
ظزط حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، بمثغظئ افبغخ، وصفئ اتاةاجغئ أطام طئظى طتطغئ حغضان، 
اتاةاجا سطى طظع السططات السعداظغئ إصاطئ طسرض لطضااب اإلجقطغ، بمغثان الترغئ، اجاظضروا شغعا طظع 
الثسعة إلى اإلجقم، سئر طظع طسرض لطضااب اإلجقطغ. ولصاء ذلك أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ السعدان، غعم الثمغج ٣٠ طظ رجإ ١٤٣٨عـ، المعاشص ٢٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧م، بغاظًا ختفغًا أضث 
شغ  طسعا  والسغر  أطرغضا،  رضا  ظغض  جئغض  شغ  طاٍض  وأظه  دسعته،  وتمطئ  اإلجقم  غتارب  الظزام  أن  شغه 
أطرغضا  أن  وأزقطه  لطظزام  الئغان  وصال  (اإلرعاب).  سطى  الترب  باجط  اإلجقم؛  سطى  الترب  وعع  طحروسعا 
لظ ترضى سظضط طعما شسطاط إلرضائعا تاى تضفروا باهللا خراتئ، وتائسعا ططاعا الضاشرة، صال تسالى: ﴿َولَْن 
ِي َجاَءَك  َّ ْهَواَءُهْم َنْعَد ا

َ
ِ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى ابَّ َُهوُد َوال اجََّصاَرى َح ْ َ َقْنَك ا تَْر

ِيَن يِف  َّ ٍّ َوال نَِصرٍي﴾، وإن ضظاط تثاشعظعط، شاثضروا صعل اهللا سج وجض: ﴿َفرَتَى ا ِ ِ ِمْن َو ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابَّ
َفُيْصبُِحوا  ْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ 

َ
ْو أ

َ
َ بِالَْفْتِح أ ِ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ َ ابَّ ْن تُِصيبََنا َدائَِرٌة َفَع

َ
َ أ ْ قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُسارُِعوَن فِيِهْم َفُقولُوَن خنَ

ْغُفِسِهْم نَاِدِمنَي﴾. وخطص الئغان إلى الصعل إظظا شغ تجب الاترغر، جظزض ظصغط التةئ سطى 
َ
وا يِف أ رَسُّ

َ
بَلَ َما أ

عآقء التضام، الثغظ غسارسعن شغ إرضاء الشرب الضاشر، وغتضمعن بشغر طا أظجل اهللا، وغخثون سظ جئغض 
اهللا، وغئشعظعا سعجًا، ظتمض دسعة الثغر، دسعة اإلجقم السزغط، طساخمغظ بضاابه وجظئ ظئغه، ساططغظ طظ 
وآن  زطاظعا،  أذض  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ،  التغاة  اجاؤظاف  أجض 

ِ الُْمْؤِمننَِي﴾.
ِ َوَفْتٌح َقِريٌب َوبرَشِّ ْخَرى حُتِبُّوَغَها نرَْصٌ ِمَن ابَّ

ُ
أواظعا، ﴿َوأ

المظئبصئ  افتضام  تعجإ  السغاجغئ  اإلجقم  سصغثة  إن 
وأن  ضاطًق،  اإلجقم  غطئصعا  أن  المسطمغظ  وسطى  سظعا 
ُغصغمعا سطى أجاجه ضغاظًا ذاتغًا إجقطغًا طامغجًا، وأن َغْئظعا 
طةامسًا شرغثًا عع المةامع اإلجقطغ، ضما تعجإ سطغعط 
أن غضعظعا أطئ إجقطغئ واتثة، طعما اخاطفئ أجظاجعط 
الاغ  اإلجقطغئ  السصغثة  تةمسعط  وألعاظعط،  وأسراصعط 
والترام،  بالتقل  التغاة  شغ  ظزرعط  وجعئ  وّتثت 
وإلخثار  وافتثاث  لطعصائع  لظزرتعط  طصغاجًا  وجسطاه 

التضط سطغعا، شغ ظض دولئ واتثة.
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تطاوغظ... تفاجأ اقجاسمار
وتربك التضعطئ

بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

شغ خاام شسالغاته إتغاء لطثضرى الـ٩٦ لعثم الثقشئ، 
وجه تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ ظثاء 
اجاظعدعط  وجغعحعا  لفطئ  افصخى  المسةث  طظ 
شغعا لطسمض إلصاطئ الثقشئ الاغ اسائرعا تمبض جئغض 
خقخعط وتض صداغاعط وتمبض صعتعط بسث ضسفعط 

وأطظعط بسث خعشعط... وطما جاء شغ الظثاء:
الحام: أخابضط بقء سزغط، وتضالإ سطغضط  غا أعض 
الحرق والشرب، والصرغإ والئسغث، وق ضاحش لشمضط 
إق اهللا، شاخثصعا اهللا السزغط غظخرضط وغثعإ غغر 
جمغسا  اهللا  بتئض  واساخمعا  اهللا  اخثصعا  صطعبضط، 
المسطمغظ  وتضام  وروجغا  أطرغضا  تئائض  وذروا 
الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  شعتثعا  اهللا...  غسجضط 

ذرغص خقخضط وسجتضط، وطرضاة ربضط.
وإغران  السسعدغئ  تضام  اظئثوا  الغمظ:  أعض  غا 
ووجاذاتعط، واذرتعا أرضا تطعل أطرغضا وبرغطاظغا 
وطحارغسعط، واجامسعا سطى ذاسئ اهللا وإصاطئ دغظه... 
ووتثوا خفعشضط إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. 
سثوضط،  عغ  أطرغضا  باضساان:  شغ  افخغار  أغعا 
شاظئثوا سمقء أطرغضا، وظاخروا أولغاء اهللا واسمطعا طع 
تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
اهللا  رجعل  طسرى  إلى  وجغعحضط  جمعسضط  جاصعد 

طضئرغظ طتررغظ طظخعرغظ بإذن اهللا تسالى. 
إغران  وتضام  تضاطضط  سطغضط  تآطر  السراق:  أعض  غا 
بغظضط  الطائفغئ  شأذضعا  المةرطعن،  أطرغضا  سمقء 
واجائاتعا الثطاء وافسراض والترطات، شاخثصعا اهللا 
واظئثوا الطائفغئ وسمقء أطرغضا واساخمعا بتئض اهللا 
عغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  أن  واسطمعا  جمغسا، 

جئغض سجتضط ووتثتضط ورشع الزطط سظضط. 
المئارضئ  الئصسئ  عثه  طظ  ترضغا:  شغ  افعض  أغعا 
ظساظخرضط إلصاطئ دغظ اهللا، ظساظخرضط لاترغر بغئ 
المصثس وتطعغره طظ رجج غععد، ظثسعضط إلصاطئ 
جغرة  لاسغثوا  جثغث  طظ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
الصادة افخغار شغفاتعا روطا ضما شاتعا الصسطظطغظغئ.

ضان  لصث  الضظاظئ:  أرض  طخر  شغ  المسطمعن  أغعا 
اظططصئ  جظعدضط  شاطك  سزغما،  باإلجقم  حأظضط 
بغئ  تترغر  شضان  الخطغئغغظ  لثتر  دغارضط  طظ 
المصثس، شاظفدعا غئار الثعف سظضط وزلجلعا سروش 
الطشاة واخثصعا اهللا شغ إصاطئ دغظه غظخرضط وغبئئ 

أصثاطضط.
والمشرب  والمحرق  التةاز  شغ  المسطمعن  أغعا 
إلصاطئ  عممضط  ظساظعخ  افرض:  بصاع  ضض  وشغ 
شاظخروا  افصخى،  المسةث  طظ  ظظادغضط  اهللا،  دغظ 
صعتضط  الثقشئ  عغ  أصثاطضط،  وغبئئ  غظخرضط  اهللا 
وعثا  الثعف،  بسث  أطظضط  الثقشئ  عغ  الدسش،  بسث 
وغساظعخ  اإلجقم  سجة  شغضط  غظفث  الاترغر  تجب 
عمط الرجال الرجال، لغةثدوا جغرة السابصغظ افخغار، 

والختابئ الضرام. 
افصخى  طظ  والةظعد:  وافرضان  الدئاط  أغعا 
دغظ  شاظخروا  ظثاذئضط،  افصخى  طظ  ظساظخرضط، 
اهللا، واجابعا السمقء طظ دغار المسطمغظ، وعثا تجب 
اهللا  دغظ  إلصاطئ  غثه  إلغضط  غئسط  بغظضط  الاترغر 

وإصاطئ الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. 
اقتاقل  جةعن  شغ  أجراظا  ظثاذإ  الثاام:  وشغ 
طظ  ظثاذئعط  طضان،  ضض  شغ  المسطمغظ  وأجرى 
وخابروا،  اخئروا  شظصعل:  افجغر،  افصخى  المسةث 
ذساطضط  تتسغظ  طةرد  طظ  أضئر  شصدغاضط 
تترغرضط  وجعب  بض  جةظضط،  وظروف  وحرابضط 
وتترغر افرض المئارضئ طظ رجج اقتاقل. وظتظ 
لاترغرضط  وجغعحعا  اإلجقطغئ  افطئ  ظساظخر 
وظتظ  المئارضئ  وافرض  افصخى  المسةث  وتترغر 
وإغاضط سطى طعسث طع ظخر اهللا بصائث رباظغ وجظعد 
وغسعؤون  الثغار  خقل  غةعجعن  طآطظغظ  أخغار 
وجعه الضاشرغظ وغثخطعن المسةث افصخى طضئرغظ 
َوَصَدَق   ُ ُ َوَرُسو  ُ ابَّ َوَعَدنَا  َما  ﴿َهَذا  غعافعن  طعططغظ 

.﴾ُ ُ ُ َوَرُسو ابَّ

لطتضعطات  اجابظاء  الحاعث  غعجش  تضعطئ  تضظ  لط 
السابصئ، ولط تضظ تضعطئ إظصاذ أو خروج طظ افزطئ 
طظ  لاجغث  التضعطغ  اقئاقف  شغ  وجسئ  أظعا  رغط 
شغ  زادت  بض  الاعظسغئ،  والمظزمات  افتجاب  دسط 
تسمغصعا وتأجغب افوضاع أضبر شأضبر، شاعالئ سطغعا 
طظ  السثغث  تةاععا  وأبغرت  والخراسات،  الخثاطات 
لقصاخاد،  تارغثغا  اظعغارا  خقلعا  وحعثت  الصداغا، 
تاى إن صغمئ الثغظار الاعظسغ بطشئ عئعذا تارغثغا 
شدق  اقظعغار،  جرسئ  تغث  وطظ  الصغمئ  تغث  طظ 
دول  شرضاعا  الاغ  الثارجغئ  الدشعذات  تجاغث  سظ 
وطظزمات اجاسمارغئ سطى غرار خظثوق الظصث الثولغ 
شغ العصئ الثي ترتفع شغه تثة الخراع الثاخطغ بغظ 
سفظا  طحعثا  لاظاب  وتخثسعا  السغاجغئ  افذراف 
بالاسرغئات والفدائح، واظضحاف سمض لعلئغات المال 

والسغاجئ بأجمائعا وتحضقتعا.
الحسئغ  الشدإ  غافاصط  بأن  ضفغق  ضان  عثا  ضض 
افوضاع  باشغغر  ذمح  حسإ  سظث  تثته  وتاظاطى 
بسث بعرة ضان أتث سظاوغظعا إجصاط الظزام وإتثى 
غاغاعا الضراطئ، وطع اظعغار البصئ وافطض شغ الطئصئ 
ضاظئ  خاخئ،  التالغئ  والتضعطئ  ساطئ  السغاجغئ 
اقتاةاجات الحسئغئ بمثاطش العجائض باقساخاطات 
التاحثة،  والمزاعرات  التغعغئ،  الطرق  وإغقق 
المظحآت  إغقق  إلى  ووخعق  الساطئ  واإلضرابات 

الئارولغئ الاغ تساشطعا حرضات اجاسمارغئ.
شغ  سثغثة  طظاذص  افخغرة  الفارة  شغ  حعثت  شصث 
تترك  طع  خاخئ  اظططصئ  ضئغرة،  تترضات  تعظج 
المعثغئ  لعقغئ  الاابسئ  الةط  طثغظئ  شغ  حسئغ 
ظثاء  تجب  سطى  طتسعب  طسابمر  طتاولئ  إبر  سطى 
تعظج شاح ظصطئ بغع لطثمعر، افطر الثي أبار غدإ 
سئر  السططئ  طتاولئ  ورغط  ضثه،  وتترضعا  افعالغ 
أجعجتعا الصمسغئ خثعط، إق أن سجطعط وإرادتعط 
لعط  اقجاةابئ  سطى  التضعطئ  بإجئار  ضفغق  ضان 

وتةظإ تطعر افوضاع.
الضاف  أبرزعا  سثة  ووقغات  طثن  أغام  بسث  لااترك 
شغعا  حارك  وطسغرات  سثة  طزاعرات  حعثت  الاغ 
الضئار والخشار وأسطعا شغعا حسارات بطشئ المطالئئ 
الصغروان  وقغئ  اظدمئ  بط  الظزام،  بإجصاط 
الحسارات  ظفج  رشسئ  جعات  سثة  شغعا  وتترضئ 
رصسئ  شغ  طسعا  ووجسئ  الشدإ،  وتغرة  شغ  وزادت 
اقتاةاجات لاخض وقغات أخرى سطى غرار خفاصج 
اساخاطات  اظطقق  طع  وتجاطظئ  وباجئ،  والمعثغئ 
طع  جابصات  لعا  ضاظئ  الاغ  تطاوغظ  طثغظئ  شغ 

الماساصئئ. التضعطئ 
بظعع  افطر  بادئ  شغ  طسعا  تساططئ  التضعطئ  أن  إق 
أعالغ  شغه  ظفث  الثي  العصئ  شفغ  الاةاعض،  طظ 
تطاوغظ سثة ترضات اتاةاجغئ وإضرابا ساطا، تعجه 
طثغظئ  إلى  التضعطغ  شرغصه  بختئئ  الحاعث  غعجش 
وغدئعط،  اطاساضعط  شغ  زاد  الثي  افطر  خفاصج، 
إلجضات  طتاولئ  بأظعا  المتططغظ  بسخ  وشسرعا 
أعالغ خفاصج بئسخ العسعد والصرارات خحغئ أن 
تطاتط اقتاةاجات بئسدعا وتجغث شغ إرباك التضعطئ 

وجسض طعصفعا أضبر إتراجا.
وعع طا جسطعط غاعجععن إلصاطئ اساخام شغ طظطصئ 
الاابسئ  الئارول  ظاصقت  ضض  سئرعا  تمر  الاغ  الضاطعر 
لطحرضات المظاخئئ بالةظعب الاعظسغ، اساخام ضان 
الاعظسغئ  بالطعةئ  غسظغ  طا  وعع  ق"  "الرخ  حساره 
طا  جرسان  حسار  تظازل،  وق  طساوطئ  وق  تراجع  ق 
إلى  واظاصض  اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  تظاصطاه 
سظعاظا  أخئح  بض  افخرى،  اقتاةاجغئ  الترضات  باصغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب: ظسط، أخث الاعتر بالاخاسث بحضض ضئغر بغظ 
تراطإ  الرئغج  تسطط  بسث  وأطرغضا  الحمالغئ  ضعرغا 
الاةارب  طسألئ  وأخئتئ  أطرغضا،  شغ  طظخئه  طعام 
الخاروخغئ لضعرغا الحمالغئ طظاجئات لاعثغث أطرغضا 
لضعرغا الحمالغئ، وصث ضان قشااً أن تخاسث الاعتر صث 
أخث طظتى أضبر تثًة بسث تعلغ إدارة تراطإ شغ أطرغضا، 
وضأن تطك اإلدارة جاءت وسطى رأس أولعغاتعا الصداء 
سطى طا تسمغه بـ"الاعثغث" الضعري الحمالغ لمخالتعا 

وتطفائعا شغ آجغا، وطظ المآحرات سطى ذلك:
١- إن طسألئ ضعرغا الحمالغئ شغ اقجاراتغةغئ افطرغضغئ 
عغ لغسئ طسألئ صعة سسضرغئ طسادغئ، لعا ظزاطعا 
اقحاراضغ وق تثدع لطظزام السالمغ افطرغضغ شتسإ، 
شتةط ضعرغا الحمالغئ الخشغر وصعتعا ضثلك ق غدسعا 
سطى رأس افولعغئ افطرغضغئ إق طظ باب أظعا ججء طظ 
ضضٍّ اجمه الخغظ، شأطرغضا تظزر بثطعرة ضئغرة لاخاسث 
الصعة  لاتةغط  الثغارات  ضاشئ  وتثرس  الخغظ،  ظمع 
الخغظغئ، وطظ عثه الثغارات تعتغر افجعاء سطى تثود 

الخغظ وطظعا ضعرغا الحمالغئ. والثي غآضث ذلك أن 
أطرغضا وسطى سعث أوباطا صث ظحطئ شغ بظاء الاتالفات 
تعل الخغظ، شضاظئ سقصاتعا تجغث بحضض ططتعظ طع 
العظث والغابان وشغاظام والفطئغظ باقضاشئ إلى ضعرغا 
الةظعبغئ، وضاظئ ترغث طظ عثه الاتالفات أن تضعن 
ذعصاً تعل الخغظ، غتث طظ اظثشاع السغاجئ الخغظغئ 
قجابمار بتر الخغظ الةظعبغ، وتسجغج ذرق تةارتعا 
الضئغرة طع السالط، شضان تعتغر أطرغضا لفجعاء طع ضعرغا 
الحمالغئ واتثًا طظ الاعترات افخرى الاغ تبغرعا أطرغضا 
والعظث،  الخغظ  بغظ  التثود  ظجاع  طبض  الخغظ،  تعل 
وطسائض الةجر بغظ الخغظ طظ جعئ والغابان والفطئغظ 
وشغاظام وطالغجغا طظ جعئ أخرى. وفجض الخغظ شصث 
رشسئ أطرغضا الضبغر طظ الصغعد سظ السسضرغئ الغاباظغئ 
لاضعن شغ طعاجعئ الخغظ. والغعم سظثطا تدع أطرغضا 
شثلك  أولعغاتعا،  رأس  سطى  عثه  "الاعثغث"  طسألئ 
فظعا ججء طظ اجاراتغةغاعا ضث الخغظ... إن الدشعط 
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حزب التحرير في والية السودان ينظم وقفة
احتجاًجا على منع السلطات إقامة معرض للكتاب اإلسالمي

السآال: غجداد الاعتر تخاسثًا بغظ أطرغضا وضعرغا الحمالغئ، وتةري أطرغضا تثرغئات سسضرغئ ضثمئ شغ 
ضعرغا الةظعبغئ، وسطى وصع عثا الاعتر أرجطئ أطرغضا طةمعسئ جفظ تربغئ ضئغرة بغظعا تاططئ ذائرات، 
الحمالغئ  ضعرغا  (تثرت   ٢٠١٧/٤/١٥ جغ  بغ  بغ  ذضرت  ظعوغئ،  ترب  طظ  الحمالغئ  ضعرغا  تتثر  شغما 
العقغات الماتثة طظ ارتضاب أغئ تخرشات اجافجازغئ شغ المظطصئ، صائطئ إظعا "طساسثة لطرد بعةمات 
الخغظ  طعصش  عع  طا  بط  بغظعما؟  ظعوغئ  ترب  تظثلع  أن  غمضظ  وعض  الاعتر؟  عثا  تصغصئ  شما  ظعوغئ".) 

والاعتر سطى تثودعا خاخئ وأن ضعرغا الحمالغئ طتسعبئ سطغعا؟

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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صئض  طئضرا  بغظعما  الثقف  دب  وصث  افتثاث.  غاابع 
خقشاتعما سطى الاسغغظات بسئإ إظصاذ اإلطارات لخالح 
طظ إتثى غارات ساخفئ التجم شصث أحار طعصع طخر 
السربغئ شغ ٢٠١٥/٤/٤م إلى ذلك بحضض طئاحر (ضحش 
طسؤعل غمظغ رشغع شغ تخرغح خاص لمخر السربغئ 
أن بمئ خقشًا بغظ اإلطارات السربغئ الماتثة والممطضئ 
السربغئ السسعدغئ بسئإ إبقغ أبع ظئغ ظةض الرئغج 
لثغعا،  الغمظغ  السفغر  خالح  اهللا  سئث  سطغ  السابص 
بساسئ..)،  خظساء  صخش  صئض  التجم  ساخفئ  بسمطغئ 
بط ضاظئ اقخاقشات سطى الاسغغظات. شصث سغظ عادي 
اإلطارات  دخعل  بسث  لسثن  طتاشزًا  الئضري  ظاغش 
رشدئ  ضما  إصالاه.  تمئ  تاى  بصعة  جسئ  أظعا  إق 
الاسغغظات الاغ صام بعا عادي شغ المثاء بسث تترغرعا 
فن تطك الصغادات لغسئ طصربئ طظ خالح وصث ظعرت 
الثقشات بغظ عادي واإلطارات إلى السطح. ضما طظسئ 
اإلطارات عادي طظ سجل طثغر أطظ ططار سثن خقح 

السمري (أبع صطان).
لطمصاوطئ  الماسمثة  لطدربات  اإلطارات  تضرار  وأطا 
بدرب  اإلطارات  صاطئ  شصث  قشئ  بحضض  برزت  شصث 
السئر  شغ  طثاطفئ  أطاضظ  شغ  طرات  سثة  المصاوطئ 
الصاطى  سحرات  ضتغاعا  راح  غغرعا  وشغ  السظث  وشغ 
سثة  صئض  إجصاذعا  الدربات  عثه  وآخر  والةرتى، 
أغام لطائرة جسعدغئ شغ طأرب بط تاصثم باقساثار 

صائطئ إن ذلك تخض بطرغص الثطأ.
وأطا تأخر التسط شغ بسخ المظاذص شغرجع ذلك إلى 
الثطط  سظ  لطسسعدغئ  السسضرغئ  الثطط  اخاقف 
التسط  ترغث  ق  شالسسعدغئ  لقطارات.  السسضرغئ 
السسضري وق الاعجع شغ المسارك الئرغئ داخض الغمظ 
إرضاء  سظ  تئتث  والسسعدغئ  أطرغضا،  غجسب  شعثا 
السسضري  التسط  ترغث  شعغ  اإلطارات  أطا  أطرغضا. 
وإسادة ظفعذ اإلظةطغج سظ ذرغص تصعغئ خالح وتثوغر 
سطى  بإجئاره  عادي  وإضساف  التعبغ  وإزاتئ  تضمه 
تسغغظات رجاقت خالح شغ المظاذص المتررة تاى غاط 
السغطرة سطغعا طظ جثغث لضغ تأتغ بظةض خالح إلى 
التضط سظ ذرغص اظاثابات صادطئ إذا عثأ العضع ضما 
عغ رغئئ اإلظةطغج. وطبال ذلك تسج الاغ ق زالئ الترب 
طساسرة شغعا طظ ساطغظ شعغ ترب جغاجغئ باطاغاز.
وق  غجداد  اإلطاراتغ  السسعدي  الثقف  أن  والثقخئ 
غرابئ شغ ذلك شعما أدوات الخراع الثولغ اإلصطغمغ 
رغط  اآلخر  أجظثة  سظ  تثاطش  أجظثة  غظفث  شضقعما 
تعاشص الطرشغظ شغ طظع سعدة تضط اإلجقم وتفاظغعما 
وجغسامر  الرأجمالغئ،  العضسغئ  الظزط  تطئغص  شغ 
التال ضما عع بض وغجداد جعءًا غعطًا بسث غعم إذا لط 
غئادر أعض الغمظ إلى الاثطغ سظ جمغع عآقء السمقء 
الةاد  السمض  ذرغص  سظ  جمغسًا  إلجصاذعط  وغسمطعا 
طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة شعغ المثرج العتغث لطمسطمغظ طظ ضض 

 المحاضض وافزطات

الاسثغقت الثجاعرغئ يف السعدان
خطعة ظتع السطماظغئ الخرغتئ

ضما عع طاعصع طظ برلمان السعدان، شصث أجاز ظعاب 
طسعدة  والاخفغص،  والاضئغر،  بالاعطغض،  الئرلمان، 
غعم  جطسئ  شغ  الثجاعرغئ،  الاسثغقت  طحروع 
الترغات"،  "ططتص  جمغ  طا  وعع  الماضغ،  البقباء 

وعثه الاسثغقت تاسطص ببقث طعاد، عغ:
أوقً: المادة (١٥)- (١): افجرة عغ العتثة الطئغسغئ 
وافجاجغئ لطمةامع، ولعا التص شغ تماغئ الصاظعن، 
بغظ  الاجاوج  غةعز  صاظعظا،  المصررة  بطعغ السظ  وسظث 
دغظ  وشص  افجــرة  وتسغر  بالاراضغ،  وأظبى  ذضر 
وغراسى  دغظ،  لعا  غضظ  لط  إن  سرشعا  أو  افذــراف، 
المااع والعخاغا والمعارغث وغغرعا، بسث المعت وشص 
الثولئ  تدططع   (٢) المسظغغظ.  غطغ  الثي  الصاظعن 
وتسجغج  الزطط،  طظ  المرأة  ووصاغئ  افطعطئ،  بتماغئ 
المرأة  دور  وتأضغث  الةظسغظ،  بغظ  السادلئ  المساواة 

شغ افجرة، وتمضغظعا شغ التغاة الساطئ.
والظاظر لعثا الظص الثجاعري، شغ بطث أعطه طسطمعن، 
أن  عع  المططعب  أن  غرى   ،٪١ تاسثى  ق  صطئ  طظ  إق 
غاسطص  طا  وبثاخئ  اقجاماسغئ،  السقصئ  تضعن  ق 
وإظما  اإلجقطغئ،  السصغثة  طظ  ظابسا  والمرأة،  بالجواج 
عثا الظص المائع عع حئغه بالظخعص شغ طبض عثه 
افطعر بالظخعص الشربغئ، والتثغث سظ المساواة بغظ 
الةظسغظ عع طططإ اتفاصغئ جغثاو، الاغ ترغث لطمرأة 
ق  جاشرة  الشرب،  شغ  المرأة  طبض  تضعن  أن  المسطمئ 
حرع غصغثعا، وق دغظ، شغ تغظ إن افخض شغ المرأة 

أظعا أم وربئ بغئ وسرض غةإ أن غخان.
ترغئ  شغ  التص  إظسان  (لضض   :(٣٨) المادة  باظغًا: 
أتث  غضره  وق  الثغظغئ،  حسائره  وطمارجئ  اقساصاد، 
سطى اساظاق دغظ ق غآطظ به، وله التص شغ الاسئغر 

سظ دغظه وسصغثته، وشصًا لما غظزمه الصاظعن).
وعع  السعدان،  دجاعر  شغ  المادة  عثه  طبض  وذضر 
بطث طظ بقد المسطمغظ، وبعثه الخعرة، غسظغ أظه 
لط  أظه  رغط  اإلجــقم،  سظ  غثرج  أن  لطمسطط  غتص 
غخرح به خراتئ، إق أن المفععم طظ الظص غصعل 
رئغسئ  صالاه  طا  إلغه،  ذعئظا  طا  غآضث  طا  بض  بثلك، 
رئغج  وظائئئ  الثجاعر،  لاسثغض  الطارئئ  الطةظئ 
جطغمان،  بثرغئ  د.  (الئرلمان)،  العذظغ  المةطج 
تغث ذضرت شغ المآتمر الختفغ الثي سصثته سصإ 
الاسثغقت  "إن  صائطئ:  الثجاعرغئ  الاسثغقت  إجازة 
واقغاخاب  والترابئ  ضالردة  تثغئ  جرائط  ألشئ 
شغ  المعجعدة  الةرائط  ذات  وعغ  لطمتخظ،  والجظا 
وظسط  اهللا  تسئظا  ١٩٩١م".  لسظئ  الةظائغ  الصاظعن 
تصعل  شعغ  اهللا؟!  دغظ  سطى  الةرأة  عثه  طا  العضغض، 
وطظ  اهللا،  جئتان  تثغئ.  جرائط  ألشئ  الاسثغقت 
جئتاظه  الئحر  خالص  اهللا  ألغج  تثغئ،  جسطعا  الثي 
الثي  عع  غدره  وطا  اإلظسان  غخطح  طا  غسطط  الثي 
حرسعا؟ أأظاط أسطط أم اهللا؟ أم عغ ججء طظ ططالإ 

أطرغضا شغ تعار العبئئ؟!
بالبًا: المادة (١٥١) (١) غظحأ جعاز لفطظ والمثابرات 
العذظغ، وغضعن صعة ظزاطغئ صعطغئ، طعماعا رساغئ 
رجالاه  الصاظعن  وغتثد  والثارجغ،  الثاخطغ  افطظ 

وواجئاته وطعاطه وحروط خثطاه...
اظاعاك  خقتغئ  الةعاز،  لعثا  أسطغ  طما  وضــان 
صدائغ،  لصرار  وشصا  الاخظئ،  سئر  افشراد  خخعخغئ 
شغما  أطظغئ،  جططئ  طظ  أو  الساطئ،  الظغابئ  طظ  أو 
وغغر  واجسئ  خقتغات  وعغ  الصعطغ،  افطظ  غمج 
ضطمئ  عغ  الصعطغ،  افطــظ  ضطمئ  فن  طظدئطئ، 
غسطغ  طما  طاظع،  جاطع  طسظى  لعا  ولغج  شدفاضئ، 
جعاز افطظ جططات واجسئ، أضبر طما سظثه الغعم... 
وعظا ق بث أن ظئغظ التضط الحرسغ الماسطص بعجعد 
جعاز طعماه الاةسج سطى الرسغئ، وأخثعط بالرغئئ 
والحئعات، شإن اإلجقم غترم الاةسج سطى الرسغئ، 
شق غةعز لطثولئ أن تاةسج سطى رساغاعا طسطمغظ 
الضفار  سطى  الاةسج  حرع  وإظما  طسطمغظ،  وغغر 
التربغغظ شسًق أو تضما، وأسعاظعط طظ أختاب الرغإ 
الاةسسغئ،  وأوضارعط  جفاراتعط  سطى  المارددغظ 
نِّ  ِيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا ِمَن الظَّ َّ فَُّها ا
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َنْعُضُكْم  َفْغَتْب  َوال  ُسوا  َسَّ
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جت َوال  إِْعٌم  نِّ  الظَّ َنْعَض  إِنَّ 
ِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموهُ 
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َْم أ ُكَل حلَ
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َ تَوَّاٌب رَِحيٌم﴾. َ إِنَّ ابَّ َوايَُّقوا ابَّ
إق أن تضام المسطمغظ الثغظ ق غرسعن شغ افطئ إقًّ 
وق ذطئ، وغصفعن شغ خظثق واتث طع السثو الضاشر، 
التضام  عآقء  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  تربه  شغ 
وصمسعا،  وصعرعا  افطئ  سطى  الاسطط  غساطغسعن  ق 
إق سئر أجعجة أطظغئ طعماعا صمع الظاس، وإرعابعط 

سطغعط. والاةسج 
طظ  جئصعا  وطا  الاسثغقت،  عثه  طظ  العاضح  إن 
شغ  تاى  اإلجقم،  إلصخاء  طصثطات  عغ  تسثغقت، 
وجسطعا  افجــرة)،  وأتضام  (سصعبات  افدظــى  تثه 
سطماظغئ  الماضغ  شغ  ضاظئ  شعغ  خرغتئ،  سطماظغئ 
أعض  وسطى  اإلجـــقم،  بحسارات  تاثبر  ططاتغئ، 
طظ  السمض  افطئ،  أبظاء  طظ  والمثطخغظ  السعدان، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  اإلجــقم،  دولئ  إصاطئ  أجض 
إلى  افطئ  تسغث  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
السالمغظ،  رب  أتضام  ظض  شغ  باإلجقم،  السغح 
وجظئ  اهللا  ضااب  طظ  طساظئطا  دجاعرعا  غضعن 
الختابئ،  إجماع  طظ  إلغه  أرحــثا  وطا   ، رجعله 
فعض  العتغث  المثرج  عع  عثا  الحرسغ،  والصغاس 
السعدان المسطمغظ وضض المسطمغظ شغ السالط، بض 
طا  فن  ضطعا،  لطئحرغئ  الرتمئ  الثقشئ  دولئ  شغ  إن 
ضما  لطسالمغظ،  رتمئ  عع    طتمث  التئغإ  به  جاء 

 ﴾ْرَسلَْناَك إِال رمَْحًَة لِلَْعالَِمنَي
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* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

شغ عثا المصال جأتتثث سظ دور اإلطارات شغ ترب 
الغمظ ولمخطتئ طظ تتارب؟ ولماذا تزعر خقشاتعا 
أجصطئ  ولماذا  واآلخر؟  التغظ  بغظ  السسعدغئ  طع 
طع  أغام؟  صئض  طأرب  شغ  جسعدغئ  ذائرة  اإلطارات 
اقظصقبغغظ  سطى  الصداء  عغ  المسطظئ  أعثاشعما  أن 
جر  عع  شما  السسعدغئ  بصغادة  الاتالش  صعات  ضمظ 

ذلك اقخاقف؟
لئرغطاظغا  سمغطئ  عغ  الثطغب  دول  جمغع  أن  التصغصئ 
وبرغطاظغا  أطرغضا  تاخارع  الاغ  السسعدغئ  باجابظاء 
سطغعا طظث وخعل المطك جسعد إلى التضط، وبرتغض 
بقبئ  سطمعا  برغطاظغا  ظضسئ  الثي  اهللا  سئث  المطك 
إلى  جطمان  أطرغضا  سمغض  ووخعل  سطغه،  تجظًا  أغام 
الثي  برغطاظغا  أتئاع  سطى  افبغخ  واظصقبه  التضط 
أدى إلى ضسش ظفعذعط شغعا. شضطفئ أطرغضا جطمان 
إلضساف  طتثودة  بدربات  لطصغام  التجم  بساخفئ 
سطى  اإلظةطغج  سمقء  إلجئار  التعبغ  وتصعغئ  خالح 
سمطئ  الصئعل بمحارضاه شغ التضط. إق أن برغطاظغا 
بمعمئ  اإلطارات  شضطفئ  أطرغضا  أعثاف  إشحال  سطى 
التعبغ  وإزاتئ  خالح  تضط  تثوغر  شغ  تامبض  خاخئ 
وإضساف عادي وطزاعر تتصغصعا لعثا العثف غمضظ 

إجماله شغ طا غطغ:
١-اظفرادعا شغ الصغام بأسمال سسضرغئ طتثودة

شغ  الاسغغظات  سطى  السسعدغئ  طع  اخاقشعا   -٢
المتررة المظاذص 

٣- تضرارعا لطدربات الماسمثة لطمصاوطئ بط تصثغط 
اقساثار

٤- تأخر التسط السسضري شغ بسخ المظاذص
سسضرغئ  بأسمال  الصغام  شغ  اإلطارات  اظفراد  أطا 
طتثودة شعثا غآضث أظعا تسمض لتساب جعئ تثاطش 
شرغط  لتسابعا،  السسعدغئ  تسمض  الاغ  الةعئ  سظ 
الاغ  السربغ  الاتالش  صعات  صائثة  عغ  السسعدغئ  أن 
والمآبرغظ  الئارزغظ  أسدائعا  أتث  عغ  اإلطارات 
ذلك  غخطثم  سظثطا  السسعدغئ  أطر  تثالش  أظعا  إق 
دخعل  شسظث  برغطاظغا.  جغثتعا  جغاجئ  طع  افطر 
التعبغغظ سثن شغ سام ٢٠١٥م، بط لصاء صادتعط شغ 
سمان بسطغ ظاخر طتمث لاسطغط سثن له باعجغعات 
أطرغضغئ جارسئ اإلطارات بالاظسغص طع خالح لستإ 
الترس الةمععري طظ سثن شأخئح التعبغعن عثشًا 
لدرباتعا الةعغئ والئرغئ شأخرجئ التعبغ طظعا رغط 
اإلطارات  ظسصئ  ضما  سثن.  لثخعل  السسعدغئ  رشخ 
طع خالح بثاغئ عثا السام ٢٠١٧م شامئ السغطرة سطى 

المثاء وإخراج التعبغغظ طظعا.
جئعئ  طظ  خظساء  الساخمئ  اصاتام  تتاول  وعغ 
ورشخ  بحثة  سطغعا  أطرغضا  ضشعذات  أن  إق  ظعط 
السسعدغئ لطمحارضئ لعا شغ ذلك جسطعا تآخر ذلك 

الصرار إلى أجض غغر طسمى.
الاسغغظات  شغ  اإلطارات  طع  السسعدغئ  اخاقف  وأطا 
شغ المظاذص المتررة شعع ظاعر وق غثفى سطى طظ 

بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

اإلطارات تتارب يف الغمظ لاثوغر تضط خالح
وإزاتئ التعبغ وإضساف عادي

بصطط: حاغش خالح – الغمظ

جغئ
جغا
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جماعغرغئ  طسغرة  شطسطغظ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
بصطاع  خاظغعظج  طثغظئ  شغ   ٢٥/٤/٢٠١٧ البقباء 
غجة إتغاء لطثضرى الـ٩٦ لعثم الثقشئ ضمظ شسالغات 
طثاطفئ صام بعا التجب شغ سمعم الدفئ وغجة تمطئ 
حسارًا طرضجغاً "الثقشئ صعة بسث ضسش وأطظ بسث خعف". 
وصث ألصى المعظثس سادل الئرغط ضطمئ اجاسرض شغعا 
تفضك  طظ  أخابعا  وطا  الثقشئ  غغاب  بسث  افطئ  تال 
طظ  التال  تئثل  وضغش  سطغظا،  فسثائظا  وتسطط  وضغاع 
إلى  وتثة  وطظ  خعف  إلى  أطظ  وطظ  ضسش  إلى  صعة 
شرصئ وطظ سجة إلى ذلئ، طسائرًا أن ق خقص لفطئ إق 

بثولئ الثقشئ تعتث المسطمغظ وتةمع حمطعط وتظعغ وجعد المساسمرغظ شغ بقدظا، وتترر افجرى والمسرى، 
وتساسغث عغئاعا وصعتعا وطضاظاعا بغظ افطط، وتتمض اإلجقم رجالئ تدارغئ وذراز سغح شرغثًا صعاطه السثل 
والرتمئ. شغما وجه سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ افجااذ خالث جسغث شغ ضطمئ ألصاعا 
رجائض طاسثدة أضث شغعا سطى إخرار التجب سطى المدغ شغ تتصغص طحروع افطئ والاغ أخئتئ أضبر طظ أي 
وصئ طدى طثرضئ أن ق خقص لعا إق به، خقشئ سطى طظعاج الظئعة... ضما وجه ظخغتئ إلى الفخائض ساطئ 
طظزمئ  إتغائعا بعخفعا  جرغمئ  وسثم المحارضئ شغ  طظزمئ الاترغر  خاخئ بدرورة الائرؤ طظ  واإلجقطغئ 
تفرغط ق تترغر. وشغ تثغبه سظ اقظصسام اسائر جسغث أن اقظصسام التاخض الغعم عع ظاغةئ اخاقف افجظثات 
والعقءات الفخائطغئ، والتض إلظعاء اقظصسام غاططإ حروذاً غأتغ شغ طصثطاعا الظغئ الخادصئ شغ الاعجه إلى 
ِ مَجِيًعا َوَال َيَفرَّقُوا﴾، والائرؤ طظ الائسغئ لطشرب  اهللا تاضماً ووضغقً وظاخرًا وطسغظاً، لصعله تسالى: ﴿وَاْقَتِصُموا حِبَْبِل ابَّ
وأدواته والصرارات الثولغئ، والائرؤ ضثلك طظ افظزمئ شغ بقد المسطمغظ، وسثم الرضعن لطزالمغظ، والائرؤ طظ 
تض الثولئ أو الثولاغظ، والاعتث سطى طحروع تترغر شطسطغظ بإزالئ ضغان غععد، واجاظعاض افطئ وجغعحعا 
لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ. ضما دسا خالث جسغث أعض شطسطغظ لطخئر والبئات شغ طعاجعئ التخار واقباجاز 
والادغغص الثي ُغمارس سطغعط الغعم وطتارباعط شغ صعت سغالعط، والثي غعثف لاضرغج اقتاقل واغاخاب 
غععد لفرض المئارضئ شطسطغظ. وشغ ظعاغئ ضطماه أضث جسغث أن طرجسغئ صدغئ شطسطغظ عغ اإلجقم، وتطعا 
غضمظ شغ اجاظعاض افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا، وعع أطر لظ غاتصص شغ ظض تضام سمقء، غاغئ أعثاشعط خثطئ 
أطرغضا وغععد، بض صادة سزماء، أطبال سمر وخالث وأبغ سئغثة وخقح الثغظ وسئث التمغث، وأطبال عآقء لظ 
غضعظعا إق شغ ظض دولئ الثقشئ. وصث ُرشسئ شغ المسغرة السثغث طظ الحسارات طبض "بالثقشئ ظسغث أصخاظا، 
وظترر جمغع أجراظا"، "تض الثولئ وتض الثولاغظ تفرغط بفطسطغظ وخثقن لطمسطمغظ"، "ق لسغاجئ اإلشصار 

والاةعغع طظ أجض ترضغع أعض شطسطغظ"، واخاامئ المسغرة بثساء أّطظ المحارضعن سطغه.

تذكيرا للمسلمين بهدم مبعث عزهم، وسبيل نهضتهم
قطاع غزة: مسيرة "الخالفة قوة بعد ضعف وأمن بعد خوف"

عثم  ذضرى  وشغ  الثغر  رجإ  حعر  شسالغات  ضمظ 
طآتمره  لئظان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  سصث  الثقشئ 
السظش  بغظ  "افطئ  بسظعان:  ضان  والثي  السظعي 
١٤٣٨عـ،  ٣٠ رجإ  واقظعجام"؛ وذلك غعم الثمغج 
سخرًا،  الثاطسئ  الساسئ  ٢٠١٧م  ظغسان/أبرغض   ٢٧
وصث  إن،  ضعالغاغ  شظثق   - المسرض   - ذرابطج  شغ 

أضث المآتمر سطى بقبئ طتاور:
المتعر افول: تئغان أن إرساب الظاس وإدخالعط شغ دائرة السظش لغج عع طظ طظعاج الظئعة.

الطرح  عع  الظئعة  طظعاج  أن  سطى  والسغاجغئ...والاأضغث  الفضرغئ  اقظعجاطغئ  طفععم  تفظغث  الباظغ:  المتعر 
العاضح والئقغ المئغظ.

المتعر البالث: طظعاج الظئعة الثي اظاعةه تجب الاترغر، شثط شغه الثط المساصغط بةاظإ الثطعط السعجاء.

تذكيرا للمسلمين بهدم مبعث عزهم، وسبيل نهضتهم
والية لبنان: مؤتمر الخالفة السنوي "األمة بين العنف واالنهزام"



 السثد ١٢٨  ٣افربساء ٦ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ٣ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ

الخاروخغئ لسعرغا ٢٠١٧/٤/٧ صث جسطئ أطرغضا تعصغاعا 
أبظاء اجاراته سحاء بغظ تراطإ والرئغج الخغظغ حغ 
جغظ بغظس شغ شطعرغثا، طا اسائره الئسخ إعاظئ لطخغظ. 
شصث ذضرت السربغئ ظئ ٢٠١٧/٤/٨ (وظصض المعصع سظ 
الةظرال الماصاسث جاك ضغظ، ظائإ رئغج عغؤئ أرضان 
الةغح افطرغضغ السابص، ظصق سظ طعصع شعضج ظغعز 
صعله تسطغصا سطى تخرف تراطإ: "إظه غفسض طا غصعله... 
إظه غرجض رجالئ إلى الخغظغغظ") أي بثخعص سجطه 
الخغظ  سطى  وأن  الحمالغئ،  ضعرغا  ضث  الترب  حظ 
الدشط سطى ضعرغا الحمالغئ والاثطغ سظعا، شإن شسطئ 

ضان الاساعض طسعا طمضظاً شغ اقتفاق الاةاري...
الباظغ: ترغث أطرغضا طظ طتاولئ إظعار العرصئ الخغظغئ 
افطرغضغئ  الاخرغتات  بإضبار  الحمالغئ  ضعرغا  ضث 
شغ  الثطغر  العضع  بثخعص  الئطثغظ  تعاشص  تعل 
ضعرغا الحمالغئ، أن غضعن ذلك تسرغساً إلظةاز العشاق 
الضعرغئ  العرصئ  أطرغضا  شاةسض  الروجغ،  افطرغضغ 
ططسئاً لطسئاق بغظ روجغا والخغظ! واإلضبار طظ عثه 
الاخرغتات ضان قشااً لطظزر... شصث صال طاغك بظج ظائإ 
الرئغج افطرغضغ شغ طآتمر ختفغ طع رئغج العزراء 
افجارالغ طالضعم ترظئعل: ("تتمسظا بالثطعات الاغ 
اتثثتعا الخغظ تاى اآلن"... وأحاد تراطإ افجئعع 
الاعثغث  جماح  لضئح  الخغظغئ  بالمساسغ  الماضغ 
ضعرغئ  إسقم  وجائض  تثرت  بسثطا  الحمالغ  الضعري 
حمالغئ العقغات الماتثة طظ ضربئ وصائغئ طععلئ...) 

(جرغثة التغاة - جغثظغ روغارز، ٢٠١٧/٤/٢٢).
د- ترغث أطرغضا أن تعاجه ضعرغا الحمالغئ طظ طعصع صعة 
غمضظ أن غفئ شغ سدخ بغعظس غاظس، وعثا المعصع 
غامبض بعضع روجغا سسضرغاً بةاظإ أطرغضا ضث بغعظس 
غاظس، وربما وضسعا ضرأس تربئ ضما شغ جعرغا، إذ طظ 
حأن ذلك أن غربك ضبغرًا طظ تسابات ضعرغا الحمالغئ 
ضغسظةر  وخطئ  فطرغضا.  ظثٌّ  روجغا  أن  تزظ  الاغ 
الصثغمئ الةثغثة عثه الاغ تمتعرت تعلعا السصعبات 
واإلغراءات  أوباطا،  إدارة  طظ  روجغا  سطى  افطرغضغئ 
لروجغا طظ إدارة تراطإ صث تأخرت أطرغضا شغ إظةازعا، 
وضاظئ المسألئ افعط، أي الاتالش ضث ضعرغا الحمالغئ، 
تغطرجعن  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  أسمال  جثول  شغ 
شغ طعجضع ٢٠١٧/٤/١١، وعع طا أضثته قتصاً طخادر 
لروجغا الغعم ٢٠١٧/٤/١٦ ظصقً سظ ختغفئ ضعطغرجاظئ 
شعشص  الماتثة،  العقغات  إلى  بالظسئئ  ("أطا  الروجغئ 
طظاصحئ  اسائار  غمضظعا  طعجضع،  طتادبات  ظاائب 
المحضطئ الضعرغئ ظةاتاً لعا. وبتسإ طخادر الختغفئ، 
ضاظئ عثه المسألئ طظ أولعغات زغارة تغطرجعن إلى 
طعجضع.") وإذا طا اظثلسئ الترب الضعرغئ صئض اقتفاق 
افطرغضغ-الروجغ شإن أطرغضا غمضظ أن تاضئث خسائر 
تاأبر  الخغظ  تةسض  أن  ترغث  أطرغضا  أن  ضما  ضئغرة. 
الحمالغئ  ضعرغا  وجه  شغ  لااثخض  الاعثغث  باخسغث 

خحغئ وصعع الترب الظعوغئ...
٤- لضض ذلك شأطرغضا لغسئ جاعجة لطترب شغ ضعرغا 
طظاجئئ،  أخرى  تطعل  لثغعا  ولغج  اآلن،  الحمالغئ 
وتتاول  بالدشط،  الخغظ  تصعم  أن  باظازار  وعغ 
تسرغع ذلك، شااجاغث تخرغتاتعا بأن أطرغضا طساسثة 
وضأظعا  الخغظ،  بثون  أي  بمفردعا،  المحضطئ  لتض 
واقظثراط  فطرغضا  اقظخغاع  بعجعب  الخغظ  تعثد 
شغ الدشط سطى بغعظس غاظس لظجع أجطتاعا الظعوغئ. 
وأطرغضا ضثلك باظازار اتفاصعا طع روجغا لاعرغطعا 
الحروط  عثه  وأطام  الضعرغئ.  المسدطئ  تض  شغ 
الماتثة  العقغات  أخثت  شصث  لطترب  المضامطئ  غغر 
تاراجع سظ تعثغثاتعا، رغط أن ضعرغا الحمالغئ لط 
وتسامر  والظعوغئ،  الخاروخغئ  تةاربعا  سظ  تاراجع 
افطرغضغئ،  افراضغ  تطال  حاططئ  بترب  بالاعثغث 
ودلغض  الظعوغئ،  الترب  طظ  خحغاعا  سثم  وتزعر 
تخرغتات:  طظ  طآخرًا  ورد  طا  أطرغضا  لعةئ  تثفغش 
(ظصطئ وضالئ "أجغعحغاث برس" سظ طخثر سسضري 
أطرغضغ ذطإ سثم الضحش سظ ععغاه، أظه ق تاعشر 
تصغصغئ  ظغئ  أي  الراعظ  العصئ  شغ  واحظطظ  لثى 
لدرب ضعرغا الحمالغئ، تاى لع اجامرت افخغرة شغ 
أن  المخثر،  وأضاف  والخاروخغئ.  الظعوغئ  تةاربعا 
خطط واحظطظ لظ تاشغر إق تغظ إصثام بغعظس غاظس 
سطى اجاعثاف ضعرغا الةظعبغئ أو الغابان أو العقغات 
الماتثة، وأن الصغادة افطرغضغئ المسظغئ أجمسئ شغ 
العصئ الراعظ سطى الاروي وسثم الاخسغث...) (روجغا 
الغعم، ٢٠١٧/٤/١٥)، وسمطئ أطرغضا سطى المجغث طظ 
تثفغش الاعتر الثي أوجثته عغ باععرعا، شصث (أسطظئ 
لحآون  بالعضالئ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسثة 
بعرظاعن،  جعزان  العادئ،  والمتغط  آجغا  حرق 
أو  الحمالغئ  ضعرغا  طع  لطظجاع  تسسى  ق  بقدعا  أن 
ختفغ:  طآتمر  شغ  بعرظاعن  وصالئ  ظزاطعا.  تشغغر 
تض  ترغث  بأظعا  بعضعح  الماتثة  العقغات  ("أسطظئ 
ظجع  خقل  طظ  الحمالغئ  ضعرغا  طع  المحضطئ  عثه 
الضعرغئ،  الةجغرة  حئه  شغ  جطمغا  الظعوي  السقح 
وظتظ بالاأضغث ق ظرضج سطى الظجاع أو تشغغر الظزام") 
بظج  طاغك  واسائر   (٢٠١٧/٤/١٧ الغعم،  (روجغا 
الممضظ  طظ  غجال  ق  (أظه  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ 
ظجع السقح الظعوي شغ حئه الةجغرة الضعرغئ جطمًا، 

الاعثغث افول شغ المظطصئ طخثره ضعرغا الحمالغئ 
بسئإ برظاطةعا الخاروخغ...) (شراظج٢٤، ٢٠١٧/٤/٩) 
وصث أضث ظائإ الرئغج افطرغضغ طاغك بظج السئئ 
شغ  لطختاشغغظ  صال  شصث  افطر،  عثا   ٢٠١٧/٤/٢٢
جغثظغ: (إن تاططئ الطائرات "جاضعن شغ بتر الغابان 
طع  التالغ"  الحعر  ظعاغئ  صئض  أغام،  غدعن  شغ 
طثطرتغظ وذراد صاذف لطخعارغت، وتابع "سطى الظزام 
الضعري الحمالغ أق غثطأ، شالعقغات الماتثة لثغعا 
طظ المعارد والمعظفغظ والعجعد شغ عثه المظطصئ طظ 
السالط طا غسمح لعا بالتفاظ سطى طخالتظا وسطى أطظ 
عثه المخالح وأطظ تطفائظا". وتعسث بظج سظثعا بـ"رد 
جاتص وشسال" سطى أي عةعم صث تحظه ضعرغا الحمالغئ، 
سطى  افخطر  "الاعثغث  غحضض  الئطث  عثا  أن  طآضثا 
العادئ".)  والمتغط  آجغا  طظطصئ  شغ  وافطظ  السقم 

(وضالئ افظئاء الفرظسغئ (أ.ف.ب)، ٢٠١٧/٤/٢٢).
ه- الاثرغئات السسضرغئ الضئغرة الاغ غةرغعا الةغح 
افطرغضغ شغ ضعرغا الةظعبغئ، (بثأت صعات طظ ضعرغا 
الةظعبغئ والعقغات الماتثة تثرغئات سسضرغئ واجسئ 
قخائار  جظعغا  تةرى  والاغ  افربساء  غعم  الظطاق 
ضعرغا  تعثغثات  طعاجعئ  شغ  الثشاسغ  اجاسثادعما 
الاعتر  تخاسث  ظض  شغ  الاثرغئات  تأتغ  الحمالغئ،... 
أجرتعا  بالغساغ  خاروخ  إلذقق  تةربئ  أتثث  سصإ 
ضعرغا الحمالغئ شغ ١٢ طظ حئاط/شئراغر...) (روغارز، 
٢٠١٧/٣/١). وتةثر اإلحارة إلى أن الةغح افطرغضغ 
غماطك صعاسث سسضرغئ ضئغرة شغ ضعرغا الةظعبغئ غرابط 
طظزعطئ  طظ  ججء  عط  أطرغضغ،  جظثي   ٢٨٥٠٠ شغعا 
المتغط  وججر  الخغظ  تعض  بطثان  شغ  سسضرغئ 
العادي تدط أضبر طظ ربع ططغعن جظثي، ظاعغك سظ 

الصعة الئترغئ الاغ تةعب الئتار.
٣- وعضثا شإن تراطإ غعثد ضأن الترب سطى افبعاب... 
ترغث  ق  أطرغضا  أن  سطى  تثل  طآحرات  عظاك  أن  غغر 

الترب اآلن، وطظعا:
لطرد  جاعجغاعا  وأظعرت  وتعسثت  أطرغضا  عثدت  أ - 
الصعي سطى أي تةربئ جثغثة لضعرغا الحمالغئ، شردت 
 ٢٠١٧/٤/١٥ ضئغر  سسضري  بسرض  الحمالغئ  ضعرغا 
وطحاعث ببعا تطفجغعن بغعظس غاظس أظعر صثرات ضعرغا 
الحمالغئ إلذقق الخعارغت الئالساغئ طظ الشعاخات 
أي  لطصارات،  سابرة  خعارغثعا  بسخ  ضعن  واتامال 
غمضظعا أن تخض لفراضغ افطرغضغئ، وسظثعا أضتئ 
تصائص الصعة عثه شغ ضعرغا الحمالغئ طأزصاً فطرغضا، 
بعا  غطتص  أن  دون  لترب  تثطط  أن  ترغث  شأطرغضا 
أذى طسائر، أو أن تطال الترب أراضغعا، ولما ضحفئ 
ضعرغا الحمالغئ تصغصئ صعتعا شصث أخئتئ الاعثغثات 
افطرغضغئ شغ طأزق ضئغر لمخثاصغاعا، ولط تصش بغعظس 
غاظس سظث تث طا أبرزته شغ السرض السسضري والئث 
تمض  سطى  غعاخاتعا  صثرة  وتتثغثًا  الاطفجغعظغ، 
الخعارغت الئالساغئ وإذقصعا، بض ألتصئ ذلك باةربئ 
سابر  لخاروخ  وضأظعا   ،٢٠١٧/٤/١٦ شغ  خاروخغئ 
لطصارات، وعغ وإن شحطئ إق أظعا زادت طظ تتثغعا 
فطرغضا، شائغَّظ أن الاعثغثات افطرغضغئ لط تضظ شغ 
طتطعا، وأن أطرغضا غغر صادرة اآلن سطى تظفغثعا، أي أن 

أطرغضا لغسئ جاعجة بسث لطترب...
ب - تاى اآلن لط غاط ظحر ظزام الثرع الخاروخغ "باد" 
شغ ضعرغا الةظعبغئ وإظما غةري اإلسثاد لثلك طع أن 
اقتفاق سطغه صث طدى سطغه ظتع جظئ (أضثت طساسثة 
وزغر الثارجغئ افطرغضغئ لحآون حرق آجغا والمتغط 
الثرع  ظزام  ظحر  غاط  أظه  تعرظاعن،  جعزان  العادئ، 
الثطئ  بتسإ  الةظعبغئ  ضعرغا  شغ  "باد"  الخاروخغ 
الخاروخغئ  افظزمئ  أن  بالثضر  والةثغر  المعضعسئ. 
افطرغضغئ ضان طظ المصرر ظحرعا شغ ضعرغا الةظعبغئ 
الةاري،  السام  طظ  تمعز/غعلغع  أو  تجغران/غعظغع  شغ 
لضظ العقغات الماتثة وضعرغا الةظعبغئ، سطى طا غئثو، 
صررتا اإلجراع بالسمطغئ سطى خطفغئ الاةارب الخاروخغئ 
واحظطظ  بغظ  اقتفاق  أن  وغثضر،  الحمالغئ.  لضعرغا 
وجغآل سطى ظحر أظزمئ "باد" الخاروخغئ شغ ضعرغا 
الةظعبغئ تط الاعخض إلغه شغ تمعز/غعلغع سام ٢٠١٦... 
الةجغرة  حئه  شغ  "باد"  خعارغت  لظحر  الثطط  وتبغر 
الضعرغئ صطصا لثى روجغا والخغظ، شغما اسائرت الغابان 
(وضالئ  المظطصئ...)  أطظ  غسجز  أن  ذلك  حأن  طظ  أظه 

جئعتظغك الروجغئ، ٢٠١٧/٤/١٧).
ضعرغا  ضث  ترب  شغ  أطرغضا  تظثرط  أن  غسائسث  ج- 
طع  سطغعا  المافص  غعم  المؤئ  اضامال  صئض  الحمالغئ 
الرئغج الخغظغ إلظةاز اتفاق تةاري ضئغر غراجع طةمض 
السقصات الاةارغئ بغظ الئطثغظ. شأطرغضا ترغث إظعار 
بسخ الطغعظئ بثخعص الاةارة طع الخغظ، سطى سضج 
اقظاثابغئ  تمطاه  أبظاء  تراطإ  الرئغج  به  وسث  طا 
الخغظغئ،  الئدائع  سطى   ٪٤٥ بصغمئ  ضرائإ  بفرض 
أي تتاول إغراء الخغظ ودشسعا لممارجئ ضشط ضئغر 
سطى بغعظس غاظس، غضعن طئررًا لعا لطاثطغ سظعا، وترضعا 
وتغثة شغ طعاجعئ أطرغضا وتطفائعا، شعثا ُتتصص به 

أطرغضا غرضغظ:
افول: لع ظةح ذلك شإظه غتط طظ طضاظئ الخغظ بإظعار 
تثطغعا سظ تطفائعا، وشغ إذار التط طظ طضاظئ الخغظ 
الدربئ  بإجازة  تراطإ  الرئغج  تسطغمات  شإن  أغداً 

تاى  جثغثة  لغسئ  الحمالغئ  ضعرغا  سطى  افطرغضغئ 
وإن أخثت اآلن طظتًى أضبر جثعظئ... شصث بثأت عثه 
اقجاراتغةغئ بأجطعب المئاتبات الداغطئ، شمتادبات 
 ١٩٩٤ جظئ  أبمرت  صث  الحمالغئ  ضعرغا  طع  أطرغضا 
بعصش برظاطب بغعظس غاظس الظعوي، وجظئ ٢٠٠٨ أبمرت 
المتادبات شغ إذار السثاجغئ بإغقق طفاسض غعظةئعن، 
وجظئ ٢٠١٢ أبمرت باسطغص ضعرغا الحمالغئ لئرظاطةعا 
الظعوي وجماتعا بثخعل المفاحغظ، وشغ ضض المرات 
ضاظئ ضعرغا الحمالغئ تسعد لاظحغط برظاطةعا الظعوي 
بسئإ سثم وشاء أطرغضا بالاجاطاتعا باصثغط طفاسقت 
الماء الثفغش ضئثائض أو الاجوغث بالعصعد، أو إعاظاعا 
شغ المساسثات المصثطئ إلغعا، شضاظئ أطرغضا عغ الاغ 
بط  الاعتر...  طربع  إلى  السعدة  إلى  غاظس  بئغعظس  تثشع 
تئظئ أطرغضا أجطعباً جثغثًا جظئ ٢٠١٢ تصعم بمعجئه 
بظصض ٦٠٪ طظ صعتعا الئترغئ إلى الحرق افصخى، وعغ 
تصعم بثلك لغج ضث ضعرغا الحمالغئ الخشغرة، ولضظ 
التاخض  الاعتر  وطا  الخغظغئ،  الصعة  تتةغط  أجض  طظ 

الغعم إق اجاضماقً لعثا الاتةغط.
٢- أسطظ وزغر الثارجغئ تغطرجعن بأن جغاجئ الخئر 
اقجاراتغةغ افطرغضغ تغال ضعرغا الحمالغئ صث اظاعئ 
(وصال تغطرجعن خقل طآتمر ختفغ طع ظزغره الضعري 
الةظعبغ غعن بغعظب-جغه شغ جعل "دسعظغ أضظ واضتا 
ظئتث  اظاعئ.  اقجاراتغةغ  الخئر  جغاجئ  إن  جثا. 
طةمعسئ جثغثة طظ اإلجراءات افطظغئ والثبطعطاجغئ. 
(روغارز،  جمغع اقتاماقت ططروتئ سطى الطاولئ...") 
أن أطرغضا صث جادعا  ٢٠١٧/٣/١٧)، وغسجز ذلك أغداً 
صثرة  إبئات  بسث  جعرغا  بثخعص  اقذمؤظان  بسخ 
أي  تطإ،  طثغظئ  تسطغط  سطى  البعار  إجئار  سطى  ترضغا 
أن اظثفاض تثة الثطر لطبعرة السعرغئ - ضما تراعا 
ضعرغا  سطى  والارضغج  اقظاصال  طظ  غمّضظعا   - أطرغضا 
الحمالغئ  ضعرغا  طسألئ  أخئتئ  بط  وطظ  الحمالغئ، 
عغ الصدغئ رصط ١ سطى ذاولئ الرئغج تراطإ، بسث 
لثى  افولعغئ  شغ  تجاتط  السعرغئ  المسألئ  ضاظئ  أن 
إدارة أوباطا، ولط تضظ أطرغضا صث شرغئ بسث طظ إسثاد 
خغاراتعا،  تثرس  شضاظئ  الخغظ،  لمتغط  خططعا 
وتةعج تتالفاتعا. لثلك خار الاعتغر طع ضعرغا الحمالغئ 
عع الظشمئ الماسالغئ شغ واحظطظ، وضان إسقن أطرغضا 
قتامال  طآحرًا  اقجاراتغةغ  الخئر  جغاجئ  ظعاغئ 
الحمالغئ،  ضعرغا  طع  السسضري  لطتض  واحظطظ  جظعح 
وترتإ سطى ذلك أن أسطظئ أطرغضا ردعا سطى تةارب 
ضعرغا الحمالغئ السسضرغئ بثطعات وتخرغتات سالغئ 

اقجافجاز، وطظ ذلك:
لضعرغا  تغطرجعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  تعثغث  أ- 
الثارجغئ  وزغر  (عثد  الظعوغئ  بافجطتئ  الحمالغئ 
افطرغضغ، رغضج تغطرجعن، ضعرغا الحمالغئ باجاثثام 
"الردع الظعوي" لطثشاع سظ ضعرغا الةظعبغئ والغابان، شغ 
أسظش رد سطى آخر تةربئ خاروخغئ لئغعظس غاظس. وأخثر 
الةظعبغ  الضعري  ظزغرغه  طع  طحارضا  بغاظا  تغطرجعن 
والغاباظغ، أضث شغه أن العقغات الماتثة "سازطئ" سطى 
"الردع  باجاثثام  تاى  وجغآل  ذعضغع  سظ  الثشاع 

الظعوي"...) (وضالئ جئعتظغك الروجغئ، ٢٠١٧/٢/١٧).
والغابان  الةظعبغئ  ضعرغا  باجوغث  أطرغضا  تعثغث  ب- 
بافجطتئ الظعوغئ (وصث أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ، 
ق  أظه  الغعم،  طظ  جابص  وصئ  شغ  تغطرجعن،  رغضج 
أجطتئ  ظععر  إلى  غآدي  أن  غمضظ  طا،  تقً  غسائسث 
ظعوغئ شغ ضعرغا الةظعبغئ والغابان. ولط غتّثد العزغر 
إن ضان التثغث غثور سظ ظحر أجطتئ ظعوغئ أطرغضغئ 
شغ تطك المظاذص، أم أن عثه افجطتئ جاضعن طظ 
جئعتظغك  (وضالئ  والغابان...)  الةظعبغئ  ضعرغا  ططك 

الروجغئ، ٢٠١٧/٣/١٨).
ر تراطإ ضعرغا  ج- بطشئ شغعا طظ اقجافجاز طا شغعا ذضَّ
أن  غمضظ  الاغ  افطرغضغئ  افجطتئ  باسثد  الحمالغئ 
تدربعا بعا (وأوضح الرئغج افطرغضغ أغدا أظه اتخض 
أطج بالرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس وذطإ طظه شغ 
طضالمئ اجاشرصئ جاسئ أن غعخض إلى طساطع زسغط 
ضعرغا الحمالغئ ضغط جعظس أون أن العقغات الماتثة 
وغعاخات  بض  شصط  ذائرات  تاطقت  لثغعا  لغج 
لضعرغا  السماح  غمضظ  "ق  بحثة:  وصال  ظعوغئ". 
الحمالغئ أن تماطك أجطتئ ظعوغئ. لغج لثغعط تاى 
اآلن وجائط إلغخال افجطتئ الظعوغئ، لضظعا جااعشر 
لثغعط...") روجغا الغعم، ٢٠١٧/٤/١٣ ظصقً سظ ختغفئ 

"wall street journal" افطرغضغئ).
د- وبسئإ تخاسث الاعتر طآخرا بغظ العقغات الماتثة 
وضعرغا الحمالغئ بسث إسقن بغعظس غاظس إجراء تةربئ 
لاةربئ  تتدغرعا  طظ  والمثاوف  جثغثة  خاروخغئ 
صعة  بإرجال  الماتثة  العقغات  صاطئ  جادجئ  ظعوغئ 
أطرغضغئ ضئغرة طظ طثطرات وتاططئ ذائرات بالصرب 
الصغادة  باجط  طاتثث  (أضث  الحمالغئ،  ضعرغا  طظ 
الطائرات  تاططئ  أن  العادي  المتغط  شغ  افطرغضغئ 
باإلضاشئ  الةعي  وأجطعلعا  شظسعن  ضارل  افطرغضغئ 
لمثطرتغظ صاذشاغظ لطخعارغت وذراد صاذف لطخعارغت، 
اتةعئ خعب حئه الةجغرة الضعرغئ بسث أن ضان طظ 
المفروض أن تاعصش شغ أجارالغا، وبأظعا وضسئ تتئ 
بأن  الماتثث  وأضاف  اتاغاذغ".  "ضإجراء  الاخرف 

تامئ: الاعتر الماخاسث بغظ أطرغضا وضعرغا الحمالغئ

وذلك  بضغظ،  طع  الةثغث  واحظطظ  اظثراط  بفدض 
الحمالغئ  ضعرغا  إجراء  طظ  الماظاطغئ  المثاوف  رغط 
تةربئ ظعوغئ جثغثة صرغئًا، وأضاف بظج ظرى بتص 
أظه إذا طارجئ الخغظ والثول التطغفئ شغ المظطصئ 
العثف  لاتصغص  شرخئ  عظاك  شإن  الدشط  عثا 
طظ  خالغئ  الضعرغئ  الةجغرة  حئه  بةسض  الاارغثغ 
السقح الظعوي بالطرق السطمغئ...) جرغثة التغاة - 

جغثظغ روغارز، ٢٠١٧/٤/٢٢).
٥- عثه عغ تصغصئ المعصش والاعتر شغ حئه الةجغرة 
افطرغضغغظ،  والاععر  الاثطغط  سظ  الظاتب  الضعرغئ 
وطع  السام...  الثط  عع  وعثا  أذراشه،  ضاظئ  وتطك 
لتزئ،  أي  شغ  لقحاسال  صابض  المعصش  شإن  ذلك 
أن  باظازار  غئصى  خعضعا  وربما  بالترب  والاطعغح 
تضامض حروذعا خاخئ باقتفاق المرتصإ بغظ أطرغضا 
وروجغا، وإذا طا اتفصا شإن اتاماقت الاخسغث جاجغث، 
شإن  أخًق  غسصث  لط  أو  ضبغرًا  اتفاصعما  تأخر  وإذا 
تالئ  سطى  جغئصى  الضعرغئ  الةجغرة  حئه  شغ  العضع 
سطى  الدشط  اجامرار  بعثف  الاعتر  طظ  طاعجطئ 
بغعظس غاظس لظجع جقتعا الظعوي... أطا إذا طا تععرت 
الحمالغئ  ضعرغا  طع  تساططعا  شغ  افطرغضغئ  اإلدارة 
اإلدارة  وعثه  شزغسئ...  جاضعن  شغعا  ورذاعا  شإن 
اجاراتغةغات  لاظفغث  غضفغ  طا  التظضئ  طظ  تمطك  ق 
السابص  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  (تثر  شصث  طتضمئ، 
ضربئ  سطى  واحظطظ  إصثام  طشئئ  طظ  باظغاا  لغعن 
خطعة  أي  أن  إلى  طحغرا  الحمالغئ  لضعرغا  اجائاصغئ 
تجعص  ظعوغئ  تربا  تحسض  جعف  اقتةاه  عثا  شغ 
أرواح المقغغظ، "وعثا عع" السئإ الثي طظع رؤجاء 
زظاد  سطى  الدشط  سظ  السابصغظ  الماتثة  العقغات 
السقح وضرب ضعرغا الحمالغئ، وأضاف: "سطى اإلدارة 
افطرغضغئ أن تضعن تثرة شغ اظاصاء سئاراتعا وتفادي 
صرارات  أي  تاثث  وأق  التثر  تاعخى  وأن  الاخسغث، 
طاسرسئ"، طحغرا إلى "ضرورة الاروي شغ اظازار طا 
جاامضظ الخغظ طظ تتصغصه شغ اتةاه الاعثئئ، ق 
جغما وأن واحظطظ صث طظتاعا طآخرا شرخئ الاثخض 

سّطعا تآبر...) (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٤/١٥).
أظعا  ٦- وأطا تصغصئ طعصش الخغظ، شعغ تسغ تماطاً 
المصخعدة بحضض غغر طئاحر طظ إحسال أطرغضا لطاعتر 
ظاعغك سظ الترب، لثلك تصعم بما شغ وجسعا لظجع 
شاغض اقحاسال، شاثسع إلى الاسعغئ السطمغئ لطظجاع، 
وترشخ التطعل السسضرغئ، وتةاعر برشدعا لسسضرة 
حئه الةجغرة الضعرغئ، وطظ ذلك رشدعا الصاذع لظخإ 
طظزعطئ "باد" افطرغضغئ المدادة لطخعارغت شغ ضعرغا 
طسارضئ  سظ  الخغظغئ  الثارجغئ  (وسئرت  الةظعبغئ، 
بضغظ لظحر ظزام باد، ططالئئ شغ العصئ ظفسه ضعرغا 
الحمالغئ والثول المةاورة لعا باقطاظاع سظ ارتضاب 
 ،(٢٠١٧/٤/١٧ ظئ،  (الةجغرة  تترغدغئ...)  أشسال  أي 
ولضظعا تاتسإ لفجعأ، وتساسث عغ افخرى قتامال 
الخغظغ  الثارجغئ  وزغر  شصال  طظعا،  وتتثر  الترب، 
واظس غغ "إذا اظثلسئ الترب شطظ غضعن عظاك طظاخر" 
السسضري  اقجاسثاد  وأطا  جغ ٢٠١٧/٤/١٥).  بغ  (بغ 
الخغظغ، شصث ذضرت روجغا الغعم ٢٠١٧/٤/١٤ (ضحفئ 
افطرغضغئ   United  Press International وضالئ 
أن الصعات المسطتئ الخغظغئ تطصئ أواطر طئاحرة طظ 
الاأعإ  تالئ  سطى  بالتفاظ  لطةغح  الساطئ  الصغادة 
العضالئ  وأشادت  سسضرغئ.  طظاذص   ٥ شغ  الصخعى 
غغر   - والثغمصراذغئ  اإلظسان  تصعق  لمرضج  اجاظادا 
شغ  طثشسغئ  ضاائإ  بأن  ضعظس  ععظس  شغ  التضعطغ 
وغعظظان  وتحغاسجغان  حاظثون  السسضرغئ  المظاذص 
ُأطرت بالاترك والامعضع سطى الحرغط التثودي طع 
ألش   ٢٥ تعالغ  شإن  لطمرضج  ووشصا  الحمالغئ.  ضعرغا 
ُأطروا  الئقد  غرب  المرابط  الةغح-٤٧  طظ  سسضري 
باقجاسثاد لطاترك طع آلغاتعط التربغئ إلى طساشات 
بسغثة باتةاه صاسثة تربغئ تصع بالصرب طظ التثود 
الضعرغئ الحمالغئ. ضما أشادت وضالئ إخئارغئ غاباظغئ 
ظتع  خغظغئ  صعات  تترغك  وراء  الضاطظ  السئإ  بأن 
التثود الضعرغئ الحمالغئ عع صطص بضغظ طظ اتامال 
صغام واحظطظ بدربئ اجائاصغئ لـئغعظس غاظس سطى غرار 
جغظارغع العةعم الخاروخغ افطرغضغ الثي حظاه سطى 

صاسثة الحسغرات السسضرغئ شغ جعرغا.).
عثا طا ظرجته شغ عثه المسألئ وشص تتطغض العصائع 
الةارغئ سطى افصض خقل المثى المظزعر، بض دون ذلك، 
وظصعل عثا فن السالط غاتضط شغه وتعش شغ بغاب بحر 
لغج لثطاء الظاس سظثعط وزن... شإن ضاظئ طخالتعط 
جفك  إلى  غسارسعن  شإظعط  ذلك  تصادغ  الثطعغئ 
ضما  الظعوغئ  وغغر  الظعوغئ  بأجطتاعط  أظعارًا  الثطاء 
شسطعا وغفسطعن... إن السالط لظ غحسر بافطظ وافطان 
العضسغئ  الظزط  طظ  وغغرعا  الرأجمالغئ  زالئ  إذا  إق 
ولط تسث تاتضط شغ السالط، وطظ بط أخئح ظزام التص 
والسثل، الثقشئ الراحثة، ظزام رب السالمغظ، أخئح 
عع المعغمظ شغ عثا السالط، شغظحر شغه الثغر وعظاء 
السغح واقذمؤظان، شالثالص عع الثي غسطط طا غخطح 

 ﴾َبرُِي
ْ
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
طثطعصاته ﴿أ

السادس والسحرون طظ رجإ ١٤٣٨ه
المعاشص ٢٠١٧/٤/٢٣م
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ظحر طعصع (الغعم السابع، ٢٠١٧/٠٤/٢٨م) الثئر الاالغ "باخرف": "صالئ وضالئ روغارز، إن حرضئ ضعرباء ضغان غععد 
أضثت أن طتضمئ جعغسرغئ رشدئ ذسظا تصثطئ به حرضات ذاصئ طخرغئ ضاظئ طتضمئ أخرى أطرتعا بثشع ططغاري 
دوقر تسعغدا لطحرضئ الغععدغئ. وأضاشئ العضالئ، أن بغاظاً طظ حرضئ ضعرباء ضغان غععد خثر الغعم الةمسئ بأن 
الحرضئ المخرغئ الصابدئ لطشازات الطئغسغئ (إغةاس) والعغؤئ المخرغئ الساطئ لطئارول تاتمقن المسآولغئ الصاظعظغئ 

لسثم العشاء بالاجاطعما باجوغثعا بالشاز الطئغسغ لمتطات الضعرباء الاابسئ لعا".
: لط غضاش تضام طخر السمقء بثغاظئ الاطئغع طع ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ، 
بض لصث وخطئ بعط الثغاظئ تث تعشغر غاز المسطمغظ شغ طخر لضغان غععد بأصض طظ افجسار السالمغئ 
ولضظ  وطعاردعا،  طخر  بروات  لصطئ  لغج  والسعز،  الفصر  طرارة  غساظعن  الثغظ  طخر  أعض  تساب  سطى 
الضغان  تسعغخ  تث  إلى  الثغاظئ  بعط  وخطئ  تاى  السغسغ،  وآخرعط  المةرطغظ  تضاطعط  خغاظئ  بسئإ 
شغ  خعتعط  غرشسعا  أن  طخر  فعض  افوان  آن  لصث  المحآوم!!  اقتفاق  سظ  الثوقرات  بمطغارات  المست 
وجه عثا الظزام الثائظ التاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ، الثي غرى أن طخالح غععد أعط طظ طخالح 
حسئه، وإرضاءعط أعط طظ طساظاة أعض طخر!. إن تضام طخر السمقء أوخطعا طخر الضظاظئ إلى التدغخ 
بائسغاعط وذلعط لطضاشر المساسمر، ولظ غاثطص أعطظا شغ طخر طظ ضظك السغح عثا إق بإزالئ الظزام 

السمغض وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه ولمبض ذلك شطغسمض الساططعن.

والضفر ضأطرغضا وأوروبا، شإظعا ق تظاب إق طجغثا طظ 
الةرش شغ رتى شارغئ.

جاتات  تمبض  الثولغئ،  والمتاشض  المظزمات  شاطك 
ولط  طزطعطا  تظخر  لط  شعغ  السادلئ،  لطصداغا  إسثام 
والثول  افجــرى،  صغث  تفك  وضغش  أجغر،  صغث  تفك 
تثسط  الاغ  عغ  الثولغئ  المتاشض  تطك  سطى  الصائمئ 
وتظحأ  افظزمئ  تثسط  الاغ  وعغ  بض  غععد،  ضغان 
شغعا السةعن السرغئ لطاتصغص والاسثغإ لمظ غفضر 
شغ طصاوطئ الشرب وأطرغضا، بض وعغ الاغ وسثت سطى 
لسان رئغسعا السابص أوباطا بإغقق جةظ غعاظاظاطع 
بإرعاب  المسطمغظ  غثّضر  اجما  وبصغ  غشطصه،  ولط 

وإجرام أطرغضا، الثاسط افول لضغان غععد.
وتاى السططئ الاغ رعظئ ضض طعاصفعا برضا أطرغضا، 
لظ تترر افجرى، وعغ إن تررت بسدعط ضما تخض 
شغ السابص غضعن تترغرا طظصعخا وطظاصغا وشغ جغاق 
وضغان غععد، لاةسض  فطرغضا  تصثطعا  الثثطات الاغ 
طظ أعض شطسطغظ لغج شصط أجرى سظث غععد، بض 

وخثطًا وتراجًا فطظعط.
بض إن عثه السططئ تثسغ الاداطظ ضثبا طع إضراب 
وجعع افجرى بغظما عغ الاغ تساعط شغ تخار أعض 
غجة وتةعغسعط قباجاز تماس أضبر وإخراج طعاشصاعا 
سطى برظاطب طظزمئ الاترغر الافرغطغ وتصعغئ طعصش 

المفاوض الفطسطغظغ السثغ شغ تظازقته.
إن المطالئات الاغ تصعدعا السططئ وبسخ الترضات، 
صدغئ  تتض  لظ  افجرى،  طع  بالاداطظ  تظادي  والاغ 
افجرى بض صث تسعط شغ تثثغرعا أضبر، سئر اقضافاء 
باتسغظ ظروف افجرى، بغظما غئصعن شغ افجر لسظعات 

وسصعد، وبسدعط تضط بالسةظ سحرات المآبثات.
اساصالعط  ظــروف  باتسغظ  لغسئ  افجــرى  شظخرة 
افدوات  بسخ  وإدخــال  بالجغارات  لعط  والسماح 
وتترغر  باترغرعط  عغ  بض  بالثراجئ،  لعط  والسماح 
أرض شطسطغظ طظ رجج غععد، وبثلك تظاعغ ضض 

آبار اتاقل غععد وطظعا صدغئ افجرى.
شغ  الترضات  تطالإ  أن  المساشرب  لمظ  شإظه  لثلك 
سطغعا  غططص  ضما  واإلجقطغئ"  "العذظغئ  شطسطغظ 
تترغرعط!  جــعى  افجـــرى،  صدغئ  شغ  حــغء  بضض 
أعطعا  سطى  شطسطغظ  صدغئ  صخر  شغ  غسامروا  وأن 
افطئ  جغعش  باترغك  المطالئئ  جسض  دون  وتثعط، 

إلزالئ ضغان غععد سطى رأس ططالئعط.
شافجرى لغسعا بتاجئ إلى تداطظ، أو طةرد تتسغظ 
ظروف اساصالعط بغظما غئصعن شغ افجر، بصثر طا عط 
سظ  المتاض  وإزالئ  أجرعط  وشك  تترغر  إلى  بتاجئ 

الثي أجر افرض والئحر.
وصدغئ افجرى تاى تظاعغ ق بث طظ تترك جغعش 
أو  العجغطئ  السططئ  ظض  شغ  غضعن  لظ  وعثا  افطئ، 
راحثة  خقشئ  ظض  شغ  بض  السمغطئ،  افظزمئ  ظض  شغ 
سطى طظعاج الظئعة تظعغ سثابات أعض شطسطغظ وطظ 

 جاورعط بإزالئ عثا الضغان وإزالئ آباره وجرائمه
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

شطسطني وإضراب افجرى: 
صدغئ افجرى ججء طظ صدغئ املسرى

صث تمدغ افسعام والسصعد دون أن غامضظ أجغر طظ 
أجرى أعض شطسطغظ شغ جةعن ضغان غععد طظ طساظصئ 
ابظ أو بظئ له، وصث غرتض ذووه دون أن غامضظ طظ 
رؤغاعط، وصث غخاب بأطراض الثظغا ضطعا دون أن غاطصى 
سقجا لعا، بض إن ضغان غععد غاسمث إطراض افجرى 
وزغادة سثاب طظ طرض طظعط، وصث غتةج شغ التئج 
اقظفرادي حععرا وربما جظغظ دون أن غرى حغؤا جعى 
جثران الجظازغظ الاغ خممئ بأغثي خئراء وطعظثجغ 
غععد لجغادة الاسثغإ الظفسغ وإتئاط افجرى، شدق 
سظ اقساصال اإلداري والثي غاةثد وتاةثد طسه آقم 
افجرى وذوغعط طسه ضض طرة، شغاتعل افطض باإلشراج 
إلى ألط طاةثد، وطا غسئص ضض ذلك طظ تسثغإ واظاجاع 
اساراشات وتعثغثات طثاطفئ سطى أغثي ضئاط غععد 
وبسخ طظ سمقئه الثغظ غسثرعط قظاجاع اقساراشات 
شغما غسرف بشرف "السخاشغر"، ضض ذلك وأضبر عع ججء 
طظ سثاب أخاب أعض شطسطغظ وطا تعلعط وطا غجال، 

بسث اتاقل أرض شطسطغظ.

بتص  غععد  إجــرام  آبار  إتثى  عغ  افجــرى  شصدغئ 
افرض  لغحمض  المماث  اإلجرام  ذلك  شطسطغظ،  أعض 
والصاض  السفر  وطظع  واقجاغطان  وطخادرتعا 
والاحرغث، طظث صغام عثا الضغان المطسعن، وجغسامر 

إلى أن تاط إزالاه.
وافطئ المصععرة بتضاطعا أضتئ طظ ضبرة طا أخابعا 
شدق  الصدغئ،  عثه  إلى  تطافئ  ق  تضاد  ضربات  طظ 
افجرى  جعاء  شطسطغظ  أعض  سطى  غععد  تشعل  سظ 
الشربغئ  الدفئ  طثن  شغ  خارجعا  أو  جةعظه،  داخض 

وصطاع غجة وضض شطسطغظ.
شضغان غععد غساحرس سطى أعض شطسطغظ وعع غرى 
تطئغسعط  شغ  أطاطه  غرضسعن  المظطصئ  شغ  التضام 
السططئ  غرى  وعع  بض  والسطظغئ،  السرغئ  وسقصاتعط 
سئر  أطظه  تماغئ  الضغان  لعثا  تصثس  الفطسطغظغئ 

تصثغج الاظسغص افطظغ.
شما ضاظئ صدغئ افجرى لاضعن لعق اتاقل المسرى، 
وأطظه  غععد  لضغان  والسططئ  افظزمئ  تماغئ  ولعق 

وتأطغظ تثوده، شدق سظ الاطئغع طسه.
غععد  ضغان  جةعن  شغ  افجــرى  طظ  آقف  بثأ  وصث 
باإلضراب سظ الطسام شغ ذضرى طا غسمى بغعم افجغر، 

طا تسئإ شغ تثععر التالئ الختغئ لطسثغث طظعط.
غارضظا  لط  افطــئ،  طظعا  تساظغ  الاغ  الصداغا  وضضض 
  إجقطظا التظغش تغارى شغ ضغفغئ الاخرف، شالرجعل
غصعل «فكوا العاني»، أي غةإ السمض سطى إذقق جراح 
افجرى، طبطما غةإ السمض سطى تترغر المسرى، وعثا 

ق غضعن إق بالصعة السسضرغئ الاغ تماطضعا افطئ.
لثلك شإن اصاخار التثغث سظ طساظاة افجرى وتخرعا 
ضئغر  إجرام  عع  اساصالعط،  ظروف  تتسغظ  شغ  شصط 
بتصعط، شالمفروض عع السمض سطى تترغرعط بالصعة، 

صعة افطئ وجغعحعا، وتترغر شطسطغظ.
خقل  وطــظ  المفاوضات  سئر  ــرى  افج تترغر  أطــا 
الحر  صعى  أو  الةقد  ورتمئ!)  (إظساظغئ  اجابارة 

جط
طار

بعرة الحام بني تصث افسثاء وخثقن 
افخثصاء وتراصص الصادة سطى افحقء

طظ  افول  الحعر  ظعاغئ  طع  الحام  بعرة  تجال  ق   •
طزاعر  طظ  سطغعا  غئثو  طا  رغط  السابع،  ساطعا 
الدسش والعجال، ق تجال سخغًئ سطى جمغع طتاوقت 
ضض  أجطعري  بخئٍر  طاتمطئ  اقظتظاء،  سطى  إرغاطعا 
طا ُغخإ سطغعا طظ ألعان السثاب، شغ اظازار خثور 
باقجاةابئ  شخائطعا  صادة  طظ  الاارغثغ  الصرار 
طظعاج  سطى  الثقشئ  طحروع  وتئظغ  افطئ،  لمططإ 
السغاجغئ  الصغادة  تتئ  جمغسًا  والاعتث  الظئعة، 
وغتصص  اهللا،  غرضغ  طا  إلى  بعط  لطسغر  المآعطئ 

جسادة الثارغظ.
جثغثة  تجطئ  سظ  الفائئ  افجئعع  ضحش  شصث   •
تثٍّ  وضع  البعرة  أسثاء  طظعا  أراد  الاغ  افسمال  طظ 
الثروج  الحام  أعض  ظغئ  طظعا  ظعر  الاغ  لفشسال 
الشربغ  الظزام  وإزالئ  الثولغ،  المةامع  إجماع  سطى 
الرأجمالغ الةائر الماتضط بمخغر الئحرغئ، وإتقل 
والثغر  والسطط  السثل  ظزام  طضاظه،  اإلجقم  ظزام 

والعثى والسفاف.
طثى  غئغظ  طعجضع،  طظ  له  تخرغح  آخر  شفغ   •
صدغئ  جسض  وطتاوقً  لطبائرغظ،  واجاشئائه  وصاتاه 
طع  شصط  الظزام  رئغج  حثص  إزالئ  عغ  البائرغظ 
وطضررة  طمةعجٍئ  جمطئ  وشغ  الظزام،  سطى  التفاظ 
وزغر  أّضث  جظغظ،  جئ  سئر  الحام  أعض  آذان  بّصئئ 
وزغر  طع  له  تآطٍر  اجاماع  خقل  السسعدغئ  خارجغئ 
الثارجغئ الروجغ أن بقده "ق تجال تساصث أن بحار 
جغ  بغ  (بغ  الئقد".  شغ  طساصئض  له  لغج  افجث 

سربغ، افربساء ٤/٢٦).
• أطا العزغر الروجغ ظفسه الثي ضحش أن "الةعلئ 
غدعن  شغ  جاسصث  أجااظئ  طتادبات  طظ  البالبئ 
الظار،  إذقق  وصش  أجظثتعا  وجغاخثر  صطغطئ،  أغام 
سظ  شدًق  اإلظساظغئ،  المساسثات  تسطغط  وضمان 
تعغؤئ الزروف لممارجئ السمطغئ السغاجغئ" (وضالئ 
الاسارض  ورغط   ،(٤/٢٩ السئئ  ـ  الروجغئ  تاس 
المسطظ بغظ طعصفغ روجغا والسسعدغئ تةاه البعرة، 
غاسطص  "تغظما  صال:  سظثطا  بالتصغصئ  ظطص  أظه  إق 
تعجث  شق  السعرغئ  لفزطئ  تض  إلى  بالاعخض  افطر 
خقشات غغر صابطئ لطتض بغظ الئطثغظ". (بغ بغ جغ 

سربغ، افربساء ٤/٢٦).
• ورغط طا عع طسطعم طظ العثف المسطظ أسقه الثي 
سصثعا  تصرر  والاغ  أجااظئ،  طتادبات  فجطه  أصغمئ 
ظصطاه  طا  عع  شالشرغإ  الةاري،  أغار  طظ  و٤   ٣ غعطغ 
سطى  الفخائض  تعاشص  طظ  افوجط  الحرق  ختغفئ 
المحارضئ شغعا سطى ضعء "طسطغات إغةابغئ"! ترتئط 
ضاطظئ  أذراف  ودخعل  الظار،  إذقق  وصش  باظفغث 
جثغثة، بسثطا ضان افطر طصاخرًا سطى روجغا وإغران 
وترضغا. تغث أضث سدع العشث المسارض إلى أجااظئ، 
جثغثة  سعاطض  أن  لطختغفئ،  تسعن  شاتح  السمغث 
المفاوضات،  أسمال  جثول  إلى  أضغفئ  "إغةابغئ" 
سطى  الثسعة،  طع  رجمغ  غغر  بحضض  إلغعط  وأرجطئ 
أن غاط الئتث شغعا ودراجاعا رجمغًا خقل جطسات 

المآتمر". (الحرق افوجط، افتث ٤/٣٠).
• وبثلك غساةغإ وشث الفخائض لثسعة ظائإ وزغر 
الثارجغئ الروجغ طغثائغض بعغثاظعف، الاغ وجععا 
المصئض،  أجااظئ  باجاماع  لطمحارضئ  السئئ  لعط 
لطمسارضئ  ضاطظغظ  غضعظعا  فن  افتراك  شغعا  ودسا 
وبصئ  الثي  العصئ  شغ   ،(٤/٣٠ افتث  الغعم،  (روجغا 
وظصاط  طحاٍف  بماظغئ  تثطغر  الةجغرة  صظاة  شغه 
ذئغئ شغ رغش إدلإ خقل الحعر الماضغ (ظغسان) 
المخالتئ  لمفاوضات  الداطظئ  الروجغئ  بالطائرات 

طع الظزام ووصش إذقق الظار!
• أطا أردوغان الثي ق غعمه طظ الاثخض شغ افتثاث 
سطى  "اإلرعابغئ"  الاظزغمات  تعثغث  جعى  طغثاظغًا 
تثوده الةظعبغئ، والثي ق غجال الئسخ غاعّعط أن 
راتاغه،  شغخ  طظ  إق  غأتغ  لظ  الحام  شغ  ظخرظا 
سسضرغئ  سمطغئ  سطى  تسطغصه  طسرض  شغ  صال  شصث 
جغثًا  "ظسطط  بقده:  تثود  خارج  طتامطئ  جثغثة 
شغ  بشائ  ظأتغ  صث  العصئ...  غتغظ  سظثطا  ظفسطه  طا 
لغطئ طا". وأضث أن "طثغظئ طظئب عغ عثشه المصئض، 
وأظه سطى اجاسثاد لاظفغث سمطغئ الرصئ بالاساون طع 
الماتثة".  العقغات  بصغادة  الثولغ  الاتالش  صعات 

(وضالئ افظاضعل، السئئ ٤/٢٩).
ورصئ  اجاثثام  شغ  الارضغ  الظزام  ظعب  وسطى   •
افوروبغئ  الثول  سطى  ضشط  ضعرصئ  جعرغا  قجؤغ 
والمشرب  الةجائر  شغ  الظزاطان  غصعم  قباجازعا، 
جغاجغئ  طضاجإ  لاتصغص  ظفسعا  العرصئ  باجاشقل 
بالسماح  الةجائَر  المشرُب  اتعمئ  شصث  بغظعما... 
فربسئ وخمسغظ قجؤًا جعرغا بالثخعل إلى المشرب 
التثودغئ  شضغك  طثغظئ  سئر  حرسغئ،  غغر  بطرغصئ 
بغظ ١٧ و١٩ ظغسان. وأضاف بغان لطثارجغئ المشربغئ 
طسآولغاعا  تاتمض  أن  الةجائر  سطى  "غةإ  أظه 
ورّدت  العضسغئ".  عثه  إزاء  وافخقصغئ  السغاجغئ 
لعثه  المططص  برشدعا  الةجائرغئ  الثارجغئ 
جعى  ترطغ  ق  أظعا  وأضثت  الضاذبئ"،  "اقدساءات 
تاثض  لط  "الةجائر  أن  طدغفئ  الةجائر،  إلى  لقجاءة 
الرساغا  طع  افخعي  الاداطظ  شغ  واجئعا  سظ  أبثًا 

السعرغغظ". (غعرو ظغعز، اقبظغظ ٤/٢٤).
• أطا سظ القجؤغظ الثغظ تصطسئ بعط السئض شغ 
طاسثدة  وأعطغئ  ذئغئ  طخادر  أشادت  شصث  الثاخض 
بعشاة ١٢ ظازتًا بغظعط بماظغئ أذفال خقل أغام شغ 
أعالغ  طسزط  ظجح  تغظ  شغ  شصط،  الرصئ  طتاشزئ 
العةمات  بسث  إدلإ  رغش  شغ  حغثعن  خان  طثغظئ 
طآخرًا.  المثغظئ  لعا  تسرضئ  الاغ  الضغمغائغئ 

(الةجغرة، السئئ ٤/٢٩).
شطغج  الةئعات  شغ  المغثاظغ  الخسغث  سطى  أطا   •
السغاجغ  جابصغه  طظ  تاقً  بأشدض  العضع 
واإلظساظغ، شغ ظض اجاسادة صعات الظزام لةمغع طا 
تماة الحمالغ، وزادت  تّرر طآخرًا طظ بطثات رغش 
وجغطرتعا  والمخاخظئ،  تطفاغا  بطثتغ  سطغعا 
به  طتغطئ  طعاصع  وسثة  العثاغئ  جاطع  سطى  أغدًا 
حارع  طظ  أججاء  وسطى  الساخمئ،  شغ  الصابعن  بتغ 
التاشر شغ تغ تحرغظ، تغث تراشص ذلك طع صخش 
ضبغش...  بحضض  التغغظ  اجاعثف  وخاروخغ  جعي 
اإلخعة  بغظ  طآلمئ  احائاضات  طع  بالاجاطظ  وذلك 
السحرات  وصعع  سظ  أجفرت  الحرصغئ،  الشعذئ  شغ 
طظ المةاعثغظ خرسى شااوى طظ ق غثحعن اهللا، 
الئشغ  بثاسغ  المةاعثغظ  بغظ  اقصااال  بدرورة 
أولى  بسدعط  صاال  وبأن  آخر،  تغظًا  والثغاظئ  تغظًا 

طظ صاال الظزام!!
الغعم؛  جعرغا  شغ  المسطمغظ  تال  عغ  وعضثا   •
تصث افسثاء، وخثقن افخثصاء، طع تراصص الصادة 
طظ  ضئغر  تمطمٌض  غصابطعا  المةاعثغظ...  أحقء  سطى 
الظاس، وظمعٌّ شغ الرأي الساّم سطى طا غةإ حرسًا أن 
شغه  َغصطإ  الثي  الغعم  ذلك  غطعل  ق  وصث  غضعن... 
الحارع الشاضإ الطاولئ سطى جمغع القسئغظ، لغتص 
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الفقر في مصر سببه خيانة حكامها، وليس قلة ثرواتها
تسابمره بسخ افتجاب المسارضئ لطتضعطئ.

طساعى  سطى  جثغثة  بخعرة  ظعر  الضاطعر  اساخام 
اإلسقم  سطى  تحرف  تظسغصغئ  صثم  تغث  الاظزغط، 
الاترضات  وطراصئئ  الاترضات  وتظزغط  والمفاوضات، 
بثسط  وتزغ  واقخاراصات،  اقظثجاجات  طظ  خعشا 

حسئغ واجع.
لطاظصض  الحاعث  بصغادة  التضعطئ  اجاثسى  طما 
سام،  إضراب  غعم  افعالغ  أسطظه  غعم  شغ  لطةعئ 
جمغ  طا  وتتدغر  الظاس  اجامالئ  طتاوقته  ورغط 
طحارغع  تادمظ  صرارا،   ٦٢ وسثدعا  الصرارات  بتجطئ 
سطى  تظطض  لط  الةعئ،  وتتسغظ  والاظمغئ  لطاحشغض 
وسغ حئاب أسطظ أظه غرغث ذرد اقجاسمار وحرضاته، 
واسائر أن الافاوض طع تضعطئ لط تصثم إق العسعد 

الجائفئ أطرًا ق شائثة طظه.
التراك  شغ  جثغثًا  جصفًا  طّبض  تطاوغظ  تترُّك 
الحسئغ ورشسًا طعمًا شغ جصش ططالإ لط غساعسئعا 
التضعطئ  وزراء  أتث  إن  تاى  التضعطئ  طسآولع 
المعثي بظ غربغئ خرح طئاحرة وبحضض واضح أن 
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الئارول لغج ططضًا لظا وأن طعضعع البروات أضئر طظ 
التضعطئ، ولط غصثر سطى طةاراتعا أتجاب المسارضئ 
والاسطغمات  السفارات  وخاغئ  تتئ  تحاشض  الاغ 
خعشه  واّدسى  المآاطرة  ظزرغئ  بسدعط  شاجاثسى 
طظ أن تضعن وراء الاترضات طثططات دولغئ، شغما 
وطساظثتعط  لطتراك  دسمعط  بإسقن  آخرون  اضافى 
الحفاشغئ  حسارات  ترشع  الاغ  المطالإ  لئسخ 
الظاس  سظث  أطق  أسادت  ولضظعا  الفساد،  وطضاشتئ 
غئصى  شغما  وتختغته،  البعري  المسار  اجاضمال  شغ 
سطى الصغادات السغاجغئ العاسغئ الاغ تتمض طحروسا 
الحسئغئ  بالتاضظئ  الاتاطعا  شغ  تجغث  أن  تدارغا 

وتجغثعا تخاظئ شضرغئ وجغاجغئ.
شغ  وافجئصغئ  الةثارة  الاترغر  لتجب  ضان  وصث 
وضع أجج وسغ سظ اقجاسمار ووضقئه وصطاساته 
والمطالإ  الحسئغئ  اقتاةاجات  شأخئتئ  التغعغئ، 
بظفج  السظاوغظ  ظفج  وتساسمض  بض  تعلعا  تثور 

 افلفاظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج


