
غتارب  اظفك  طا  الثي  الشاحط  الارضغ  الظزام  صام 
افتقف  بسصث  ظعارًا؛  جعارًا  والمسطمغظ  اإلجقم 
السسضرغئ طع أطرغضا وروجغا لطصداء سطى بعرة الحام 
ضغان  طع  الضاططئ  السقصات  وباطئغع  تارة،  المئارضئ 
غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ تارة أخرى، 
الضمالغئ  الغسارغئ  افتجاب  لدشعط  باقظخغاع  صام 
سثوة اهللا ورجعله والمآطظغظ طظ طبض تجب الحسإ 
الةمععري (CHP) الاغ صاطئ خقل افجئعع المظخرم 
المآتمر  قظسصاد  رشدًا  واجسئ  طدادة  دسائغئ  بتمطئ 
الثي أسطظ تجب الاترغر/ وقغئ ترضغا سظ تظزغمه غعم 

الةمسئ  غعم  شأسطظ  الثقشئ؟"  السالط  غتااج  "لماذا  بسظعان  إجطظئعل  شغ  ٢٠١٧/٠٣/٠٥م  المعاشص  افتث 
المعاشص البالث طظ آذار/طارس ٢٠١٧م سظ تزر وطظع اظسصاد المآتمر، شأضث عثا الظزام السطماظغ الطغئرالغ 
أظه سطى خطى جطفه طخطفى ضمال طةرم السخر تثو الصثة بالصثة؛ ذلك المةرم الثي ألشى ظزام الثقشئ 
بضغاظعا السغاجغ الاظفغثي شغ الاارغت ظفسه؛ البالث طظ آذار/طارس سام ١٩٢٤م. ولط غضاِش عثا الظزام 
الضمالغئ  السطماظغئ  الغسارغئ  لفتجاب  إرضاء  وبطحه  غغه  شغ  تمادى  بض  بثلك،  الطغئرالغ  السطماظغ  الارضغ 
رئغج  ضار  طتمعد  افجااذ  بغظعط  طظ  افشاضض  اإلخعة  طظ  سثدًا  واساصض  افطئ  أبظاء  خغرة  سطى  شاساثى 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا! أق شطغسطط الظزام الارضغ أن رب السجة صث تعسثه وأطباله 
بَْصاُر* 

َ
َْوٍم تَْشَخُص فِيِه األ ِ ُرُهْم  َما يَُؤِخّ الُِموَن إَِغّ ا َفْعَمُل الَظّ َقَمّ َْسنَبَّ اَبَّ ذَلفِالً  حتَ طظ شعق جئع جماوات شصال: ﴿َوالَ 

ْفئَِدُيُهْم َهَواء﴾ وصال جض شغ سقه: ﴿َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر ابُّ َوابُّ َخرْيُ 
َ
ِْهْم َطْرُفُهْم َوأ َ ِ ُمْهِطِعنَي ُمْقنيِِع ُرُؤوِسِهْم الَ يَْرتَُدّ إ

الَْماكِِريَن﴾، شتسئظا اهللا وظسط العضغض.

جعاء  المسطمغظ،  سطى  شرض  اإلجقطغئ  بالبصاشئ  الابصش 
الابصش بالظخعص الحرسغئ أو بالعجائض الاغ تمّضظ طظ شعط 
بافتضام  الابصش  بغظ  شرق  وق  وتطئغصعا.  الظخعص  عثه 
المآلط  طظ  أظه  غغر  اإلجقطغئ.  بافشضار  الابصش  أو  الحرسغئ، 
وتدارته،  بصاشاه  شغ  اإلجقطغئ  الئقد  الشرب  غجا  طظث  أظه 
وَبَسط سطغعا أتضاطه وطفاعغمه وجططاظه، أسرض المسطمعن 
سظ البصاشئ اإلجقطغئ ظاغةئ لاصطص جططان اإلجقم، واظتراشًا 
شغ الثوق السطغط سظ جاّدته طظ جراء الثساغات المدططئ الاغ 

تحظ تمقتعا سطى اإلجقم وسطى بصاشاه.
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طئادرة سطى طئادرة وضقعما 
خظاسئ أطرغضغئ يف ظض خراع 

إظةطع أطرغضغ سطى الغمظ
بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
وصفئ إسقطغئ اتاةاجغئ شغ طثغظئ غجة ضث اقساصال 
وصش  الفطسطغظغئ  السططئ  تمطغك  وضث  السغاجغ 
سظه  اهللا  رضغ  الثاري  تمغط  الةطغض  الختابغ 
لطضظغسئ الروجغئ، وذلك ظعر غعم اقبظغظ المعاشص 
غجة.  طثغظئ  شغ  اإلسقطغغظ  برج  أطام   ٢٠١٧/٢/٢٧
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  ألصى  وصث 
شطسطغظ افجااذ خالث جسغث ضطمئ اتعط شغعا السططئ 
بأظعا تثرف دطعع الاماجغح سطى المساعذظات الاغ 
غصغمعا ضغان غععد وغطاعط شغعا أراضغ أعض شطسطغظ 
شغ الدفئ الشربغئ، بغظما تساثي عغ (السططئ) سطى 
وصش أوصفه الرجعل ، وتمطضه عئئ لطضظغسئ الروجغئ 
الاغ لعا تارغت أجعد شغ بغع طماطضاتعا لغععد، وعع 
تمغط  وصش  أرض  شغ  اقجاغطان  إلى  غآدي  صث  طا 
الثاري رضغ اهللا سظه. ضما اتعط جسغث السططئ بأظعا 
صث داجئ صاظعظعا غعم أخثرت صرارًا باجامقك أرض 
طظ وصش تمغط الثاري رضغ اهللا سظه، وداجئ صاظعظعا 
غعم أعثى رئغسعا أرض العصش إلى الروس افسثاء، 
وسادت لاثوس صاظعظعا غعم اساصطئ طظ وصفعا ضث 
افسثاء  الروس  وعإ  الثي  السططئ  رئغج  جرغمئ 
أرضا ق غمطضعا. وشغ خاام ضطماه ذالإ افجااذ خالث 
جسغث الصداة وأسداء الظغابئ باقظتغاز إلى المطالئغظ 
الثي  السططئ  رئغج  فواطر  اقظخغاع  وسثم  بالتص 
وبامثغث  العصش  بامطغك  وتثطاعا  صعاظغظعط  داس 
الثطغض  وأعالغ  الاترغر  تجب  حئاب  اساصال  طثد 

المتاةغظ سطى ظجع العصش.

ضما ضان التجب صث ظزط وبمحارضئ طظ آل الةسئري 
وآل الامغمغ وصفئ ضث اقساصال السغاجغ تتئ أزغج 
الرخاص التغ وبغظ دخان الصظابض المسغطئ لطثطعع، 
حئاب تجب الاترغر وآل  تغث اتاحث جمع غفغر طظ 
الةسئري وآل الامغمغ وغغرعط طظ أعالغ طثغظئ الثطغض 
الحرشاء بالصرب طظ دوار ابظ رحث شغ طثغظئ الثطغض، 
راشسغظ   ،٢٠١٧/٢/٢٥ المعاشص  السئئ  غعم  ظعر 
راغات رجعل اهللا  السعداء ولعاءه  افبغخ، وعافعا 
ضث اقساصال السغاجغ، وظثدوا بةرائط السططئ الاغ 
الاغ  الةمعع  شغ  ضطمئ  وألصغئ  الةئغظ،  لعا  غظثى 
المسغض  والشاز  بالِعراوات  تفرغصعا  السططئ  تاولئ 
عثا  الععاء،  شغ  التغ  الرخاص  وإذقق  لطثطعع 
بالرغط طظ التعاجج الاغ ظخئاعا السططئ سطى المفارق 
والمحارضئ  رحث  ابظ  دوار  إلى  الظاس  وخعل  لمظع 
شغ العصفئ. وظثد الماتثث باقساصال السغاجغ الثي 
ظتع  تساصض  زالئ  ق  وأظعا  بئططةغئ  السططئ  تمارجه 
التعاجج  سظ  أخثتعط  الاترغر  تجب  طظ  حئاب  تسسئ 
غعم السئئ ٢٠١٧/٢/٤، طظعط الثضاعر طاعر الةسئري 

سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ.

دسا رئغج الغمظ الةظعبغ افجئص سطغ ظاخر طتمث، 
افذراف الغمظغئ إلى وصش إذقق الظار وتحضغض تضعطئ 
أتثعما  ظائئغظ  طظ  رئاجغ  وطةطج  تعاشصغئ  وذظغئ 

طظ الحمال واآلخر طظ الةظعب.
طسعث  غظزمه  الثي  المآتمر  أسمال  شغ  وغحارك 
"شالثاي" لطظصاحات ظثئئ طظ ضئار الصادة السغاجغغظ 
ورؤجاء  سرب  خارجغئ  ووزراء  افوجط  الحرق  شغ 
طراضج طسظغئ برجط السغاجات. وطظ أبرز المحارضغظ 
شغ المآتمر، طغثائغض بعغثاظعف ظائإ وزغر الثارجغئ 
السابص  السام  وافطغظ  طتمث  ظاخر  وسطغ  الروجغ 
طظ  وغغرعط  طعجى  سمرو  السربغئ  الثول  لةاطسئ 
المئسعث  بالمآتمر  الاتص  ضما  وإسقطغغظ.  جغاجغغظ 
افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت أتمث الثي غجور 

روجغا طظث طططع افجئعع.
الثارجغئ  طغثائغض بعغثاظعف ظائإ وزغر  عثا والاصى 
الروجغ غعم أطج سطغ ظاخر طتمث والمئسعث افطمغ 
(المحعث  الغمظغئ.  افزطئ  تطعرات  لئتث  الغمظ  إلى 

الغمظغ).
"لصث  صعله:  طتمث  ظاخر  سطغ  طئادرة  شغ  جاء  وطما 
سثة  طظ  الغمظ  شغ  الترب  إلظعاء  بمئادرة  تصثطئ 

ظصاط ظرى أظعا طا زالئ خالتئ تصعم سطى:
- وصش إذقق الظار

- تحضغض لةان جغاجغئ وسسضرغئ لمراصئئ وصش إذقق 
الظار.

ضاشئ  طظ  تعاشصغئ  وذظغئ  وتثة  تضعطئ  تحضغض   -
افذراف بمئارضئ إصطغمغئ ودولغئ لفارة اظاصالغئ غافص 

بحأظعا بغظ الصعى السغاجغئ.
- تسطغط السقح طظ ضض أذراف الخراع لعزارة الثشاع 

شغ تضعطئ العتثة العذظغئ.
- تحضغض طةطج رئاجغ بظائئغظ لطرئغج، أتثعما طظ 

الةظعب واآلخر طظ الحمال.
- إجراء اظاثابات رئاجغئ وبرلماظغئ بإحراف دولغ.

- تئظغ الظزام الفثرالغ طظ إصطغمغظ (إصطغط حمالغ) 
و(إصطغط جظعبغ)."

"جؤاضط  ضطماه:  شغ  أغدا  صال  صث  ظاخر  سطغ  وضان 
بالحرق  سطغعا  السالط  اخططح  الاغ  المظطصئ  طظ 
افوجط الثي ضان وق غجال طسرتاً لطخراسات المتطغئ 
واإلصطغمغئ والثولغئ، والاغ ق تجال تطصغ بزقلعا سطى 

طاضغ وتاضر وطساصئض عثه المظطصئ".
عثا شغما صال السفغر افطرغضغ لثى الغمظ طابغع تعلر، 
إن ظعب التضعطئ افطرغضغئ طا غجال غسغر وشص رؤغئ 
اإلدارة افطرغضغئ السابصئ، شغ جئغض العخعل إلى تض 
لطخراع شغ الغمظ ضما عع وإن طعصفعا لط غاشغر. وأحار 
تعلر إلى أن إدارة تراطإ تامسك بثطئ وزغر الثارجغئ 
السابص جعن ضغري السابصئ لطغمظ، الاغ تتفزئ سطغعا 
التضعطئ الغمظغئ بسئإ أظعا «ق تاعاشص طع المرجسغات 
«الحرق  لختغفئ  تعلر  تخرغتات  وجاءت  البقث». 
افوجط» السسعدغئ، بسث تطمغظات جاصعا طسآولعن 
غمظغعن طظ بغظعط جفغر الغمظ لثى واحظطظ أتمث 
سعض بظ طئارك وطمبض الغمظ لثى افطط الماتثة 
تراطإ  إدارة  رؤغئ  شغ  ضئغر  تشغغر  سظ  الغماظغ،  خالث 
لطمطش الغمظغ. وأضاف تعلر أن عثف واحظطظ غامبض 
السقم  إلتقل  الثولغغظ  الحرضاء  طع  «السمض  شغ 
والرخاء وافطظ شغ الغمظ وظثسط بحضض ضاطض الةععد 
الاغ غئثلعا تالغا المئسعث الثاص لفطط الماتثة شغ 
الغمظ "إجماسغض ولث الحغت أتمث" إلظعاء تالئ السثاء 
الماظازسئ  بافذراف  والسعدة  عظاك  الثائر  واقصااال 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بغظما تعاخض الفخائض السسضرغئ الاجاطعا بعصش إذقق 
أجااظئ  طتادبات  شغ  سطغه  اتفصئ  لما  اجاظادًا  الظار 
ساخمئ ضازاخساان؛ غعاخض ظزام أجث طتاوقته شغ 
الدشط سطى بسخ المظاذص لسصث طخالتات طسه أو 
الرتغض؛ والسغطرة سطى بسخ المظاذص افخرى، تغث 
غسمض سطى شاح ذرغص غخض بغظ تغ جمسغئ الجعراء 
شغ طثغظئ تطإ وبغظ طثغظاغ ظئض والجعراء شغ رغفعا 
الحمالغ، شغفخض بثلك الضبغر طظ المظاذص المتررة 
سظثان  ضمثغظئ  الشربغ  الحمالغ  تطإ  رغش  شغ 
وترغاان وضفر تمرة سظ باصغ المظاذص وغطئص سطغعا 
التخار طظ ضاشئ الةعات، باإلضاشئ إلى اقتفاق الثي 
أسطظه طةطج طظئب السسضري الثمغج ٢٠١٧/٣/٢م طع 
رغش  شغ  الشربغئ  الصرى  تسطغط  سطى  الروجغ  الةاظإ 
السعري،  لطظزام  الاابسئ  التثود  ترس  لصعات  طظئب 
وطا قصاه عثا افطر طظ طعاشصئ الظزام الارضغ سطغه، 
أن  غطثرغط  سطغ  بظ  ترضغا  وزراء  رئغج  خّرح  تغث 
سطى  السعري  الةغح  جغطرة  شرض  تماظع  ق  أظصرة 
تضعن  أن  غةإ  السعرغئ  شافراضغ  طظئب،  طثغظئ 
غاصثم  الحام  ذاغغئ  أن  ظةث  وبثلك  لطسعرغغظ. 
وخاخئ  الظمض  دبغإ  اجاراتغةغئ  وشص  خطعة  خطعة 
الثروصات  سطى  الثولغئ  المتاجئئ  غغاب  ظض  شغ 

تراوح  بغظما  المجسعم؛  الظار  إذقق  لعصش  الماضررة 
الثروصات  ِبَسثِّ  طضافغئ  طضاظعا  السسضرغئ  الفخائض 
سطى  الماضررة  الحام  ذاغغئ  عةمات  خث  وطتاولئ 
المظاذص المتررة، وعثا إن دل سطى حغء شإظه غثل 
الثغارات  ضمظ  غظثرج  الظار  إذقق  وصش  أن  سطى 
بغظما  الحام؛  لطاغغئ  اقجاراتغةغئ  ولغج  الاضاغضغئ 
تسائره المسارضئ خغارًا اجاراتغةغًا طما غسمح لطاغغئ 
سطى  غتّصصعا  الاغ  الخطئئ  المضاجإ  باسجغج  الحام 

خسغث السغطرة سطى المظاذص المتررة.
وشغ المصابض وسطى الخسغث السغاجغ تغث اظاعئ الةعلئ 
الرابسئ طظ طفاوضات جظغش بالعخعل إلى اتفاق تعل 
طظاصحئ أربع صداغا بحضض طاعاز، تغث أسطظ المئسعث 
افطمغ إلى جعرغا، جاغفان دي طغساعرا، أن افذراف 
اتفصئ سطى طظاصحئ أربع صداغا تفاوضغئ بحضض طاعاز 
شغ الةعقت المصئطئ طظ المتادبات. وتاضعن السقل 
دجاعر  وإسثاد  جعرغا،  شغ  لطتضط  خغشئ  وضع  طظ 
ودغمصراذغئ  ترة  اظاثابات  وإجراء  أحعر  جائ  خقل 
تتئ إحراف افطط الماتثة خقل ١٨ حعرا، أطا السطئ 
الرابسئ، شاصثم بعا وشث الظزام السعري وتادمظ وضع 

اجاراتغةغئ لمتاربئ (اقرعاب).
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وقفات احتجاجية في غزة والخليل 
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المةامع المثظغ، شضاظئ شضرة التعار العذظغ، لامرغر 
عثه المخائإ، باسائار أن أعض السعدان، طمبطغظ شغ 
عثه افتجاب والترضات، عغ طظ صاطئ بعثا السمض.

غسمى  شغما  بثأت  الاغ  الحر،  ظثر  ظرى  ظتظ  وعا 
بالاسثغقت الثجاعرغئ افخغرة، الاغ تثخطئ تاى شغ 
اقجاماسغ)؛  (الظزام  والمرأة  الرجض  سقصئ  تفاخغض 
غسمى  لما  إضاشئ  السعدان،  فعض  افخغر  التخظ 
خقلعا  طظ  الاغ  السصغثة؛  ترغئ  وطظعا  بالترغات، 
طططعب طظ الثولئ أن تصش سطى طساشئ واتثة طظ 
السزغط،  واإلجقم  والمترشئ،  الئاذطئ،  افدغان  ضض 
سطى  جقله،  جض  السجة  رب  أظجله  الثي  التص  دغظ 
الاسطغط،  وأتط  الخقة  أشدض  سطغه  الضرغط  رجعلظا 
تمرر  وتاى  بالئاذض.  التص  طساواة  أطرغضا  ترغث  أي 
عثه الاسثغقت، أبغر تعلعا لشط، وحشض الظاس بعا، 

وخارت تظاصح باسائارعا طعضع خقف.
إضمال  طظعا  طططعب  عثه  العشاق  تضعطئ  شإن  إذن، 
الصادم،  الثجاعر  شغ  العذظغ  التعار  طثرجات  إدخال 
باسائار أن عثه المثرجات عغ طا تعاشص سطغه عآقء، 
بسدًا  أطرغضا  صثطئ  وذاك،  عثا  ضض  طصابض  وشغ 
السابص  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ  سظثطا  الةجرة،  طظ 
لطسصعبات  ججئغ  رشع  سظ  شارته،  ظعاغئ  شغ  (أوباطا)، 
اقصاخادغئ المفروضئ طظ صئض أطرغضا سطى السعدان، 
تسظ  بظث  تتئ  أحعر  جائ  لفارة  السعدان  ووضع 
الاجطئ  إذا  الضاطض  بالرشع  وطّظععط  والسطعك،  السغر 
التضعطئ بالمطالإ افطرغضغئ، ولثلك غترص الظزام 
غئاء  طظ  أوتغ  طا  بضض  وغسسى  الترص،  ضض  اآلن 
ضغان  طع  الاطئغع  تاى  أطرغضا،  ترغثه  طا  تظفغث  شغ 
ق  لثلك  والمسراج،  اإلجراء  فرض  الشاخإ  غععد 
تفسض  أن  العذظغ)  (العشاق  الصادطئ  لطتضعطئ  غمضظ 
طةرد  عغ  وإظما  السعدان،  وأعض  لطسعدان،  خغرًا 
تضعطئ طعماعا تظفغث طثططات أطرغضا الحغطاظغئ، 
طخالتعا  وخثطئ  فطرغضا،  الضاططئ  الائسغئ  وتضرغج 

شغ السعدان.
عثا  إزاء  السعدان  أعض  طظ  المططعب  عع  طا  إذن 

العاصع الضاربغ؟
عثه  طظع  عع  السعدان  أعض  طظ  المططعب  إن 
وضحش  العاصع،  أرض  شغ  تظفث  أن  طظ  المثططات 
أطرغضا  طحروع  شغ  المظثرذئ  السغاجغئ  الصعى  ضض 
عثه  سطى  السضعت  إن  تغث  وضحفعط،  الثئغث، 
ضما  السعدان،  لدغاع  جغآدي  والمآاطرات،  الةرائط 
إق  غضعن  لظ  السعدان  وضغاع  بطبه،  صئض،  طظ  ضاع 
باحرغث أعطه، ضما عع تادث اآلن شغ جظعب السعدان، 
الثي أضتى طترصئ فعطه، وأخطر طظ ضض ذلك ضغاع 
شالتض  واآلخرة.  الثظغا  خسران  وعع  التظغش،  دغظظا 
لمظسعط  الزطمئ،  عآقء  أغثي  سطى  افخث  عع  واتث، 
شغ  الباظغئ  ظسثاعا  شغ  أطرغضا  طآاطرات  تظفغث  طظ 
السعدان، والسمض الةاد طع المثطخغظ طظ أبظاء عثه 
افطئ، إلصاطئ طحروسعا، وعع طحروع اجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
بقدظا  وتتفر  المساسمر،  الضاشر  غث  لاصطع  الظئعة، 
طظ الامجغص والافاغئ، وتطئص حرع ربظا سطى التغاة 
اآلخرة  شغ  وظفعز  الثظغا،  التغاة  شغ  شظسسث  ضطعا، 

 بةظات الظسغط
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

أوعام (البعابئ الصعطغئ السربغئ) 
املُاسّطصئ بالصدغئ الفطسطغظغئ يف طعإ الرغح

بظغاطغظ  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  تسرغإ  إبر  سطى 
ُسصث  الــثي  الاآطري  السصئئ  اجاماع  لثئر  ظاظغاعع 
المطك  جمع  والثي   ،٢٠١٦ حئاط/شئراغر   ٢١ شغ 
افردظغ سئث اهللا الباظغ والرئغج المخري سئث الفااح 
الثارجغئ  وزغــر  رساغئ  تتئ  ظاظغاعع  طع  السغسغ 
ضغري، والثي تّط شغه وفول  افطرغضغ السابص جعن 
طّرة صئعل زسماء سرب بفضرة (غععدغئ الثولئ)، بسث 
وبسث   - شعره  طظ  افردن  ططك  ُعرع  الاسرغإ  عثا 
واجامع  الصاعرة،  شغ  رتاله  شتّط   - أطره  اشاداح 
سطى سةض بالسغسغ، وتاوق طسًا رتص خغاظاعما الاغ 
ُبسغث  طحارك  بغان  إخثار  وتّط  التثود،  ضض  شاصئ 
اقجاماع الثاذش ُذضر شغه أّظعما اتفصا سطى "الاساون 
وإظحاء  الثولاغظ،  تض  إلى  لطاعخض  بغظعما  البظائغ 
دولئ شطسطغظغئ سطى تثود الرابع طظ تجغران/غعظغع 
طظ  عثا  وأّن  الحرصغئ،  الصثس  ساخماعا   ،١٩٦٧
البعابئ الصعطغئ الاغ ق غمضظ الاثطغ سظعا"، وأّظعما 
شغ  الةمعد  لضسر  المساصئض  شغ  الاترضات  "بتبا 
إدارة  طع  خاخئ  افوجط،  الحرق  شغ  السقم  سمطغئ 

الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ الةثغثة".

أطرغضغ،  تٌض  عع  طسروف  عع  ضما  الثولاغظ  تّض  إّن 
 ٪٨٠ طظ  أضبر  سظ  لغععد  الاظازل  سمطغًا  غسظغ  وعع 
تفرغطًا  ُغسائر  به  الصئعل  وإّن  شطسطغظ،  أرض  طظ 
خرغتًا بأرض اإلجراء، وخغاظًئ واضتًئ هللا ولرجعله 
الباظغ  اهللا  وسئث  السغسغ  اّدساء  وإّن  ولطمآطظغظ، 
دسمعط  السمقء  المسطمغظ  تضام  طظ  وأضرابعما 
صئغض  طظ  حسارات  وإذقصعط  الفطسطغظغئ،  لطصدغئ 
غععد  دولئ  جاظإ  إلى  شطسطغظغئ  دولئ  إصاطئ  أن 
اقّدســـاءات  عــثه  إّن  الصعطغئ،  البعابئ  طظ  عغ 
والحسارات عغ لادطغض المسطمغظ، وعغ حضض طظ 
أحضال تسعغص شضرة ضاذبئ تعل وْعط إصاطئ الثولئ 
صدغئ  غثسمعن  أّظعط  بثلك  شغجسمعن  الفطسطغظغئ، 
وإلخفاء  السغعن،  شغ  الرطاد  لثر  وذلك  شطسطغظ، 
عع  إّظما  عثا  الثولاغظ  بتض  الاجاطعط  أن  تصغصئ 

خغاظئ سزمى بتث ذاتعا.
بأّن  ظّظعا  غععد  ضغان  صادة  شإّن  اآلخر  الةاظإ  وطظ 
صثوم تراطإ إلى التضط شغ أطرغضا - وعع المسروف 
باعّدده لطغععد وضرعه الحثغث لطمسطمغظ - جغآدي 
ولع  تاى  الفطسطغظغئ،  الــثولــئ  شضرة  إظعاء  إلــى 
ضط  لعط  بالظسئئ  وغسظغ  السقح،  طظجوسئ  ضاظئ 
وأّن  خاخًئ  غععد،  لضغان  بالضاطض  الشربغئ  الدفئ 
المساعذظات الاغ تّط زرسعا شغ ضض طضان بالدفئ، 
صث َصِئض تراطإ بحرسظاعا، شفعمعا طظ ذلك أّن شضرة 
الثولئ الفطسطغظئ صث اظاعئ وإلى افبث، وأّظه ق طضان 
ضغري  اصاراح  وأّن  لثولاعط،  جعى  والظعر  الئتر  بغظ 
الثي أّرصعط، والثي غصدغ بعجعد صعات أطرغضغئ أو 
دولغئ شاخطئ بغظ ضغان غععد والثولئ الفطسطغظغئ صث 
أوباطا، وأّن اقساراف (بغععدغئ  اظاعى بثعاب إدارة 
بسث  جغما  ق  واصسئ  تصغصئ  أخئتئ  إجرائغض)  دولئ 

اساراف طخر وافردن بعا شغ اجاماع السصئئ.

غعم  بظاظغاعع  لصائه  سظث  تراطإ  سظ  خثر  طا  لضّظ 
أّن  سطى  غثل  ق  حئاط/شئراغر  طظ  سحر  الثاطج 
شصعل  الثولاغظ،  شضرة  سظ  تماطًا  تثّطئ  صث  إدارته 
إذا  الثولئ  وتض  الثولاغظ  تض  إلى  "أظزر  تراطإ: 
شسأضعن  جسثاء،  والفطسطغظغعن  إجرائغض  ضاظئ 
جسغثا بـالتض الثي غفدطعظه، التقن غظاجئاظظغ"، إّن 
عثا الصعل ق غسظغ إلشاء شضرة الثولاغظ، وإّظما غسظغ 
الفضرتغظ  طظ  واتثة  غثاار  أْن  غععد  ضغان  سطى  أّن 
وشغ  العاتثة،  الثولئ  شضرة  وإّطا  الثولاغظ  شضرة  إّطا 
سطغعط  بأّن  الُمئّطظ  الاعثغث  طظ  حغء  عثا  ضقطه 

اقخاغار بغظ خغارغظ أتقعما طّر.
تّض  شضرة  سظ  تاثّض  لط  أطرغضا  أّن  سطى  والثلغض 
الثي  الةثغث  افطرغضغ  السفغر  طعصش  الثولاغظ 
شرغثطان،  دغفغث  غععد  دولــئ  شغ  تراطإ  سّغظه 
وسثائه  لطغععد  الساشر  باظتغازه  المسروف  وعع 
الحغعخ  طةطج  ــام  أط اســاــرف  شصث  لطمسطمغظ، 
تض  طظ  أشدض  خغار  لثغه  "لغج  بأّظه  افطرغضغ 
بإطضاظغئ  تحضغضه  سظ  أسرب  صث  أّظه  طع  الثولاغظ"، 

تض الخراع بعثه الطرغصئ.

شق غئثو والتالئ عثه أّن إدارة الرئغج افطرغضغ تراطإ 
تثاطش ضبغرا شغ رؤغاعا اقجاراتغةغئ سظ اإلدارات الاغ 
جئصاعا بالظسئئ لطمسألئ الفطسطغظغئ، واقخاقف بغظ 
بظعسغئ  غاسطص  جئصاعا  الاغ  واإلدارات  تراطإ  إدارة 
الثطاب اقجافجازي الثي اجاثثطه تراطإ، بغظما غئصى 

الظعب ذاته عع الثي غتضط الةمغع.
صث ق غئثو أّن عظاك أي أشص لطتض شغ المرتطئ الراعظئ 
سطى أي أجاس، ولضظ عثا ق غسظغ إجصاط شضرة تض 
دون  طظ  ولع  الفضرة  وجعد  طةرد  وإّن  الثولاغظ، 
تطئغص جغئصى غآّرق غععد، وغةسطعط شغ تالئ طظ 
تالئ  شغ  وجغئصعن  فطرغضا،  الضاطض  حئه  اقرتعان 
سةج تام سظ اتثاذ أغئ صرارات تاجمئ شغ عثا الحأن، 
وترضه  المعضعع،  شغ  غئّئ  لط  تراطإ  شإّن  لثلك 
شدفاضًا، وربطه بالاعاشص بغظ الطرشغظ، ولط غسِط 

لغععد تفعغدًا بالاخرف شغ الصدغئ ضما غحاععن.
لثغار  اسائارعط  شإّن  السربغئ  الــثول  جعئ  طظ  أّطا 
سطى  غثل  الصعطغئ  البعابئ  طظ  ججءًا  الثولاغظ  تض 
تثظغ  طثى  وسطى  لطبعابئ،  ظزرتعط  تــردي  طثى 
أشصعط السغاجغ، وإّظه لمظ السثرغئ أْن غخض بعط 
اقظتطاط إلى عثا التث، شغسائروا تض الثولاغظ الثي 

أخئح شغ طعإ الرغح طظ بعاباعط الصعطغئ.
إّن حرف تترغر شطسطغظ لظ غتزى به تضام الثول 
السربغئ السمقء، وق خعظئ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ 
الحرف  عثا  إّن  سظعا،  اظئبصئ  الاغ  داغاعن  وجططئ 
جغتزى به شصط رجال اإلجقم وجغح دولئ الثقشئ، 
وسظثعا جاائّثد أوعام افصجام، وجااقحى بعاباعط 
ختائش  طةرد  إلى  وجغاتّعلعن  الُمظضرة،  الصعطغئ 
المسطمعن  وجغسعد  الظاخع،  افّطئ  تارغت  شغ  جعداء 
خغر أطٍئ أخرجئ لطظاس طظ جثغث، وجغصاسثون ذرى 

 المةث، وغاعلعن صغادة الئحرغئ

افول  الظائإ  خالح،  تسظ  بضري  أول  الفرغص  أدى 
لرئغج الةمععرغئ، الغمغظ الثجاعرغئ، رئغسًا لطعزراء، 
الئحغر  وضطش  ٢٠١٧م،  آذار/طارس   ٠٢ الثمغج  غعم 
العزراء التالغغظ باسغغر المعام لتغظ تحضغض تضعطئ 
العشاق العذظغ، تغث تةري المحاورات طع افتجاب، 
لاحضغض  العذظغ،  التعار  شغ  حارضئ  الاغ  والترضات 
التضعطئ طظعط، وصال بضري رئغج العزراء الةثغث شغ 
السعدان، سصإ أدائه الغمغظ الثجاعرغئ: "إن طقطح 
التضعطئ الةثغثة جاضعن سطى عثي طثرجات التعار 
والصعى  السغاجغ،  الطغش  ألعان  ضض  طظ  العذظغ، 
التعار".  شغ  حارضئ  الاغ  والمةامسغئ،  السغاجغئ، 
العشاق  تضعطئ  تصغصئ  عغ  شما   .(٢١ سربغ  (طعصع 
أن  غسظغ  وطاذا  طظعا؟  المططعب  عع  وطا  العذظغ؟ 

تضعن سطى عثي طثرجات التعار العذظغ؟!
بث  ق  العذظغ،  العشاق  تضعطئ  سظ  التثغث  صئض 
جائظى  الثي  افجاس  سطى  الدعء  تسطغط  طظ 
تط  الثي  العذظغ؛  التعار  وعع  التضعطئ،  عثه  سطغه 
التالغ  السعدان  دجاعر  شغ  طعاد  تسثغض  بمعجئه 
عثا  العذظغ،  التعار  طثرجات  بسخ  إلدخال   ،(٢٠٠٥)
أجض  طظ  السعدان،  سطى  أطرغضا  شرضاه  الثي  التعار 
آب/أغسطج  طظ  سحر  البالث  شفغ  طآربعا،  تتصغص 
بسظعان:  ورصئ  افطرغضغ  السقم  طسعث  ظحر  ٢٠١٣م، 
ضائعا  السعدان)،  شغ  العذظغ  التعار  إلى  (الطرغص 
برظساعن   - لطسعدان  السابص  افطرغضغ  المئسعث 
لغمان - باقحاراك طع المثغر السابص لئرظاطب أشرغصغا 
بالمسعث (جعن تغمظ)، تغث جاء شغ عثه العرصئ: "أن 
السعدان غتااج بخعرة ططتئ لطحروع شغ إجراء تعار 
السعداظغ  الحسإ  غثغرعا  إخقح،  وسمطغئ  وذظغ، 
بظفسه، وغثسمعا المةامع الثولغ"، وأضاشئ العرصئ 
إحراك  غظئشغ  وذظغ  تعار  أي  ظةاح  "لدمان  أظه: 
والمةامع  الاصطغثغئ،  السغاجغئ  المسارضئ  أتجاب 

المثظغ، بطرغصئ جادة".
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  أي  أحعر،  خمسئ  وبسث 
ضارتر،  جغمغ  افجئص،  افطرغضغ  الرئغج  زار  ٢٠١٤م، 
بأجئعع  وبسثعا  الئحغر،  الرئغج  والاصى  السعدان، 
الثي  العبئئ،  بتعار  غسمى  طا  الئحغر  أسطظ  واتث، 
٢٠١٦م،  أول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  بمثرجات  اظاعئ 
طا  أعط  ضان  تغث  بإظفاذعا،  الئحغر  الرئغج  الاجم 
السعدان  بسطمظئ  غاسطص  المثرجات،  عثه  شغ  جاء 
الحرغسئ  أو  اإلجقم  غثضر  لط  تغث  خرغتئ،  بخعرة 
اإلجقطغئ، إظما الاجام ضاطض بالمعابغص الثولغئ، وعغ 
إلى  إضاشئ  باإلجقم،  لعا  سقصئ  ق  طعابغص  طسروشئ، 
ذضر الظزام الفثرالغ؛ الثي غآدي شغ ظعاغئ المطاف 
المطالإ  وعغ  السعدان،  طظ  تئصى  طا  تمجغص  إلى 
افطرغضغئ. شأطرغضا ترغث طظ السعدان أن غضعن دولئ 
سطماظغئ خرغتئ، ق طضان شغعا لحسارات اإلجقم الاغ 
ضان الظزام غثغثغ بعا طحاسر الظاس، لمسرشاه بتإ 
أعض السعدان لقجقم، والمططعب اآلخر عع تمجغص طا 
تئصى طظ السعدان، بسث أن ظةتئ، سئر عثا الظزام، 
الظزام  أن  تسطط  وعغ  السعدان،  جظعب  شخض  شغ 
التالغ، وبحضطه الصثغط، ق غساطغع لعتثه تظفغث طا 
تئصى طظ المثطط، ولثلك، ق بث طظ إضفاء الخئشئ 
السغاجغئ  الصعى  بإحراك  الةرغمئ،  لعثه  الحسئغئ 
افخرى، الاغ ق غعمعا إق ضراجغ التضط، وطظزمات 

بصطط: أتمث الثطعاظغ

تضعطئ العشاق العذظغ خثطئ ملخالح أطرغضا
بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

جغئ
جغا

ات 
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ظ

ظحر طعصع (صظاة الترة،  ٢٠١٧/٠٣/٠٥م) خئرا تتئ سظعان: "طحاعث طآبرة طظ المعخض.. جضان غاظفسعن الخسثاء"، 
وطما جاء شغه: "طع تصثم الصعات السراصغئ شغ الةاظإ الشربغ طظ طثغظئ المعخض، ظجح آقف طظ الثغظ ضاظعا غسغحعن 
تتئ جغطرة تظزغط داسح طظث سام ٢٠١٤، شغ ظروف طآبرة اخاططئ شغعا طحاسر الفرح والصطص والثعف. ووشصا 

لحعادات الفارغظ، شإن الاظزغط ارتضإ السثغث طظ الةرائط بتص المثظغغظ الثغظ تعخروا خقل المسارك."
والصائمئ  الاترغر،  تجب  لعا  غسمض  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  التصئ،  الثقشئ  إن   :
صرغئا بإذن اهللا جغفر الظاس إلغعا، لغظسمعا بافطظ وافطان، ولظ غفروا طظعا لئطحعا وجئروتعا، وجغدتغ 

رساغاعا بأظفسعط وأوقدعط وأطعالعط لطثشاع سظعا وتماغاعا، ولظ غسطمععا فسثائعا.

الخالفة الحقة سيفر الناس لها، ولن يفروا منها
ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، ٢٠١٧/٠٣/٠٦م) خئرا ورد شغه: "صال رئغج وشث صعى البعرة السعرغئ السسضري طتمث 
سطعش إن العشث تعخض قتفاق تةثغث لطاعثئئ طع الةاظإ الروجغ طظ خقل افطط الماتثة، غحمض أتغاء دطحص 
الحرصغئ والشعذئ الحرصغئ برغفعا، وطتاشزئ درسا وتغ العسر شغ طثغظئ تمص (وجط الئقد).وأضاف سطعش- شغ 
تخرغح خاص لطةجغرة- أن اتفاق تةثغث الاعثئئ ضان طظ المفارض أن غضعن دخض تغج الاظفغث طظث الساسئ ١٢ 
طظاخش لغض أطج، وطع ذلك لط غطاجم الظزام به وواخطئ ذائراته غاراتعا سطى طثاطش المظاذص المحمعلئ باقتفاق.

البعرة،  بثاغئ  طظث  تمئ  عثظئ  بأي  غعطا  غطاجم  لط  السعري  الظزام  أن  وأضرابه  سطعش  غثرك   :
وغثرضعن أغدا أظه لظ غطاجم بأي عثظئ صائمئ أو صادطئ، لضظعا المظاخإ الجائفئ والمال السغاجغ الصثر 

الثي ألصمعه أسمى أبخارعط، شسمغئ بخائرعط.

علوش يؤكد تواطؤه مع الغرب المستعمر على ثورة الشام
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 (٢٠١٧/٣/٥ باارغت  السربغئ،  ظغعز  (جضاي  طعصع  ظحر 
بصغمئ  غراطئ  الةظعبغئ  ضعرغا  "شرضئ  شغه:  جاء  خئرا 
سطى  دوقر)  ألش   ١٧ سظ  غجغث  (طا  وون  ططغعن   ٢٠٠
افدوغئ،  لخظاسئ  السعغسرغئ  ظعشارتغج  حرضئ 
وتزرت بحضض طآصئ بغع بسخ طظ أدوغاعا لثشسعا 
أدوغئ  باجاثثام  الاعخغئ  طصابض  فذئاء  سمعقت 
الحرضئ. وذضرت وضالئ روغارز أن طاتثبئ باجط وزارة 
جقطئ افغثغئ وافدوغئ صالئ إن العزارة شرضئ غراطئ 
سطى ٣٠ ظعسا طظ افدوغئ وتزرت طئغسات ١٢ خظفا 

طثاطفا طظ بقبئ أظعاع طظ افدوغئ طظ بغظعا سصار إغضسغطعن لسقج الجعاغمر لمثة بقبئ أحعر.
الاغ  ترضغا  الةظعبغئ  ضعرغا  جئصئ  شصث  ظعشارتج  لحرضئ  افولى  التادبئ  عغ  عثه  تضظ  لط   :
٨٥ ططغعن دوقر، وأطرغضا الاغ اّتعمئ الّحرضئ بثشع  اّتعمئ الّحرضئ السالمغئ باصثغط رحاوى بصغمئ 
خظاسئ  حرضات  شغ  المساحري  الفساد  سطى  أطبطئ  جعى  التاقت  عثه  تضظ  ولط  دوقر.  ططغعن   ٢٥
الّثاء  اظاحار  طظ  وترّبتئ  الّثواء  اتاضرت  حرضات  السالط.  شغ  المآّجسات  أغظى  طظ  ُتسّث  الاغ  افدوغئ 
وتتصغص  طخالتعط  خثطئ  أجض  طظ  افطعال  أختاب  بعا  غاتّضط  خّتّغئ  أظزمئ  إذار  شغ  السمض  وطظ 
بإسادة خغاغئ أظزمئ المةامع وبظاء  أرباتعط. عثه الّحرضات افخطئعذّغئ لظ ترسعي سظ شسادعا إقّ 

سقصات صائمئ سطى تظزغط خقت اإلظسان باإلظسان بسغثًا سظ عغمظئ رأس المال.

افربساء،  غعم  ضغظغا،  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
١٤٣٨عةرغئ  لسام  اآلخرة  جمادى  طظ  الباظغ 
 ٢٠١٧ لسام  آذار/طارس  طظ  لفول  المعاشص 
لاثضغر  الئقد  أرجاء  جمغع  شغ  تمطئ  طغقدغئ، 
شغه  عثطئ  الثي  الغعم  بثلك  اإلجقطغئ  افطئ 
سطى  السبماظغئ)  الثقشئ  (دولئ  اإلجقم  دولئ 
السرب  خعظئ  طظ  وأذظابه  المساسمر  الضاشر  غث 
والارك، وذلك شغ البالث طظ آذار/طارس سام 
١٩٢٤طغقدغئ. ولغثضر المسطمغظ أن طةثعط 
وسجعط وظعداعط لظ غضعن إق باطئغص حرع 

التغاة  باجاؤظاف  إق  غاتصص  ق  عثا  وبالاالغ  ودولاعط،  وطةامسعط  تغاتعط  واصع  شغ  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

افطعر  عثه  بحأن  اتفاق  إلى  العخعل  أن  حك  ق 
طظ  الضبغر  غاططإ  الحام  أعض  سطى  وشرضعا  افربسئ 
العصئ والضبغر طظ الصخش والضبغر طظ الصاض والضبغر 
طظ الثغاظئ، وعثا طا غظازر أعض الحام إن لط غاترضعا 
جرغساً إلظصاذ أظفسعط، وعثا الاترك ق بث له طظ صغادة 
التصغصغئ؛  افعثاف  تسرف  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ 
وتسرف  إلغعا،  لطعخعل  بعضعح  الطرغص  وتئخر 
الخثغص طظ السثو وتسرف أجالغإ افسثاء وشثاخعط، 
السغاجئ؛  شغ  ذعغقً  باساً  الاترغر  لتجب  أن  حك  وق 
شعع الرائث الثي لط غضثب أعطه، شصث تثر طظ المال 
لطظزام  الثطغر  الثور  طظ  تثر  ضما  الصثر  السغاجغ 
الارضغ، وتثر طظ اقصااال بغظ الفخائض وطظ العثن 
طع ذاغغئ الحام، وق زال غتثر طظ المفاوضات الاغ 
تئاع شغ تطئاتعا دطاء المسطمغظ وصداغاعط، ضما دسا 
إلى الاعتث تعل طحروع جغاجغ واضح طسامث طظ 
سصغثة المسطمغظ ودغظعط صثطه فعض الحام، وق زال 
غثسع أعض الحام وجغعش افطئ اإلجقطغئ لطاعجه إلى 
رأس الظزام شغ دطحص إلجصاذه وإصاطئ تضط اهللا سطى 
أظصاضه شالظزام ق غسصط إق شغ الساخمئ، وذرغصعا ق 
غمر طظ جرابطج بضض تأضغث، باإلضاشئ إلى سمض التجب 
السام  الرأي  إلغةاد  المسطمغظ  بغظ  العسغ  ظحر  شغ 
سطى تطئغص ظزام اإلجقم وأتضاطه شغ دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئاً بإذن 
اهللا، شما سطى أعض الحام إق أن غدسعا أغثغعط بأغثي 
أبظائعط طظ حئاب تجب الاترغر وغسغروا طسه لطسمض 
ذرغصئ  أسغظعط  ظخإ  واضسغظ  اهللا  حرع  إصاطئ  سطى 
رجعل اهللا  شغ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى الاغ 
سطى  غالإ  واهللا  المظعرة،  المثغظئ  شغ  بظغاظعا  أجج 

 أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

افطظغئ  الصعات  بغظ  الحرجئ  المسارك  تاعاخض 
افغمظ  الةاظإ  شغ  الثولئ  تظزغط  وطصاتطغ  السراصغئ 
طظ  طجغثا  افول  الطرف  بإتراز  المعخض،  طظ 
المضاجإ واقظاخارات المغثاظغئ طا غدسش جغطرة 
الباظغ سطى المثغظئ. لضظ الفارق بغظ الطرشغظ: أن 
المعمات  إظةاز  طظ  بصئ  سطى  باتئ  السراصغئ  الصعات 
طساصطه  آخر  طظ  الاظزغط  لطرد  باطاغاز  بعا  المضطفئ 
الثي  افطر  لخالتعا،  المسرضئ  وتسط  السراق،  شغ 
رحتعا لمجغث طظ بظاء وتصثغر السالط أجمع - بتسإ 
خئراء شغ الحآون التربغئ - لئسالاعط وتدتغاتعط 
تضط  تتئ  الصابسغظ  المثظغغظ  تغاة  سطى  وترخعط 

الاظزغط. (جرغثة التثباء).
اظاخارات  تتصغص  طظ  المصاتطئ  الصعات  تمضظئ  شصث 
وطسسضر  المعخض،  ططار  ضاترغر  اجاراتغةغئ 
ذوي  تةر)  و(وادي  (المأطعن)  وتغغ  الشجقظغ 
ذرغص  سطى  (افول)  لسغطرة  الثاخئ...  افعمغئ 
بثله  سظغش  دشاع  "بسث  افخرى،  وافتغاء  بشثاد 
بتسإ  لعط"  الرئغج  الثط  باسائاره  الاظزغط 
المطار  شغدط  الباظغ  أطا  (اإلرعاب).  طضاشتئ  صائث 
سطى  السغطرة  وضثا  آظفا،  إلغعما  المحار  والمسسضر 
الرئغج  الحرغان  وعع  تطسفر  إلى  المآدي  الطرغص 
لاخئح  طسطتغه،  وتترضات  إطثاداته  شغ  لطاظزغط 
بعابئ  طظ  واتث  ضغطعطار  بسث  سطى  الااجسئ  الفرصئ 
الحام وعغ المثخض الحمالغ الشربغ لطمثغظئ. وصال 
«طضاتإ  إن  السئار:  تسام  المتاشزئ  طةطج  سدع 
الرد  صعات  ظغران  تتئ  أخئتئ  التضعطغ  المةمع 
الاترغر  سمطغئ  «تسارع  ورجح  والحرذئ»  السرغع 
بسئإ الاظسغص السالغ بغظ الصعات المحارضئ»، الاغ 
افطرغضغغظ  الةظعد  طحارضئ  الرجمغ  ظاذصعا  ظفى 
الصاال  شغ  المحارضغظ  «ضض  إن  وصال:  بالمسارك، 
دول  طظ  طساحارون  لثغظا  لضظ  السراصغغظ...  طظ 
اإلجظاد  تصثغط  سطى  سمطعط  غصاخر  الاتالش، 
بالدربات الةعغئ، وتئادل المسطعطات اقجاثئاراتغئ، 

إضاشئ إلى الاثرغإ والاسطغح والاةعغج». (التغاة).
حمال   - بادوش  جةظ  تترغر  جئص،  لما  غداف 
السراق،  شغ  افحعر  السةظ  وعع   - المعخض  غربغ 
خعرا  المعخض  دخعله  شعر  سرض  الاظزغط  وضان 
وأسثم  ساد  لضظه  طظه،  المساصطغظ  طؤات  سظ  لقشراج 
شغما  ذائفغئ  خطفغات  سطى  ظجقئه  طظ   ٥٦٠ طظ  أضبر 
إن  حععد:  وغصعل  بادوش».  بـ«طةجرة  قتصا  سرف 
جماسغئ  طةازر  خمج  سظ  غصض  ق  طا  ظفث  الاظزغط 
الصعات  بحأن  عثا  (التغاة).  افعالغ.  طظ  بسةظاء 

المصاتطئ. التضعطغئ 
عحام  لظا  شغخفعا  سظاخره،  وطسظعغات  الاظزغط  أطا 
افطظغئ  بالحآون  المثاص  الئاتث  العاحمغ 

والةماسات المسطتئ، صائق:
ترب  شغ  تعازظعا  تفصث  الاظزغط  "وتثات  إن   -١
طسرصطئ  وتثات  طظ  وتاتعل  الماسثدة،  المتاور 
وتفةغرات  صظص  بسمطغات  طظاورة  شطعل  إلى  دشاسغئ 
اظاتارغئ خئغبئ - دون أدظى حك - باتثاذعا افعالغ 

دروسا بحرغئ"،
الطغران  أتغاء  شغ  الاظزغط  عجغمئ  "لغسئ   -٢
تاطصاعا  أخرى  عجغمئ  طةرد  والةعجص   والمأطعن 
الاغ  الخث  خطعط  عغ  افتغاء  شعثه  وتثاته، 
طراضج  تغث  اقجاراتغةغ  الاظزغط  سمص  غطغعا 
الحعرى،  وطةطج  العالغ  ودار  والسغطرة  الصغادة 
والسةعن  المال  وبغئ  الثواوغظ  ضض  وطصرات 
والعبائص والمثازن وطخاظع الاطعغر، وطراضج افطظ 
شغ  افعط  عغ  افتغاء  وعثه  والمراصئئ.  والسغطرة 
جثغثة  شرخئ  لطاظزغط  تسظح  ولظ  السراق...!  شرع 
الساتض  شغ  عجغماعط  بسث  السراق  شغ  لطامضغظ 

افغمظ طظ المعخض".
ضاغئئ  طظ  وتثات   ٣ أن  غرغإ:  تثث  "وشغ   -٣

الفرصان تسطط ظفسعا إلى صعات الرد السرغع السراصغئ 
شغ طظطصئ تاوي الةعجص، وعثا طآحر سطى اظعغار 

إرادة الصاال لثغعط".
ولظسرج اآلن سطى طا أخاب أعض تطك الئصاع الاغ ضاظئ 
أطرغضا  دبرتعا  خئغبئ  لمآاطرات  طسرتا  ضشغرعا -   -
 - الاخعر  تفعق  وترشغئ  بثصئ   - وظفثعا  الضاشرة، 
طظ  سرض  لصاء  أطاعط  لسثو  أظفسعط  باسعا  أظاس 
جضان  أتالئ  الاغ  المآاطرات  تطك  صطغض.  الثظغا 
خمج طتاشزات غصطظعا أعض (السظئ والةماسئ) إلى 
تفاك  دغارعط،  طظ  صسرا  ظجتعا  طاسعلغظ،  ضسفاء 
باتعا  تاى  واإلساصات  والسعز  الثئغبئ  افطراض  بعط 
وافجعاق  المساجث  إلى  غطةآون  بطثعط،  شغ  غرباء 
شغ بشثاد أو غغرعا طظ المتاشزات - بسث سج وجار 
لعا  غا  طظسععط.  أم  أسطععط  الظاس  غاضففعن   -
ولصث  ضادت...!  أو  الظاس  سطى  صدئ  طآاطرات  طظ 
جئتاظه  اهللا  صعل   - بتصعط  أجرم  طظ  شغ   - خثق 
َطْضُرُعْط  اِهللا  َوِسْظَث  َطْضَرُعْط  َطَضُروْا  ﴿َوَصْث  وتسالى: 
غضظ  شطط  اْلِةَئاُل﴾...  ِطْظُه  ِلَاُجوَل  َطْضُرُعْط  َضاَن  َوِإْن 
خطر  طظ  العرب  جعى  خغار  السراصغئ  السائقت  أطام 
غتمطعن  وعط  خطغرة  رتطئ  شغ  الثائرة،  السمطغات 
الماعاخض  الصخش  طظ  لاتمغعط  بغداء  راغات 
لتصعق  السراصغ  المرخث  وأشاد  الطائحئ.  والططصات 
اإلظسان بأن ظتع ٢٠٠ ألش طثظغ ظجتعا طظ المثغظئ 
افول  تحرغظ   ١٧ شغ  تترغرعا  طسرضئ  اظطقق  طظث 
افطط  شغ  طخادر  وبتسإ  الغعم).  (روجغا  الماضغ. 
الماتثة، صث غدطر ظتع ٤٠٠ ألش طثظغ إلى الظجوح 
افغمظ  الساتض  جضان  غساظغ  بغظما  العةعم،  بسئإ 
والثواء  الشثاء  ضظصص  خسئئ  طسغحغئ  ظروف  طظ 
تظزغط  غفرضه  الثي  التخار  بسئإ  والعصعد، 
غصئسعن  وعط  حثص،  ألش   ٧٥٠ تعالغ  سطى  الثولئ 
طعت  اظازار  شغ  سمطععا  تفر  داخض  بغعتعط  شغ 
ضض  طظ  والمثشسغ  الةعي  الصخش  جراء  طآضث  حئه 

افذراف. (طغثل إغسئ أون قغظ).
وغغرعط،  المثظغغظ  طظ  والدتاغا  الصاطى  سظ  أطا 
 - لعا  بغان  شغ  الثولغئ  العةرة  طظزمئ  أشادت  شصث 
بتسإ رواغات لظازتغظ ظةعا طظ المعت - أن الةبث 
لمسطتغ  طسزمعا  غسعد  الحعارع،  شغ  طضثجئ 
بسئعات  صاطعا  الثغظ  المثظغغظ  وبسخ  الاظزغط، 
وإخابئ  طصاض  سظ  شدق  الاظزغط،  زرسعا  ظاجفئ 
وضاظئ  جئئه.  غسرف  ق  أطرغضغ  صخش  شغ  السحرات 
والاظك  تةر  وادي  أتغاء  صخفئ  السراصغئ  الصعات 
أوصع  طا  البصغطئ،  بالمثشسغئ  الرطان  وتض  والحعثاء 

صاطى وجرتى شغ خفعف المثظغغظ. (وضاقت).
وأطا الةاظإ افغسر لطمثغظئ - الثي جئص تترغره - 
"التغاة  أن  لعا:  بغان  شغ  الثشاع  وزارة  أشادت  شصث 
المشطصئ  الحعارع  شاح  بسث  إلغه"،  سادت  الطئغسغئ 
طثطفات  طظ  السضظغئ  والثور  افتغاء  وتطعغر 
شفاتئ  واقجاصرار،  افطظ  وشرض  الاظزغط، 
المثارس  واجاصئطئ  أبعابعا،  والمتقت  افجعاق 
طع  بالاظسغص  الئطثغئ  الثوائر  وسمطئ  ذقبعا، 
لطظاس.  الثثطات  تصثغط  سطى  السسضري  الةعث 
آقف   ٦ طظ  أضبر  أن  سراصغ:  إغابغ  طسآول  وذضر 
الةاظإ  عثا  شغ  المتررة  افتغاء  إلى  سادوا  ظازح 
وزارة  تظفثعا  الاغ  الطعسغئ  السعدة  خطئ  ضمظ 

(التغاة). العةرة. 
وشغ الثاام، شإن أظزار المزطعطغظ ترظع لمظ غرشع 
سظعط التغش والصعر، وغتصص لعط الضراطئ اإلظساظغئ 
وغثغص  وافطظ،  بالسثل  شغعا  الظاس  غظسط  دغار  شغ 
سادل  صخاص  طظ  غساتصعن  طا  الثعظئ  تضاطعط 
غصثر  شمظ  حسعبعط،  بتص  اصارشعه  لما  وشاصا  ججاء 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  غغر  ذلك  سطى 
وتئطض  تسالى  اهللا  بإذن  التص  تتص  الظئعة  طظعاج 

 الئاذض ولع ضره المةرطعن...؟

إن المثصص شغ عثه الصداغا افربع غةث أن المسارضئ 
وضسئ طخغر بعرة الحام سطى المتك، شعغ تسمض طع 
المةامع الثولغ الثي تصعده أطرغضا سطى رجط طساصئض 
أعض الحام؛ تغث جغضعن ظزام التضط ظزاطاً دغمصراذغًا 
غفخض اإلجقم سظ التغاة؛ جعاء أضان ظزاطاً جمععرغًا 
بحصغه الرئاجغ أو العزاري أم ضان ظزاطاً ططضغاً ق شرق 
شغ ذلك طا دام اإلجقم لظ غتضط وطا دام التضط لظ 
الثولئ  عثه  لثجاعر  بالظسئئ  أطا  اهللا،  لحرع  غضعن 
اإلجقطغئ  السصغثة  طظ  طسامثًا  دجاعرًا  غضعن  شطظ 
بتال طظ افتعال؛ بض جغضعن دجاعرًا وضسغاً غسطر 
طعاده السصض الئحري الثي غاخش بالاظاصخ واقخاقف 
طما جغظاب دجاعرًا طاظاصداً طثاطفاً غآدي إلى الحصاء 
وضظك السغح، أضش إلى ذلك طعضعع اقظاثابات الاغ 
بات الاقسإ بعا أطرًا طسطماً به وخاخئ سظثطا تضعن 
تتئ إحراف افطط الماتثة الاغ أحرف جظعدعا سطى 
بماظغئ  طظ  أضبر  ضتغاعا  راح  الاغ  جربغظاحا  طةجرة 
آقف طسطط؛ وطا جافرزه عثه اقظاثابات طظ حثخغات 
شخطئ سطى المصاس افطرغضغ وجرت خغاغاعا بحضض 
غتصص طخالح الشرب وأعثاشه، أطا بالظسئئ قجاراتغةغئ 
تصدغ  واضتئ  اجاراتغةغئ  شعغ  (اإلرعاب)  طتاربئ 
بض  واتث  خظثق  شغ  المسارضئ  طع  الظزام  باحاراك 
وضع المسارضئ شغ الخفعف افولى لمتاربئ ضض طظ 
أو  افطرغضغئ  الطرغصئ  سطى  المسث  التض  عثا  غرشخ 
سطى  غصاوطه، شعثف المفاوضات التصغصغ لغج خفغاً 
أتث؛ وعع صاض التالئ اإلجقطغئ سظث أعض الحام وإسادة 
الاشغغر  طظ  بحغء  جثغث؛  طظ  السطماظغ  الظزام  إظااج 
شغ العجعه جعاء سطى المساعى الرئاجغ أم العزاري لظ 
غحضض افطر أي شرق طا دام الظزام سطماظغاً والثجاعر 
وضسغاً وافحثاص ظعاذغر وتراجاً سظث الشرب لطثجاعر 

والظزام المسثان بسظاغئ شائصئ.

تامئ: بغظ جظغش وأجااظئ تئاع صداغاظا ضغش غعبص بأطرغضا وعغ جئإ طا شغه 
املسطمعن طظ شاظ وطخائإ؟!

بصطط: سئث الرتمظ العابص – السراق

إلى ذاولئ المفاوضات شغ أجرع وصئ طمضظ». وتابع 
«طا طظ خغار لتض سسضري طااح أطام أي طظ افذراف 
الماظازسئ "والتض العتغث غاأتى طظ طفاوضات السقم 
جمغع  طظ  وجطا  تطعق  غاططإ  طا  وعع  الحاطض" 
افذراف، عظاك إجراءات جغاجغئ وأطظغئ شغ عثا اإلذار 
غاسغظ سطى ذرشغ الخراع صئعلعا واقلاجام بعا إن أرادا 

تصا رؤغئ السقم الثائط غسط الغمظ».
إظه طظ العاضح أن المئادرة الاغ غطرتعا سطغ ظاخر 
طتمث عغ طئادرة أطرغضغئ لطدشط سطى عادي وتضعطاه 
الاغ  افخطغئ  افطرغضغئ  لطمئادرة  لاثدع  بعا  لطصئعل 
ذرتعا جعن ضغري جابصا تغث رشدعا عادي وتضعطاه 
سطى  طضاجإ  لاتصغص  واصاخادغا  سسضرغا  وضشطعا 
وشاح  خقل تعثغثعط بالتسط السسضري  افرض طظ 
الةئعات بجخط أضئر وخاخئ الترب شغ السعاتض وخظص 
وتحضغض  الترب  بإغصاف  تصدغ  شالمئادرة  التعبغغظ، 
تضعطئ تعاشصغئ غاط تسطغط السقح لعا وطةطج رئاجغ 
طظ ظائئغظ حمالغ وجظعبغ!! وتائظى دولئ اتتادغئ طظ 
إصطغمغظ وعع طا تسسى له أطرغضا!، إق أن برغطاظغا سظ 
ذرغص اإلطارات تسسى لاطعغص الةظعب وجسطه طجرسئ 
لعا شاشرس ظفعذعا شغه غرجا لاضعن ورصئ اإلصطغمغظ أو 
اقظفخال - شغ تال ظةتئ ضشعط أطرغضا باتةاه ذلك 
- شغ غثعا شاثرج بالظخغإ افضئر طظ الضسضئ، خاخئ 
إن تئظئ روجغا عثه المئادرة افطرغضغئ وصاطئ بالثور 
الثي غطالئعا به سطغ ظاخر طتمث شغ خثطئ المخالح 

افطرغضغئ بتةئ الحراضئ.
طظ خقل تخرغتات السفغر افطرغضغ غادح أن أطرغضا 
الخراع  أطا  ضغري،  جعن  بمئادرة  طامسضئ  زالئ  طا 
الثولغ الثي أضثه سطغ ظاخر طتمث شعع طتاثم بغظ 
سمغطئ  شاإلطارات  ظفسعا  التجم  ساخفئ  تتالش  أذراف 

 تامئ ضطمئ السثد: طئادرة سطى طئادرة وضقعما خظاسئ أطرغضغئ ...

اإلظةطغج تسسى لقجاؤبار بالةجر والمعاظأ والمطارات 
والبروات شغ الةظعب وتدشط سطى عادي لصئعل ذلك، 
بغظما تصعم السسعدغئ سمغطئ أطرغضا - طع صعات جعداظغئ 
- بالدشط سطى عادي إلشحال طحروع اإلطارات وعثا طا 
غترج عادي أطام السسعدغئ تغث جاءت ساخفئ التجم 
لاسغث حرسغاه شغ الزاعر طع أن أعثاشعا غغر ذلك ضما 

صطظا شغ طصاقت جابصئ شغ عثا المظئر.
شغ تغظ إن ذرف التعبغغظ وسطغ خالح أو طا غسمى 
بطرف اقظصقبغغظ غسغح سطى تثر طظ بسده الئسخ 
وغسسى لقجافادة طظ الثقف التاخض شغ الةظعب بغظ 
سطى  ُطخرا  خالح  سطغ  غجال  وق  واإلطارات،  السسعدغئ 
أن تتاوره السسعدغئ تغث ترشخ التعار طسه وغتحث 
لطةئعات شغ التثود طسعا لطدشط سطغعا لاساةغإ، 
تسمض  تغث  سطغه  وتسمض  اإلطارات  تساشطه  طا  وعع 
طع  خاخئ  التضط  شغ  خالح  سطغ  جظاح  تثوغر  إلسادة 
اساماد جظاح عادي سطى تجب اإلخقح المتسعب سطى 
طصئعل  غغر  خخما  تغث تسائرعط  المسطمغظ  اإلخعان 

وإرعابا ق غسامث سطغه.
غظضره  ق  والثي  الغمظ  شغ  الثولغ  الخراع  إن 
ولظ  والحصاء  الثاء  جئإ  عع  أظفسعط  الماخارسعن 
وتضماعا  إلغماظعا  تسعد  بأن  إق  جسغثة  الغمظ  تسعد 
اإلجقم  تضط  بثله  وتدع  الفاجث  الظزام  شاجغض 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  وظزاطه 
الاغ  وتثعا  شعغ  شعرًا،  إلصاطاعا  السمض  غةإ  الاغ 
تصطع غث افجظئغ وتثخقته وتجغض سمقءه سظ بقدظا 
وتغظعا شصط غمضظ لطغمظ أن تظعخ ظعدئ ختغتئ 
وتظسط بثغراتعا وطعصسعا اقجاراتغةغ، ولثلك شطغسمض 

 الساططعن ولغاظاشج الماظاشسعن
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ال قيمة لإلنسان ومعاناته في ظل الرأسمالية المجرمة

كينيا: حملة "في ذكرى هدم الخالفة"
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افربساء ٩ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ عـ المعاشص ٨ آذار / طارس ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١٢٠

ظعر  ضفاف  سطى  ٢٠١٧م  آذار/طارس  طظ  افول  شغ 
الظغض افبغخ، وبالصرب طظ صئئ (المةطج الاحرغسغ شغ 
السعدان) أصاطئ عغؤئ سطماء السعدان ظثوة جغاجغئ ضئرى، 
بالمغثان العاصع حرق طسةث الظغطغظ جاءت تتئ سظعان: 
وصاظعظغ)،  حرسغ  طظزعر  طظ  الثجاعرغئ  (الاسثغقت 
تتثث شغعا سثد طظ سطماء العغؤئ، ورطعز السمض الثسعي 
بالئقد، طظعط؛ افجااذ/ إبراعغط سبمان أبع خطغض – الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، الثي اجاعض 
ضطماه طعضتا لطتدعر بسخ التصائص؛ طظعا تصغصئ أن ضض 

الثجاتغر الاغ تضمئ بعا الئقد لط تصط سطى أجاس اإلجقم، بض ضطعا طئظغئ سطى أجاس دجاعر الصاضغ اإلظةطغجي 
(بغضر)، طئغظاً أن الاسثغقت التالغئ عغ فجض أن غاعاشص الثجاعر طع طثرجات التعار العذظغ، وذمساً طظ التضعطئ 
والمسارضئ، شغ إرضاء الشرب الضاشر الثي أراد لعثا الئطث أن غضعن سطماظغاً، ُغصخى شغه ضض طا تئصى طظ حسارات 
اإلجقم وطزاعره، داسغاً السطماء لطظزر شغ طحروع دجاعر تجب الاترغر الثي تئظاه وشصاً قجاعاده. ضما تتثث شغ 
الظثوة الثضاعر/ طتمث سطغ سئث اهللا الةجولغ، المظسص السام لاغار افطئ العاتثة، والحغت/ خثغص، طمبض اإلخعان 
المسطمغظ، وسثد طظ السطماء، الثغظ أجمسعا سطى ترطئ الاسثغقت الثجاعرغئ الاغ تةرى اآلن وطثالفاعا فتضام 
اإلجقم. بط أتغتئ الفرخئ لطتدعر شغ الفصرة الافاسطغئ، شضان ظخغإ افجث طظ المثاخقت لحئاب تجب الاترغر، 
تغث حارك ضض طظ افجااذ/ سئث اهللا سئث الرتمظ – سدع طةطج العقغئ، وافجااذ/ سخام أتغط – سدع المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر / وقغئ السعدان، والمعظثس/ طتمث طخطفى – سدع التجب، وصث أجمسعا شغ ضطماتعط سطى 
وجعب السمض لاشغغر ظزام الضفر التالغ، وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، سطى أظصاض الظزام 
التالغ. وصث تفاسض الةمععر طع طثاخقت الحئاب تضئغرًا وتعطغقً، إسةاباً بالرؤغئ الاغ غائظاعا تجب الاترغر، ووضعح 
الفضرة والعثف والشاغئ لثغه. وشغ خاام الظثوة صام تجب الاترغر باعزغع ضاغإ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ سطى 

سثد طظ التدعر. وصث أوردت ختغفئ الخغتئ شغ سثد الثمغج ٢٠١٧/٠٣/٠٢م خئرًا سظ الظثوة.

أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ طالغجغا بغاظا 
ختفغا غعم البقباء افول طظ جمادى الباظغئ ١٤٣٨عـ، 
المعاشص ٢٨ حئاط/شئراغر ٢٠١٧م، ذضر شغه أن طتضمئ 
ععلع قظةات الحرسغئ شغ جغقظةعر بمالغجغا صثطئ قئتئ 
طالغجغا،  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  بتص  اتعام 
افجااذ سئث التضغط سبمان، إضاشئ إلى بقبئ أسداء آخرغظ 
طظ التجب. وذلك بسث أن سصث افجااذ سئث التضغط طآتمرًا 
ختفغاً غعم الرابع طظ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٥ شغ 
طضاإ تجب الاترغر شغ جغقظةعر. وغادمظ التضط غراطئ 

أصخاعا ٣٠٠٠ رغظشغئ طالغجي، أو السةظ لمثة تخض إلى جظاغظ أو بضق التضمغظ شغ تالئ اإلداظئ. واتعط البقبئ 
اآلخرون بالاترغخ، والثي غتمض السصعبئ ظفسعا شغ تال إداظاعط، وصث دشع افربسئ برد لطمتضمئ غظفغ الاعط 
المعجعئ إلغعط. وبسث تعجغه المتضمئ عثا اقتعام، ذالإ افجااذ سئث التضغط المتضمئ برشخ عثه الثسعى، ضعن 
الفاعى الاغ أخثرعا المفاغ ططغؤئ بالاحعغر وافضاذغإ والاطفغص وطتاولئ الاحعغح سطى تجب الاترغر. واخااط 
الئغان بالصعل: إظظا ظشاظط عثه الفرخئ لظططإ جتإ عثه الفاعى وتضطغش رئغج الظغابئ الحرسغئ بستإ صدغئ 
اقدساء عثه ضث أسدائظا افربسئ. لصث صماط بالاحعغر بظا وظحرتط افباذغض تعل تجب الاترغر، ولط تسطعظا طةاقً 
لطرّد سطى عثه الفاعى الثئغبئ وأغطصاط افبعاب جمغسعا أطام أي ظصاش. شعض غافص عثا وأتضام اإلجقم؟! أق غظئشغ 
طصابطئ التةئ بالتةئ؟ لضظضط أجئاط التةئ بـ "الصعة" سعضاً سظ ذلك! شطاأخثوا تثرضط طظ وسغث اهللا تسالى الثي صال: 

َرِيِق﴾. ِيَن َفَتُنوا الُْمْؤِمننَِي وَالُْمْؤِمَناِت ُعمَّ لَْم َفُتوُبوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب احلْ َّ ﴿إِنَّ ا

الصاض  طسثقت  "إن  حئاط/شئراغر:   ٧ شغ  طتثرا  وصال 
شغ بقدظا تسائر افسطى طظث ٤٧ ساطا". وسطى الرغط طظ 
أظه ختغح أن طسثل الصاض طرتفع وأن جرائط الصاض صث 
ارتفسئ شغ السام الماضغ ضما تحغر اإلتخاءات، إق أظعا 
شغ العاصع أصض طما ضاظئ سطغه شغ ضبغر طظ الفارات خقل 
الـ٤٧ ساطاً الماضغئ. وشغ صائمئ تدط ٢١٨ دولئ طظ 
جمغع أظتاء السالط، اتاطئ العقغات الماتثة طرتئئ تعل 

الماعجط شغ جرائط الصاض، شطماذا إذًا بالس تراطإ؟
إن طسثل طاعجط جرائط الصاض لغج جغثا بما شغه الضفاغئ 
بالظسئئ لئطث غمطك أضئر اصاخاد شغ السالط والثي غثسغ 
الرغادة البصاشغئ وافغثغعلعجغئ لغتثو اآلخرون تثوعا. 
لطسقم  ظمعذجا  تضعن  أن  ترغث  الماتثة  شالعقغات 
لغج  ولضظ  والثعف،  اقضطراب  طظ  بثق  واقزدعــار، 
عظاك حغء غمضظ أن غفسطه تراطإ. شالةحع والمخطتئ 
شغ  ورغئاعا  افطرغضغ  اقصاخاد  تشثي  الاغ  الثاتغئ 

العغمظئ السالمغئ عغ ظفسعا أغدا تشثي الةرغمئ.

إن الصغط اإلجقطغئ الاغ جااتطى بعا دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، 
العقغات  ذرد  بمةرد  وافطظ  السقم  تةطإ  جعف 
غرغإ  لظ  تغظعا،  بقدظا.  طظ  وتطفائعا  الماتثة 
بض  الماتثة،  العقغات  إلى  الثعاب  شغ  المسطمعن 
أراضغظا  لثخعل  جغعاجرون  طظ  عط  افطرغضغغظ  إن 
عربا طظ الةرائط السظغفئ. وصث وخش الظئغ  افطظ 
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>‡̨Ê÷̌ Žq ł¬į łâh̨; ł€“̌ Ćfi Ž“’̨Ą̂;G Ž„ Ž⁄fį≈̨;Ì÷̨¡̨;f̨ ł đÉ’\Ą̂

الثعف  طظ  جثار  بئظاء  تصعم  الماتثة  العقغات  إن 
سظ  افطرغضغغظ  اظائاه  لخرف  واإلجقم  الظاس  بغظ 
شحض ظزاطعط، وأغدا ضةجء طظ طرتطئ جثغثة شغ 
الماتثة  العقغات  أدرضئ  لصث  اإلجقم.  ضث  الترب 
أن الصظابض ق غمضظعا أن تعصش ظععر اإلجقم، ولضظ 
سطى  الماتثة  العقغات  تسامث  الدسغش،  المئثأ  طع 
والعسغ  افطض  شإن  ذلك،  وطع  والاثعغش.  الاحعغه 
جغظاخران سطى جغاجات الاحعغه والاثعغش لقدارة 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإن  الةثغثة، 
الةثغث،  السالمغ  الظزام  جاةطإ  الاغ  عغ  الظئعة 

 ولغج تراطإ

اإلجقم وتثه 
عع الثي جغتمغ افطرغضغني طظ أظفسعط

ظصطئ ختغفئ ظغعغعرك تاغمج بتباً سظ طسعث ضاتع تئّغظ 
شغه أظه "خقل الفارة بغظ ساطغ ١٩٧٥ و٢٠١٥، شإن 
لط  طظعا،  السفر  تراطإ  تزر  الاغ  السئع  الثول  رساغا 
غصاطعا أي أطرغضغ!" تطسإ اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة سطى 
طحاسر الثعف سظث رساغاعا إلى تث لط غسئص له طبغض، 
ولصث ضان تراطإ وشرغصه طحشعلغظ سطى طثى البقبئ 
أجابغع افولى شغ اخاراع إتخاءات ضاذبئ شغ طتاولئ 
بائسئ إلصظاع الظاس وتئرغر التزر المفروض سطى عةرة 
ضئار  طظ  واتثة  أن  طثاه  بطس  أطرغضا.  إلى  المسطمغظ 
عظاك  بأن  ادسئ  ضعظعاي،  ضغطغان  تراطإ،  طساحاري 
تاجئ لفرض تزر سطى عةرة المسطمغظ لمظع المةازر 
طظ التثوث طرة أخرى طبض "طةجرة بعلغظس غرغظ"، شغ 
تغظ إظه لط تتثث أبثا طةجرة شغ بطثة بعلغظس غرغظ! 
ق أتث غظضر أن العةمات اإلرعابغئ وصسئ شغ العقغات 
له  غاسرض  الثي  الثطر  تةط  عع  طا  ولضظ  الماتثة، 

افطرغضغعن تصا وطظ أغظ غأتغ عثا الثطر؟

ارتضئعا  طسطمغظ  أن  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرت 
عةمات إرعابغئ والاغ صاض شغعا ١٢٣ حثخاً شغ أطرغضا 
طظث ١١ أغطعل/جئامئر، ولضظ عثا الرصط ضؤغض طصارظئ 
طع ٢٣٠ ألش جرغمئ صاض أخرى ارتضئئ طظث ١١ أغطعل/
جئامئر! وصث جثرت ختغفئ ظغعغعرك تاغمج طظ طظطص 
تراطإ الجائش تعل خطر (اإلرعاب)، بالصعل "شغ العقغات 
طمظ  بضبغر  أضبر  افطرغضغغظ  الــثرج  غصاض  الماتثة، 
غصاطعط اإلرعابغعن المسطمعن. الحغء ظفسه بالظسئئ 
فتعاض اقجاتمام، والسقلط والئرق. وصئض ضض حغء، 
الثعف بغظ الجوجغظ: تغث افزواج عط أضبر شاضا شغ 
أطرغضا بحضض ق غداعى طظ اإلرعابغغظ الةعادغغظ". 
افجطتئ  إلى  العخعل  بـ"جععلئ  الختغفئ  وظــثدت 
شغ  حثص  ططغعن  بتغاة ١,٣٤  "أودت  الاغ:  الظارغئ" 
أطرغضا، بما شغ ذلك الصاض واقظاتار والتعادث. أي طا 
غسادل... سثد افطرغضغغظ الثغظ صاطعا شغ ضض التروب 
شغ الاارغت افطرغضغ". وسقوة سطى ذلك، وشصا لختغفئ 
افطرغضغعن  ضان  الماضغ  السام  "شغ  تاغمج:  ظغعغعرك 
طظ  المسطمغظ  اإلرعابغغظ  غث  سطى  لطصاض  سرضئ  أصض 

تسرضعط لطصاض لضعظعط طسطمغظ".
إن الةرغمئ شغ العقغات الماتثة طروسئ. تغث أخثر 
لسام  أغطعل/جئامئر  شغ  الفغثرالغ  الاتصغصات  طضاإ 
إلى  السظش  جرائط  شغ  زغادة  تزعر  إتخاءات   ٢٠١٥
١١٩٧٧٠٤ تالئ. ضان تةط الةرائط ضث الظساء خادطًا 
جثا - تغث ضاظئ عظاك ٩٠١٨٥ تالئ اغاخاب. وصث 
اسارف تراطإ بمحضطئ الةرغمئ شغ العقغات الماتثة، 

جط
طار

جط
طار

عض تحعث برغطاظغا حضقً جثغًثا 
طظاعًدا لطظزام الرجمغ (املآجسئ الرجمغئ)؟

غمضظ اسائار جظئ ٢٠١٦ بأظعا السظئ الاغ ضربئ شغعا 
السثغث طظ الخثطات السغاجغئ المظاِعدئ لطمآجسغئ 
الشرب. شالحسإ الئرغطاظغ ذعإ ضث الظزام، وإسقطه، 
وخئرائه وسطى افغطإ الفضر السطغط بالاخعغئ لصاظعن 
برغضسئ (الثي غظص سطى طشادرة اقتتاد افوروبغ). 
ضما أن المرحح المظاعخ لطظزام، دوظالث تراطإ، وسطى 
والمسطصغظ،  اإلسقم،  تسإ  الاعصسات -  جمغع  سضج 
بط  بالارحغح،  بثاغئ  شاز   - تجبه  خمغط  طظ  وتاى 
باقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ. إن افحضال المظاعدئ 
لطمآجسغئ عثه السظئ تزعر بحضض واضح شغ أوروبا، 
طسزمعط طظ الغمغظ (شغطثرز شغ ععلظثا، ولعبان شغ 
سطى  ضثلغض  افخعات  لعثه  الظزر  وغمضظ  شرظسا). 
سثم الرضا سظ الظزام السغاجغ التالغ. شمساعغات 
الفساد تفعق السغطرة، والسقصات وبغصئ بغظ التضعطئ 
والحرضات الضئرى وخاخئ الئظعك، واإلسقم، والظزام 
الختغ، وحرضات الظفط، والعّعة طاجاغثة بغظ الطئصئ 
السطغا (الـ ١٪) وبصغئ الحسإ الثغظ ق غحارضعن شغ أي 

ظمع اصاخادي أو ازدعار.
اّدساء  أن  تراطإ،  اظاثاب  طظ  رؤغاه  غمضظ  طا  ولضظ 
السثط سطى الظزام، والاخعغر الثضّغ لطحثص سطى 
أظه جغضعن سثّو الفساد وأظه جغضعن "بطض" الحسإ 
ق غسظغ بالدرورة أن عثا طا جغضعن تصغصئ. تثضروا 
أن أوباطا جاء إلى السططئ سطى أجاس "تشغغر غمضظضط 
اإلغمان به"، إّق أظه لط غشغر جعى حغء بسغٍط أو ق 
حغء سطى اإلذقق. وتاى اآلن شإن تراطإ ضّب ضبغًرا، 
إقّ أظه صام باسغغظ جماسئ غعلثطان جاضج سطى رأس 
الثارجغئ  أطرغضا  بسغاجئ  واجامّر  اقصاخادي  شرغصه 
طظ  تمضظه  المتامض  غغر  وطظ  السثواظغئ.  السابصئ 
جظعات  بسث  الماتثة  العقغات  تخظغع  صاسثة  تتعغض 

طظ الاخظغع شغ الثارج والسعلمئ.
وإن اظاثاب جرغمغ ضعربغظ رئغسا جثغثا لتجب السمال 
شغ  طغطغئاظث  إد  اظاثابات  تمطئ  شحض  بسث   ٢٠١٥ شغ 
خغش ٢٠١٥ غمبض صدغئ دراجئ طبغرة لقعامام. شمع 
تجب السمال غئثو أن عظالك تراجساً ظعائغاً شغ الثسط 
الضاربغ بسث تعظغ بطغر لترب بعش سطى السراق، تغث 
تخض ضعربغظ سطى صغادة التجب سطى الرغط طظ تصثطه 
شغ السمر (٦٧ ساطا) وشحطه المسئص شغ التخعل سطى 
أي طظخإ جغاجغ طعط. شصث ضاظئ خثطئ لطتجب، 
دخغض   ٢٠٠ صام  سظثطا  والحسإ  السغاجغغظ،  والثئراء 
طصابض واتث باضاساح اظاثابات رئاجئ التجب (بعاجطئ 
الثسط العائض طظ أسداء التجب) طع ٦٠٪ طظ افخعات. 
ضعربغظ، وعع سدع شغ طةمعسئ التمطئ اقحاراضغئ، 
وغسّث طظ الغسار الماحثد لطتجب عع احاراضغ ططاجم 

وتطمغث لضارل طارضج.
تط  ضعربغظ  شإن  لطثئرة،  شصثاظه  طظ  الرغط  وسطى 

اسائاره دوطا ضرجض "طتارم" (وعثا لغج أطًرا جعًق 
بغظ السغاجغغظ الئرغطاظغغظ)، شصث تاشر سطى طئادئه، 
بثلك  تاخقً  طعاصفه،  طسزط  شغ  غالًئا  طخغًئا  وضان 
سطى اتارام الرأي السام (شضان طسارًضا لترب السراق، 
وطسارًضا  الظعوي،  تراغثظئ  ظزام  لاةثغث  وطسارًضا 
وجغاجاته  الفصراء).  تساب  سطى  الاصحش  لظزام 
الةثغثة قصئ حسئغئ بحضض سام بغظ الةماعغر، بما 
ططًضا  لاسعد  التثغثغئ  السضك  خخثخئ  إلشاء  شغعا 
ساًطا، وصطإ الاصحش وتسجغج الثثطات الختغئ العذظغئ. 
وذئًسا شإن أشضاره لغسئ طضطفئ بحضض ضاطض، والاغ 
ورغط  ضئغر،  بحضض  السام  الثغظ  زغادة  حأظعا  طظ 
تصثغرعا شإظه طظ المحضك شغ صثرتعا سطى تتسغظ 

العظائش والخظاسئ، عثا سثا سظ الصطاع السام.
الغمغظغ  بقغرغئ  جظاح  ضث  السظغفئ  الفسض  ردود  إن 
السمض  أسداء  شغ  ضئغرة  زغادة  إلى  أدت  لطتجب 
 ٥٥٠,٠٠٠ إلى   ٢٩٠,٠٠٠ تعالغ  طظ  "الضعربغظساغعن" 
(وعع اآلن أضئر تجب جغاجغ شغ أوروبا). وطظ الةثغر 
بالمقتزئ أن عثا ضطه تتصص سطى الرغط طظ السثاء 
ضئغر  بحضض  غمغض  والثي  تجبه  طظ  ضثه  المفاعح 
إلى ظائئه الغمغظغ الثي صاد تتثًغا جثغًثا سطى رئاجئ 
التجب ضثه الخغش الماضغ سطى الّرغط طظ سثم طرور 
طا غصارب السظئ سطى تعّلغه رئاجئ التجب. شفغ وجه 
وتجاغثت  افخعات  طظ  تخاه  زادت  ضعربغظ  تتثي 

أسثاد المظاسئغظ شغ تجب السمال.
شعض طظ الممضظ أن غفعز ضعربغظ طظ الغسار؟

شغ  غث  المآجسغ  الظزام  إلسقم  غضظ  لط  إذا  لغج 
طظث  طظه  السثرغئ  تمئ  تراطإ)  (طبض  ضعربغظ  ذلك. 
العخعل  غمضظ  ق  بأظه  به  اجُاعجئ  افول.  الغعم 
وأظه  الصغادة،  سطى  صادر  وغغر  طظزط،  غغر  وأظه  إلغه، 
تخعغئ  لثسارة  الرئغسغ  السئإ  وبأظه  دغظاخعر، 
برغضسئ! (سطى اشاراض سثم تعتغث أخعات السمال 
بحضض شسال). شسطى الرغط طظ تخعله سطى دسط ضئغر 
سطى  دلغض  أي  غعجث  ق  السمال،  تجب  رئاجئ  له  أّطظ 

ترجمئ عثا بثسط سمعم الحسإ له.
طما ق حك شغه أن طحضطئ ضعربغظ الضئرى تئصى طع 
تجبه. بغار طاظثلسعن، وزغر بقغرغئ السابص، اسارف 
رغث  جغمغ  ضعربغظ.  لسجل  ظعار  لغض  بسمطه  طآخًرا 
اظاثابات  تفسغض  بعثف  طصسثه  طظ  اجاصال  والثي 
شرسغئ والاغ خسرعا السمال، وخش صائثه بـ "الماععر 

والطائح والظرجسغ".
شغ  جغأ  بحضض  السمال  تجب  غئصى  اآلن  وتاى 
الظاس  شعز  غمضظ  الرأي.  اجاطقسات  شغ  الثطش 
ق  أظعط  إق  المآجسغ  لطظزام  طظاعخ  بصائث 
وعظا  طثاض.  أو  طظصسط  لتجب  بالسادة  غخعتعن 

 ربما غصع تتثي ضعربغظ افسزط

بصطط: جمال عاروود بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

جط
طار

حزب التحرير في ندوة هيئة علماء السودان

النظام في ماليزيا يقوم بالتشهير ونشر األباطيل حول حزب التحرير
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