دارشـــعر، 
ُجُرف  سطى  أجاس  وعثا  العجط)،  وطسار  الحمال، 
وتثة  طظ  تئصى  بما  اقظعغار  التامغئ  ظاغةاه  عار، 
السعدان، إذ إظه صام سطى طحروع الضاشر المساسمر، 

وعع تعغؤئ وقغات السعدان لطافاغئ والاصسغط.
أوقً: الاأضغث سطى تأجغج التغاة سطى أجاس تدارة 
طا  طظث  السعدان  تفارق  لط  والاغ  الضاشر،  الشرب 
طع  اقظاصالغئ  التضعطئ  اتفصئ  شصث  باجاشقله،  ُغجسط 
شغ  الصعطغئ  بالصداغا  غسمى  طا  تعل  المامردغظ 
بغظ  الاام  الفخض  "سطى   (٧) الفصرة  واتث  رصط  الئظث 
المآجسات الثغظغئ وطآجسات الثولئ"، وعثا طةرد 
اإلجقم،  أتضام  طظ  تئصى  طا  إلزالئ  لطظاس  تدطغض 
طظعا  خروجه  تاى  السعدان  اقجاسمار  دخعل  شمظث 
بةغعحه شصط، لط غضظ لطثغظ سقصئ بالثولئ جعى 
بسخ افتضام الئسغطئ الاغ بعثا الظص جغسمطعن 
 (٩) الفصرة  ظفسه  الئظث  شغ  وضثلك  إزالاعا،  سطى 
السعداظغئ  الععغئ  واتارام  "إصرار  سطى:  ظخئ  الاغ 
المسطمغظ  إبساد  غسظغ  طا  المعاذظئ"،  دولئ  وبظاء 
عغ  (السعداظعغئ)  وجسض  دغظعط،  سظ  السعدان  شغ 
إرضاء  شغ  إطساظًا  وذلك  غةمسعط،  الثي  افجــاس 
المساسمرغظ، وتشرغإ المسطمغظ، ولظ غظالعا بثلك 
إق السثط طظ السجغج الةئار، والرضض طظ عآقء الضفار.

والبروة،  السططئ  شغ  المتاخخات  تسمغص  باظغًا: 
زغادة  خقل  طظ  وذلك  لطتضط،  المظترشئ  والظزرة 
السقم  تعصغع  بسث  تئثأ  إظعا  إذ  اقظاصالغئ؛  الفارة 
الظعائغ، وتسامر لمثة ٣٩ حعرًا ضما ظخئ اقتفاصغئ، 
طا غسظغ أظه طظث تعصغع العبغصئ الثجاعرغئ والاغ لعا 
أضبر طظ سام لط تئثأ الفارة اقظاصالغئ بسث، وذلك طظ 
أجض إرضاء المامردغظ طظ خقل إحراضعط شغ التضط، 
ولثلك أسطععط ٢٥٪ طظ طةطج العزراء؛ أي خمسئ 
وزراء، وبقبئ أسداء شغ طةطج السغادة، وتمبغطعط 
بظسئئ ٢٥٪ طظ المةطج الاحرغسغ، وعغ ٧٥ طصسثًا 
طظ جمطئ ٣٠٠ طظ طصاسث الئرلمان، وطآخرًا ذرتئ 
الترغئ  (صعى  اقظاصالغئ  لطتضعطئ  السغاجغئ  التاضظئ 
إلى  الئرلماظغغظ  سثد  زغادة  بخثد  أظعا  والاشغغر) 
٤٥٠ تاى غخض التةط الضاطض لسسئ المئظى، وعثه 
عغ الظزرة الفاجثة ظفسعا الاغ ضاظئ جائرة سطغعا 
ض التضعطغ، جاء ذلك شغ  التضعطئ الئائثة شغ الارعُّ
الئظعد (٤، ٥، ٦) طظ اتفاق الصداغا الصعطغئ، وبالظسئئ 
لطمامردغظ  شغعا  البروة  تصسغط  غضعن  لطمظطصاغظ، 
ضاآلتغ: ٤٠٪ لطعقغئ ٦٠٪ لطمرضج لمثة ١٠ جظعات، 
باإلضاشئ لمظخإ والغ وابظغظ ظائإ والغ و٣٠٪ طظ 
إلى  إضاشئ  ضردشان،  غرب  زائثًا  العقغاغظ،  برلمان 
المظطصاغظ،  طظ  الصداء  رئغج  ظعاب  أتث  غضعن  أن 
ضردشان،  جظعب  طظ   ٪٥ غضعن  المثظغئ  والثثطئ 
و٣,٢٪ طظ الظغض افزرق، و٤,٣٪ طظ غرب ضردشان، 
اتفاق  شغ  ذلــك  جــاء  جــظــعات...   ١٠ لمثة  ــك  وذل
شضاآلتغ:  دارشعر  شغ  التضط  تصسغط  أطا  المظطصاغظ، 
لطمرضج،  و٣٠٪  دارشعر،  طسار  لمضعظات   ٪٤٠ غضعن 
و١٠٪ لطترضات افخرى المعصسئ سطى اقتفاق، و٢٠٪ 
فختاب المخطتئ. جئتان اهللا! أعض المعارد والبروة 
غاصاجمعا  البروة  وبصغئ   ٪٢٠ غسطعن  التصغصغعن 
عثا؟!  جقم  أي  والمامردون،  التضعطئ،  طةرطع 

وُضّمظئ عثه الةرائط شغ اتفاق دارشعر!

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس أتمث جسفرـ  ـ 

الطصاءات واملحاورات املاسثدة يف لغئغا
سظ طاذا جاامثخ؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ 
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شغه:  ورد  خئرا  ٢٠٢٠/٠٩/١١م)  ١٤٤٢عـ،  طترم   ٢٣ الةمسئ،  اإلخئارغئ،  افظاضعل  (وضالئ  طعصع  ظحر 
برساغئ  (إجرائغض)،  طع  ضاططئ  دبطعطاجغئ  سقصات  إصاطئ  سطى  اتفاق  إلى  الاعخض  الةمسئ،  الئترغظ،  "أسطظئ 
أطرغضغئ. جاء ذلك خقل اتخال عاتفغ جمع الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، والساعض الئترغظغ تمث بظ 
سغسى، ورئغج العزراء (اإلجرائغطغ) بظغاطغظ ظاظغاعع، وشص طا أشادت وضالئ افظئاء الرجمغئ لطممطضئ "بظا". 
وأضث ططك الئترغظ، خقل اقتخال، سطى "ضرورة الاعخض إلى جقم سادل وحاطض ضثغار اجاراتغةغ، وشصا 
اإلدارة  به  تدططع  الثي  المتعري  "بالثور  وأحاد  الخطئ".  ذات  الثولغئ  الحرسغئ  وصرارات  الثولاغظ،  لتض 
افوجط،  الحرق  طظطصئ  شغ  واقجاصرار  افطظ  وإتقل  السقم  سمطغئ  لثشع  الثؤوبئ  وجععدعا  افطرغضغئ 
وتسجغج السطط الثولغ". وبسث إسقن تراطإ، جاضعن الئترغظ الثولئ السربغئ الرابسئ الاغ وصسئ أو اتفصئ 

سطى تعصغع اتفاصغئ تطئغع طع (إجرائغض)، بسث طخر (١٩٧٩) وافردن (١٩٩٤) واإلطارات (٢٠٢٠)".
: إن عثا (السقم) المجسعم عع شصط بغظ افظزمئ وبغظ ضغان غععد، والحسعب اإلجقطغئ شغ تض 
طظه، وعثا غثرضه جغثا الروغئدات تضام المسطمغظ وغععد ضما جاء سطى لسان رئغج وزرائعط ظاظغاعع، 
وغآضثه طا ظحره طعصع سربغ٢١ ( تخثر وجط "بترغظغعن ضث الاطئغع" الارظث افول شغ الئترغظ، خقل 
الساسات الماضغئ، سصإ اإلسقن سظ تطئغع السقصات الئترغظغئ طع ضغان غععد. وظحر المشردون والظحطاء 
ظتع ٦٨ ألش تشرغثة تتئ وجط "بترغظغعن ضث الاطئغع"، تسئغرا سظ رشدعط قتفاق الاطئغع طع اقتاقل، 
والثي أسطظ سظه الظزام الئترغظغ، الةمسئ. وتئرأ الئترغظغعن طظ المعصش الرجمغ لتضعطاعط بالاطئغع 
طع اقتاقل، وجةض سثد طظ الظحطاء الئترغظغغظ تشرغثات بأجمائعط جاء شغعا: "أسطظ تئرئغ طظ اتفاق 
الاطئغع طع الضغان الخعغعظغ، وأسائره ذسظئ شغ صطإ الحسإ الئترغظغ وخغاظئ لادتغات افطئ".) وشغ 
افظزمئ  عثه  بضض  غضفروا  أن  المسطمغظ  سطى  واجئًا  بات  والثغاظئ،  بالاطئغع  المطغؤئ  افجعاء  عثه  ظض 
السمغطئ، وسطغعط أن غامسضعا بتئض اهللا الماغظ وأن غسمطعا طع تجب الاترغر قجاظعاض أطئ اإلجقم 
وجغعحعا إلجصاط عثه افظزمئ السمغطئ الثائظئ، وطتع عثه الخفتات السعداء طظ تارغت افطئ وتسطغر 

خفتات سج وجآدد تئثأ باترغر شطسطغظ ضاططئ طظ رجج غععد وإسادتعا درة تاج بقد المسطمغظ.

المسلمين حكام  الرويبضات 
يتنافسون في الخيانة والعمالة

وصع التجب الحغعسغ، والترضئ الحسئغئ – حمال – بصغادة سئث السجغج التطع، بأدغج أبابا، غعم افتث الماضغ، 
إسقظاً جغاجغاً ظص سطى تدمغظ طئادئ سطغا شغ دجاعر السعدان، طما ورد شغه أظه ق غةعز في تجب جغاجغ أن 
غآجج سطى أجاس دغظغ! وشغ عثا الخثد، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان: 
أن طظ غةإ طظسه طظ بث جمعطه وأباذغطه بغظ حئاب افطئ عع طظ غصرر وغمظع طظ السمض الثي غصعم سطى 
أجاس سصغثة افطئ وشضرعا! وحثد الئغان سطى: أن الثي أوخض الئقد إلى عثا الثرك الستغص طظ اقظتطاط 
والفحض عع افظزمئ والاحرغسات الاغ تدسعا الئرلماظات بسغثًا سظ طظعب اهللا وحرساه، فن عثه افتجاب - تاى 
الاغ تثسغ اإلجقم - تفخض الثغظ سظ الثولئ وتمارس الثغمصراذغئ الئاذطئ، شإن ضان بمئ طظع شطغضظ لعثه 
افتجاب والترضات المسطتئ الصائمئ سطى افجاس الثغمصراذغ الفاحض، ولع ضاظئ التغاة شغ السعدان تصعم سطى 
أجاس اإلجقم؛ شغ التضط والسغاجئ واقصاخاد وغغرعا، لما تةرأ تجب أو ترضئ طسطتئ غصعطان سطى غغر أجاس 
اإلجقم وغاثابران طع السثو وجفاراته أن غصررا شغمظ غسمض ضتجب جغاجغ، وطظ ق غسمض! وأوضح الئغان: أن 
التضعطئ اقظاصالغئ والعجط السغاجغ، والترضات المسطتئ المرتئطغظ بالشرب الضاشر، غسسعن لاةفغش طا تئصى طظ 
أتضام اإلجقم، طظ تغاة الظاس، وغرغثون أن غطفؤعا تجب الاترغر، لغظحطعا شغ الزقم لاظفغث طثططعط، لضظ 
أّظى لعط ذلك، وافطئ أخئتئ أصرب إلى ظعداعا سطى أجاس اإلجقم طظ أي وصئ طدى؟ وخاط الئغان بالصعل: 
إن الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة والسائثة صرغئاً بإذن اهللا جادع تثًا لمبض عثه المعازل وترد الضاشرغظ 

المساسمرغظ وأذظابعط وسمقءعط سظ بقدظا خائئغظ، وتصغط التغاة ضطعا سطى أجاس سصغثة اإلجقم السزغط.

جماعات تقوم على أساس الكفر وتتخابر مع سفاراته
تسعى لمنع قيام األحزاب على أساس اإلسالم في السودان!!
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 السثد ٣٠٤     ٣افربساء ٢٨ طظ طترم ١٤٤٢ عـ المعاشص ١٦ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ

بتث وزغر الثارجغئ افردظغ أغمظ الخفثي، طع أطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ شغ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ 
والثائط  والحاطض  السادل  السقم  تتصغص  أن  الخفثي  وأضث  الفطسطغظغئ،  الصدغئ  تطعرات  سرغصات  خائإ 
السغادة  ذات  المساصطئ  الفطسطغظغئ  الثولئ  تةسغث  غدمظ  الثي  الثولاغظ  تض  ذرغصه  اجاراتغةغ  خغار 
سطى خطعط ٤ تجغران/غعظغع ١٩٦٧ وساخماعا الصثس الحرصغئ. وإزاء ذلك سطص المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بالصعل: ق غاخعر الخفثي وسرغصات وباصغ جاجئ المظطصئ افصظان، 
الثول  طتثدات  ووشص  السطمغئ  بالعجائض  إق  الشاخإ،  غععد  ضغان  طع  لطخراع  تًق  اقجاسمار،  خظائع 
حأن  طظ  أن  زورا  عآقء  وغجسط  الثولاغظ!  تض  أو  الثولئ  تض  خغار  شغ  المتخعرة  اقجاسمارغئ  الشربغئ 
طبض عثه التطعل أن تعجث افطظ واقجاصرار شغ المظطصئ وشغ طصثطاعا بالطئع أطظ ضغان غععد! لضظ طا 
غاةاعطه عآقء الساجئ أن بمرة خظعسعط العتغثة وجبّععط سطى رضئعط سطى سائات غععد سطى طثى سصعد 
طظ الجطان، ضاظئ اظئساث رائتئ المعت طظ تتئ أظصاض المظطصئ المثطرة بفسض جغاجات غععد اإلجراطغئ. 
وق  جئظاء،  رسادغث  جاجئ  طظ  خظسه  غمضظ  ق  المظطصئ  شغ  واقجاصرار  افطظ  إلغةاد  العتغث  الطرغص  إن 
بمظح ضغان غععد شرخئ لطئصاء، بض بصادة سزام غصعدون جغعش افطئ قجاؤخال ضغان غععد طظ العجعد، 
اقجاسمارغئ  الثول  طظ  رساتعط  أغادي  وبار  السربغئ،  الدرار  طمالك  تضام  طظ  تماتعط  دابر  وغصطسعن 
الشربغئ، وإسادة السططان المسطعب فطئ اإلجقم لاسعد إلى وضسعا الطئغسغ تتثد لطسالط طساره وطخغره 

وتئاحر سمطعا شغ ظحر افطظ واقجاصرار المفصعد سطى المساعى السالمغ، وطا ذلك سطى اهللا بئسغث.

طترم ١٤٤٢عـ،  السئئ، ٢٤  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
الغعم  خئاح  اظططصئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٩/١٢م) 
السئئ طفاوضات السقم افششاظغئ بغظ التضعطئ وترضئ 
دولغ  بتدعر  الثوتئ،  الصطرغئ  الساخمئ  شغ  ذالئان، 
والةادة  بالاارغثغئ  وخفئ  خطعة  شغ  ضئغر،  وإصطغمغ 
ظتع إتقل السقم المساثام شغ أششاظساان. وشغ ضطماه 
باشاااح المفاوضات، صال رئغج المضاإ السغاجغ لترضئ 
تتصغص  غرغثون  إظعط  برادر  الشظغ  سئث  المق  ذالئان 

السقم واقجاصرار شغ الئقد، وإظه غةإ افخث شغ اقسائار طخالح ضض أذغاف الحسإ، طآضثا أظه ق بث أن تضعن 
أششاظساان دولئ طساصطئ. طظ جعاه، صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع - الثي حارك شغ طراجط اقشاااح 
بالثوتئ - إن الحسإ افششاظغ لثغه شرخئ تارغثغئ لئثء طسار جثغث لطئقد، طرتئا بالاجام ذالئان بسثم اجاداشئ 

"طةمعسات إرعابغئ" وطآضثا دسط بقده فششاظساان طعتثة وذات جغادة وشغ جقم داخطغ طع جغراظعا.
: لصث اجاطاسئ ترضئ ذالئان شرض وجعدعا وضسإ طساتات حاجسئ طظ أششاظساان ذعال السحرغظ 
جظئ الماضغئ، وعثا شحض سسضري أطرغضغ ذرغع جسطعا تسسى لةر ترضئ ذالئان إلى المفاوضات ضثغار 
وتغث لثروجعا طظ طساظصع أششاظساان عربا طظ العجغمئ. ضان غةإ سطى ترضئ ذالئان أن ق تاظازل فطرغضا 
ولطظزام افششاظغ الاابع لعا وأق تظثرط شغ عثه الطسئئ الصثرة، بض تسامر شغ تربعا ضث أطرغضا لادطرعا 
لطثروج ذلغطئ طضسعرة، خاخئ وأن عثه تسث أذعل ترب فطرغضا، وأزطاتعا الثاخطغئ الماقتصئ جاةئرعا 
سطى الثروج شغ ظعاغئ المطاف. ق غاعصع أن تثرج المفاوضات التالغئ بظاائب جرغسئ ولضظ طظ المآضث أن 
صغادة ذالئان صث أجصطئ ظفسعا شغ طساظصع ضاظئ شغ غظى سظه، وطا جاةطئه المفاوضات لظ غثثم شغ 

الظعاغئ إق أعثاف أطرغضا وخططعا شغ المظطصئ... شعق وسئ ذالئان سطى أتابغض أطرغضا الخطغئغئ؟!

عثه  وتسطصئ  والفساد،  والترطان  والةعع،  الزطط 
جثري  تض  أي  تدع  ولط  البائرغظ  ظععر  سطى  الصعة 
الئائث،  الظزام  خطفعا  الاغ  المجرغئ  افوضاع  لمسالةئ 
بض اظثرذئ شغ صسمئ السططئ طع السسضر، وأوعمئ 
البعار بأظعا بثلك صث أتئ لعط بالمثظغئ؛ أي بالتضعطئ 
المثظغئ الاغ غظادون بعا؛ سظثطا أتئ بتمثوك رئغسًا 
أن  إق  طآبرة.  تظفغثغئ  خقتغات  له  وجسطئ  لطعزراء، 
المعالغ  الةغح  جططئ  شغ  ظطئ  التصغصغئ  الصعة 
فطرغضا بعجعد (٥ طظعط شغ المةطج السغادي، وابظغظ 

شغ طةطج العزراء؛ وزغري الثاخطغئ والثشاع).
العبغصئ  وشص  السعدان  شغ  التضط  أن  ظةث  عضثا 
اقتتاد  شغ  أطرغضا  سمقء  خاغعا  الاغ  الثجاعرغئ 
بغظ شرغصغظ  افشرغصغ ظةث أن عثا التضط خار حضقً 
خارجغئ  وبعقءات  طافاوتئ،  بخقتغات  طاحاضسغظ، 
أطظغًا  الئقد  وضع  سطى  اظسضج  طما  طاخارسئ، 
واصاخادغاً، فن ضقً طظ الفرغصغظ غاربص باآلخر؛ شعا 
عع تمثوك غاعط الةغح بأظه غماطك أضبر طظ ٨٠٪ طظ 
المال السام، وغسظغ بثلك حرضات الصعات المسطتئ، بط 
غثرج الئرعان لغخش تضعطئ تمثوك بالفحض وأظعا 

ترغث تسطغص شحطعا سطى حماسئ الةغح.
شمظ الطئغسغ أن أطرغضا وبرغطاظغا لظ تاساغحا بعثوء 
شغ السعدان شمخالتعما طثاطفئ، وأدواتعما المتطغئ 
إلجعاض  اآلن  غسمض  ذرف  ضض  ولثلك  لعما،  تئع 
صئداعا  تتضط  تاى  شأطرغضا  اآلخر،  الطرف  تترضات 
سطى السعدان تسمض طظ أجض إشحال التضعطئ المثظغئ؛ 
تضعطئ تمثوك سئر الدشط اقصاخادي، باسائاره عع 
لاترك  الرئغسغئ  افجئاب  إن  تغث  لطحارع،  المترك 
اقصاخادي،  العضع  جعء  ضاظئ  الئحغر  ضث  الحارع 
باتسغظ  الظاس  وسثت  صث  ضاظئ  تمثوك  وتضعطئ 
لطدشط  ظاغةئ  شحطئ  ولضظعا  اقصاخادي،  العضع 
وبثاخئ  افوروبغغظ،  سطى  غفرضه  الثي  افطرغضغ 
ذات  طالغئ  طساسثات  أي  تصثغط  سثم  شغ  برغطاظغا 
صغمئ إق بسث رشع السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ 
(لقرعاب)، وعغ أي أطرغضا لظ ترشع اجط السعدان إق 
إذا ضمظئ أن السططئ خارت بالضاطض شغ غث رجالعا، 
ق غظازسعط شغعا أتث، شتضعطئ تمثوك أخئتئ اآلن 
طثظعصئ طظ أطرغضا، وتاى غضعن الثظاق أحث ذطئئ 
أطرغضا طآخرًا طظ تضعطئ تمثوك سئر وزغر خارجغاعا 
غععد  ضغان  طظ  صادطاً  السعدان  زار  الثي  بعطئغع، 
لقباجاز  التضعطئ  خظعع  تآضث  إحارة  شغ  طئاحرة، 
طع  الاطئغع  تمثوك  تضعطئ  طظ  ذطئئ  افطرغضغ، 

ضغان غععد لعضسعا شغ طعصش ترج، شضان أن اساثر 
تفعغدًا  تمطك  ق  اقظاصالغئ  التضعطئ  بأن  تمثوك 
لطصغام بمبض عثا السمض، عثا وضاظئ اإلدارة افطرغضغئ 
صائماعا  طظ  السعدان  اجط  برشع  تمثوك  تمظغ 
السعداء إذا دشع السعدان تسعغدات لدتاغا المثطرة 
بأخرى  له  خرجعا  بط  ودشع،  تمثوك  شأذسظ  ضعل، 
السفارتغظ  تفةغر  لدتاغا  تثشسعا  أن  بث  ق  وصالعا 
صال  أغام  وصئض  السقم،  ودار  بظغروبغ  افطرغضغاغظ 
إن  والظعاب؛  الحغعخ  طةطسغ  شغ  ظاشثون  أسداء 
إدارة تراطإ تعخطئ إلى اتفاق طئثئغ طع التضعطئ 
ودار  ظغروبغ  تفةغرات  تسعغدات  بحأن  السعداظغئ 
اقتفاق  أن  بعلغسغ  شعرن  ختغفئ  وظصطئ  السقم. 
غصدغ بثشع السعدان ٣٣٥ ططغعن دوقر ضثطعة أخغرة 
لحطإ اجمه طظ صائمئ (اإلرعاب)، وعضثا عغ أطرغضا 
وإظما تأخث شصط، وبثاخئ إذا وجثت  ق تسطغ حغؤاً 
ظفسه  الحغء  شسطئ  شصث  اآلخر،  الطرف  طظ  خدعساً 
طع تضعطئ الئحغر، وطّظاعط برشع اجط السعدان طظ 
شخض  سطى  سمطعا  إذا  (لقرعاب)  الراسغئ  الثول  صائمئ 

جظعب السعدان، وشسطعا ولط تسطعط حغؤاً.
الصغادي  المعثي؛  صطئغ  صاله  طا  عثا  غآضث  وطا 
بالمآتمر العذظغ المتطعل، ورئغج جعاز المثابرات 
شغ  ذضر  تغث  اإلظصاذ،  ظزام  بثاغات  شغ  السعداظغ 
طظعب  سظ  جألاه  سظثطا  افوجط،  الحرق  ختغفئ 
اظفخال  ظغفاحا، وأشدى إلى  تط شغ  الافاوض الثي 
الةظعب صال: "... واتئسئ جغاجئ السخا والةجرة وتمئ 
صغادة المفاوض السعداظغ إلى طسار غغر ختغح، بط 
السقم  شغ  المامبطئ  الةجرة  ظةث  ولط  السخا  ظةتئ 
طع  السقصات  وتطئغع  والمساسثات  العتثة  وأولعغئ 

أطرغضا، لصث اجاشفض افطرغضان السعداظغغظ".
تاثطى  ولظ  السعدان،  شغ  أطرغضا  جغاجئ  عغ  عثه 
تسث  شسازض  والسئغث،  السادة  جغاجئ  شعغ  سظعا؛ 
وتمظغ تضام السعدان، ولظ غةثوا طظعا حغؤًا، شعغ 
سج  اهللا  لصعل  طخثاصًا  السطاء،  ق  افخث  سطى  طساادة 
ْيَطاُن إَِالّ ُغُروراً﴾. وجض: ﴿يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الَشّ
المسطمغظ  وبقد  بقدظا  سظ  غرشع  أن  اهللا  ظسأل 
وأن  الضاشر،  الشرب  سمقء  الروغئدات؛  تضط  أجمسغظ 
تصطع  الظئعة؛  طظعاج  سطى  راحثة  بثقشئ  سطغظا  غمظ 
دابر الضاشرغظ، وتردعط سظ بقدظا خائئغظ، وتشجوعط 
﴿َوَطا  والعثى  الظعر  إلغعط  تاططئ  دارعط؛  سصر  شغ 

 ﴾َذِلَك َسَطى اهللاَِّ ِبَسِجغٍج
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تامئ: طساصئض السقصات افطرغضغئ السعداظغئ شغ ظض التضعطئ اقظاصالغئ

طع بسخ اإلجراءات الاةمغطغئ الاغ تتسظ طظ وجه 
ضتال  تالعا  شغخغر  الضالح  افجعد  المةرم  الظزام 
سطغعا  اقلافاف  تط  الاغ  البعرات  طظ  جئصعا  طظ 
وأسغث إظااج افظزمئ الئائسئ تاى أضتئ أجعأ طما 

ضاظئ سطغه صئض البعرات!
أظه  عع  افطرغضغ  السغاجغ  التض  عثا  شغ  طا  وأخطر 
اهللا  طرضاة  سظ  شغئسثظا  الثولئ  سطماظغئ  سطى  غآضث 
جئتاظه وتسالى وغطغض شغ سمر التضط الةئري الثي 
غتضط المسطمغظ وغساظعن طظه العغقت، وغترطظا طظ 
الئاذض  وتئطض  التص  تتص  الاغ  ربظا  حرغسئ  تتضغط 

وغظاصط شغعا طظ ضض خائظ وسمغض.
إذا  وخخعخا  تمعت  ق  والفضرة  شضرة  البعرة  وفن 
تتاول  لثلك  افبطال،  أضئادعا  شطثات  بثطاء  جصغئ 
أطرغضا سئر تطعا السغاجغ المجسعم الصداء سطى عثه 
الفضرة شغ ظفعس أبظائعا، ولضظ عغعات عغعات أن 
عثه  سطى  شاصدغ  وطرادعا  لعثشعا  أطرغضا  تخض 
البعرة الاغ أخئتئ تةري شغ سروق الحغإ والحئاب 
وشغ دطاء أبظائعط وأذفالعط وترائرعط رغط ضض طا 

غساظغه الحسإ طظ تدغغص وترب ق ععادة شغعا.

وصث ضان لتجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه دور 
بارز؛ شعع الثي ساعث اهللا بط ساعث أعض الحام أن غسغر 
بعط وغظغر ذرغصعط وغضحش لعط تآطر افسثاء وطظ 
َتسّمعا زورا بافخثصاء، شضان طا ببه طظ وسغ طظارة 
فعض الحام تاى غخطعا إلجصاط الظزام المةرم وإصاطئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه.
ولضغ ظرد ضغث أطرغضا ق بث لظا طظ الاعضض سطى اهللا 
وتثه لظسامث طظه السعن والبصئ والبئات لظسغر سطى 

عثى وبخغرة ظتع طا غرضغ ربظا وغتصص سجظا.
واسغئ  جغاجغئ  صغادة  باتثاذ  إق  ذلك  غاتصص  ولظ 
خاتئئ طحروع رباظغ تسغر طسعا لاخض إلى عثشعا 
شغ  المةرم  الظزام  إجصاط  ظتع  شاصعدعا  اهللا  بإذن 
به  وسثظا  الثي  اإلجقم  تضط  طضاظه  وتصغط  دطحص 
رب السجة تئارك وتسالى وبحرظا به التئغإ المخطفى 
ِة»،  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت  سظثطا صال: «..ُث
لقجقم  شالمساصئض  اهللا؛  بتعل  لضائظ  ذلك  وإن 
طظ  شحطئ  ضما  السغاجغ  بتطعا  جافحض  وأطرغضا 
تضعن  لظ  والحام  اهللا،  بإذن  زوال  إلى  وعغ  صئض 

 جعى سصر دار اإلجقم

تامئ ضطمئ السثد: أطرغضا وتطعا السغاجغ إلى زوال والصادم لطحام عع اإلجقم

اللََّه   َّ ْلَقَ َوَلَ ُه.  ِمْ ُلُه  ْقَ َ ًا  َأَح  ُ ِ َ َفَال  ُه  ِمْ ُلُه  ْقَ َ  ْ ُ َلُه، َم ِج اٌن ُيَْ َ ُج ُه َتْ َ ْ ُه َوَ َ َ َبْ َم َيْلَقاُه َوَلْ ْ ْ َي ُك ُل: َبَلى. َأَحُ َُق ؟ َ َ لَِّغ ًال َفَُ َ َرُس ْ ِإَلْ َع ْ َأْ َّ َلُه: َأَل َل ُق ُُ َفَلَ ْ ُل: َبَلى. َفَ َُق ؟ َ َ ْل َعَلْ ِ َ َماًال َوُأْف ِ ْ ُأْع ُل: َأَل َُق اِرِه َفَال َيَ َ َ َ ْ ُُ َع ْ َ، َوَ ِِه َفَال َيَ ِإالَّ َجَهَّ ِ َ ْ ا الَّاَر َع ُل: اتَُّق ِيَّ  َُق ُ الَّ ْع ِ : َس ٌّ . َقاَل َعِ َ ٍَة. ِإالَّ َجَهَّ َِّ ٍة  َ ِل َ ِ َ ٍة  َ ْ َة َت ْ ِشقَّ ِ َ ْ ْ َل َ ٍة، َف َ ْ ِة َت قَّ ِ ِ ْ َف َوَل ُ ِة َحَّى َت َ ِ ْ اْل ُل ِم ِ َت َة َتْ َ َِّع ُ ال َأْي : َفَ ٌّ َ َقاَل َعِ ْ َز ِ ُ ََح ُ ْ اْفَ َ ِ ُ ْ اُف ِإالَّ اللََّه، َوُ َ َِة َال َت ْ َ ِيُّ َأُب ِاْل ُونَّ َما َقاَل الَّ ْ َحَاٌة َلََ ُ ِ ْ َاَل  ْ ، َوَلِ ُمَ ِ ُهْ ْب
فِِّه». ُج ِمْلَء َ ِ ْ ُ  ِ اْلَقاِس

الفرس  ساصئئ  ضاظئ  ضغش  صاذئئ،  الشرب  وظثضر 
الثغظ طجصعا رجالئ رجعل اهللا  شمجق اهللا ططضعط، 
وظصعل لضط إن تربضط سطى اإلجقم وإغثاءضط لظئغ 
اإلجقم جاضعن ساصئاه خجغًا شغ الثظغا وق أصّض طظ 
روطا،  وشاح  الفاتغضان  طئظى  شعق  السصاب  راغئ  رشع 
ردًا غطغص برجعلظا وتئغئظا ، وأطا شغ اآلخرة شثوصعا 

السثاب السزغط.
وخااطا ظصعل لطساخرغظ وطظ خطفعط: سطى رجطضط، 
ظتظ أبظاء أطئ طتمث  لظ ظظسى طظ أجاؤوا لظئغظا 
ججاء  سظ  بسغثًا  ججاؤعط  غضعن  ولظ  وضاابظا  ودغظظا 

طظ أجاؤوا لقجقم.
أسااب  سطى  الغعم  ظتظ  ظئحرضط  الثاام،  وخاتمئ 
وظظحر  ضطه،  السالط  ظزام  وجظشغر  جططاظظا،  اجارداد 
شدض  الظاس  ضض  وجغسرف  السالط  ربعع  شغ  اإلجقم 
رتمئ  اهللا  أرجطه  الثي  الظئغ  عثا  ؛  طتمث  وطضاظئ 
وظثغرًا،  وطئحرًا  حاعثًا  بالتص  اهللا  أرجطه  لطسالمغظ، 
وداسغًا إلى اهللا بإذظه وجراجًا طظغرًا، وجغثخض الظاس 
  َوالَْفْتُح   ِ اَبّ نَْصُر  َجاَء  ﴿إَِذا  أشعاجًا  اهللا  دغظ  شغ 
غعطعا  ْفَواجاً﴾ 

َ
أ  ِ اَبّ ِديِن  فِي  يَْدُخلُوَن  الَنّاَس  يَْت 

َ
َوَرأ

 جغسطط الثغظ ظطمعا أي طظصطإ غظصطئعن

الفرظسغئ  الساخرة  إغئثو"  "حارلغ  ختغفئ  أسطظئ 
شغ   ، طتمث  لطظئغ  الضارغضاتعر  رجعم  ظحر  إسادة 
الثغظ  الةعادغغظ  حرضاء  طتاضمئ  بثاغئ  غعم  ظفج 
ظفثوا اقساثاء الثي أوصع ١٢ صاغق طظ عغؤئ تترغرعا 

شغ بارغج شغ ٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٥م.
غصعل التص تئارك وتسالى ﴿َولَن تَْرَضى َعنَك الَْيُهوُد 

َوَال الّنََصاَرى َحّتَٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم ...﴾.
أجض، ضض عثا التصث سطى اإلجقم وظئغ اإلجقم، وضض 
عثا الصاض المبثظ شغ المسطمغظ شغ ضض طضان، وضض 
برواتعط،  وظعإ  المسطمغظ  بقد  سطى  العةعم  عثا 
ولطمآطظغظ،  ولرجعله  هللا  الساشر  السثاء  عثا  وضض 
ضض عثا وغغره طظ أجض طظع سعدة اإلجقم إلى واصع 
اإلجقطغئ  افطئ  طتاوقت  إتئاط  أجض  وطظ  التغاة، 
الةادة إلصاطئ دولئ الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
ضض عثا وغغره طظ أجض الخث سظ جئغض اهللا، وإبصاء 
الةحسئ،  الرأجمالغئ  لسططان  خاضسا  بأجره  السالط 

وطظ أجض ظخرة الحر وصاض بثرة الثغر شغ الظاس.
عثه  الساخرة:  الختغفئ  تطك  سطى  لطصائمغظ  وظصعل 
بداساضط ردت إلغضط، وظجغثضط بأن افطئ اإلجقطغئ 
اجارداد  سطى  طدى  وصئ  أي  طظ  أضبر  طخممئ 
طفصعداتعا، وطتاجئئ لخعص السغاجئ، طخثاصا لصعل 
الظئغ  الثي أخرجه الئثاري سظ سثي بظ تاتط صال: 
ِه اْلَفاَقَة،  ا ِإَلْ َ َ ِيِّ  ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل َف َ الَّ َا َأَنا ِعْ ، َهْل «َبْ ُّ ِل، َفَقاَل: َا َعِ ِ َّ َْع ال ِه َق ا ِإَلْ َ َ َّ َأَتاُه آَخُ َف َها. َقاَل: َفِإْن ُث ُ َعْ ْ َأَرَها َوَقْ ُأْنِْ : َل ُ َة؟ ُقْل َ ِ َ اْل ِة َحَّى َرَأْي َ ِ ْ اْل ُل ِم ِ َت َة َتْ َ َِّع َّ ال َ َ َحَاٌة َلََ ِ  ْ َاَل
ِي  ا َبْ َ ِ  ُ ًا ِإالَّ اللََّه. ُقْل اُف َأَح َ َِة َال َت ْ َ ِاْل َف  ُ َت
وا اْلَِالَد؟  َ َقْ َسعَُّ ي ِ ٍَِّئ الَّ َ ُدعَّاُر  ي: َفَأْي ِ َ َنْف ْ َ َوَ ْ ِ : ُ . ُقْل َ ْ ُز ِ ُ ُ َّ َ َ َحَاٌة َلُْفَ ِ ْ َاَل  ْ َ َحَاٌة َوَلِ ِ ْ َاَل  ْ . َوَلِ ُمَ ِ ُهْ َ ْب ْ ِ ؟ َقاَل:  ُمَ ِ ُهْ ُ ْب ُْل ٍة َ َّ ٍ َأْو ِف ْ َذَه فِِّه ِم َ ُج ِمْلَء  ِ ْ ُجَل ُ َّ الَّ َ َلََ

ضض عثا تصث سطى اإلجقم واملسطمني 
ظِسثضط بأن شاح روطا عع الرد
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغطـ 

أما آن لحركة طالبان أن تعي على أالعيب أمريكا الصليبية؟!

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الثمغج، ٢٢ طترم ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/٠٩/١٠م) خئرا صال شغه: "أجصط سثد طظ 
الثول السربغئ، افربساء، المحروع المصثم طظ دولئ شطسطغظ، لطةاطسئ السربغئ ضث الاطئغع اإلطاراتغ (اإلجرائغطغ)".

آذاظعط  وجططاعا  الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ  صادة  أخّط  لطالما  إظه  ظصعل  ذلك  سطى  تسصغئا   :
طئادرة  أظعا  غصغظعط  رغط  لطسقم،  السربغئ  المئادرة  جمغ  بما  غاشظعن  وعط  التص  ضطمئ  جماع  سظ 
اظئطاح أطام غععد والشرب الضاشر المساسمر، وتثاذل سظ العصعف أطام طحارغسعط الاخفعغئ، وتفرغط 
بافرض المئارضئ شطسطغظ وطصثجات المسطمغظ شغعا، تاى إذا خرصاعا دوغطئ اإلطارات وغغرت "طئثأ 
افرض طصابض السقم" لغخئح "السقم طصابض السقم"، لط تساطع المظزمئ شغ الةاطسئ السربغئ تمرغر 
طةرد إداظئ "حضطغئ" لةرغمئ اإلطارات شغ الاطئغع طع ضغان غععد. وسطغه، شإن اجامرار طظزمئ الاترغر 
الفطسطغظغئ وجططاعا بالمطالئئ بعثه المئادرة الثغاظغئ عع إطسان شغ الافرغط وإخرار سطى الثغاظئ، 
وإذا ضان لثى صادة المظزمئ والسططئ ذرة طظ خردل طظ الترص سطى افرض المئارضئ شطغسطظعا خراتئ 

تثطغعط سظ المئادرة السربغئ واظستابعط الاام طظ عثا العضر الاآطري المسمى بالةاطسئ السربغئ.

جامعة الدول العربية وكر لتصفية قضية فلسطين

الضارغضاتعرغئ المسغؤئ لرجعل اهللا ، أضث  طةطئ (حارلغ إغئثو) الفرظسغئ ظحر الرجعم  تسصغئا سطى تضرار 
اهللا  رجعل  سظ  الحرسغ  الثشاع  أن  ختفغ:  بغان  شغ  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
 لظ غضعن إق سطى أغثي التضام الثغظ غتئعن رجعل اهللا ، وغتضمعن بما أظجله اهللا جئتاظه وتسالى، 
تغاتظا  سطى  اساثاءعط  غعصفعا  لظ  أسثاءظا  أن  وحثد:  وأطبالعط.  السمقء  باضساان  تضام  أغثي  سطى  ولغج 
وأرضظا ودغظظا وحرف ظئغظا  طا لط ظساسث درسظا، الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شطغعاخض ضض الثغظ أتئعا 
خاتط افظئغاء ، ولغخطعا لغطعط بظعارعط لغصغمعا الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ طظ خقلعا جغمةَّث اهللا 

جئتاظه وتسالى وغخان حرف رجعله ، وغحع ظعر اإلجقم العادي سطى السالط ضطه.

المكتب اإلعالمي لحزب التحرير/ والية باكستان
كيف يكون الرد على اإلساءة لرسول اهللا ؟

االستقرار في المنطقة ال يتحقق إال بالخالص من كيان يهود
وليس وفق مشاريع دول الغرب الكافر المستعمر!
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افربساء ٢٨ طظ طترم ١٤٤٢ عـ المعاشص ١٦ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٣٠٤

تطالإ  ووصفئ،  ختفغ،  طآتمر  سصث  طظ  وطتاطغظ،  صداة  اقبظغظ،  الفطسطغظغئ،  افطظغئ  افجعجة  طظسئ 
المتاطئ.  الشربغئ  الدفئ  وجط  اهللا،  رام  طثغظئ  شغ  المتاضط  طةمع  أطام  الفطسطغظغ"،  الصداء  بـ"اجاصقل 
وصال أتث الصداة، إن "افطظ الفطسطغظغ وضع تعاجج سسضرغئ، وطظع الصداة طظ العخعل إلى طئظى طةمع 
المتاضط". شغ جغاق طاخض اساثت صعات السططئ المةرطئ سخر غعم السئئ سطى العصفئ الةماعغرغئ الاغ 
دسا لعا وظزمعا التراك الةماعغري إلجصاط جغثاو، وذلك سطى دوار المظارة وجط طثغظئ رام اهللا... وبثلك 
برساغاعا  شطسطغظ،  شغ  المرأة  إشساد  طحارغع  ورساغئ  طساظثة  شغ  طسامغائ  أظعا  المةرطئ  السططئ  تبئئ 
لطسغثاوغات وظحاذاتعا وتعشغر ضض سعاطض الراتئ والمساسثة لطحرذطئ الاغ تثرج شغ طسغرات أو وصفات 
والامرد  والثروج  المسطمئ  افجرة  وتثطغر  الشربغئ  بالترغات  تظادي  وغغرعا  اهللا  رام  طثغظئ  وجط  شاضتئ 
ظساء شطسطغظ القتغ  شغعا  خرجئ  سطى العصفئ الاغ  تساثي  المصابض  وشغ  اإلجقطغئ،  أتضام الحرغسئ  سطى 
غظادغظ بالسفئ والطعارة ورشخ الاروغب لطفاتحئ وصعاظغظ جغثاو الشربغئ، تساثي سطغعظ بالشاز والعراوات 
واساصال أزاوجعظ وأبظائعظ! بثوره اجاظضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، 
به  صاطئ  طا  أّن  طآضثا  وأعطعا،  شطسطغظ  ظساء  طع  الاساطض  شغ  وعمةغاعا  السططئ  وصاتئ  السئارات  بأحث 
السططئ عع ظجر غسغر طظ طثططاتعا اآلبمئ لطافرغط بالسرض بسث أن شرذئ بافرض، وأّظعا جعف تمدغ 
تةث  لط  طا  المسطمئ،  المرأة  إشساد  شغ  والسغثاوغات  الةمسغات  طظ  المرتجصئ  طع  الثئغبئ  طحارغسعا  شغ 
السططئ  وجه  شغ  لطعصعف  شطسطغظ  أعض  ضض  داسغا  افحراف.  شطسطغظ  أعض  طظ  وجععا  شغ  تازطئ  وصفئ 
وطحارغسعا وجسغعا إلصرار صاظعن تثطغر افجرة شغ شطسطغظ المسمى "بصاظعن تماغئ افجرة طظ السظش".

ظحر طعصع (وضالئ طسا، اقبظغظ، ١٩ طترم ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م) خئرا وطما جاء شغه: "أغطصئ افجعجة 
افطظغئ، الغعم اقبظغظ، طتغط طةمع المتاضط شغ طثغظئ الئغرة وطظسئ صداة وطتاطغظ طظ دخعله، لسصث 
طآتمر ختفغ لطمطالئئ بتض المةطج اقظاصالغ والثسعة إلى تحضغض طةطج صداء أسطى دائط، ضثلك طظسئ 
وجائض اإلسقم والمآجسات التصعصغئ طظ الثخعل لمةمع المتاضط، طظ جاظئعا داظئ طآجسئ "التص" طظع 
الصداة والمتاطغظ ووجائض اإلسقم وطآجسات تصعق اإلظسان طظ دخعل طةمع المتاضط، وتابسئ طةرغات 
الصداة  ظثب  صرارات  أن  التص  وترى  سسضرغئ،  بضظئ  إلى  المتاضط  طظطصئ  وتتعغض  المةمع  أطام  افتثاث 
افجاجغ  الصاظعن  فتضام  اظاعاضًا  وتحضض  الصداة،  ظثب  لتاقت  الظاظمئ  والصعاسث  لطمئادئ  طثالفئ  جاءت 
بغظ  والفخض  الصداء  اجاصقل  طئثأ  سطى  خارخًا  اساثاًء  وتحضض  الصدائغئ،  السططئ  وصاظعن  الفطسطغظغ 

السططات، وتعثم صغط الظجاعئ والحفاشغئ ضأجاس لطتضط".
: إن عثه العاصسئ تضفغ دلغض سطى أّن سثم العصعف شغ وجه السططئ الفطسطغظغئ جغآدي إلى 
المجغث طظ غطرجاعا وسظةعغاعا وتشعلعا سطى أعض افرض المئارضئ شطسطغظ، وأّن حسارات الصاظعن 
والثجاعر والصداء والسطط افعطغ الاغ تاشظى بعا السططئ طا عغ إق أتخظئ ذروادة تدتك بعا سطى 
والمتاضط  والصرارات  شالصاظعن  وطساحعط،  تغاتعط  سطغعط  بعا  وتظشص  الظاس  طظ  والئسطاء  السثج 
والسططئ الاظفغثغئ والاحرغسغئ وافجعجة افطظغئ وضض طآجسات السططئ لغسئ جعى أدوات السخابئ 
المسماة بالسططئ الفطسطغظغئ، وعغ تسثر طظ تطك افتةار وافدوات ضق بتسإ التاجئ والتال لامرغر 
المآاطرات وتغاضئ المضائث وطتاربئ الظاس شغ دغظعط ودظغاعط وأسراضعط وأرضعط. شسطى ضض طثطص 

وحرغش أن غسطظ الئراءة طظ السططئ وأجعجتعا وصاظعظعا، شعغ حةرة خئغبئ ق تظئئ إق بمرا ظضثا.

افردن إىل أغظ؟
الةجء ٢٨

ولع لط غصض لرئغج تعظج أن الفرق بغظعما "خطعة" 
فخئح رئغسا لطعزراء.)

وغئثو أن الرئغج الاعظسغ وحى بسئث العادي المةالغ 
والثي سمض الظزام ضث ترحته لقظاثابات الئرلماظغئ 
بحضض سظغش وصعي لؤق غفعز تغث ضان غتّدر ظفسه 
لطتضعطئ الئرلماظغئ المعسعدة شصام الظزام بإجصاذه 
شغ اقظاثابات الظغابغئ وجمغع صعائمه التجبغئ والصعائط 
افخرى والاغ لغسئ سطى صعائط تجبه (الاغار العذظغ).

وغظصض المصال طبق شغ أتث اتافاقت السفارة افطرغضغئ 
بسمان تعجه السفغر بسآال إلى وزغر الخظاسئ افجئص 
والثي عع رجض أسمال بارز وخثغص طصرب طظ المطك 
أن  تساصث  "عض  صائق  بالظسإ  طسه  وغرتئط  التسغظ 
الحسئغئ  ذي  حئغقت  لغث  بالمعظثس  غرتإ  الحارع 
المطك  سظ  بثق  لــفردن  رئغسا  غخئح  أن  الضاجتئ 
صخر  إلى  السفارة  طظ  طسرسا  العزغر  خرج  التسغظ؟" 
المثابرات  طثغر  اجاثساء  وتط  المطك  وأبطس  رغثان 
المعضعع  طع  تساطض  الثي  الصغسغ  طخطفى  الفرغص 
بسث أن زار المعظثس لغث حئغقت طسجغا بعشاة وزغر 

الثاخطغئ افجئص جعدت جئعل.
أطرغضغ  وشث  عظاك  ضان  ظفسعا  الجطظغئ  الفارة  شغ 
السزط  غعجش  الظائإ  طع  والاصى  الةظعب  ــجور  غ
وتئادلعا التثغث تعل إطضاظغئ أن غخئح لغث حئغقت 
طظ  وطصئعق  طسصعق  طعصفا  ذلك  ضان  إذا  وطا  رئغسا 
إلى  المسطعطئ  ظصض  وتط  المسطمغظ،  اإلخعان  جماسئ 
جعاز المثابرات سطى الفعر سئر صظعات اتخال طفاعتئ 
المثابرات.  وجعاز  المسطمغظ  اإلخعان  جماسئ  بغظ 
ساد المطك التسغظ طظ زغارته طظ لظثن وخرح شغ 
المطار وفول طره: "أظا ظصغإ الظصئاء" شغ إحارة إلى 
غغره  أو  المعظثجغظ  لظصغإ  أعمغئ  وق  جططئ  ق  أظه 

شغ تضط الممطضئ.
افطرغضغئ  المثابرات  (ضاظئ  بصعله:  المصال  غثاط  بط 
أصعى  طظ  المةالغ  العادي  سئث  المعظثس  تخظش 
الحثخغات وأذضاعط وأصثرعط سطى إدارة الئقد ورص 
شغ  حئغقت  لغث  المعظثس  ووضسئ  خطفه  الخفعف 
طظ  بسخ  سظث  الدسش  ارتأت  بغظما  الباظغئ  المرتئئ 
اآلخرغظ وإن ضان الدسش أتغاظا طظ طاططئات الثخط).

المتاوقت افطرغضغئ لضظ اقجاراتغةغئ ذاتعا  شحطئ 
طسامرة وطظث سعث الرئغج افطرغضغ روظالث رغةان 
 ق تجال صائمئ طع تئثل الحثعص والمعاصش والجطظ

أطرغضا وسعاطض الافضك املاسثدة واملاةثدة
التطصئ السادجئ وافخرية

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

أوخــال  تظثر  الاغ  ــعر  افط أعــط  اجاسراض  بسث 
واتتاده  وتثته  وتعثد  أطرغضا،  شغ  المةامع 
لمفضرغظ  اآلراء  بسخ  اجاسراض  وبسث  باقظعغار، 
غاعصسعن  والاغ  وضااب؛  وجغاجغغظ  واصاخادغغظ 
خقل  وتحرذطه  وتفضضه  اقتتاد  عثا  اظعغار  شغعا 
اقتتاد  طع  تخض  ضما  تماطا  الصادطئ؛  الفارة 
عظا  والسرغخ  الضئغر  السآال  إلى  ظخض  السعشغاغ. 
اتتادعا؟  وتفضك  أطرغضا  اظعغار  بسث  طاذا  وعع: 
شغ  الرأجمالغئ  المظزعطئ  رأس  اظعغار  بسث  وطاذا 
إلغه  تظزر  الثي  الئثغض  عع  وطا  الرأجمالغ؟  السالط 
الئحرغئ؛ وخاخئ أن الضبغر طظ أتئاع الرأجمالغئ صث 
ظحأت  سظثطا  الماضغ،  الصرن  بثاغات  شغ  ترضععا 
الحرصغئ،  أوروبا  دول  طع  تخض  ضما  اقحاراضغئ، 
وضما تخض ضثلك طع أتئاع افتجاب اقحاراضغئ شغ 
بسث  اقحاراضغئ  ترضعا  بط  وأطرغضا،  الشربغئ  أوروبا 

اظعثاطعا شغ ظعاغات الصرن ظفسه.
طا  تساظغ  الئحرغئ  أخئتئ  وصث  الئثغض  عع  شما 
تساظغه طظ شساد الرأجمالغئ، تاى شغ سصر دارعا، 
ظطمعا،  بسئإ  لارضعا  ضئغر  تمطمض  عظاك  وأخئح 
لسظعات  به  ظــادت  لما  تتصغصعا  ســثم  وبسئإ 
طرضج  شغ  تاى  إظسان؛  وتصعق  ترغئ  طظ  ذعغطئ؛ 
الئثغض  عع  طا  وأطرغضا)؟  (أوروبـــا  المئثأ  عــثا 
صعاسثعا  طظ  الضبغر  وعثطعا  الظاس  صام  بسثطا 
وبسثطا  السعق،  ترغئ  طبض  الرئغسئ؛  وأشضارعا 
شغ  وافسمال  المال  رؤوس  بعثم  غظادون  خاروا 
شغ  المالغئ؛  وبارغج  لظثن  وأجعاق  جارغئ،  وول 
شغ  المثن  أرصى  تةعب  تاحثة؛  سارطئ  طزاعرات 

الئقد؟ تطك 
أن  عغ  إلغعا؛  ظخض  الاغ  الساذسئ  التصغصئ  إن 
غقئط  ظزام  وضع  سظ  ساججة  الئحرغئ  المئادئ 
والسثالئ  السسادة  وغتصص  سصعلعط،  وغصظع  الئحر، 
الظزط  عثه  أن  والسئإ  تغاتعط؛  شغ  والطمأظغظئ 
ولع  صاخرة.  بحرغئ  سصعل  ظااج  طظ  والمئادئ عغ 
العابطئ  المئادئ  عثه  ظحعء  تارغت  شغ  ظزرظا 
صام  صث  الرأجمالغ  الظزام  أن  لرأغظا  الساججة 
وافباذرة  الضظغسئ  ظطط  تةاه  غرغجغئ  شسض  ضردة 
والصادة  المفضرون  أراد  وسظثطا  الثغظ.  ورجــال 
طظ  اظططصعا  التغاة،  حؤعن  غظزط  ظزام  وضع 
شضرة تأبرت بالعاصع السابص، ولط ُتئظ سطى السصض 
بحضض ختغح؛ تأبروا بالسئعدغئ شغ ظض الضظغسئ؛ 
تغاتعط،  شغ  حغء  أبرز  وجسطععا  بالترغئ،  شظادوا 
بض جسطععا المسئعد افول شغ تعجعاتعط جمغسعا، 
الصعاظغظ  ضض  أجــاس  عغ  الترغئ  شضرة  شضاظئ 

الرأجمالغئ، بض أجاس التغاة شغ بقد الشرب.
شسض  ردات  سظ  سئارة  أغدا  شضاظئ  اقحاراضغئ  أطا 
الثقص  لطرغصئ  وظزرغات  الرأجمالغئ،  ظطط  سطى 
طظعا؛ تغث صام شغ أوروبا طفضرون، درجعا الظزط 
تعلث  فظعا  ظالمئ؛  أظعا  إلى  وخطخعا  الرأجمالغئ، 
السئعدغئ المالغئ طظ جثغث، وتعلث الطئصئ العاتثة 
الماتضمئ شغ ضض طراشص التغاة، بمسظى آخر خرجعا 
ظطط  سطى  صاطئ  الاغ  الرأجمالغئ  أن  عغ:  بظاغةئ 
الضظغسئ، وسئعدغاعا عغ أحث سئعدغئ وأضبر ظطما 
بأشضار  طظعا  الثقص  غةإ  لثلك  الضظغسئ،  طظ 
تظجع  الاغ  اقحاراضغئ،  الظزط  عغ  جثغثة  وظزط 
خفئ الاتضط والئرجعازغئ طظ عآقء الرأجمالغغظ... 
الثطأ  شغ  وصع  صث  الةثغث  المئثأ  أن  عغ  والظاغةئ 
الصاتض ظفسه الثي وصع شغه الرأجمالغعن طظ صئض؛ 
شسض  ردة  سطى  الةثغث  تفضغرعط  بظعا  أظعط  وعع 

غرغجغئ ضثلك، ولغج سطى السصض.

عع  الدائسئ؛  الاائعئ  الحسعب  لعثه  الئثغض  إن 
السثغث،  والافضغر  السطغط  السصض  سطى  طئظغ  طئثأ 
وغسسث  اإلظسان،  غخطح  طا  غسرف  رباظغ،  طئثأ 
الئحرغئ، وعع المئثأ اإلجقطغ؛ شعع وتثه الثغظ 
سطى  المئظغ  وتثه  وعع  الحاطض،  الضاطض  الرباظغ 
السصض؛ أي سطى تفضغر ختغح غصعد إلى إصظاع السصض 
والرحاد  العثاغئ  إلى  وغصعد  سطغه،  التةئ  وإصاطئ 
جظعات  المئثأ  عثا  الئحرغئ  جربئ  وصث  والسثاد. 
الطمأظغظئ  ططآعا  تغاة  ظطه  شغ  شساحئ  ذعغطئ؛ 

والسثالئ... واقجاصاطئ 
وبالفسض شإن الضبغر طظ الظاس شغ أوروبا وأطرغضا 
المتاضمئ  لمةرد  اإلجــقم  غائسعن  افغــام  عثه 
ظض  شغ  سثالاه  وق  تسظه  غــروا  ولــط  السصطغئ، 
الظاس  عآقء  رأى  لع  شضغش  سمطغ،  جغاجغ  ظزام 
تسظ اإلجقم، وسثالاه واجاصاطاه؛ شغ ظض دولئ 

سمطغا؟! تطئصه 
اإلجقم،  دغظ  ضبغرون  غربغعن  ضااب  طثح  لصث 
تص؛  حعادة  وحعثوا  وسثله،  اجاصاطاه  وطثتعا 
الئحر  تثطغص  سطى  الصادر  وأظه  التص،  الثغظ  بأظه 
المفضرغظ  عــآقء  وطظ  ظطط.  طظ  شغه  عط  طما 
شغ  ععظضئ  زغرغث  افلماظغئ  المساحرصئ  والضااب 
ضاابعا الحعغر "حمج السرب تسطع سطى الشرب"، 
ظعر  سطى  دغاظئ  أسزط  اإلجقم  (إن  صالئ:  تغث 
ودون  تتغج  بق  ظصعلعا  وإظخاشًا،  جماتًئ  افرض 
أن ظسمح لفتضام الزالمئ أن تططثه بالسعاد...). 
جمغث:  روبرتظ  اإلظةطغجي  المساحرق  وغصعل 
ودجاعر  الئقغئ،  شغ  آغئ  بضااب  أتى  طتمثًا  (إن 
واتث،  آن  شغ  والثظغا  والثغظ  والخقة  لطحرائع، 
تطعل  بإغةاد  خطغص  ضااب  الضرغط  الصرآن  وإن 
المساحرق  وغصعل  صاذئئ).  الئحرغئ  لمحضقت 
"طعث  ضاابه  شغ  ألئرطان؛  جعزغش  الظمساوي 
الفرغث؛  المبالغ  الظزام  عع  (اإلجــقم  اإلجــقم": 
طا  التاضر...  سخرظا  شغ  السالط  إلغه  غتااج  الثي 
الرجض  عثا  طبض  بغظظا  غضعن  فن  الغعم  أتعجظا 
السزغط (طتمث)، شعع بتص أول طظ أظعى الافرصئ 
َأُخع  «اْلُمْسِطُط  حاطض  بسغط  صعل  شغ  السظخرغئ 
ضطمات.  بقث  شغ  الصدغئ  تض  لصث  اْلُمْسِطِط»؛ 
اظسصثت  السظخرغئ  الافرصئ  شمحضطئ  الغعم  أطا 
تاولئ  الضاإ  وطؤات  المآتمرات،  سحرات  بحأظعا 
المساحرق  ــرى  وغ شحطئ).  ولضظعا  طسالةاعا 
الفرظسغ دي جاجغ أظه (ق غعجث دغظ شغ السالط 
وخقتغاه  وتغعغاه  حمعلغاه  شغ  اإلجقم؛  طبض 
اإلجئاظغ  المساحرق  وغصعل  وطضان).  زطان  لضض 
عع  اإلجقم  (إن  "التغاة":  ضاابه  شغ  بظاام  أرغك 
شطع  وافطاظئ...  والخثق  والعشاق  العداسئ  دغظ 
المسطمغظ،  طع  خفعشظا  لعّتثظا  أظفسظا  أظخفظا 
لظا  أوجثعا  سمغاء،  سخئغئ  طظ  شغظا  طا  ولظئثظا 
وجظعا لظا طظ دشسئ به  ذوو المطاطع القععتغئ، 

الصعغط...). الطرغص  سظ  لطتغث  حععاته 
لصث حعث التص تئارك وتسالى حعادة سزغمئ بتص 
اقسعجاج والتغث سظ ذرغص الرحاد شصال جئتاظه: 

ّمَِن  بُنَْياَغُهم   ُ اّبَ تَى 
َ
َفأ َقْبلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  َمَكَر  ﴿َقْد 

تَاُهُم 
َ
َوأ َفْوقِِهْم  ِمن  ْقُف  الّسَ َعلَْيِهُم  َفَخّرَ  الَْقَواِعِد 

السالط  وإن  يَْشُعُروَن﴾،  َال  َحْيُث  ِمْن  الَْعَذاُب 
الرأجمالغ جغضعن طخغره اقظعغار سما صرغإ، وإن 
السظعات الصادطئ عغ جظعات الثغظ التص، وجغضعن 
طظ  جمغسا  لطئحرغئ  المظصث  عع  وجض  سج  اهللا  بإذن 
الاغ  الثول  حرور  وطظ  الرأجمالغ،  المئثأ  حرور 

 تثغظ به وسطى رأجعا العقغات الماتثة

أطرغضا  طتاوقت  سظ  السابصئ  التطصات  شغ  تتثبظا 
الاثخض شغ افردن، وبغظما ضظئ أتابع افخئار وجثت 
المطرصئ  جرغثة  شغ  ذوصــان  الفااح  لسئث  طصاق 
أن  شأتئئئ  افردن،  شغ  أطرغضا  طتاوقت  سظ  غضاإ 
حثخغات  (خمج  غصعل:  شغه،  جاء  طا  بسخ  أظصض 
الماضغ  الصرن  شغ  افطرغضغئ  العرصئ  ضمظ  ضاظعا 
تسإ  واجائثالعط  العاحمغ  المطضغ  الظزام  إلظعاء 
سمعطا  افوجــط  الحرق  خارذئ  تشغغر  اجاراتغةغئ 
وافردن خخعخا، والاغ بثأت طظث أضبر طظ بقبغظ 
ساطا ولضظ المطك التسغظ وطظ خقل جعاز المثابرات 

الصعي تساطض طسعط وأخرجعط بثضاء ودعاء.
ق غمضظ عظا الاأضغث أن ذلك تثث بسطط الحثخغات 
تضعغظ  وآلغئ  افطرغضغئ  المثابرات  ولضظ  ظفغعا،  أو 
طظ  الساتئ  سطى  بإظعارعط  دورا  لسئئ  الحثخغئ 
جعئ وظةاتاتعط شغ إبعار المآجسئ افطرغضغئ الاغ 
سغعظعا سطى تأعغض واجاصطاب الصادم دوطا جعاء شغ 
التغاة المثظغئ أو المآجسئ السسضرغئ ضان قشاا، ولعق 
شصث  افردن  لضان  وضئاذعا  افردظغئ  المثابرات  دور 

العاحمغغظ واظاعى تضمعط.)
بط غصعل إن تساطض الظزام طع الثطئ افطرغضغئ (ضان 
العصئ  ظفج  وشغ  حثغثة  بسظاغئ  طسعط  الاساطض 
افطان  خمام  العاحمغغظ  أن  "إحاسئ"  اجاثثطئ 
أعطغئ  لترب  افردن  غسرض  غأتغ  صث  طمظ  أغًا  وأن 
وتحاغئ، وطظ جعئ أخرى الاأضغث لطةاظإ افطرغضغ 
أن رتغض المطضغئ جغأتغ باإلخعان المسطمغظ الثغظ 
غصطصعن طداجع التطط اإلجرائغطغ. وشغ ظفج الفارة 
اجاظث المطك التسغظ إلى الاأغغث الئرغطاظغ خخعخا 
طظ تضعطئ طارجرغئ تاتحر)، شمبق غظصض المصال الثئر 
طخطفى  (الفرغص  افردظغئ  المثابرات  "ظصطئ  الاالغ 
الصغسغ) تثغث المعظثس سئث العادي المةالغ إلى 
زطغطه شغ دورات سسضرغئ شغ أطرغضا زغظ السابثغظ 
رئغج جمععرغئ تعظج، تغظ صال له أبظاء لصاء شغ 
جغادة  وبغظك  بغظغ)  (وغئثو  بغظ  "الفرق  تعظج: 
الرئغج خطعة". زار رئغج الثغعان المطضغ افردظغ 
سئَث العادي المةالغ وظصض إلغه رغئئ المطك التسغظ 
طةطج  رئغج  لمظخإ  أخرى  طرة  الارحح  سثم  شغ 
الظعاب وتحث الثولئ ضض صعتعا ضثه شغ المةطج، 
تتث  شغ  الظعاب  طةطج  برئاجئ  وشاز  رشخ  ولضظه 
سطغه،  السغطرة  تاط  لط  الثي  العتغث  وعع  واضح، 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 

مستميتة القضاة والحقوقيون لم يسلموا من تغول أجهزة سلطة عباس الفلسطينية  السلطة 
في رعاية مشاريع إفساد المرأة في فلسطين!

أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج بغاظا ختفغا اسائر شغه: أظه طظث تعصغع اتفاصغئ جسض "تعظج 
برتئئ تطغش فطرغضا طظ خارج الظاتع" جظئ ٢٠١٥، أضتئ تعظج صاسثة طاصثطئ لطصعات افطرغضغئ شغ حمال 
أشرغصغا، بثرغسئ تطعغر صثرات الضعادر افطظغئ الاعظسغئ شغ الترب سطى (اإلرعاب). وأضث: أن افخطر طظ ذلك 
طا خرح به الةظرال جاغفظ تاوظسظث صائث الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ بأشرغصغا، تعل إطضاظغئ "اجاثثام لعاء 
أطرغضغ لمساسثة صعات افطظ" شغ تعظج سطى خطفغئ افظحطئ السسضرغئ الروجغئ شغ لغئغا، وعع طا غسظغ 
ظّغئ أشرغضعم زغادة ظحر صعات صاالغئ شغ تعظج تتئ غطاء تثرغإ الصعات افطظغئ والسسضرغئ. واجاعةظ 
شغ  جغما  وق  البظائغ  الاساون  بثسعى  صرذاج،  صخر  شغ  الةظرال  لعثا  جسغث  صغج  الرئغج  اجاصئال  الئغان: 
برواتعا  وظعإ  أشرغصغا  سطى  لطعغمظئ  أخًق  ُخظسئ  أشرغضعم  أن  طع  (اإلرعاب)،  وطصاوطئ  السسضري  المةال 
وافطظغئ  السسضرغئ  والارتغئات  اقتفاصغات  بأن  الئغان:  وتثر  اإلجقم.  لمتاربئ  باإلضاشئ  أعطعا،  واجاسمار 
المئرطئ طع دول الضفر وسطى رأجعا أطرغضا عغ خغاظئ سزمى وترام حرسا، فظعا تسظغ جغطرة الضفار سطى 
المسطمغظ وبقدعط، وتسظغ أغدًا إساظئ عثه الثول الضاشرة سطى صاض المسطمغظ والاةسج سطغعط. وخاط 
الئغان طثاذئا أعض تعظج بالصعل: إن أطرغضا لظ تاعصش سظ جغاجئ الةجرة والسخا طع تعظج تاى ترشع 
السطط افطرغضغ سطى صطسئ طظ أرضظا السجغجة، ضصاسثة سسضرغئ لصعاتعا غصّثطعا لعط التضام السمقء، وإن 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  طسظا  غسمطعا  أن  والصعة  الرأي  أعض  وبثاخئ  عممضط  غساظعخ  الاترغر  تجب 

طظعاج الظئعة لظترر أرضظا وظساسغث صرارظا وجغادة حرع رّبظا، شئاإلجقم والثقشئ وتثعما خقخظا.

االتفاقيات العسكرية واألمنية المبرمة مع الدول االستعمارية
هي خيانة عظمى وحرام شرعا
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