
دسا تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان، غعم الةمسئ المعاشص 
بـ"التضط  غاسطص  طفاعح  تعار  إلى  ٢٠١٨/٠٥/٠٤م، 
الساسئ  طظ  وذلك  الطئظاظغئ"،  اقظاثابات  شغ  الحرسغ 
الثاطسئ وتاى الساسئ الساحرة طساًء، شغ طرضج تجب 
لمظاصحئ  وذلك  (ذرابطج)؛  جمراء  أبغ  شغ  الاترغر 

الاساؤقت الاالغئ:
١. طا التضط الحرسغ شغ المحارضئ شغ عثه اقظاثابات، 

ترحًتا واظاثاًبا؟
٢. ألغج الاحرغع طظ وظائش الظائإ؟ شعض الاحرغع 

لطئحر أم لرب الئحر؟
٣. ألغج طظ العاجإ ضثلك سطى ساطئ الظاس شغ لئظان طصاذسئ اقظاثابات طظ أجض إظعار التةط التصغصغ 

لامبغض الظعاب الفاجثغظ بغظ الظاس، وتأضغث سثم إسطاء أي حرسغئ لقصطاسّغئ الماةثدة؟
٤. ألغسئ المحارضئ شغ عثه اقظاثابات عغ طحارضئ شغ إسادة إظااج الطئصئ السغاجغئ الفاجثة التالغئ ظفسعا؟
الصاظعن  ألغج  ختغتئ؟  طصعلئ  عغ  شاجثون"  ظعاب  الئرلمان  إلى  جغخض  ظظاثإ  لط  إن  طصعلئ "إظظا  عض   .٥

اقظاثابغ التالغ عع طظ خظع السغاجغغظ أظفسعط طظ أجض التفاظ سطى ضراجغعط؟
٦. ألغسئ طصاذسئ اقظاثابات عغ الاسئغر التصغصغ سظ جتإ البصئ طظ عثا الظزام الفاجث؟

سصث تجب الاترغر/ وقغئ تعظج غعم السئئ المعاشص 
بسظعان  السظعي،  الثقشئ  طآتمر  بظةاح  ٢٨/٤/٢٠١٨م 

"الثقشئ الصعة الصادطئ".
وصث اجاعض المآتمر باقوة آغات طظ الصرآن الضرغط، 
شغعا  تّغا  الظئعاظغ  إبراعغط  لفخ  حرشّغئ  بضطمئ  بط 
التاضرغظ وأعض تعظج سمعطا ودسا اهللا أن غضعن عثا 
المآتمر عع افخغر صئض إصاطئ دولئ الثقشئ الاغ جاسغث 

لفطئ طضاظاعا المرطعصئ.
وصث احامض المآتمر سطى بماظغ ضطمات:

المضاإ  رئغج  صثطعا  اقشاااح  ضطمئ  وعغ  افولى 
السغاجغ افجااذ سئث الرؤوف الساطري. وصث بّغظ شغعا أن 
عثا المآتمر صث جاء لثشع المسطمغظ ساطئ وأعض الصعة 
شغعط خاخئ لطسمض سطى اقظسااق والاترر طظ عغمظئ 

اقجاسمار، واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ.
الضطمئ الباظغئ ضاظئ بسظعان "الئحرغئ تئتث سظ بثغض 
ولظ غضعن إق اإلجقم"، وصث ألصاعا الممبض اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ برغطاظغا "غتغى ظسئئ"، بّغظ شغعا 
صثرة أتضام اإلجقم سطى إخراج اإلظساظغئ طظ ظطمات 

الرأجمالغئ واجاسئادعا.
تسمح  ق  "الثغمصراذغئ  بسظعان  ضاظئ  البالبئ  الضطمئ 
باشغغر الظزام السغاجغ"، صثطعا رئغج المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج الثضاعر طتمث طصغثغح، 
تغث أبرز شغعا أن عثف تجب الاترغر طظ خقل السمض 
السغاجغ لغج اصاسام غظائط التضط الثغمصراذغ طع 
بصغئ افذراف السغاجغئ وإظما عثشه عع تشغغر الععغئ 

السغاجغئ والفضرغئ والتدارغئ لظزام التضط الصائط.
شغما أضث الثضاعر غعجش التاج غعجش شغ الضطمئ الرابسئ 
سطى اجاطاسئ افطئ اإلجقطغئ سظث إصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة والاغ غسمض تجب الاترغر إلصاطاعا؛ 
سطى تتصغص الاصثم واقظاخار رغط وجعد عثه الثول 

الضئرى الصائمئ ضأطرغضا والشرب.
طتمث  الثضاعر  شغعا  أبرز  شصث  الثاطسئ  الضطمئ  وأطا 
وأن  المسطمغظ،  أوضاع  تثععر  جئإ  المطضاوي 
اشاصادعط لطسغادة سطى صراراتعط وبرواتعط عع بسئإ 

سثم تطئغص ظزام اإلجقم.
لطمعظثس  طرئغا  تسةغق  ضاظئ  السادجئ  الضطمئ 
الاعظسغئ  السططات  طظساه  الثي  العتعاح  إجماسغض 
طظ دخعل الئقد وأرجساه طظ المطار، وصث بّغظ شغعا 
أن أسثاء افطئ اإلجقطغئ خاروا طرسعبغظ طظ إصاطئ 
الثقشئ وأظعط غتاربعن شغ ضض طضان لطتغطعلئ دون 
إسادتعا وعع دلغض سطى إشقجعط وسثم صثرتعط سطى 
وإن  الغعم  افغقل  وأن  الظابخ،  افطئ  وسغ  طعاجعئ 
ضاظئ تثطغ إق أظعا شغ افغثي شتسإ، وافطئ وتجب 
الاترغر شغعا وطسعا صث أدرضئ ذرغص خقخعا، وإصاطئ 

الثقشئ الغعم عغ طسألئ وصئ شتسإ.
أطا الضطمئ السابسئ شصث تتثث شغعا افجااذ طظثر سئث 
اهللا سظ ضغفغئ إغخال تجب الاترغر اإلجقم إلى التضط، 
وبّغظ أن التصائص الحرسّغئ والاارغثغئ تآضث سطى ضرورة 
السمض لضسإ الصّعة شغ المةامع لاتصغص الاشغغر، وأن 
السمض الثي غصعم به تجب الاترغر الغعم لططإ الظخرة 
إظما عع غسغر شغ السغر ظفسه الثي جار سطغه رجعل 

اهللا، وعثا السمض غسّث تضما حرسغا واجإ اقتئاع.
وصث ألصى ضطمئ الثاام سدع العغؤئ اإلدارغئ لتجب الاترغر 
تسغظ،  بظ  سطغ  طتمث  المعظثس  تعظج  وقغئ  شغ 
والثي بّغظ شغعا أن أسثاء افطئ ق غرغثون لقجقم أن 
غخض إلى التضط، وأن أجالغئعط شغ ذلك تاراوح بغظ 
تجب  وإن  واإلصخاء...  والاحعغه  واقجاتالئ  اإلشراغ 

الاترغر له طظ الثئرة طا غمضظه اقجامرار شغ دسعته.

شطسطغظ  سإء  غطصعا  أن  السرب  أراد  العجغمئ،  طئرر 
أعض  تمبغض  وبتةئ  أعطعا،  أتدان  شغ  وطخغرعا 
المةطج  ُأجج  غةمسعط،  ضغان  وتحضغض  شطسطغظ 
العذظغ الفطسطغظغ افول سام ١٩٤٨ برئاجئ التاج أطغظ 
التسغظغ، والثي لط غظةح شغ تةرباه، شأسغث تحضغض 
المةطج طرة أخرى سام ١٩٦٤ برئاجئ أتمث الحصغري، 
سئث  جمال  افجئص  المخري  الرئغج  طظ  وباترغخ 
الظاخر، وصرار طظ الةاطسئ السربغئ، لاآجج بسث ذلك 
طثطط  شغ  تسغر  أن  لعا  أرغث  الاغ  الاترغر،  طظزمئ 
الثور  وفداء  صدغاعا،  وتخفغئ  بفطسطغظ،  الافرغط 
رجمغاً شصث ألصغئ سطغعا سئاءة الحرسغئ ضممبض فعض 
حئاط/شئراغر  شغ  الماتثة  افطط  شاسارشئ  شطسطغظ، 
السربغئ  الةاطسئ  ذلك  شغ  وتئساعا  بالمظزمئ،   ١٩٧٤
شغ طآتمر الرباط تحرغظ افول/أضاعبر ١٩٧٤، باسائار 

المظزمئ الممبض الحرسغ والعتغث فعض شطسطغظ.
شغ  الماتثة  افطط  شغ  سرشات  غاجر  خطاب  جاء  وصث 
١٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٧٤ واضتاً شغ إظعاء صدغئ 
شطسطغظ، وتخفغاعا بثسعى إتقل السقم، شصث خاط 
خطابه بسئارته المحععرة "جؤئ تاطقً غخظ الجغاعن 
شغ غث، وشغ افخرى بظثصغئ البائر، شق تسصطعا غخظ 
وطظ  شطسطغظ،  طظ  بثأت  الترب  غثي..  طظ  الجغاعن 

شطسطغظ جغعلث السقم".
شغ الئثاغئ ُذرح المحروع بسظعان "تض الثولئ العاتثة" - 
الئرغطاظغ - الثي تئظاه سرشات، وتئظاه المظزمئ، وأسطظ 
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بصطط: افجااذ أتمث المعثب

إن سعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ وسث طظ اهللا تسالى، 
أخئرظا به رجعل اهللا ، شغ التثغث الّطعغض الثي غخش أظعاع التضط 
المثاطفئ اّلاغ جاثدع لعا افّطئ اإلجقطّغئ، وطظعا افظزمئ الةئرّغئ 

الاغ ظسغحعا اآلن والاغ غائسعا ظزام التضط سطى طظعاج الظئعة:
 «... ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشٌئ َسَطى ِطْظَعاجِ الظُُّئعَِّة» رواه أتمث.

وسثه  لاتصغص  بالسمض  غاحّرشعن  طّمظ  غةسطظا  أن  تسالى  اهللا  ظسأل 
 ظسأل 

ّ
تئارك وتسالى، لغضعن ذلك شغ طغجان تسظاتظا غعم الصغاطئ، واهللا

أن ُغعتِّث عثه افّطئ تتئ صغادة خطغفئ ُطئاَغع بغسئ حرسّغئ ُغطئِّص شغعا 
أتضام الّحرع لغظحر السثل وغتضط بغظ الّظاس بالصسط، شغصغط دار 
اإلجقم بسث شصثاظعا شغ افرض، شاضعن طظارة عثاغئ وطحسض ظعر 
 ِ ُْطِفُؤوا نُوَر ابَّ ِ غدغء بعا المسطمعن لطئحرغئ ظطماتعا. ﴿يُرِيُدوَن 

ُ ُمتِمُّ نُورِهِ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن﴾ [الخش: ٨] ْفوَاِهِهْم وَابَّ
َ
بِأ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  ترضغا؛ ودورعا الاثطغري شغ الحام... ...٢

- إلى طاى تسامر طساظاة أعض الغمظ شغ ظض خراع اجاسماري 
   إظةطع أطرغضغ سطى بقدعط؟! ...٢

- ق بثغض لِفطئ سظ الثقشئ وق سظ الساططغَظ إلصاطاعا لظعال 
   رضعان اهللا وتض ضضِّ طحاضطعا ...٣

- تفعق تراطإ سطى ضعرغا الحمالغئ ...٤
- افردن شغ طعإ الرغح (الةجء افول) ...٤
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ضطمئ السثد
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"العقغات  بسظعان  طصالئ  إظارجئئ"  "ذي  طةطئ  ظحرت 
الماتثة افطرغضغئ تئظغ صاسثة سسضرغئ جعغئ لططائرات 
التثود  طظ  بالصرب  الظغةر"...  حمال  شغ  ذغار  بثون 
أضئر  تسائر  إظعا  المةطئ:  شغ  وجاء  الةجائرغئ،  الطغئغئ 
ططغعن  تضطش ١١٠  وبأظعا  أشرغصغا،  شغ  أجظئغئ  صاسثة 
افطرغضغ  الةغح  عع  بإظحائعا  غصعم  والثي  دوقر. 
وصعات "أشرغضعم" افطرغضغئ. وبأن السمض شغ الصاسثة 
غسغر بعتغرة طاسارسئ، وبأظه جعف غظاعغ طظ إظةاز 
شغ  تصع  وعغ   ،٢٠١٨ السظئ  عثه  خقل  بعا  السمض 
الةجء الختراوي الحمالغ طظ الظغةر صرغئئ طظ طثغظئ 

"أغادغج"، الاغ تسائر طرضجًا تةارغاً طعماً لسصعد سثغثة.
التثود  طظ  صرغئئ  تسائر  المظطصئ  عثه  شغ  والصاسثة 
وأطرغضا  وتحاد).  ولغئغا،  والةجائر،  (طالغ،  طظ  ضض  طع 
عثه  طع  أطظغئ  اتفاصغات  تعصغع  سطى  جاعثة  تسمض 
الثول ضطعا، تتئ سظعان "طتاربئ اإلرعاب"، شغ طسسى 
تبغث لطسغطرة سطى عثه الثول، وبالاالغ ذرد الظفعذ 
افولغئ  المعاد  بضض  والشظغئ  شغعا،  الماةثر  الفرظسغ 
القزطئ لخظاساتعط أو سطى أصض طا غمضظ أن تتخض سطغه 

طظ تصاجط الظفعذ والمظاشع طع شرظسا شغ عثه الئقد.
وصث بثأت أطرغضا شغ جئغض طحروسعا عثا طظث جظعات، 
ظاثضر ذلك الاخرغح الثي جاء سطى لسان طسآول ججائري 
طظث أضبر طظ جظاغظ سظثطا خرح بأن أطرغضا ذطئئ طظ 
الةجائر السماح لعا بإظحاء صاسثة جعغئ شغ جظعب الةجائر 
بتةئ "طراصئئ التثود الطغئغئ الةظعبغئ لمقتصئ الترضات 
الةجائر  رشدئ  وصث   ،- تخرغته  تسإ   - اإلرعابغئ" 
ذلك، وأطرغضا صثطئ ظفج الططإ لطثولئ الاعظسغئ، 
غغر أن التضعطئ الاعظسغئ ضثلك سرضئ صاسثة لطةغح 
الاعظسغ سطى جئغض اإلسارة، إق أن اقتفاق أُلشغ بسث أن 
خرجئ طظ الصاسثة ذائرات لضغان غععد وتطصئ شغ 

افجعاء الةجائرغئ طما أبار أزطئ طع الةجائر.
وصث أبرطئ أطرغضا - شغ جئغض تظفغث خطاعا - اتفاصغات 
أطظغئ طع تضعطئ السراج تسطغ أطرغضا التص بمطاردة 
الطغئغئ  افجعاء  شغ  بترغئ  تاترك  وبتغث  تراه،  طظ 
ذعق وسرضا، شصث صاطئ شغ الحعر الماضغ بصخش 
تةمسات سسضرغئ شغ الةظعب صغض إظعا سظاخر إرعابغئ 
لاظزغط الثولئ!!! وخرح السراج بسث ذلك بأن الصخش 
تط بالاظسغص طع تضعطاه. وأطرغضا شغ ذلك تساشض طا 
تصعم به شرظسا طظ ظحر أخئار - غسطط اهللا تصغصاعا - 
سظ وجعد طظزمات إرعابغئ طظ طبض "تظزغط الثولئ 
و"تظزغط  الثغظ"،  أظخار  و"تظزغط  المشرب"  بقد  شغ 
الثول  لعثه  الثرغسئ  تاعشر  وبثلك  ترام"،  بعضع 
اقجاسمارغئ لطاعاجث شغ عثه الئقد طع صغام تضاطعا 
السمقء بالططإ طظ عثه الصعى اقجاسمارغئ الظجول 
شغ الئقد واجاصثام الصعات قجاسمار عثه الئقد طظ 

جثغث بتةئ طضاشتئ (اإلرعاب).
باتفاصغات  تائع  جعف  والاغ  الصاسثة  عثه  وبإظحاء 
أطظغئ طع جططات الئقد المةاورة لعا، وبعثه اقتفاصغئ 
شغ  التص  وإسطائعا  أطرغضا  طع  السراج  وصسعا  الاغ 
الاعاجث شغ افجعاء الطغئغئ، وصث غصثم سطى إسطائعا 
تص الاعاجث سطى افراضغ الطغئغئ... بعثا ضطه تخئح 
لغئغا شغ سغظ الساخفئ وشغ ططتمئ الخراع بغظ الثول 
صعى  عط  جغضعن  الخراع  عثا  ووصعد  اقجاسمارغئ، 
عثا الحسإ الثي ُرزئ بسغاجغغظ سثغمغ الفائثة، ق 
غعمعط إق ضمان وجعدعط شغ طعاصع السططئ وأبعاب 

ظعإ المال السام طاشاضغظ سما غتخض شغ الئقد.
طع طقتزئ أن أطرغضا عغ واتثة طظ السثغث طظ الثول 
الشربغئ الاغ أبرطئ اتفاصغات سسضرغئ وأطظغئ طع تضعطئ 
الظغةر سطى طثى السظعات الصطغطئ الماضغئ. وغحار عظا إلى 
أن لثى شرظسا جظعدا شغ عثه الئقد طظث سام ٢٠١٥م. 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ترضئ  وتصسغط  ١٩٢٤م،  جظئ  الثقشئ  دولئ  عثم  بسث 
بغظ  اقجاسمارغئ  اقتفاصغئ  بتسإ  السبماظغئ  الثولئ 
والفرظسغ  جاغضج  طارك  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغري 
جعرج بغضع، إلى دوغقت ضرتعظغئ عجغطئ، ُظخإ سطغعا 
تضام سمقء، وأصغمئ شغعا أظزمئ تضط وظغفغئ تسامث 
الثول  دسط  طظ  وجعدعا  وطصعطات  تغاتعا  أجئاب 

اقجاسمارغئ طظث ذلك التغظ إلى غعطظا عثا.
الفاجسئ الضئرى بسث عثم الثقشئ ضاظئ ضغاع شطسطغظ، 
والاغ بثت ضفااة غاغمئ تثطى سظعا ذوو الصربى بسث طعت 
والثغعا، لاةث ظفسعا سطى صارسئ الطرغص غظعح سرضعا 
ضض جاشض طظتط، وصث تخض أن اغاخئئ شطسطغظ سطى 
غث غععد بمساوظئ اإلظةطغج الثغظ ضاظئ لعط العخاغئ 
سطى شطسطغظ، شضان وسث بطفعر ١٩١٧، وطظ بط دسط 
شطسطغظ،  إلى  العةرة  وتحةغع  الغععدغئ،  السخابات 
أغار/طاغع  طظاخش  ضغاظعط  إسقن  طظ  تمضظعا  تاى 
١٩٤٨، تغظعا لط غساطع الروغئدات طظ التضام السرب 
والمسطمغظ أن غظضروا سقصاعط بفطسطغظ، سطى افصض 
ارتئاذًا  المئارضئ  بافرض  المرتئطئ  حسعبعط  أطام 
ظئغعط  وطسرى  بقدعط  تاج  درة  شعغ  سمغصاً،  روتغاً 
وبالث  صئطئ  أول  افصخى  المسةث  شغعا  وطسراجه،   
ه  طسةث تحث الرتال إلغه، ووخغئ رجعل اهللا : «ائ
ت  بز ا  ع فا ه؛  ف ا  ل وت ه  تأت ل  فإن  ه،  ف ا  ل ف
اديله»، شاظئروا غثاشسعن سظعا شغ طحعث  رج في ق ُ
تسطغط  تط   ،٤٨ بترب  تارغثغاً  ُسرف  دطعي  طسرتغ 
طسزط شطسطغظ شغعا لغععد، شغ تطك افجعاء وتتئ 
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حزب التحرير/ والية لبنان
حوار مفتوح "الحكم الشرعي في االنتخابات اللبنانية"

املةطج العذظغ 
بعابئ الاظازل سظ شطسطني أغعا املاظاشسعن!!
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افربساء ٢٣ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٩ أغار/ طاغع ٢٠١٨ طـ  ٢     السثد ١٨١

III‹]ç’\;∫;Í3ŸÅi’\;]·ÑÂÄÂ;V]Ë—Öhإىل طاى تسامر طساظاة أعض الغمظ
يف ظض خراع اجاسماري إظةطع أطرغضغ سطى بقدعط؟!

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، السئئ ١٩ حسئان ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٨/٥/٥م) خئرا جاء شغه: "ظخح طسآول غمظغ، الةمسئ، 
دولئ اإلطارات بـ"طراجسئ الاارغت السغاجغ لطغمظ صئض 
الافضغر شغ طج أي ذرة طظ ترابه"، وذلك سطى خطفغئ 
تعتر بغظ الةاظئغظ بحأن ججغرة جصطرى الغمظغئ، العاصسئ 
جظعب حئه الةجغرة السربغئ شغ المتغط العظثي. وذضر 
طساحار  وعع  ظسمان"،  الععاب  سئث  اهللا  سئث  "طروان 
لعزغر الثارجغئ الغمظغ وجفغر جابص، سطى خفتاه شغ 
"شغسئعك"، أن "جشراشغا الغمظ الاارغثغ غماث طظ الئتر 
افتمر إلى جاتض سمان". وغسث عثا أول رد طظ طسآول 
الثولئ  وزغر  تخرغتات  سطى  رشغع،  غمظغ  تضعطغ 
اإلطارات  أن  شغعا  أسطظ  الاغ  صرصاش،  أظعر  اإلطاراتغ، 
ترتئط بسقصات أجرغئ وتارغثغئ طع جصطرى، شغ تطمغح 

ضمظغ إلى ذمج ععغاعا الغمظغئ. وصال المسآول الغمظغ: "اإلخعة شغ اإلطارات (..) الشعص شغ الاارغت جغسغث 
الةشراشغا وافطعر ضطعا إلى ظخابعا الاارغثغ افضغث". وغسعد الاعتر إلى إرجال اإلطارات، خقل افغام افخغرة، صعة 
سسضرغئ سطى طاظ ٥ ذائرات، تمطئ أضبر طظ ١٠٠ جظثي ودبابات وسربات إلى ججغرة جصطرى، دون سطط التضعطئ 

الغمظغئ، بتسإ طخادر غمظغئ طاطابصئ".
السغاجغئ  التثود  لاضرغج  السسغ  سظ  المسطمغظ  بقد  شغ  الصائمئ  السمغطئ  افظزمئ  تظفك  ق   :
المخطظسئ، الاغ رجمعا لظا الشرب الضاشر المساسمر سئر اتفاصغئ "جاغضج بغضع"، وتط جةظظا سطى إبرعا 
شغ أصفاص العذظغئ، وظخئعا سطغظا تضاطا سمقء روجعا بغظظا وجعب الثشاع سظ افصفاص (افوذان) ضض طظعا 
سطى تثة، وطظ ظجقئعا شصط؛ لثلك غةإ سطغظا الاترر طظ عثه المفاعغط الفاجثة المفرصئ، والسعدة إلى 
طفاعغط اإلجقم الاغ تأطرظا جمغسا بالاعتث سطى أجاس اإلجقم شغ دولئ واتثة عغ دولئ الثقشئ سطى 

طظعاج الظئعة، ولغج الافرق والاحرذم سطى أجاس العذظغئ والصطرغئ المظتطئ.

ضمظ الفسالغات السالمغئ الاغ ظزمعا تجب الاترغر بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ الـ٩٧ قجاظعاض افطئ 
اإلجقطغئ وحتث عماعا؛ إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، سصث تجب الاترغر شغ وقغئ 
السعدان بمتطغئ ظغاق غرب الثرذعم، السئئ، ٢٧ رجإ المترم ١٤٣٩عـ المعاشص ١٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨م، طتاضرة 
بسظعان "عثم دولئ الثقشئ" صثطعا افجااذ طتمث جاطع طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان.

عض  جظعد؟  طظ  خسره  وطا  ذائطئ  أطعال  طظ  أظفصه 
جاثرج روجغا بثفغ تظغظ ق تمسك بحغء، وق تصرر 
جاصظع  وبماذا  الثولغئ،  لعغئاعا  جغتخض  طاذا  حغؤا؟ 

الحسإ الروجغ؟...
افخغرة؛  اآلوظــئ  شغ  افتــثاث  لمةرغات  الماابع  إن 
رأجعا  سطى  طحارغع  طظ  أطرغضا  به  تصعم  طا  وخاخئ 
وضع الفخائض جمغسا (تصرغئا) تتئ جظاح ترضغا.. وشغ 
العصئ ظفسه إتراج روجغا والظزام طسا بالاظثغث دولغا 
وإصطغمغا بصسعة افسمال وحظاساعا وخاخئ شغ طظطصئ 
الشعذئ، والاظثغث باجاثثام افجطتئ الضغماوغئ وضبرة 
أطرغضا  أن  غرى  ذلك  لضض  الظاظر  إن  والاثطغر..  الصاض 
التض  شرض  شغ  صادم  عع  لما  اإلسثاد  شغ  ظةتئ  صث 
السغاجغ سطى الحاضطئ الاغ وضساعا ورجماعا طسئصا..

اإلسثاد  شغ  لارضغا  طعضعل  اآلن  وافخغر  افول  والثور 
الفخائض  ذرغص  سظ  افطر؛  لعثا  افرض  سطى  السمطغ 
أطرغضا  صئض  طظ  طئطظ  جغاجغ  وبثسط  المعالغئ 
جظغش  شغ  الثولغئ  المآتمرات  ذرغص  سظ  وسمقئعا 
وغغرعا؛ فظعا - ضما ذضرظا - صث عغأت ظفسعا بثسط 
تارغت  طظ  التاجمئ  المرتطئ  لعثه  وإصطغمغ  دولغ 

الخراع السعري..
إن المخغئئ السزمى، والطاطئ الضئرى عغ أن بسخ 
المسطمغظ طا زالعا غظثثسعن برطعز الظزام شغ ترضغا؛ 
خثقن  طظ  الحام؛  أرض  سطى  شسطاه  طا  ضض  رغــط 
طساسغعا  ورغــط  الخطغئغئ،  روجغا  أطــام  لطفخائض 
شغ  الشرب  لمحارغع  الطرغص  تمعغث  شغ  السغاجغئ 
التغطعلئ دون بروز اإلجقم.. وتمعغث الطرغص لطتسط 
السسضري والسغاجغ شغ الحام.. ورغط تظسغص تاضط 
ترضغا واجاصئاله لصادة الضفر سطى أرض الحام؛ أطبال 
وخرب..  ودطر  الطاعرة  الثطاء  جفك  طمظ  بعتغظ 
واجاصئاله لصادة إغران طسه طمظ ضان غاعمعط جابصا 
خثغص  أخئح  سطى الحام... (شسثو افطج  بالمآاطرة 
الغعم) بض حرغضا شغ الترب سطى (اإلرعاب) ضما ذضر 
ذلك أردوغان شغ المآتمر الختفغ طع رئغسغ إغران 

وروجغا شغ إجطظئعل...
اظه لغسج سطى الشغعرغظ طظ أبظاء عثه افطئ أن تسفك 
صداغاعط  تخفى  وأن  أبظائعا،  بغث  المسطمغظ  دطاء 
وغسج  أبظائعا...  بأغثي  أغدا  الضفار  لخالح  السغاجغئ 
الجضغئ  لطثطاء  جفك  طظ  غةري  طا  سطغعط  ضثلك 
تحفغ  شسض  ردة  وق  طتاجئئ،  وق  بأر  دون  الطاعرة؛ 
ق  أظه  أوق:  لغثضرظا  ضطه  عثا  إن  المآطظغظ...  خثور 
غعجث شغ بقد المسطمغظ أتث طظ التضام الروغئدات 
غشار سطى المسطمغظ ودطائعط.. وق غعجث ضثلك طظ 
غبأر لطمسطمغظ؛ ضما ضان غتخض شغ سعث المساخط 
وعارون الرحغث وصاغئئ بظ طسطط وغغرعط.. وغثضرظا 
أغدا بأن افطئ بتاجئ إلى طظ غشار سطغعا وسطى دطائعا 
وأطعالعا.. بتاجئ إلى الراسغ افطغظ، والتاطغ الرخغظ 
غتادظ  الثي  التدظ  وإلى  المظغسئ،  الئغدئ  وإلى 
ضض أطئ اإلجقم، وغتظع سطغعا بةظاته الثاشأ... إظعا 
بتاجئ إلى خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة ضما ضان 
جابص سجعا وطةثعا... ظسأله تسالى - وظتظ شغ ذضرى 
 عثطعا - أن غمظ سطى أطئ اإلجقم بالظخر والامضغظ

تجداد ظغران الترب شغ الغمظ ساطا بسث سام، ترب تثغرعا 
الظفعذ  سطى  الماخارساان  الثولاان  وبرغطاظغا  أطرغضا 
واإلصطغمغئ،  المتطغئ  أدواتعما  سئر  وذلك  شغه  والبروة 
شالسسعدغئ خادطئ أطرغضا ترغث أن غضعن ططش الغمظ 
شغ غثعا وعغ ق تماظع أن تتصص طا ترغثه أطرغضا الاغ 
لائاجعا  وذلك  بالترب،  لطصغام  افخدر  الدعء  أسطاعا 
طظ خقلعا تارة سئر خفصات السقح وشرض افتاوات 
سطغعا، وتارة أخرى لاتصص طظ خقلعا الحرسظئ لطتعبغغظ 
لمضاشتئ  الغمظ  شغ  حرذغعا  أطرغضا  تسائرعط  تغث 

(اإلرعاب)، باإلضاشئ لصخصخئ ظفعذ برغطاظغا وإضساف 
سمقئعا، جعاء جظاح العالك سطغ خالح أو جظاح الرئغج 
عادي وطظاخرغه، وصث بات افخغر أجغرا لثى السسعدغئ 
الاغ تاثث طظه ورصئ إلضفاء الحرسغئ سطى الترب الاغ 
تثعضعا باجمه، إق أن برغطاظغا تظئعئ لما تصعم به 
السسعدغئ شأوسجت لسمغطاعا اإلطارات بأن تحارك شغ 
الترب وأن تصعم بالسمض سطى افرض واقجاغقء سطغعا 
عادي  حرسغئ  إذار  خارج  تسمض  تصغصغئ  صعة  وإغةاد 
طرتعظًا  جغخئح  عادي  أن  لسطمعا  ذلك  ضض  وإطرته، 
الثطعط  لعا  تدع  الاغ  فطرغضا  المعالغئ  لطسسعدغئ 
التمراء الاغ ق غمضظ تةاوزعا شغ الترب، شخظساء خط 
أتمر والتثغثة ضثلك، شأطرغضا ق ترغث الترب شغ الغمظ 
أن تضعن ترب اجاؤخال لطتعبغغظ ضما غزظ الزاظعن.

الخماد  خالح  باجاعثاف  الاتالش  ذائرات  صاطئ  لصث 
تط  تغث  لطتعبغغظ  افسطى  السغاجغ  المةطج  رئغج 
صاطه بشارة جعغئ اجاعثشاه شغ طتاشزئ التثغثة غعم 
الثمغج الفائئ، وغئثو أن ذلك صث تط بدعء أخدر طظ 
أطرغضا وذلك لاعجه رجالئ فدواتعا التعبغغظ وإغران 
بأظه صث تان وصئ التض السغاجغ، شصاض خالح الخماد 
ربما غضعن ضربئ تأدغئغئ طظ أطرغضا لطتعبغغظ طفادعا 
أن سطغعط الصئعل بالثور الثي جاسطغه عغ لطسسعدغئ 
شغ الغمظ وأظه غةإ سطغعط اقساثال تماطا ضما تططئه 
أطرغضا طظعط، خاخئ أن السسعدغئ صث بثأت تضش غثعا 
سطغعا  وضشطئ  جعرغا  شغ  الفخائض  بسخ  دسط  سظ 
لاسطط جقتعا لطظزام، وبالمصابض سطى إغران شسض ذلك 
شغ الغمظ شاضش سظ دسط التعبغغظ وتدشط سطغعط 
لطتض السغاجغ لغضعن ططش أطظ الغمظ لطسسعدغئ بما 
وصث  طسغظئ،  أدوارا  لسمقئعا  ترجط  أطرغضا  أن  غعتغ 
خرح السفغر افطرغضغ شغ الغمظ أن أطرغضا تسعل سطى 
المساثلغظ التعبغغظ، وتئسه شغ طبض تخرغته ولغ السعث 
السسعدي طتمث بظ جطمان، شغما ضاظئ ظغضغ عغطغ، 
البقباء  غعم  صالئ  صث  الماتثة،  بافطط  أطرغضا  جفغرة 
١٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨م، إن الفعضى شغ الغمظ تحضض 

سطى  الضئرى  المآاطرة  شغ  الحر  رأس  عغ  أطرغضا  إن 
عثه  شغ  الحرغرة  أعثاشعا  رأس  وسطى  الحام،  أرض 
المآاطرة اإلجراطغئ (وأد المحروع اإلجقطغ السزغط)؛ 
تغث  الحام؛  أرض  سطى  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  شغ 
أعض  وترى  تسمع  وعغ  خعابعا؛  وذار  جظعظعا،  جّظ 
شغ  السزغط  المحروع  عثا  وغدسعن  ُغةمسعن  الحام 
افطرغضغ  الرئغج  ذضر  شصث  أولعغاتعط...  جطط  رأس 
(ظغعغعرك  ختغفئ  طع  له  طصابطئ  شغ  أوباطا  السابص 
بإصاطئ  لعط  ظسمح  (لظ  صــال:   ٢٠١٤/٤/٩ تاغمج) 
غمضظظا  ق  لضظ  والسراق،  جعرغا  شغ  طا  بخعرة  خقشئ 
افرض  سطى  حرضاء  لثغظا  أن  سطمظا  إذا  إق  ذلك  شسض 
التطعل  بثلك  وغصخث  الفراغ..)؛  طضء  سطى  صادرغظ 
السغاجغئ المعازغئ... وشغ السغاق ظفسه ذضر بعتغظ 
طحارضئ  جئإ  سظ  جؤض  سظثطا   ٢٠١٧/٦/١٢ شغ 
صعاته شغ جعرغا؟ صال: (إظعط جغظحرون الثقشئ طظ 
جظعب أوروبا إلى آجغا العجطى.. طعجضع لظ تسمح 
أن تضعن روجغا دولئ الثقشئ)... وضمظ عثا العثف 
الثئغث ضاظئ صرارات طآتمر شغظا٢ وجظغش١؛ بثخعص 
صدغئ الحام؛ (.. تغث صررت صعى الحر السالمغئ بصغادة 
الثولئ  أن  وسمقئعا  السغاجغغظ،  وأتئاسعا  أطرغضا 
الصادطئ شغ أرض الحام بسث رتغض ظزام افجث عغ 
اإلرعاب  ترشخ  دغمصراذغئ  تسثدغئ  سطماظغئ  دولئ 
إجقطغئ  دولئ  صغام  ترشخ  آخر  وبمسظى  وتتاربه..) 

سطى أرض الحام!!
الصعى  بغظ  واقجــاــعــادات  اقخاقشات  ضض  وبرغط 
الماخارسئ شغ أرض الحام، واخاقف أحضال طحارغسعا 
(وأد  طحروع  سطى  طافصعن  الةمغع  أن  إق  السغاجغئ 

اإلجقم ودساته)، الساسغظ إلصاطاه شغ أرض العاصع!!
السسضرغئ  أسمالعا  خــقل  طظ  روجغا  تاولئ  لصث 
جغاجغا  وطحروسا  حأظا  لعا  تةسض  أن   - والسغاجغئ 
ُغحسر أطام حسئعا، وأطام المةامع الثولغ بأظعا دولئ 
السغاجغ  وطضرعا  بثعائعا   - أطرغضا  أن  إق  سزمى؛ 
السسضرغئ  روجغا  أسمال  ضض  تةسض  أن  اجاطاسئ   -
بعخطاعا  اتةاه  وشغ  جغرعا،  خط  شغ  والسغاجغئ 
وسطى  الحام  شغ  السغاجغئ  طحارغسعا  إلى  الماةعئ 
رأجعا - ضما ذضرظا - وأد المحروع اإلجقطغ السزغط. 
أو  طظعا  السسضرغئ  جعاء  الحام  شغ  روجغا  أسمال  إن 
شغ  وأدواتعا  أطرغضا  جغطرة  سظ  تثرج  ق  السغاجغئ 

ترضغا وإغران وتجبعا الطئظاظغ والظزام ظفسه.
إن افخطر طظ الثور الروجغ (جغاجغا) شغ الحام عع 
ضض  شغ  والمتعري  الرئغج  الثور  شعع  الارضغ؛  الثور 
ذرغص  سظ  ذلك  أضان  جعاء  الحام،  شغ  غةري  تثث 
الاعجغه السغاجغ لطفخائض المةاعثة، أم ضان بامبغض 
واإلصطغمغئ،  الثولغئ  المآتمرات  شغ  جغاجغا  الفخائض 
اتاعاء  ذرغص  شغ  والمالغ  السسضري  بالثسط  ضان  أم 
تتئ  الفخائض  بعضع  ضان  أم  جغاجغا..  الفخائض 
جظاتعا لما عع آت صرغئا؛ شغ طحروع الاخفغئ الظعائغ، 
طآاطرة  لخالح  ظعائغا  وتسمعا  الحام  صدغئ  وإظعاء 

أطرغضا الضئرى ووأد المحروع اإلجقطغ.
لضظ السآال عظا: طا عع طخغر العجعد الروجغ سطى 
وطا  سسضرغئ،  أسمال  طظ  بثله  بسثطا  الحام  أرض 

طقذا آطظا لطاطرف، طدغفئ أن طةطج افطظ لط غثدع 
التعبغغظ وإغران لطمساءلئ، وأضثت خقل جطسئ بمةطج 
افطظ الثولغ شغ ظغعغعرك أظه آن افوان لطحروع شغ 
طفاوضات جادة لتض افزطئ الغمظغئ، قشائ إلى أن الترب 
شغ الغمظ تمر بمظسطش تاجط طع وجعد طئسعث أطمغ 
جثغث، وحثدت عغطغ سطى ضرورة "أق ظثحى طظ إداظئ 
التعبغغظ ورساتعط اإلغراظغغظ". وتابسئ "ظثسط حرضاءظا 

السسعدغغظ بالثشاع سظ أطظعط".
طظ جاظئه، صال المئسعث افطمغ لطغمظ، طارتظ غرغفغث 

شغ إتاذاه باارغت ١٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨م لمةطج افطظ 
بحأن الغمظ، إظه غساجم سرض إذار سمض لمفاوضات 
بثخعص إظعاء افزطئ شغ الغمظ سطى طةطج افطظ 
لعضع  السغاجغ  التض  (إن  أغدا  وصال  حعرغظ.  خقل 
السرغدئ  شالثطعط  طااح.  شسطغاً  عع  الترب  لعثه  تث 
لعثا التض لغسئ بافطر المضظعن: إظعــاء الصاال، وجتإ 
الصعات وتسطغط افجطتئ البصغطئ شغ المعاصع الرئغسغئ، 
بمسغئ اقتفاق سطى تحضغض تضعطئ تاسط بالحمعلغئ 
وتةمع افذراف شغما بغظعا سطى تعاشص شغ اآلراء لئظاء 
الاعخض  سطى  جظسمض  أظظا  غرغفغث  وأضاف  السقم). 
قتفاق تصئض به ضض افذراف الغمظغئ، طآضثا أظه ق تطعل 

غغر السغاجغئ شغ الغمظ وأغدا شغ جعرغا.
وعا عغ الترب شغ الغمظ تجداد غعطا بسث غعم، وأعض 
وغثت  الغمظ  أعض  حردت  ترب  الدتغئ،  عط  الغمظ 
الةعع  وظحرت  بغظعط،  والمظاذصغئ  المثعئغئ  الظجسئ 
بغظ  اقصاخادغئ  الترب  تطك  سطغعا  زد  وافطراض، 
الماخارسغظ الاغ أوصفئ الرواتإ وأسثطئ المحاصات 
لصث  غطاق،  ق  بحضض  افجسار  ورشسئ  المظجلغ  والشاز 
الئقد  طعارد  شغ  تاتضمان  وبرغطاظغا  أطرغضا  أخئتئ 
سئر أدواتعما جعاء شغ الةظعب أو الحمال، شاإلطارات 
تظعإ بروات الةظعب خثطئ لقظةطغج، وافطط الماتثة 
تسسى لقجاؤبار بعاردات حمال الئقد وإصظاع التعبغغظ 
بثشع العاردات الاغ غسغطرون سطغعا إلغعا لاصعم عغ 
باجط  غظعئعن  وضطعط  الرواتإ،  خرف  سطى  باإلحراف 

أعض الغمظ وباجط السمض اإلظساظغ الضاذب.
غا أعض الغمظ... غا أعض اإلغمان والتضمئ، جثغر بضط أن 
تصفعا شغ وجه الزالمغظ الماخارسغظ وأجغادعط طظ 
الضفار المساسمرغظ، وأن تسمطعا لما غتصص جسادتضط 
ورضعان ربضط وذلك باتضغط اإلجقم وإغةاده شغ واصع 
تغاتضط سظ ذرغص إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
إَِذا  َولِلرَُّسوِل  هللاِ  اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  الظئعة 

 ﴾َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

أنظمة عميلة تكرس الوطنية المنحطة

حزب التحرير/ والية السودان
محاضرة بعنوان "هدم دولة الخالفة"

ضمظ الفسالغات السالمغئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ الـ٩٧ قجاظعاض افطئ 
اإلجقطغئ وحتث عماعا إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ 
حسار  تتئ  ذرابطج  شغ  جغارات  طسغرة  ٢٠١٨م  ظغسان/أبرغض   ٢٩ المعاشص  ١٤٣٩عـ،  حسئان   ١٣ افتث،  لئظان 

"أصغمعا الثقشئ".

حزب التحرير/ والية لبنان
مسيرة سيارات "أقيموا الخالفة"
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 السثد ١٨١  ٣ افربساء ٢٣ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٩ أغار/ طاغع ٢٠١٨ طـ  

طعضعسغئ  صراءة  عع  بض  واشاراًء،  ججاشاً  ذلك  ظصعل  ق 
ُأجسئ  شالمظزمئ  وتترضاتعا،  المظزمئ  طسار  شغ 
وشطسطغظ  شطسطغظ،  تترغر  حسار  تتئ   ١٩٦٤ سام 
المتاطئ آظثاك عغ طا اتاض جظئ ١٩٤٨، ولضظ المظزمئ 
شغ  اتاض  لما  خثصئ -  إن  الاترغر -  طحروع  تمطئ 
تجغران/غعظغع١٩٦٧، أي أظعا أجصطئ شطسطغظ ٤٨ طظ 
تساباتعا، وأضثت ذلك سئر صرار المةطج العذظغ شغ 
عغ  شطسطغظ  واسائار   ١٩٨٨ جظئ  باقجاصقل  الةجائر 
شطسطغظ ٦٧ شصط والةجء الحرصغ طظ الصثس شصط، 
وسئر اقساراف المائادل طع غععد ضمظ اتفاصغئ أوجطع 
١٩٩٣، وضثلك شغ صرار المةطج العذظغ ١٩٩٨ بتدعر 
الرئغج افطرغضغ بغض ضطغظاعن، باشغغر المغباق العذظغ 

وإلشاء المعاد الاغ تثسع إلى إزالئ ضغان غععد.
لصث أبئائ افغام شحض ضض المحارغع الساسغئ لاخفغئ 
الصدغئ، وأبئائ بطقن حرسغئ ضض الضغاظات والعغؤات 
وشغ  المحارغع،  تطك  شغ  المظثرذئ  والحثخغات 
لعا  أرغث  الاغ  الاترغر،  طظزمئ  جمغساً  عآقء  طصثطئ 
فعض شطسطغظ لامرغر الثغاظئ  جاطساً  أن تضعن ضغاظاً 
بسث  والمساشرب  السةغإ  ولضظ  باجمعط،  والاظازل 
تضط  شغ  العذظغ  وطةطسعا  المظزمئ  باتئ  أن 
المآجسات  تطك  طظ  الئراءة  إسقن  وبثل  افطعات، 
لصدغئ  اخاطاشعط  ووصش  والماعالضئ،  الماعاوغئ 
حعثظا  صرن،  ظخش  طظ  أضبر  طثار  سطى  شطسطغظ 
وترضئ  تماس  لترضئ  جثغئ  وطساسغ  ضئغرًا،  تظاشساً 
المةطج  بظاء  شغ  لطمحارضئ  (اإلجقطغاغظ)  الةعاد 
ترطغمعما،  وإسادة  جثغث،  طظ  وطظزماه  العذظغ 
وطثعما بأجئاب التغاة، وعع طا غبغر تساؤقت ضبغرة 
وضئغرة تعل جثغئ تطك الترضات والفخائض شغ تترغر 
شطسطغظ، خاخئ بسث إسقن تطك الترضات تعاشصعا طع 
برظاطب طظزمئ الاترغر، شغ المطالئئ بتض الثولاغظ، 

وإصاطئ دولئ شطسطغظغئ سطى تثود ٦٧!!
ظتظ ظثرك تماطاً سثم صثرة تطك الترضات سطى تترغر 
شطسطغظ، وإزالئ ضغان غععد، وعط أغداً غثرضعن ذلك، 
ولضظظا ظثرك أغداً أن تطك الترضات بما تتمطه طظ حسار 
اإلجقم السزغط، وبما تمطضه طظ زخط جماعغري، غمضظعا 
أن تعصش تالئ اقظتثار واقظعغار الاغ ضرجاعا طظزمئ 
الاترغر، وغمضظعا أغداً أن تضعن طترضاً أجاجغاً وصعغًا 
قجاسادة صدغئ شطسطغظ لععغاعا اإلجقطغئ، وحتث 
جغعحعا  واجاظفار  سجغماعا  واجاظعاض  افطئ،  عمئ 
 ﴾َذلَِك َفلَْيتََناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن ِ لاترغر شطسطغظ ﴿َو

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
   افرض المئارضئ شطسطغظ

تتعقت  وبسث  الماتثة،  افطط  شغ  خطابه  شغ  سظه 
دراطاتغضغئ شغ المظطصئ، وظروف أتاذئ بالمظزمئ، 
جاء طآتمر المةطج العذظغ شغ الةجائر شغ ١٥ تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ١٩٨٨، ُأسطظ شغه سظ صغام دولئ شطسطغظ 
سطى تثود ٦٧، وساخماعا "الصثس الحرصغئ"، لغضحش 
سظ تض صدغئ شطسطغظ بظسثاه افطرغضغئ تتئ سظعان 
اتفاصغئ  ُسصثت  أجاجه  سطى  والثي  الثولاغظ"،  "تض 
أوجطع المحآوطئ بغظ المظزمئ وضغان غععد، شاسارشئ 
المظزمئ بضغان غععد، وتصه شغ العجعد سطى أضبر طظ 
إدارة  تص  السططئ  وُطظتئ  شطسطغظ،  أرض  طظ   ٪٨٠
بسخ المظاذص شغ الدفئ وصطاع غجة، تاصاجمعا طع 
غععد شغما غاسطص بمظاذص وجعد المساعذظات، والاغ 
تضاد تسغطر سطى أضبر طظ ظخش الدفئ الشربغئ تصرغئاً، 
غععد،  فطظ  افطغظ  التارس  دور  السططئ  ولامارس 
وطظع أي تعثغث لعجعدعط، وتط بظاء أجعجتعا افطظغئ 
أي  لمتاربئ  المصثس،  افطظغ  الاظسغص  سصغثة  تسإ 
بالصاض  المةاعثون  شُتعرب  غععد،  ضغان  ضث  تترك 
وُشضَضئ  أجطتاعط،  وُظجسئ  أتغاظاً،  واقساصال  تغظاً، 
تةمساتعط، وضض غعم ظرخث تترضات وطساسغ لطسططئ 
أبظاء  جطت  وطتاوقت  لقجقم،  سثاوتعا  سظ  تضحش 
بغظعط،  لطرذغطئ  وظحر  دغظعط،  سظ  وبظاتعا  شطسطغظ 
بسمعم  وتحععا  الاسطغمغئ،  المظاعب  تحعغه  سئر 
التفقت  وتظزغط  وافخقق،  والمئادئ  الصغط،  تصاض 
الراصخئ المثاططئ، وسروض افزغاء، وسصث المئارغات 
لقجقم،  سثاوتعا  غآضث  وطما  الظسائغئ...  الرغاضغئ 
افسثاء  خش  شغ  واخطفاشعا  افطئ،  سظ  واظسقخعا 
طظسعا الحعر الماضغ لمسغرات الثقشئ الاغ ظزمعا 
تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ جظغظ، 
ورام اهللا، إتغاًء لثضرى عثم الثقشئ، واساصال السثغث 
طظ حئاب التجب، شغ إذار طتاربئ أي تترك إلشحال 
طساسغعا لطافرغط بالصدغئ وتخفغاعا، وطظع أي خعت 

غساظعخ افطئ وجغعحعا لاترغر شطسطغظ.
بسث التثغث سظ الثطئ افطرغضغئ الةثغثة لطتض، أو 
ربما إسادة خغاغئ لما جئص طظ تطعل وطئادرات تتئ 
وضأظعا ترشخ  طسمى "خفصئ الصرن"، بثت السططئ 
تطك الثطئ وتسمض سطى طظسعا، طا أوعط الئسخ بأن 
السططئ وأزقطعا غثعضعن تالئ ظدال، وطسرضئ تترر، 
بغظما افطر ق غسثو شغ تصغصاه اخاقشا سطى الافاخغض، 
 - افوروبغ  وافجظثات  المخالح  خراع  سطى  صائماً 
رأجعا  وسطى  السططئ،  وطظعا  شالمظزمئ  افطرغضغ، 
طتمعد سئاس لغسئ ترغخئ سطى شطسطغظ أو طا تئصى 
طظعا، ولغسئ غغعرة سطى الصثس وطسةثعا افصخى، 

تامئ: المةطج العذظغ بعابئ الاظازل سظ شطسطغظ أغعا الماظاشسعن!! ق بثغض لِفطئ سظ الثقشئ
وق سظ الساططَني إلصاطاعا لظعال رضعان اهللا وتض ضضِّ طحاضطعا

إنَّ الثي ظسسى إلغه بخفاظا طسطمغظ شغ عثه التغاة 
الثظغا عع ظغض رضعان اهللا جئتاظه وتسالى، وعع السئغض 
العتغث الثي غةظئظا سثاب اهللا جئتاظه تسالى شغ الثظغا 
واآلخرة، وعع السئإ العتغث الثي غمظ سطغظا اهللا به 
بالفرج والظخر وبضض طا ظامظى وظططإ، ختغح أنَّ اهللا 
غغسر لطزالمغظ بسخ طا غسسعن إلغه ولضظ ذلك ق 
ساصئئ  تأتغعط  طا  وجرسان  وصئ،  لئسخ  إق  غضعن 
 : َِّأطرعط، شغثسروا الثظغا واآلخرة، شصث َصاَل َرُجعُل اهللا
َّ َقَرَأ  ُْه، َقاَل: ُث ْ ُْفِل ِ َحَّى ِإَذا َأَخَذُه َل َّاِل ِلي ِلل ْ ْخَذهُ «ِإنَّ اللََّه َلُ

َ
َخَذ الُْقَرى وَِهَي َظالَِمٌة إِّنَ أ

َ
ْخُذ َرّبَِك إَِذا أ

َ
﴿َوَكَذلَِك أ

لِيٌم َشِديٌد﴾». أطا المسادلئ طع المسطمغظ شعغ تثاطش، 
َ
أ

شعط إن سمطعا بما أوجئه جئتاظه وتسالى سطغعط شإن 
اهللا ظاخرعط شغ التغاة الثظغا وطظةغعط شغ اآلخرة، صال 
ْغَيا  تسالى: ﴿إِنَّا لََنْنُصُر رُُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا فِي الَْحَياةِ الّدُ

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
َويَوَْم َفُقوُم األ

طظ عثا المظططص أصعل، إظَّه بسث طرور ٩٧ ساطاً سطى عثم 
الثقشئ الاغ ضاظئ تةمع حمض افطئ، غصاتض الظَّاس طظ 
طاى  ظفسه،  السآال  غاضرر  به،  وغاصعن  إطاطعا  وراء 
ظخر اهللا؟ وسطى الرغط طظ إلتاح المسطمغظ شغ الثساء 
لغرشع اهللا سظعط ظطط الزالمغظ وجعر الماةئرغظ، وأن 
غتصص لعط افطظ وافطان واقزدعار، إق أن ذلك غغر 
طاتصص، شما زال الزالمعن غرتسعن شغ افرض، غثلعن 
وغفصرون سئاد اهللا، طسطمغظ وغغر طسطمغظ، وإن ضاظعا 
غفدطعن أن تضعن شرغساعط طظ المسطمغظ، وطا زالئ 
أتعال المسطمغظ تجداد جعءًا، شما ضان باإلطضان بظاؤه 
وتتصغصه شغ السابص سطى أغثي افجغال السابصئ ضاد 
غخئح طساتغق تتصغصه شغ افجغال القتصئ، شأخئح 
المأضض والمسضظ والاسطغط والاطئغإ تضرًا سطى ذئصئ 
طظ افصطغئ طظ الظاس، وباصغ الطئصات تظعح طظعا 
وجئإ  شصط،  التغاة  صغث  سطى  تئصغعا  الثي  بالصثر 
اهللا  غرضغ  بما  جغرعط  وسثم  الئحر  ظطط  عع  ذلك 
الاغ  اآللعئ  عط  الزالمعن  شأخئح  وتسالى،  جئتاظه 
ُتسئث طظ دون اهللا، باتئاع أواطرعط وظعاعغعط، ولغج 
سئادة السادل جئتاظه وتسالى، شضاظئ الظاغةئ الفرصئ 
والئآس والععان الثي ظسغح ﴿َظَهَر الَْفَساُد فِي الَْبّرِ 
يِْدي الّنَاِس لُِيِذيَقُهْم َنْعَض الَِّذي 

َ
وَالَْبْحِر بَِما َكَسَبْت أ

َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾.
لثلك ضان غةإ أن غضعن التض لعثه الفرصئ والئآس 
بغثه  الثي  السادل  المطك  إلى  بالسعدة  عع  والععان 
ططضعت ضض حغء، وعثا الثي تخض سظث صثوم جغث 
الثطص طتمث ، تغث تضط بحرع اهللا، شأّلش اهللا بغظ 
صطعب الماظاترغظ الثغظ داطئ التروب بغظعط إلى أزطان 
وأزطان، طظ سرب وسةط، شرجعط وروطعط وطشعلعط 
وتارعط، وأخئح الّظاس غسغحعن شغ رغث طظ السغح، 
أضقً وطسضظا وتطئغئا وتسطغماً، ولط ُغْرَو أن ساش الظاس 
شغ ضظك السغح سطى طثار تضط اإلجقم لعط لما غجغث 
سظ البقبئ سحر صرظا، بض ضان رساغا الثولئ اإلجقطغئ 
طظ المظسمغظ وضاظئ تفغخ برواتعط تاى سطى خارج 
تثودعا، شضاظئ الثولئ اإلجقطغئ تشغث الةعسى شغ 
السالط تاى شغ أوروبا الاغ ضاظئ تظاخئعا السثاء، وضاظئ 
السطط  ضان  تغث  والاطئغإ،  الاسطغط  شغ  جّئاصئ  افطئ 

الثي أظاةاه التدارة اإلجقطغئ افجاس الماغظ الثي 
بظى الشرب تصثطه الخظاسغ سطغه، ولعق سطط المسطمغظ 
لما تتصص لطشرب أّي تطعر تثغث سطمغ غثضر، وعثا 
وخض  تاى  أظفسعط،  المظخفغظ  الشربغغظ  بحعادة 
التال أن أرجض صائث المسطمغظ خقح الثغظ افغعبغ، 
ذئغئه الثاص لغسالب خخمه شغ المسرضئ "رغاحارد" 
جغفه.  سطى  المسطمغظ  دطاء  تسغض  ضاظئ  الثي  وعع 
لثلك غخثق شغ تصظا صعل اإلطام طالك رضغ اهللا سظه 
"ق غخطح آخر عثه افطئ إق بما خطح به أولعا"، وعثا 
الصعل إن لط غضظ طظ ضقم الظئعة إق أن سطغه طستئ 

طظعا ولمتئ طظ روتعا ووطدئ طظ إحراصعا.
السزغط،  اإلجقم  خرح  غغاب  ذعل  طظ  الرغط  سطى 
وطظعط  جمساء  الئحرغئ  تال  تخطح  الاغ  الثقشئ، 
المسطمعن، ضما خطح به تالعط أول الئسبئ الحرغفئ، 
إق إّظه ق بثغض لطئحرغئ، وق أصعل لطمسطمغظ شصط، 
وإن ضان العاجإ آضث سطى المسطمغظ فّظعط أختاب 
عثا الثغظ، ق بثغض سظه، وق بثغض لفطئ سظ الساططغظ 
المثطخغظ لعثه الشاغئ وخخعخا العاسغظ سطى أخعل 
وشروع وتفاخغض التضط باإلجقم ورساغئ حؤعن الظاس 
بأتضاطه طظ حئاب تجب الاترغر، وغةإ أن غضعن جطغا 
شغ أذعاظظا جمغسا أظظا ظثسع إلى اقلافاف تعل عآقء 
البطئ ذاسئ هللا جئتاظه وتسالى، شثغارعط الثغار العتغث ق 
غغر، شسفغظاعط عغ جفغظئ الظةاة لثغظظا ودظغاظا، وطعما 
تسالئ افطعاج وتقذمئ السفغظئ شغعا، شإظه غةإ أن ق 
غةسطظا ظفصث البصئ واإلغمان بظخر اهللا جئتاظه وتسالى، 
شالثروج طظ السفغظئ والئتر عائب ق حك أن طخغره 
الشرق، والرضعب شغعا عع ق حك جئغض الظةاة العتغث. 
﴿...َونَاَدى نُوٌح اْنَنُه َواَكَن فِي َمْعزٍِل يَاُنَنّيَ اْرَكْب َمَعَنا َوَال 
تَُكْن َمَع الَْكافِرِيَن  َقاَل َسآوِي إِلَى َجَبٍل َفْعِصُمنِي ِمَن 
ِ إِّالَ َمْن رَِحَم وََحاَل  ْمرِ اّبَ

َ
الَْماءِ َقاَل َال َعاِصَم الَْيوَْم ِمْن أ

بَيَْنُهَما الَْمْوُج َفَكاَن ِمَن الُْمْغرَقِيَن﴾.
الثقشئ  بإصاطئ  جثغث  طظ  اإلجقم  خرح  بظاء  إن 
ق  سزغط،  أطر  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
شغ  تععن  الثغظ  الرجال،  الرجال  إق  سطغه  غصعى 
أسغظعط التغاة لمرضاة اهللا جئتاظه، لثلك ضان أجره 
سزغماً وعع ظعال الفردوس افسطى، وإن ضاظئ تئثو 
إلصاطئ  المثطخعن  الساططعن  غتااجعا  الاغ  الظخرة 
الثقشئ طظ جغعش المسطمغظ طططئاً سزغماً، لما شغه 
طظ خسعبات وطثاذر، إق أن أجره أسزط، وغاغئ ق 
غسسى إلغعا إق السزماء طظ الئحر، شعع حرف تصغصغ 
وظغحان تصغصغ لغج ضالظغاحغظ الاغ غسطصعظعا سطى 
أو  الععاء  ذعاتغظ  طع  طسارك  لثعضعط  خثورعط، 
لطامضغظ  تروب  شغ  أو  الزالمئ  افظزمئ  سظ  دشاسا 
لثطط اقجاسمارغغظ شغ بقد المسطمغظ، لثلك غةإ 
دورعط  المسطمغظ  جغعش  شغ  المثطخعن  غسغ  أن 
تخطعط  وأن  ودغظعط،  أطاعط  ظخرة  شغ  التصغصغ 
الرجالئ واضتئ، "أظاط أتفاد جسث بظ طساذ وجسث 
تدغر،  بظ  وأجغث  زرارة  بظ  وأجسث  سئادة  بظ 
أجثادضط  ضان  ضما  الغعم  اإلجقم  أظخار  شضعظعا 
الدرار،  بتضام  أذغتعا  بافطج،  اإلجقم  أظخار 

 "وأصغمعا دولئ اإلجقم

طظطصئ  شغ  اقجاسماري  التخظ  شاح  شرظسا  وأسادت 
إغطالغا  وأسطظئ  الطغئغئ،  التثود  طظ  بالصرب  "طثاطا" 
طآخرا أظعا جارجض ٤٧٠ جظثغا إلى صاسثة شرظسغئ شغ 
حمال الظغةر سطما بأظه "تئطس طساتئ الصاسثة افطرغضغئ 

الةثغثة جائ ضغطعطارات طربسئ".
وضض  لغئغا  شغ  أعطظا  لثى  ططتاً  عظا  الاساؤل  وغخئح 
طثطص سظ افعثاف التصغصغئ وراء إظحاء عثه الصاسثة 
المظطصئ  عثه  شغ  لفرظسا  صعاسث  طظ  جئصاعا  وطا 
إجابئ  سطى  التخعل  شغ  خسعبئ  ظةث  ولظ  بالثات، 
طصظسئ وحاشغئ لعثا الاساؤل سظ عثه التحعد الشربغئ 
شغ عثه المظطصئ، طما غرجح طا صطظاه شغ طصثم عثا 
شغ  الساخفئ  سغظ  شغ  جاضعن  لغئغا  أن  طظ  المصال 
جئاق طتمعم طظ شرظسا سطى اتاقل الةظعب الطغئغ 
وجئاق طتمعم طظ أطرغضا لطعغمظئ سطى لغئغا بالضاطض، 
ولسض عثه افعثاف عغ الاغ تضمظ خطش الافةغر افخغر 
لمئظى المفعضغئ الساطئ لقظاثابات شغ ذرابطج طظ 
أجض ضرب الرأي السام المعغمظ سطى الئقد بدرورة 
دون  تتعل  صث  والاغ  الساطئ  اقظاثابات  إلى  الثعاب 
الارتغئات الفرظسغئ وافطرغضغئ طظ إحاسئ الفعضى شغ 
المخظعع  (اإلرعاب)  سطى  طثطرة  ترب  وإحسال  الئقد 

شغ أصئغئ الشرب ظفسه.
وق بث طظ إدراك أعمغئ اعامام أطرغضا بأشرغصغا وتعجغه 
دشئ التدعر السسضري والسغاجغ تةاععا شعع غسعد 
شغ المصام افول إلى اطاقك أشرغصغا طا غصرب طظ ظخش 
طثجون المعاد افولغئ شغ السالط القزطئ لخظاسئ الشرب. 
وباظغا إلى طا غمبطه طعصع أشرغصغا الةشراشغ شغ السالط 
طظ صرب فوروبا وأطرغضا وطظ إحراشه سطى ذرق الاةارة 
الثولغئ؛ بإذقل أشرغصغا سطى باب المظثب شغ الخعطال 
وصظاة السعغج شغ طخر والمعاظأ المفاعتئ شغ غرب 
فشرغصغا،  الشربغ  والةظعب  افشرغصغ  والةظعب  أشرغصغا 
غخسإ  وحسعب  أطط  سظث  تصع  ق  أغطئعا  شغ  وعغ 
السغطرة سطغعا، شعغ حسعب طاثطفئ وصابطئ لقجاسمار 
طظ جثغث بض وطساسثة لقجاسئاد طرة أخرى، وغحضض 
اإلجقم ساطض خطعرة سطى طخالح الشرب شغعا، ولثلك 
غسامر طسطسض خظاسئ الترضات المحئععئ الاغ تصعم 
بأسمال بحسئ تسامر شغ تحعغه اإلجقم واإلخاشئ طظه.

الةظعب  تعثد  الاغ  وتثعا  شرظسا  لغسئ  وبالمةمض 
الطغئغ وافراضغ الطغئغئ، بض أطرغضا عغ الاعثغث افضئر 
لثلك بسئإ الصثرات العائطئ الاغ تماطضعا واقتفاصغات 
الاغ أبرطاعا طع السراج ووجعدعا المارضج شغ المظطصئ 

الحرصغئ سئر ططغحغات تفار والثسط المخري القطتثود 
لعثه المطغحغات. شعا عغ بمار السغاجئ افطرغضغئ شغ 
لغئغا تطض سطغظا بافةغر طروع لمصر المفعضغئ الطغئغئ 
لقظاثابات طعصساً ضتاغا برغؤئ، وصث طف الئقد شغ أجعاء 
"القأطظ" تاى غخئح السغر شغ اتةاه اقظاثابات أطرا 
طحضعضا شغه، وعثا طا ترغثه أطرغضا طظ أجض إبساد عثف 
وتثة الئطث ولمطمئ العضع السغاجغ شغه. وعثا غضحش 
سظ تالئ اقظجساج افطرغضغ طظ افجعاء الاغ جادت شغ 
شارة غغاب تفار سظ المحعث طظ سمض طتطغ دؤوب 
إلبرام طخالتات خّغرة بغظ صعى الئقد الماخارسئ، ضما 
عغ شغ طخالتئ الجظاان طع طثغظئ الجاوغئ وطخالتئ 
ولغث  بظغ  وطخالتات  طخراتئ  طثغظئ  طع  الجظاان 
وطخالتئ صئائض السغثات طع بعار طثغظئ درظئ المةاعثة، 
وطا ضان غتدر له طظ إجراء طخالتات أخرى، وصث ضاظئ 
ضض عثه المخالتات بمسجل سظ خطط الشرب وخطط 
بسبئ افطط الماتثة، وبالاالغ ضاظئ طثطخئ طؤئ بالمؤئ. 
شةاء تخرغح طظسعب إلى تفار بسث طسرتغئ رجعسه 
غثسع شغه إلى العصعف طع الةغح "ططغحغاته" وأن ق 

طساصئض لقظاثابات شغ لغئغا!
شغ  المحري  خالث  طع  خالح  سصغطئ  لصاء  ضان  وصث 
الخثغرات طاظاغما طع جع المخالتات شغ الئقد، وأضث 
ذلك تخرغح سصغطئ بأظه طع اظاثابات رئاجغئ شغ أغطعل/

العشاق  اظسثام  تصغصئ  أظعر  طا  وعثا  الصادم،  جئامئر 
بغظ سصغطئ خالح وتفار، وبالاالغ بثاغئ خروج سصغطئ 
خالح سظ ذاسئ طخر وتفار واتامائه بثولئ اإلطارات 
والاظسغص طسعا شغ المسألئ الطغئغئ بما تمبطه اإلطارات 

طظ وضالئ لطصعى الضئرى الثاسمئ لعا شغ لغئغا.
والثي غعمظا عظا عع الصظاسئ الاغ بثأت تاحضض لثى 
طسزط أعض لغئغا بأن الاصاتض لط غسث غفغث أتثا طظ 
طظه  ذائض  وق  وطترم  شزغع  أطر  إظه  بض  الئقد،  أعض 
وعع طظاخ خالح لفسثاء شغ الاثخض شغ حآون الئقد 
والسغطرة سطغعا. وبالاالغ ضاظئ المخالتات شغ المثة 
الماضغئ بحرى خغر، وغةإ أن ق غعصفعا تضالإ افسثاء 
وطآاطراتعط، وضرورة اقجاةابئ فطر اهللا تسالى العارد 
شغ ضاابه الضرغط ﴿َوإِن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقَتَتلُوا 
ْخَرى َفَقاتِلُوا 

ُ ْ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما َفإِن َنَغْت إِْحَداُهَما بَلَ األ

َ
َفأ

ْصلُِحوا 
َ
َفأ َفاءْت  َفإِن   ِ ابَّ ْمِر 

َ
أ إىَِل  تيَِفَء   َّ َح َيْبيِغ  الَّيِت 

  الُْمْقِسِطنَي  حُيِبُّ   َ ابَّ إِنَّ  ْقِسُطوا 
َ
وَأ بِالَْعْدِل  بَيَْنُهَما 

 َ َخَوْيُكْم وَايَُّقوا ابَّ
َ
ْصلُِحوا َننْيَ أ

َ
إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأ

 [التةرات: ٩-١٠] ﴾لََعلَُّكْم تُرمَْحُوَن

تامئ ضطمئ السثد: أطرغضا تسسى لطعغمظئ سطى لغئغا بمتاخرتعا طظ الةظعب أغدا

ضمظ الفسالغات السالمغئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ الـ٩٧ قجاظعاض افطئ 
اإلجقطغئ وحتث عماعا إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، سصث تجب الاترغر/ أطرغضا غعم افتث 
٢٠١٨/٤/٢٩م بظةاح طآتمر الثقشئ السظعي الثي ضان بسظعان "اقساثاء سطى سصعل المسطمغظ". تغث رضج المآتمر 
سطى أن العةعم واقساثاء سطى سصعل المسطمغظ عع طظ أجض إغةاد المسطط السطماظغ الثي غأخث التطعل لمحاضطه 
اقجاماسغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ طظ السطماظغئ. وغصعم إغةاد المسطط السطماظغ سطى ظزرغئ أن افصطغئ غةإ أن 
تائع افضبرغئ شغ الصغط الاتررغئ الشربغئ ولغج الظزرة إلى أن المسطط عع ججء طظ أطئ سالمغئ تتمض صغما إجقطغئ.

حزب التحرير/ أمريكا
يعقد مؤتمر الخالفة السنوي "االعتداء على عقول المسلمين"

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساانـ 

سطى خطفغئ تعزغع حئاب تجب الاترغر شغ السعدان لظحرة خادرة سظ التجب عظاك، بسظعان: "اإلجقُم وتثه عع 
المثرُج طظ جغاجٍئ عغ طجغب طظ الفحِض والضثب"، سصإ خقة الةمسئ ٢٠١٨/٠٥/٠٤م، صاطئ صعة أطظغئ وسطى 
ذرغصئ السخابات، باصاتام طظجل الحغت سغسى إجتاق بأم درطان، شاصاادت بقبئ طظ أبظائه، إلى جعئ غغر طسطعطئ، 
بسث أن صاطئ بافاغح المظجل وأخث ضاإ خاخئ بالحغت سغسى، بط أذطصئ جراتعط لغقً، ضما تط اساصال افجااذ 
أضرم جسث التسغظ طظ الثرذعم، الثي ق غجال رعظ اقساصال بتسإ بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ السعدان. وأضاف الئغان: إن طا عع طسطعر شغ عثه الظحرة طظ طسطعطات سظ العاصع الفاجث، عغ طسطعطات 
طظحعرة شغ الختش الغعطغئ، ولضظ الثي غجسب الظزام عع ضحش التصائص، والمسالةات المئثئغئ، شالظزام إظما غرغث 
تدطغض الظاس، فظه غسغر طاآطرًا طع خظثوق الظصث الثولغ ضث طخالح الئقد والسئاد، ضما حثد الئغان: سطى أن 
الشرب، غعسج إلى سمقئه شغ الثاخض بإجضات خعت التص الثي غخثع به تجب الاترغر، شغصعم الظزام السعداظغ 
باترغك أجعجته افطظغئ، لاضعن أداة بغث وضقء الشرب الضاشر المساسمر، غئطحعن بالمثطخغظ طظ أبظاء افطئ. واخااط 
الئغان بالصعل: إن اقساصاقت والمثاعمات والسةعن وغغرعا، لظ تسضئ خعت التص ولظ تمظع خعت اإلجقم الثي 
غرسإ الشرب وأدواته. وإن تجب الاترغر طاٍض بتعل اهللا وصعته شغ ذرغص اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصطع غث الشرب الضاشر، السابث شغ بقدظا، الظاعإ لبرواتظا، وسظثعا جغسطط 

الثغظ ظطمعا أي طظصطإ غظصطئعن.

النظام السوداني يصر على إسكات صوت الحق 
الذي يصدع به حزب التحرير
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افربساء ٢٣ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٩ أغار/ طاغع ٢٠١٨ طـ  ٤     السثد ١٨١

الظعوغئ  بالترب  غعثد  ضان  إظه  تاى  الماضغ،  السام 
الاغ صث تاسئإ شغ دطار وعقك ق غمضظ تثغطعما، 
افطرغضغئ  الصعات  تئصى  تغث  ضعرغا  شغ  شصط  لغج 
الئغؤغئ  اآلبار  إن  بض  بأضمطعا،  المظطصئ  شغ  طامرضجة 

جاماث لادر السالط بأجره.
تاًما أتئ لشئ تراطإ السظةعغئ بظاائب سضسغئ، طا دشع 
وزغر خارجغاه (السابص) رغضج تغطرجعن إلى تعثئئ 
صطئ  له  جمتئ  ذلك،  سطى  سقوة  افطرغضغ.  المعصش 
خطئ  شغ  باقظثراط  السغاجئ  شغ  تغطرجعن  خئرة 
صام  تغث  الضعري،  الظجاع  لاعثئئ  برغطاظغئ  عظثجغئ 
الباظغ/ ضاظعن   ١٦ شغ  شاظضعشر  شغ  طآتمر  برساغئ 

شغ  الثخعل  إلى  الحمالغئ  ضعرغا  غثسع   ٢٠١٨ غظاغر 
طفاوضات، تغث تمضظ ضغط جعظس أون طظ إرجال وشث 
رشغع المساعى برئاجئ أخاه إلى دورة افلساب افولمئغئ 
الحاعغئ الاغ تصام شغ ضعرغا الةظعبغئ. إن الئرغطاظغغظ 
لثغعط أعثاشعط الحرغرة، وغعثشعن إلى جسض الخغظ 
بثقً  الئسخ  بسدعما  طع  طئاحر  خراع  شغ  وأطرغضا 
أي  سطى  وضقء.  خقل  طظ  المئاحر  غغر  خراسعما  طظ 
افطر  لطمفاوضات،  الحمالغئ  ضعرغا  صئعل  شئسث  تال، 
غضظ  لط   ،٢٠١٨ آذار/طــارس   ٨ شغ  سظه  أسطظ  الثي 
أطام تراطإ خغار جعى ذرد تغطرجعن الثي تض طتطه 
اآلن بعطئغع ضعزغر لطثارجغئ. شغ العاصع ق غسائر تأغغث 
تراطإ الصعي لعثه المتادبات أضبر طظ طةرد طتاولئ 

قجاسادة المئادرة بحأن الخراع الضعري.
لصث ضان دور الرئغج طعن جاي-إن شغ ضعرغا الةظعبغئ 
عع المفااح لعثه الاطعرات. غاماع طعن باارغت ذعغض 
طظ المسارضئ فطرغضا والمخالح افطرغضغئ شغ ضعرغا 
طع  اقتفاق  شغ  جابصئ  خئرة  أغًدا  ولثغه  الةظعبغئ، 
"جغاجئ الحمج المحرصئ" الاغ اتئسعا رئغسه روه طع 
عغعن شغ الفارة (٢٠٠٣-٢٠٠٨) لضظه ترضعا بسث ذلك. 
المآغث  جظ-عغ"  "بارك  السابص،  "طعن"  جطش  وضان 
فطرغضا عع الثي جمح بارضغإ طظزعطئ باد، وضان سطى 
افطرغضغغظ أن ُغعرسعا لارضغئعا سحغئ خسعد طعن، طع 
السطط بمعصفه المظاعخ فطرغضا. سطى الرغط طظ ذلك، 
شغ  والظدب  الطئاصئ  طظ  صثر  أصخى  جاغظ  طعن  أبثى 
سظاغئ  جسغه لاتصغص أعثاشه، وأسطى لاراطإ حثخغاً 
ضئغرة لضض طا غسسى لغتصصه، ورتإ باطئغص تراطإ السام 

لثطئ طسادغئ تماًطا فطرغضا شغ الشرض والاخمغط.
اجاسادة  طظ  تراطإ  غامضظ  أن  جــثًا  المتامض  طظ 
المئادرة سطى ضعرغا وإغةاد ذرغصئ جثغثة إلبارة الخراع 
سطى أرض الخغظ ربما بئسخ الاظازقت شغ المصابض. 
شغ ظعاغئ المطاف، شإن المخثر الفسطغ لطثطر وسثم 
اقجاصرار بالظسئئ لطسالط عع المئثأ الرأجمالغ السطماظغ 
الثي غسسى وراء المخالح المادغئ قجائساد ضض حغء 
إلى  اإلجــقم  بسعدة  إق  الئحرغئ  إظصاذ  غمضظ  ق  آخر. 
بض  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  جاعاجه  التضط. 
جاتاعي وتئثد خراسات الغعم طما جغسغث السالط إلى 
السقم والسثل واقزدعــار، ضما تثث شغ افلفغئ الاغ 

 صادت شغعا دولئ الثقشئ السالط شغ السابص

تفعق تراطإ سطى ضعرغا الحمالغئ

صمئ  اجاماع  والةظعبغئ  الحمالغئ  ضعرغا  صادة  سصث 
طفاجؤاً غعم الةمسئ ٢٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ شغ صرغئ 
باظمعظةعم التثودغئ شغ طظطصاعط المظجوسئ السقح، 
وأخثروا إسقًظا غثسع إلى "السقم واقزدعار وتعتغث 
حئه الةجغرة الضعرغئ" والاجطعا السمض طظ أجض "ظجع 
إذا  الضعرغئ".  الةجغرة  لحئه  الضاطض  الظعوي  السقح 
اجامر عثا افطر، شإظه جغآدي إلى إظعاء تالئ الترب 
الاغ اجامرت سطى طثى السظعات الـ٦٥ الماضغئ وبئئ 
إلى  أدت  والاغ  اقجاصرار  لسثم  دائــط  طخثر  أظعا 
وصعع ظجاسات سثة طظعا الخراع السسضري؛ طما عثد 
المظطصئ بأجرعا بالرضعد شغ بسخ افتغان. وظععر 
ضعرغا الحمالغئ ضصعة ظعوغئ باإلضاشئ لسسغعا طآخرا 
لاطعغر تضظعلعجغا الخعارغت بسغثة المثى؛ ضض ذلك 

عثد بحضض طئاحر أراضغ أطرغضا.
لصث ُسصث اجاماع الصمئ عثا بإذن أطرغضغ وتط إسثاده 
سظه  اإلســقن  تط  أعمغئ  أضبر  صمئ  قجاماع  اجاسثاًدا 
بالفسض بغظ الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ والجسغط 
الضعري الحمالغ ضغط جعظس أون، وطظ الماعصع أن غاط 
شغ حعر أغار/طاغع الةاري. ضما صام طثغر وضالئ المثابرات 
افطرغضغئ طاغك بعطئغع بجغارة جرغئ إلى ضعرغا الحمالغئ 

صئض عثا اقجاماع شغ أوائض ظغسان/أبرغض.
دراطاتغضغا.  تشغرا  بالفسض  السغاجغ  المظاخ  حعث  لصث 
بترب  غعثد  تراطإ  دوظالث  ضان  الماضغ  السام  شفغ 
لفرض  لدشعط  تاسرض  الخغظ  وضاظئ  ظعوغئ، 
وحعثت  الحمالغئ،  ضعرغا  سطى  خراطئ  أضبر  سصعبات 
شعق  تتض  الحمالغئ  لضعرغا  خاروخغئ  تةارب  الغابان 
غسصث  ولط  سجلئ  أضبر  أون  جعظس  ضغط  وأخئح  ججرعا، 
السالط.  شغ  أخرى  دولئ  أي  رئغج  طع  رجمًغا  اجاماًسا 
لضظ ضغط الاصى لغج شصط بالرئغج الضعري الةظعبغ 
طعن جاي، بض أغدا طع الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس 

باإلضاشئ إلى اجاماسه طع دوظالث تراطإ.
سطى الرغط طظ أن تراطإ غئثل صخارى جعثه لغظسإ 
له الفدض ضاطق لعثه افتثاث، شإن التصغصئ عغ أن 
أي تطئغع لطسقصات شغ حئه الةجغرة الضعرغئ غاسارض 
طع السغاجئ افطرغضغئ ذعغطئ افجض. شالسغادة الخغظغئ 
تمبض الاتثي السالمغ الرئغسغ فطرغضا شغ عثا العصئ. 
شأطرغضا ترى أن عغمظئ الخغظ سطى بتر الخغظ الةظعبغ 
تحضض تعثغًثا طئاحًرا لطسغطرة افطرغضغئ سطى المتغط 
العادئ الثي تسائره أطرغضا طغاععا الثاخئ. وطظ أجض 
طتاربئ الخغظ شإن أطرغضا طسامرة شغ تأجغب الخراع 
الضعري، طما غعشر لعا ذرغسئ لمعاخطئ وجعدعا السسضري 
المضبش شغ ضعرغا الةظعبغئ، بما شغ ذلك طآخًرا وضع 
ظزام (باد) افطرغضغ المساعثف شغ ضعرغا الحمالغئ 
سام ٢٠١٧، ولضظ رادارعا الصعي غمضظه بسععلئ اخاراق 
غساسث  ذلك،  إلى  باإلضاشئ  الخغظغ.  الةعي  المةال 
السسضري  العجعد  تئرغر  سطى  أغًدا  الضعري  الخراع 
افطرغضغ ذعغض المثى شغ الغابان المةاورة. وعثا عع 
السئإ شغ أن الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ اجاثثم 
طبض عثا الثطاب الماخاسث ضث ضعرغا الحمالغئ شغ 

افردن يف طعإ الرغح 
(الةجء افول)

لصث بات الضبغرون غثرضعن أن أرض التحث والرباط 
اجاسمار  بغظ  خراع  وطتض  جاتئ  أخئتئ  (افردن) 
سةعز واجاسمار جثغث، غمطك وجائض الدشط لفرض 
الثولغ  الظصث  خظثوق  خقل  طظ  جثغثة  إطقءات 
وصعتعط،  وتغاتعط  الظاس  سطى  بالادغغص  وحروذه 
الفاجثغظ  خدعع  إبالئ  سطى  ضشباً  افطر  زاد  وطما 
المفسثغظ الثغظ غاربسعن سطى ضراجغعط وغظفثون 
طا غمطى سطغعط وعط جائرون بشّغعط وطاضعن شغ 
سطى  شغزعروظعا  افزطئ؛  تصغصئ  وغثفعن  جرصاتعط، 
أظعا أزطئ اصاخادغئ طادغئ، شغ تغظ عغ أزطئ جغاجغئ 
باطاغاز جئئعا افعط تئسغاعط لطمساسمر، غثعضعظعا 
ضأدوات لطخراع سطى أرضظا سطى تساب لصمئ سغح 
سطى  تفاظاً  الضاشر  الشرب  لخالح  وضراطاعط  الظاس، 

ظفعذه وذمساً بالئصاء سطى ضرجغ طسعج الصعائط.
طظ  اباثاًء  بث  ق  تصغصاعا  سطى  الخعرة  ولاادح 

اجاتدار أطعر سثة:
أوقً: افردن ظحأ طةجوًءا سظ طتغطه ضضغان وظغفغ؛ 
بسث  المسطمغظ  بقد  تصسغط  ضمظ  تثوده  ُرِجمئ 
افردن  ضغان  تال  شأخئح  السبماظغئ،  الثقشئ  جصعط 
أظغطئ  تغث  المصسمئ،  اإلجقطغئ  الئقد  باصغ  ضتال 
بضض ضغان وظغفئ وأسمال تثثم الشرب الضاشر المساسمر، 

وأخئتئ بقد المسطمغظ ظعئا لضض ذاطع.
برغطاظغا  ضاظئ  الثقشئ  دولئ  عثطئ  أن  بسث  باظغاً: 
خاتئئ  وعغ  أوروبا،  خطفعا  وطظ  المعصش  جغثة 

الظفعذ شغ بقد المسطمغظ.
بالباً: بسث خروج أطرغضا طظاخرة بسث الترب السالمغئ 
أوروبا  تظازع  وأخئتئ  سزمى،  صعة  خرجئ  الباظغئ 
شغ  طضاظاعا  تصاسث  وبثأت  ظفعذعا،  سطى  وبرغطاظغا 
طع  الخراع  أطرغضا  خاضئ  بط  وطظ  الثولغ،  المعصش 
اقتتاد السعشغاغ إلى أن اظاعى عثا الخراع إلى جغاجئ 
العشاق، سظثعا تفرغئ أطرغضا لقتتاد افوروبغ، وسمطئ 
جاعثة سطى طتاخرة ظفعذعط شغ السالط، وإزالاه طظ 
الحرق افوجط الثي ضان طامبقً بمساسمراتعط، ضمظ 

طحروسعا الثي أذطص سطغه تغظعا طحروع آغجظعاور.
عثا  شغ  افوشر  التر  خاتئئ  برغطاظغا  ضاظئ  تغث 
الثطط  طظ  السثغث  بعضع  أطرغضا  شصاطئ  الظفعذ، 
شئثأت  العثف،  عثا  تتصغص  فجض  واقجاراتغةغات 
بمحروسعا عثا طظث خمسغظات الصرن المظخرم بأخثعا 
بصعة  دخطئ  طخر  ذرغص  سظ  بط  اإلظةطغج،  طظ  طخر 
لثطع الظفعذ افوروبغ طظ جعرغا، واجاطاسئ بسث ذلك 
إلى  بط  الثمغظغ  بعرة  ذرغص  سظ  إغران  إلى  الثخعل 
الثطغب، وضاظئ لعا طتاوقت ضثمئ وسثغثة صئض ذلك 
فخث افردن؛ تغث اجاطاسئ اجامالئ المطك سئث اهللا 
افول والثي تمئ تخفغاه شغ المسةث افصخى بسث 
اظضحاف ذلك لئرغطاظغا سظ ذرغص سمقئعا شغ السراق، 

تغث تاول اجامالاعط إلى المحروع افطرغضغ.
بحضض  ُذِضرت  الاغ  افتثاث  عثه  بسث  غائغظ  رابساً: 
افردن  شغ  الظفعذ  أخث  وطتاولئ  الخراع  أن  طصادإ 
شصث  افطرغضان،  لثى  الطتزئ  ولغث  لغج  اإلظةطغج  طظ 
صئطئ أطرغضا ذلك الثور العظغفغ الثي غصعم به افردن 
أطرغضا  طساغرة  برغطاظغا  صئعل  بسث  طخالتعا  لثثطئ 
وسثم طعاجعاعا وخعض خراع طسعا شغ السطظ، تغث 
أطرغضا  خطط  وسرصطئ  الثجائج  إلى  برغطاظغا  لةأت 
ُطظغئ  ضسش  طظ  برغطاظغا  اسارى  طا  بسئإ  بالثفاء 
به، شأخئح حشض برغطاظغا الحاغض عع المتاشزئ سطى 
افطرغضغ،  الئطثوزر  أطام  وتمضغظعط  سمقئعا  وجعد 
شةسطئ برغطاظغا سمقءعا غسغرون شغ خثطئ السغاجئ 
افطرغضغئ لاتاول سرصطئ وتأخغر طحارغع وخطط أطرغضا 
شغ المظطصئ، وبصغ افردن سطى عثه التال طظ الاةاذب 

بغظ صعى اقجاسمار طظث سصعد تاى عثه الطتزئ.
شما ضان طظ أطرغضا إق طمارجئ الدشعط سطى افردن 
الرأجمالغئ  أدواتعا  خقل  طظ  تسةض  ودون  بعثوء 
ضالئظك الثولغ والمساسثات المحروذئ، إذ ضان طظ 
عثه الحروط الاغ ذعلإ الظزام شغ افردن بالصغام 
بعا إجراء إخقتات جغاجغئ وإدارغئ ضبغرة وعغضقت 
شغ ضاشئ أجعجة التضط؛ ضالسمض سطى ترجغت المطضغئ 
الثجاعرغئ وتضعطئ برلماظغئ. وضان الظزام شغ افردن 
غاصثم خطعة بعثا اقتةاه سظثطا غجداد الدشط سطغه، 
غاراجع  الدشط  عثا  طظ  الامطص  غساطغع  إن  وطا 
بثلك إدراضه تاجئ  سحر خطعات إلى الثطش طساشقً 
الشرب إلغه ضظزام وظغفغ خاتإ أضئر تثود طع ضغان 
والمتاشزئ  غععد  ضغان  أطظ  أن  غثرك  شعع  غععد، 
سطغه وسطى وجعده أولعغئ لثى الشرب طةامساً، وأن 
أطظ ضغان غععد ضان طظ أعط العظائش المعضطئ إلغه. 

ضما ضان غسامث الظزام افردظغ أغداً شغ خدط عثه 
الدشعذات سطى دسط السسعدغئ سظثطا ضاظئ تابسئ 
لقظةطغج شغ سعث المطك سئث اهللا بظ سئث السجغج، إذ 
ضاظئ بمبابئ الرئئ الاغ غاظفج طظعا الظزام افردظغ، 
شضان غتخض سطى ضبغر طظ المساسثات المالغئ والثسط 
السغاجغ لاساسث الظزام شغ افردن لطثروج والامطص 

طظ الدشعط افطرغضغئ.
إلغةاد  تسمض  بصغئ  الفارة  عثه  شغ  أطرغضا  ولضظ 
طظ  افردن،  شغ  افوجاط  طظ  ضبغر  شغ  لعا  أتئاع 
خقل المساسثات السسضرغئ والمآجسات الاغ ترسى 
المحارغع طبض (USAID) وطظ خقل تترك جفرائعا 
عع  افظزار  لفئ  طا  وأبرز  افردن،  أرض  سطى  ِبُتّرغئ 
تترك السفغرة افطرغضغئ السابصئ ذائسئ الخغئ آلغج 

وغطج  الاغ جابئ الئقد بطعلعا وسرضعا.
واظثفاض  السربغ،  الربغع  طعجئ  عثوء  بسث  خاطساً: 
جعرغا،  شغ  ظسئغا  أطرغضا  ظفعذ  سطى  الثطر  طساعى 
فطرغضا بمةغء المطك  وتتعل تئسغئ السسعدغئ أغداً 
جطمان بظ سئث السجغج، أدرك الظزام شغ افردن تةط 
الثطر الثي غتغص به؛ شازدادت الدشعط افطرغضغئ سطغه 
إلجراء  الظزام  شطةأ  باإلخقتات،  المطالئئ  خقل  طظ 
وخقتغاته  المطك  ظفعذ  تعجع  دجاعرغئ  تسثغقت 
دجاعرغاً، لغخئح بسث ذلك طظخإ رئغج العزراء شغ 
شاط  حغؤاً،  أطره  طظ  غمطك  ق  الثجط  طظجوع  افردن 
بغث  ضطعا  لاضعن  الثجاعرغئ  خقتغاته  طظ  تةرغثه 
المطك، تغظعا أدرضئ أطرغضا طثى الاقسإ الثي غمارجه 
الظزام شغ افردن وطظ خطفه اإلظةطغج، وازدادت ظصمئ 
ضشعط  تتئ  وضسعه  تغث  الظزام  سطى  افطرغضان 
إطقءات  خقل  طظ  اقصاخادغئ  المسألئ  شغ  ضثمئ 
خظثوق الظصث الثولغ، تغث عثد الساجئ افطرغضان 

الظزام افردظغ بما جعف غقصغه طظ ضشعط.
سظ  وظصقً  ضطغظاعن  عغقري  خرتئ  وأن  جئص  شصث 

ختغفئ رأي الغعم طا غطغ:
أطرغضا  خارجغئ  (وزغرة  ضطغظاعن  عغقري  تخرغح  جاء 
شغ  افطرغضغئ)  لطرئاجئ  طتامطئ  وطرحتئ  السابصئ 
طساصئض  سظ  التثغث  "بأن  والصائض:   ٢٠١٥/١١/١٠
المظطصئ غغر طمضظ صئض أن غادح طساصئض افردن 
الماعترة  افجعاء  سطى  الشمعض  طظ  طجغثًا  لغدغش 

السائثة شغ المظطصئ".
شسمطئ أطرغضا سطى إظعاء الثور العظغفغ لفردن، شئسث 
أن ضان الظزام غسائر ظفسه عع الماتثث باجط الثول 
السربغئ صاطئ أطرغضا بمتاخرة دوره إلى غاغئ الاصجغط 
شغ طسزط ططفات المظطصئ، ورشسئ غثه سظعا اباثاء طظ 
ططش السراق سظثطا أدخض تظزغط الثولئ إلى طظطصئ افظئار؛ 
تغث ضان لفردن سقصات صعغئ وسمغصئ طع بسخ حغعخ 
الصئائض شغ افظئار، تغث ضاظئ لصاءات طاضررة وتظسغص 

دائط وصاطئ أطرغضا بصطع ذلك الاعاخض.
وضثلك شغ المطش السعري شئسث أن اجاثثطئ الثور 
افردظغ بامعغض بسخ الفخائض شغ الةظعب السعري 
وباحرت  سظعا،  افردن  غث  رشع  تط  لعا،  واتاعائعا 
إلى  افطر  وّجسئ  بض  بظفسعا،  الثور  عثا  أطرغضا 
جسض التثود افردظغئ طع جعرغا والسراق طخثر صطص 

واضطراب دائط لطظزام شغ افردن.
شغ  افردظغ  الثور  إلشاء  سطى  أطرغضا  تسمض  وضثلك 
طخر  إلى  المعمئ  وأوضطئ  الفطسطغظغئ،  الصدغئ 
والسسعدغئ، وأضئر دلغض سطى ذلك سظثطا اجابظغ دور 
وتماس،  شاح  بغظ  المخالتئ  طئاتبات  شغ  افردن 
وق غضاد الظزام شغ افردن غساطغع طسرشئ طا جرى 
شغ عثا المطش، والدربئ الصاخمئ ضاظئ سظثطا أسطظ 
تراطإ أن الصثس ساخمئ لضغان غععد شضاظئ بمبابئ 
المصثجات)  سطى  العاحمغئ  (العخاغئ  ظعاغئ  إسقن 
خقلعا،  طظ  حرسغاه  غسامث  أن  الظزام  غتاول  الاغ 
وتط تخر الظزام شغ افردن بغظ خغارغظ أتقعما ُطّر؛ 
إطا أن غصئض باثخض السسعدغئ شغ ططش افصخى، تغث 
ذرتئ ظفسعا ضئثغض سظ العاحمغغظ بالعخاغئ سطى 
الثول  وجاطسئ  ترضغا  تدظ  إلى  الطةعء  أو  افصخى، 
السربغئ، وعثا طا ضان؛ شأخئتئ وخاغئ العاحمغغظ 
افخثصاء  الغععد  وتاى  المتك،  سطى  افصخى  سطى 
الطثودون لطظزام شغ افردن تثطعا سظه، وجال لسابعط 
لمخالتعط الاغ غمضظ أن غتصصععا طظ خقل اظفااح 
الثطغب أطاطعط، والحاعث سطى ذلك اظفااح السسعدغئ 
شغ  الظزام  طاةاعطئ  غععد  طع  طئاحرة  سقصات  سطى 
السابص  شغ  ضان  افردن  شغ  الظزام  أن  طع  افردن، 
شغ  غععد  ضغان  طع  السقصات  وسراب  طظسص  بمبابئ 

المظطصئ  "غائع"

ظحر طعصع (الصثس السربغ، اقبظغظ، ١٤ حسئان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٤/٣٠م) خئرا جاء شغه "باخرف": "تث وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ الةثغث طاغك بعطئغع الفطسطغظغغظ وغععد، سطى اجاؤظاف المفاوضات، وأضث شغ العصئ ظفسه سطى أن 
طظ تص غععد الثشاع سظ أظفسعط. وصال بعطئغع شغ طآتمر ختاشغ شغ افردن، طع ظزغره افردظغ أغمظ الخفثي: 
"ظآطظ بالاأضغث أن (اإلجرائغطغغظ) والفطسطغظغغظ بتاجئ إلى اقظثراط جغاجغاً. وظحةع الفطسطغظغغظ سطى السعدة 
إلى التعار السغاجغ". وردًا سطى جآال تعل افوضاع سطى التثود بغظ صطاع غجة وضغان غععد، صال: "ظآطظ بأن 

(لقجرائغطغغظ) التص شغ الثشاع سظ أظفسعط وظتظ ظثسط عثا تماطاً"."
:ُغساصئض وزغر خارجغئ أطرغضا المةرطئ الاغ تحظ تربا عمةغئ سطى افطئ اإلجقطغئ اجاصئال السغث 
اآلطر الظاعغ، وق غةث طظ غردسه طظ التاضرغظ والمساصئطغظ شغائةح بأن صاض غععد فعض شطسطغظ عع 
"دشاع سظ الظفج". إن افظزمئ الثائظئ شغ الئقد اإلجقطغئ صث بطشئ طئطشا سزغما شغ الظثالئ والسمالئ 
تاى باتئ ق تحسر باإلعاظئ طظ طحشطغعا المساسمرغظ، وإن أوغطعا شغ اظاعاك ضض طصثس لفطئ اإلجقطغئ، 
شعثه افظزمئ صث اظسطثئ ظعائغا سظ افطئ اإلجقطغئ وبات اخطفاشعا شغ شسطاط الضاشرغظ أسثاء افطئ 
اإلجقطغئ واضتا، بض ق تسار وق تثفغ وصعشعا طع أسثاء افطئ وباتئ تةاعر بفةعرعا وطعاقتعا لطضفار 
لغض ظعار. لصث آن لفطئ اإلجقطغئ أن تساسغث جططاظعا المسطعب طظ تطك الطشط التاضمئ، وآن لطةغعش 
لضض  شغصعل  به...  وغاصى  ورائه  طظ  غصاتض  خطغفئ  وطئاغسئ  الدرار  تضام  قصاقع  شعرعا  طظ  تاترك  أن 
المساسمرغظ: الةعاب طا تروظه ق طا تسمسعظه، غترر افرض والمصثجات وغصاطع المساسمرغظ وغسغث لفطئ 

سجتعا ولطصثس طضاظاعا وغتمض اإلجقم رجالئ ظعر ورتمئ لطئحرغئ جمساء.

هل كان لبومبيو أن يتبجح 
باستباحة دمائنا لو كان لنا خليفة ودولة؟!
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