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الثانية وعقر دارها

طا  لفسالغات  واشاااتا  أرغتا  طثغظئ  شغ  اتافالغئ  شغ 
 ،"٢٠١٩ اإلجقطغئ  البصاشئ  ساخمئ  "الصثس  جمغ 
دسا رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس جمغع 
الرتال  حث  إلى  وطشاربعا  افرض  طحارق  شغ  طظ 
أضظاشعا،  وشغ  شغعا  رباط  جاسئ  وحراء  الصثس،  إلى 
بثورظا  وظتظ  وتثعا.  تضعن  لظ  الصثس  أن  طآضثًا 
ظصعل إظه طما ق حك شغه أن الصثس تاسرض فساى 
طآاطرة وفحرس عةمئ، طظ أجض تععغثعا وتصسغط 
طسةثعا زطاظغا وطضاظغا. وق حك أن الصثس تساظغ 
المسطمغظ  بقد  شغ  الصائمئ  افظزمئ  تعاذآ  طظ 
افظزمئ  تطك  والمساسمرغظ،  المتاطغظ  طع  جمغسعا 
المةرطئ السمغطئ الاغ لط تسث تةث بأجا شغ تثظغج 
ضغان غععد لطمسةث افصخى والصثس وضاشئ افرض 
الضغان  عثا  طع  لطاطئغع  وتسسى  شطسطغظ،  المئارضئ 
السطب  جغثعط  ورضا  رضاه  وظغض  المست  الشاخإ 
الثي  السآال  أن  إق  الخطغئغئ.  أطرغضا  رئغج  تراطإ 
العةمئ  عثه  طةابعئ  عض  عع،  بصعة  ظفسه  غطرح 
الشاخإ  غععد  ضغان  طع  بالاطئغع  تضعن  الحرجئ 
المالغ  بالثسط  تضعن  أم  الصثس؟!  زغارة  حسار  تتئ 
الثي غثعإ إلى تسابات ضئار الماظفثغظ شغ السططئ 
وق غظال أعض الصثس طظه حغؤا وق تاى الفاات؟! أم 
غضعن بما غسمى شسالغات ترابغئ أو أخرى ُغثسى أظعا 
وق  الصثس  إلى  تمئ  ق  التصغصئ  شغ  وعغ  بصاشغئ 
طظ  وق  صرغإ  طظ  ق  بخطئ  اإلجقطغئ  ععغاعا  إلى 
طشاخئئ،  طتاطئ  الروغئدئ  أغعا  الصثس  إن  بسغث؟! 
وظخرتعا ق تضعن ضما غطالإ رئغج السططئ بثخعل 
تراب  تتئ  لعا  السالط  أخصاع  حاى  طظ  المسطمغظ 
الغسغر  بارطغط  تضعن  ق  وظخرتعا  المةرم،  المتاض 
سطى  بالخراع  وق  المتاطعن،  به  غسمح  والثي  طظعا 
بض  طصثجاتعا،  سطى  السغادغئ  غغر  الثغظغئ  العقغئ 
وتطعغرعا  غععد  طظ  باترغرعا  تضعن  ظخرتعا  إن 
افطئ  ذاصات  بتحث  وذلك  ودظسعط؛  رجسعط  طظ 
طا  وضض  ذلك،  لاتصغص  الةرارة  جغعحعا  وتترغك 
لعٌع  إق  عع  طا  غععد  طظ  وتطعغرعا  تترغرعا  جعى 
وإجعاض  اإلجقطغئ  افطئ  لطاصات  وتفرغس  وألعغات 
لاططساتعا شغ العصئ الثي تعفع شغه أشؤثتعا لطصثس 
باتاقل  اسارف  طظ  ألغج  بط  المئارضغظ.  وأصخاعا 
بضغاظعط  وأصر  وحرسظه  شطسطغظ  لمسزط  غععد 
المست الثي أجج سطى جماجط أعض شطسطغظ وسطى 
إلى  الصثس  باصسغط  ورضغ  وطساظاتعط،  جراتاتعط 
لغععد  حرغضا  غضعن  عثا  ألغج  وغربغئ،  حرصغئ 
الصثس  بتص  جرائط  طظ  به  غصعطعن  طا  ضض  شغ 
والحسارات  الةعشاء  الاخرغتات  شسقم  وأعطعا؟! 
الطبام  جصط  شصث  وتمبغق،  خثاسًا  ضفاضط  الفارغئ؟! 
حرغضا  أو  جئئا  ضان  طظ  إن  الطؤغمئ.  وجععضط  سظ 
غضعن  لظ  وأعطعا  شطسطغظ  طساظاة  شغ  طاعاذؤا  أو 
له جعط شغ تترغرعا، شاترغرعا عع حرف لظ غظاله 
غعالغ  وطظ  (اإلرعاب)  باجط  اإلجقم  غتارب  طظ 
الضاشرغظ المساسمرغظ والمتاطغظ، بض غظاله سئاٌد هللا 
جغثخطعن المسةث افصخى شغ ظض الثقشئ الراحثة 
طرة،  أول  المسطمعن  دخطه  ضما  الظئعة  طظعاج  سطى 
شالصثس  دارعا،  سصر  شبط  المصثس  بئغئ  ضاظئ  شإذا 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  ساخمئ  اهللا  بإذن  جاضعن 
اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 

وسصر دارعا. وسسى أن غضعن ذلك صرغئا.

بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ افلغمئ وضمظ شسالغات تجب الاترغر 
جابص  إلسادة  وقجاظعاضعا  الةطض  بمخابعا  افطئ  لاثضغر  السالمغئ 
طظ  الظئعة)  طظعاج  سطى  الراحثة  (الثقشئ  اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  طةثعا 
جثغث، ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان غعم السئئ، ٣٠ رجإ المترم 
"الاشغغر  تمطئ  إذار  شغ  ٢٠١٩م،  ظغسان/أبرغض   ٠٦ المعاشص  ١٤٤٠عـ، 
"وأد  سظعان:  تتئ  الثرذعم  شغ  السظعي  طآتمره  ووسث"  شرٌض  التصغصغ 
لفغش  شغه  حارك  والثي  ظمعذجًا"  السعدان  أعض  افطض...  وبسث  اإلتئاط 
بسعدة  التاضرغظ  ظفعس  شغ  افطض  أتغعا  الثغظ  الماتثبغظ  طظ  ذغإ 

سخعر السج والمةث لقجقم والمسطمغظ.
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شغ  المساسمرون  الضفار  غاتضط  أن  المآلط  طظ  إظه 
المسطمغظ  بقد  شغ  والتضام  غصررون...  شعط  صداغاظا، 
التضغط  السجغج  اهللا  طظ  غساتغعا  أن  دون  غظفثون... 
وق طظ رجعله خطعات اهللا وجقطه سطغه، بض ضطما ُبغِّظ 
لعط التص ظأوا سظه إرضاًء لسادتعط وطظ بط غئصعظعط 
شغ طظاخئعط، ولط غظزروا شغ طظ طدى طظ أحغاسعط 
شأعطضعا  أجغادعط،  شطفزعط  دورعط  اظاعى  سظثطا 
لئسثعط  وذلك  واآلخرة،  الثظغا  شغ  بأغثغعط  أظفسعط 
َقْنُه  ْوَن 

َ
َويَْنأ َقْنُه  َفْنَهْوَن  ﴿َوُهْم  لعط  ُبغِّظ  الثي  التص  سظ 

ْغُفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن﴾ وطظ بط غثسرون 
َ
َوإِْن ُفْهلُِكوَن إِالَّ أ

دظغاعط وأخراعط وذلك عع الثسران المئغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  الصّمئ السربّغئ أداة بغث المساسمر اظاعئ خقتّغاعا ...٢
-  الخغظ تثرج طظ طظطصئ المتغط العادئ 

    افطرغضغئ طظ الئاب الثطفغ ...٢
-  اقظاثابات وأجالغإ اقتاعاء والادطغض ...٣

-  أسمال أطرغضا افخغرة شغ الغمظ الةجء افول ...٤
-  ذرغصئ الشرب شغ السغطرة سطى الحسعب ...٤
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ضطمئ السثد

الارضغ  الرئغسان  غطاصغ  السام  عثا  شغ  البالبئ  لطمرة 
والروجغ لئتث المسألئ السعرغئ أو طا ُغسمعظه أزطاعط 
شغ جعرغا، تغث إن لصاءات ضبغرة جمسئ بغظعما السام 
الماضغ ضان أبرزعا اتفاق جعتحغ شغ حعر أغطعل الثي 

ضان طظ المفارض تطئغص بظعده تاى ظعاغئ السام.
السمطغئ  اآللغات  لئتث  الُماضررة  الطصاءات  عثه  جاءت 
جععدعط  شحطئ  أن  بسث  المحآوم  اقتفاق  لاطئغص 
اقتفاق  لعثا  الظاس  رشخ  بسئإ  اقتفاق  شرض  شغ 
وخروجعط بأسمال جماعغرغئ سثة سئرت سظ رشدعا 
رشدعا  سطى  وأضثت  الارضغئ  المراصئئ  ظصاط  لسمض 

الصاذع لفاح الطرصات الثولغئ.
أعط طا جاء شغ الطصاء افخغر شغ الباطظ طظ الحعر الةاري 
لطثورغات  طراشصئ  روجغئ  دورغات  تسغغر  عع  ظغسان 
الارضغئ الاغ تط تسغغرعا شغ طظطصئ طا ُغسمعظه خفخ 
الاخسغث، ضما ظصطئ ختغفئ إظثبظثظئ سربغئ ووضاقت 
أسطظ  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  أن  أخرى 
اقبظغظ "أن روجغا وترضغا جاسّغران دورغات طحارضئ 
شغ طتاشزئ إدلإ السعرغئ". وأضاف سصإ طتادبات 
طع ظزغره الارضغ أردوغان شغ طعجضع "جظسّغر بحضض 

أجاجغ دورغات طحارضئ... طظ جعاغظ سطى افصض".
ربما شعط الئسخ أن الثورغات جاضعن طحارضئ داخض 
أغدًا  الضقم  لضظ  ختغح،  وعثا  الُمتررة  المظاذص 
ُغتمض سطى تسغغر الثورغات طظ جعاغظ وعثا ُغراد طظه 
إسطاء حرسغئ لعجعد الثورغات الارضغئ لثى الظاس إذا 
إلى  الروجغئ  الثورغات  دخعل  برشخ  الصرار  ضان  طا 

المظاذص الُمتررة.
وجعاء أرادوا تسغغر دورغات طحارضئ أو طظفخطئ، شغ 
جعئ واتثة أو جعاغظ شإن اقتفاق لغج فجض تسغغر 
دورغات شتسإ وإظما لعثف غاط الاةعغج له والاثطغط 
وضسئ  الاغ  السغاجغئ  السمطغئ  إتمام  وعع  لاتصغصه، 
المةرم  بثلك  خرح  تغث  جظغش١  شغ  أطرغضا  بظعدعا 
بعتغظ ضما ظصطئ سظه روجغا الغعم "اآلن، بسث دتر جض 
صعى (اإلرعابغغظ)، خار طظ افعمغئ بمضان الارضغج سطى 
إسادة العضع سطى افرض إلى اجاصراره بحضض ظعائغ، 
والثشع بسمطغئ الاسعغئ السغاجغئ بمعجإ صرار ٢٢٥٤ 

الخادر سظ طةطج افطظ الثولغ".
وصش  سطى  ظص  أغطعل  شغ  جعتحغ  اتفاق  أن  ورغط 
المطغحغات  وطسه  المةرم  الظزام  أن  إق  الظار  إذقق 
اإلغراظغئ والطغران الروجغ وصعاسثه لط تعثأ طثاشسعا 
الُمتررة  المظاذص  صخش  سظ  ذائراتعا  تاعصش  ولط 
وخاخئ العاصسئ سطى أذراف الطرغص الثولغ والمافص 

سطى شاته ضأتث بظعد اتفاق جعتحغ.
وظحر المرخث السعري لتصعق اإلظسان بسث طظاخش 
طظ  المجغث  رخث  أظه  الةاري،  ظغسان/أبرغض   ١٤ لغض 
الثروصات الاغ ذالئ طظاذص جرغان العثظئ الروجغئ 
- الارضغئ، تغث اجاعثشئ الطائرات التربغئ بسطسطئ 
غارات طظطصئ طسارم شغ الرغش الحمالغ فرغتا، إذ رخث 
تظاوب أربع ذائرات روجغئ باجاعثاف ترش بسظصعل 
بأربع  الةظعبغ،  إدلإ  رغش  شغ  الةعز  أورم  وبطثة 
سحرة غارة جعغئ تسئئئ بعصعع إخابات شغ خفعف 
المثظغغظ، واحاسال ترائص شغ بسخ الئغعت السضظغئ، 
ضما صخفئ صعات الظزام طظاذص شغ طتعر تردغظ بةئض 
افضراد شغ رغش القذصغئ الحمالغ الحرصغ، طا تسئإ 
بصاض حثص. وبثلك شإظه غرتفع إلى ٥٨٧ سطى افصض 
بعتغظ -  اتفاق  تطئغص  خقل  اجاحعثوا  الثغظ  سثد 

أردوغان ووبصعط المرخث السعري.
واضتا  تظاغما  عظاك  أن  ظةث  ضاطقً  المحعث  ولصراءة 
ضان  شاقتفاق  افطرغضغ  السغاجغ  التض  أدوات  بغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

بسث تراك دام صرابئ افربسئ أحعر، تّعج بعار السعدان 
الساطئ  الصغادة  أطام  طحععد،  باساخام  تراضعط 
لطصعات المسطتئ، غعم السئئ ٦ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م، 
وعثا الغعم - السادس طظ ظغسان/أبرغض - له رطجغاه 
سظث أعض السعدان، تغث صاطئ شغه بعرة شغ ١٩٨٥م، 
اصاطسئ ظزام جسفر الظمغري السسضري. أطا عثا الظزام 
شصث شعجأ بعثه افسثاد العائطئ طظ البائرغظ، وصث 
المسغض  بالشاز  تفرغصعط  افطظغئ  افجعجة  تاولئ 
لطثطعع، ضما اجاثثطئ ضثعط الرخاص التغ، إق أن 
خمعدعط، أسةج تضعطئ الئحغر سظ شخ اقساخام، 
شضان ق بث طظ تض جرغع غأتغ طظ التضام التصغصغغظ 
(افطرغضان)، شضان اقظصقب السسضري الثي أسطظ سظه 
سعض  رضظ  أول  الفرغص  بصغادة  ٢٠١٩/٠٤/١١م،  شغ 
بظ سعف، وفظعط ضاظعا غسطمعن أن أي اظصقب سطى 
البعرة جغضعن طرشعضاً، وضع السغظارغع: (أن غاسطط 
 - الئرعان  الفااح  سئث  رضظ  أول  الفرغص  افطعر  زطام 
المفاح السام لطةغح السعداظغ، ولضظ ُغسطظ لطظاس 
الفرغص ابظ سعف، شإذا تط رشده، أجظث افطر لطفرغص 
صظاة  أوردته  طا  السغظارغع  عثا  غآضث  وطا  الئرعان)، 
(جضاي ظغعز السربغئ) غعم الثمغج ٢٠١٩/٠٤/١١م، صئض 
جعداظغئ  طخادر  (صالئ  أوردت:  تغث  الئغان،  إذاسئ 
لـ"جضاي ظغعز سربغئ" إن الصعات المسطتئ اظاعئ طظ 
اظاحرت  شغما  صطغض،  بسث  الثي جغثاع  الئغان  تسةغض 
باإلذاتئ  تضعظات  وجط  الثرذعم،  أظتاء  شغ  صعات 
أن  الماعصع  وطظ  الئحغر،  أتمث  تسظ  سمر  بالرئغج 
السعداظغئ  الئرغئ  الصعات  أرضان  رئغج  الئغان،  غطصغ 
طصر  وخض  الثي  الئرعان،  الفااح  سئث  الرضظ  الفرغص 

اإلذاسئ والاطفجغعن العاصع شغ أم درطان).
سعف  بظ  سعض  بغان  المساخمعن  رشخ  وبالفسض 
(المسةض)، وذلك قسائار البعار أن ابظ سعف عع ججء 

طظ الظزام السابص، وأخروا سطى اساخاطعط، طما دشع 
ابظ سعف لطاظازل سظ رئاجئ المةطج، عع وظائئه سئث 
المسروف، وأسطظ الفرغص أول رضظ سئث الفااح الئرعان 
رئغسًا لطمةطج، وذلك شغ الغعم الباظغ طظ اقظصقب، 
تسطماه  بغان  شغ  شأسطظ  ٢٠١٩/٠٤/١٢م،  غعم  شغ  أي 
المةطج  أسداء  أجماء  إسقن  سظ  المةطج  رئاجئ 
الةغح،  شغ  سطغا  صغادات  طظ  تحضض  الثي  الةثغث 
والمثابرات،  افطظ  جعاز  رئغج  ظائإ  إلى  إضاشئ 
الثسط  صعات  صائث  أسطظ  ضما  الحرذئ،  سام  وطثغر 

السرغع (تمغثتغ)، ظائئًا لرئغج المةطج.
تالئ  إلشاء  الئرعان  أسطظ  البائرون،  غطمؤظ  وتاى 
والاغ  سعف،  ابظ  جطفه  شرضعا  الاغ  الاةعل  تزر 
ضسرعا البائرون، ولط غطاجطعا بعا، ضما أسطظ سظ أظه 
جغصعم بإرجاء دسائط تضط طثظغ (صعغط) وشصًا لفارة 
اظاصالغئ طثتعا ساطان. وشغ افبظاء صّثم رئغج جعاز 
اجاصالاه،  صعش  خقح  الفرغص  والمثابرات،  افطظ 

وصئطعا رئغج المةطج.
أطرغضا،  به  صاطئ  اقظصقب  جغظارغع  أن  غآضث  طا  أطا 
الصائط  حاعثوا  أظعط  أضثوا  سغان  حععد  أن  شعع 
أطام  طرة  طظ  أضبر  الثرذعم  شغ  افطرغضغ  بافسمال 
جارع  وصث  المسطتئ،  لطصعات  الساطئ  الصغادة  طئاظغ 
اقظاصالغ  السسضري  المةطج  رئغج  ظائإ  والاصى 
بالصخر  دصطع  تمثان  طتمث  أول  الفرغص  بالسعدان، 
آخر  سطى  اذطع  تغث  ٢٠١٩/٠٤/١٤م،  افتث  الةمععري 
وذضر  الثولئ.  شغ  والاطعرات  افوضاع  طساةثات 
بغان لطمضاإ اإلسقطغ بالصخر الرئاجغ شغ الثرذعم 
الغعم، أن دصطع أذطع ضعتسغج سطى تطعرات المحعث 
السسضري  المةطج  تحضغض  وأجئاب  السعدان  شغ 
اقظاصالغ وطا اتثثه طظ خطعات لطمتاشزئ سطى أطظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية السودان
مؤتمر الخالفة "وأد اإلحباط وبعث األمل... أهل السودان نموذجًا"

الحئاب البائر يف السعدان أضبر 
وسغاً طظ اقظصقبغني

/alraiah.net @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*ـ 

raya_no_230.indd   1raya_no_230.indd   1 15.04.2019   14:27:2015.04.2019   14:27:20



افربساء ١١ طظ حسئان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢٣٠

اإلسقطغ  المضاإ  أذطصعا  الاغ  السالمغئ  التمطئ  ضمظ 
المرضجي لتجب الاترغر ظخرة لمسطمغ اإلغشعر شغ ترضساان 
الحرصغئ  ترضساان  سطى  الخغظ  "تشّعل  بسظعان  الحرصغئ 
تجب  طظ  وشث  تعجه  الراحثة"،  الثقشئ  دولئ  إق  غظعغه  لظ 
الخغظغئ  السفارة  إلى  بافلماظغئ،  الظاذصئ  الئقد  شغ  الاترغر 
ترأس  وصث  عثا  تتثغر.  رجالئ  لاسطغمعا  الظمسا  شغّظا/  شغ 
العشث المعظثس حاضر ساخط الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ الئقد الظاذصئ بافلماظغئ، وبغظ العشث أن المسطمغظ شغ 
طصاذسئ ترضساان الحرصغئ غساظعن ظطمًا ضئغرًا طظ التضعطئ 
الخغظغئ. ووجعئ الرجالئ تتثغرًا إلى الخغظ أن ق تشار طظ 
اإلجقطغئ  افطئ  وأن  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  التالغ  العضع 
وتصغط  الروغئدات  السمقء  التضام  عآقء  لاجغض  جاعإ 
جاتمغ المسطمغظ  طظعاج الظئعة الاغ  سطى  الثقشئ الراحثة 
شغ ضض بصاع افرض وجاتاجإ الثغظ ظطمععط أو اساروعط 
بجغارة  أوروبا  شغ  الاترغر  تجب  طظ  وشث  صام  ضما  بسعء. 

اجاصئال  رشدئ  السفارة  أن  إق  ظفسه  الئغان  لاسطغمعا  (قعاي)  الععلظثغئ  بالساخمئ  الخغظغئ  السفارة 
وصث  العشث،  أسداء  طع  غتصصعا  أن  طظعط  وذطئئ  الحرذئ  واجاثسئ  بض  الئغان،  اجاقم  ورشدئ  العشث، 
تعصع وشث التجب طسئصا عثه المساططئ الفزئ طظ ذاصط السفارة، والاغ ق تثرج سظ إذار طا غصارشه الظزام 

الخغظغ طظ جرائط بتص أعطظا المسطمغظ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ.

لصث أظعر عثا افجئعع أن سصعدًا طظ اتاعاء أطرغضا 
طظ  لمظسعا  وافسثاء  بالتروب  وتطعغصعا  لطخغظ 
شغ  شحطئ  صث  العادئ  المتغط  شغ  ضصعة  الزععر 
الخغظ  أن  طظ  الرغط  سطى  الخغظ.  ظععض  طظع 
تعاخض خثعا لاطعغص أطرغضا شغ المتغط العادئ، 
شاتئ  شصث  الئترغغظ،  والاتثغث  الاعجع  خقل  طظ 
بأن  تعثد  تغث  أوروبا  سئر  الثطفغ  الئاب  بعثوء 
تساططئ  الثغظ  افذطسغ  المتغط  تطفاء  تخادق 

طسعط أطرغضا باتاصار خرغح أبظاء إدارة تراطإ.
جسى الرئغج الخغظغ حغ إلى الثروج طظ التخار 
الترغر"  "ذرغص  اخاراع  إسادة  خقل  طظ  افطرغضغ 
سظعان  تتئ  بأوروبا  آجغا  غربط  الثي  الصثغط 
وصروض  أطعال  بإظفاق  والطرغص"  التجام  "طئادرة 
ضثمئ لطئظغئ الاتاغئ، وعع طا وخفه ظائإ الرئغج 
ُطدغصًا  "تجاطًا  باسائاره  بغظج  طاغك  افطرغضغ 
خقله  طظ  الخغظ  تصعم  واتث"  اتةاه  ذا  وذرغصًا 
تطصئ  العاصع،  شغ  بالثغظ.  السالط  شت  شغ  بالعصعع 
صروض  سطى  لطتخعل  ضبغرة  اظاصادات  الخغظ 
لطئطثان الفصغرة الاغ تثثم طخالتعا الثاخئ أشدض 
طظ تطك الاغ تصرضعا، لضظ أطرغضا ظفسعا طحععرة 
بثلك. تثعض أطرغضا تربًا تةارغئ طرغرة طع الخغظ، 

سالمغ  اصاخاد  ضأضئر  أطرغضا  بمظاشسئ  تعثد  الاغ 
شغ السالط. شغ السام الماضغ، تثر طاغك بغظج طظ 
شغ  شحطئ  صث  الخغظ  تةاه  افطرغضغئ  السغاجئ  أن 
تروغدعا "ضاظئ أطرغضا تأطض شغ أن غآدي الاترغر 
طسظا  أضئر  حراضئ  شغ  الخغظ  جسض  إلى  اقصاخادي 
وطع السالط. وبثقً طظ ذلك، اخاارت الخغظ السثوان 

اقصاخادي، الثي حةع بثوره جغحعا الماظاطغ".
الخغظ،  ظمع  بحأن  صطصعا  أغدًا  أوروبا  وأبارت 
افوروبغئ  لطمفعضغئ  اجاراتغةغئ  ظزرة  خقل  طظ 
"طظاشج  بأظعا  الخغظ  تخش  أجئعسغظ  صئض  ظحرت 
والصغادة  الاضظعلعجغا  لاتصغص  السسغ  شغ  اصاخادي 
تغث  لطتضط"  بثغطئ  لظماذج  غروج  طظعةغ  وطظاشج 

جئص وخش الخغظ بأظعا "حرغك اجاراتغةغ".
وصسئ  افطرغضغئ،  لطاتثغرات  تتث  وشغ  ذلك،  وطع 
الخغظ  طع  تفاعط  طثضرة  الماضغ  افجئعع  إغطالغا 
الئغئ  تثر  الاغ  والطرغص"  التجام  "طئادرة  تآغث 
افبغخ طظ أظعا "جاآذي جمسئ إغطالغا السالمغئ"، 
افطرغضغ  الصعطغ  افطظ  طةطج  احاضى  تغظ  شغ 

"ظعب  سطى  الحرسغئ  تدفغ  الخفصئ  ضاظئ  إذا  طما 
الخغظ المفارس شغ اقجابمار ولظ تتصص أي شعائث 
لطحسإ اإلغطالغ". تخطئ إغطالغا سطى طساسثة طظ 
إخثار  ذرغص  سظ  السغادغئ  دغعظعا  لامعغض  الخغظ 
طا غسمى "جظثات الئاظثا" لطمعاذظغظ الخغظغغظ إلى 
ذلك  شغ  بما  غعرو  ططغار   ٢,٥ بصغمئ  خفصات  جاظإ 
خطعط أظابغإ الظفط، وشاح طغظاء ترغسئ اإلغطالغ 

.(CCCC) لطحرضئ الخغظغئ لطئظاء واقتخاقت
زطام  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ  الرئغج  اتثث 
لضظ  حغ،  زغارة  صئض  الخغظ  ظفعذ  ضث  المئادرة 
وبسث  لطشاغئ،  طشرغئ  ضاظئ  شرظسا  فن  تشغر  طا  حغؤًا 
طفعضغئ  ورئغج  طغرضض  أظةغق  طاضرون  أتدر  أن 
اقتتاد افوروبغ لمصابطئ حغ، أخثر طاضرون وحغ 
بغاظًا طحارضًا غثسع إلى "إبرام جرغع قتفاصغئ اجابمار 
سالمغ الطمعح بغظ اقتتاد افوروبغ والخغظ"، بغظما 
خفصئ  شغ  ُغظاصث"  "حغؤًا  ترى  ق  إظعا  طغرضض  صالئ 
"ذرغص  أو  والطرغص"،  "التجام  وأن  حغ،  طع  إغطالغا 
الترغر"، عع طحروع طعط، وغثطط افوروبغعن اآلن 
الخغظغ  التزر  رشع  وتط  الفداء،  طةال  شغ  لطاساون 
سطى واردات الثواجظ الفرظسغئ طظث سام ٢٠١٥، بغظما 
جاحاري الخغظ ٣٠٠ ذائرة إغرباص أوروبغئ. تحغر 

عثه الخفصات إلى ظئرة إغةابغئ لطسقصات بغظ الخغظ 
واقتتاد افوروبغ شغ وصئ سجلئ شغه أطرغضا ظفسعا 
طع  تةارغئ  تروبًا  وشاتئ  افوروبغغظ  تطفائعا  سظ 
الخغظ وأوروبا. شغ العاصع، ضائئ ختغفئ ظغعغعرك 
تاغمج: "إن خفصئ إغطالغا طع الخغظ تحغر إلى تتعل 

وتراجع الاأبغر افطرغضغ".
شاتئ الخغظ بابًا خطفغًا لطمتغط افذطسغ طظ خقل 
الثول  طظ  طةمعسئ  أول  وعغ  إغطالغا،  طع  اتفاصعا 
الخظاسغئ السئع الضئرى تعصع اتفاصغئ طع الخغظ بحأن 
الخسإ  طظ  جغزض  لضظ  والطرغص،  التجام  طئادرة 
بسئإ  شاتاه  الثي  الئاب  طظ  المرور  الخغظ  سطى 
خقشاتعا السغاجغئ، الاغ غظزر إلغعا ضض طظ اقتتاد 
افوروبغ وأطرغضا سطى أظعا "غغر لغئرالغئ". وطع ذلك 
لغئرالغئ،  وأصض  رحاصئ  أضبر  أخئتئ  أطرغضا  أن  وطع 
جثد  بأخثصاء  غساماع  جعف  افوروبغ  اقتتاد  شإن 
لغضعظعا صادرغظ سطى الاضغش طع الاعازن اقجاراتغةغ 
طاسثد  صعة  عغضض  تطعر  طع  السالط  شغ  الماشغر 

 افصطاب جثغث وتراجع أطرغضا

اقجاسمار وإصاطئ دولاعا. ولط غفئ تّضام السرب شغ 
بـ"اجاظضار  فطرغضا  طساظثتعط  تةثغث  السغاق  عثا 
تحعغه بسخ الةماسات الماطرشئ لخعرة اإلجقم".
"بأسمال  السرب  تّضام  ظّثد  السغعن  سطى  الّرطاد  ولثّر 
وطظعا  اإلظسان،  تصعق  واظاعاضات  والسظش  اإلرعاب 
شغ  طغاظمار".  شغ  الروعغظةا  طسطمغ  ضث  غتثث  طا 
العصئ الثي غساخرخ شغه افذفال والّظساء والحغعخ 
غضافغ  والاظضغض،  الّثبح  طظ  إلظصاذعط  المسطمغظ 
طتئعجئ  الةغعش  وتزّض  بالّاظثغث،  السرب  تّضام 
إلغصاف  واتثة  رخاخئ  طظعا  تظططص  ق  بضظاتعا  شغ 
تظططص  الةغعش  عثه  ولضّظ  طغاظمار،  تضام  جرغمئ 
الصظابض  لاخّإ  أطرغضا  طظ  بأواطر  ذائراتعا  وتتّطص 
والمقتر  الغمظ.  شغ  المسطمغظ  رؤوس  سطى  خّئا 
شغ  المسطمعن  له  غاسّرض  طا  غثضروا  لط  أّظعط 
الّظزام  بأغثي  بحسئ  جرائط  طظ  الّحرصّغئ  ترضساان 

الخغظغ المةرم وخماعا ضأّن افطر ق غسظغعط.
وشغ الةمطئ شإّن اجاماع تّضام السرب ضسثطه بض عع 
أخطر طظ سثطه، شصث جسطعا جمغع صداغا المسطمغظ 
ولغج  غحاء  ضغش  غخّرشعا  المساسمر  الضاشر  بغث 
والّطاسئ  السمع  إق  شغعا  ظخغإ  طظ  السرب  لتّضام 

وتظفغث طا تصّرره الّثوائر اقجاسمارّغئ.
تعظج  شغ  المظسصثة  السربّغئ  الةاطسئ  صّمئ  تمّبض 
دولئ  إزالئ  بسث  المساسمر  شرضه  الثي  الّظزام  بصّغئ 
إقّ  غةامسعا  لط  تّضام،  أحئاه  شغعا  غةامع  الثقشئ، 
إلبئات  غائسئ  طتاولئ  شغ  اقظسصاد  دورّغئ  لاضرغج 
طعّمئ  الةعئ  عثه  طظ  والصّمئ  افّطــئ.  بعرة  شحض 
غرغث  الثي  السربغ  الّرجمغ  الّظزام  خاظع  لطمساسمر 
لئسخ  طحاضض  طةّرد  إلى  ورّدعا  افّطئ  بعرة  تفاغئ 
السربغ"  بـ"الّاداطظ  تسعغاعا  غةإ  السربّغئ  الثول 

المسار. وتختغح 
أّن  المسطمئ  الحسعب  أدرضئ  شصث  المصابض:   وشغ 
وأّن  عجغطئ  ضرار  دوغقت  عغ  السربّغئ  الّثول  عثه 
حغؤا  افطــر  طظ  غمطضعن  ق  تّضام  أحئاه  تّضاطعا 
المساسمر.  طظ  خطرا  وأسزط  سثاوة  أحّث  عط  بض 
طظ  البعرة  اظططصئ  تغث   ٢٠١١ طظث  سطغعط  شباروا 
تعظج واطاّثت إلى باصغ الئقد السربّغئ، وعغ بعرة 
ورغط  تترغفعا  طتاوقت  رغط  طاعاخطئ  زالئ  طا 
المآاطرات الثفّغئ بض الّزاعرة سطغعا، وعا عغ تماّث 
المسطمئ  الةماعغر  وتساود  شالةجائر  الّسعدان  إلى 
طظ  الّظزام  بصطع  المطالئئ  الئقد  ضّض  شغ  السرغدئ 
طثطخئ  وصغادة  بثغض  ظزام  إلى  وتاطّطع  جثوره، 
تساظصه  الثي  اإلجــقم  ظزام  إق  بثغض  وق  واسغئ. 
وصث  السربّغئ،  وطظعا  اإلجقطّغئ  الئقد  شغ  الحسعب 
تطئغصه،  إلى  غاطّطسعن  الئقد  ضّض  شغ  البائرون  بثأ 
والعسغ  اإلخقص  بغظ  تةمع  صغادة  طظ  غئص  ولط 
إق تجب الاترغر الثي غسمض شغ ضّض الئقد طظ أجض 
ظتع  الّختغتئ  وجعاعا  وتعجغععا  البعرة  ترحغث 
سمقئه،  وخطع  ظزاطه  بصطع  اقجاسمار  طظ  الاتّرر 

وإصاطئ دولئ الثقشئ الّراحثة سطى طظعاج الّظئّعة.
طظ  المثطخعن  غطاتط  أن  إق  غئص  لط  بصغ؟   طاذا 
أختاب الصّعة والمظسئ بالةماعغر المسطمئ الاغ خرجئ 
ترغث إجصاط الّظزام، ولط غئص إق أن تظخر عثه الفؤئ 
وترشع  العاسغئ  المثطخئ  الاترغر  تجب  صغادة  الصعّغئ 
لطضاشر  والسئاد  الئقد  باسعا  تّضام  أحئاه  سظ  التماغئ 
وسظثعا  والتجب  افّطــئ  خّش  شغ  وتصش  المساسمر، 
سطى  خقشئ  تضعن  بّط  اقجاسمار  طظ  الاتّرر  غضعن 

  طظعاج الّظئّعة ضما بحر بعا رجعل اهللا
وقغئ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

تعظج

الصّمئ السربّغئ أداة بغث املساسمر 
اظاعئ خقتّغاعا

أخئث  طظ  شضرة  السربّغئ  الةاطسئ  إظحاء  شضرة  ضاظئ 
افشضار اقجاسمارّغئ وأخطرعا، أظحؤئ بصرار طظ وزغر 
أربسغظات  شغ  إغثن"  "أظاعظغ  الئرغطاظغ  الثارجغئ 
افطرغضغ،  الظفعذ  اخارصعا  بط  الماضغ،  الصرن 
المساسمر  (خظسعا  عجغطئ  ـــقت  دوغ لاضرغج 
أداة  جعى  تضظ  شطط  الثقشئ)،  سعدة  دون  لطتغطعلئ 
طث  صراراتعا  شضّض  طظعا،  ُغططإ  طا  تظفث  اجاسمارغئ 
لضغان  وتضرغسا  شطسطغظ  شغ  تفرغطا  ضاظئ  أظحؤئ 
المعض  وإسطاء  السراق،  لاثطغر  تئرغرا  وضاظئ  غععد. 
ُغمسظ  تّاى  المعطئ  تطع  المعطئ  بّحار،  الّحام  لسّفاح 
طخر،  شرسعن  طةازر  سظ  وخمائ  افبرغاء.  صاض  شغ 
والسطظغ  السّري  لطاطئغع  الثطغب  دوغقت  عرولئ  أّطا 

طع ضغان غععد شسمغئ سظه الصّمئ وخّمئ آذاظعا.
ولط تحّث الصمئ السربغئ السادغئ البقبعن الاغ اظسصثت 
الثغاظغ  المسار  سظ   ،٢٠١٩/٠٣/٣١ غعم  باعظج، 
طئاثل،  طاضّرر  أسمالعا  شةثول  السابصئ،  لطصمط 
المالغئ،  وأزطاعا  الفطسطغظغئ  الصدغئ  سظ  تتّثبعا 
والاثخقت  والغمظ،  لغئغا،  والعضع شغ  جعرغا  وأزطئ 
الصّمئ  واخاامئ  السربغئ.  الثول  حآون  شغ  اإلغراظغئ 
وأحئه  الساّطئ  الحسارات  إلى  أصرب  عغ  بـ"صرارات" 

بسظاوغظ شدفاضئ خالغئ طظ ضّض طدمعن: 
السرب  تضام  غجسط  الاغ  الفطسطغظغئ  شالصدغئ 
عثه  شغ  غفّعتعا  لط  اعاماطاتعط  طصثطئ  شغ  أّظعا 
الصدغئ  طرضجغئ  "سطى  الضاذب  تأضغثعط  الصّمئ 
الفطسطغظغئ... وسطى الععغئ السربغئ لطصثس الحرصغئ 
صدّغئ  طظ  سظثعط  تتّعلئ  شطسطغظ"  دولئ  ساخمئ 
أرض طشخعبئ غةإ اجارجاسعا ضاططئ إلى ججغؤات 
صدّغئ، بض إلى طةّرد طحضقت إظساظغئ طظعا طحضطئ 
ضغان  غةّمثعا  أطعال  وطحضطئ  وسعدتعط،  القجؤغظ 
غععد وغمظع وخعلعا إلى الفطسطغظغغظ، أّطا اغاخاب 
أن  وبثل  الّجطظ،  سطغه  سفا  شأطر  وتععغثعا  افرض 
غعّجه تّضام السرب جغعحعط إلى شطسطغظ لاترغرعا 
طَع  الاطئغع  ظتع  تظاشسعط  احاّث  غععد  ضغان  وصطع 
ضغان غععد، شفغ ساٍم واتٍث (٢٠١٨) ُسجَف طا ُغسّمى 
ساخمئ  الثوتئ  شغ  غععد  لضغان  العذظغ  بالظحغث 
المشرب،  ساخمئ  الرباط  وشغ  ظئغ  أبع  وشغ  صطر 
وزراء  رئغج  ظاظغاعع  سمان  جططظئ  تاضط  واجاصئض 

ضغان غععد سطظا.
خرجئ  شئالضاد  الةعقن،  باععغث  أطرغضا  صرار  أّطا 
تعل  افخغر  افطرغضغ  الصرار  بـ"رشخ  السربّغئ  الصّمئ 
رشخ  وعع  ــةــعقن،..."  ال سطى  (إجرائغض)  جغادة 
التّضام  أغطإ  أّن  ذلك  الطسان؛  ذرف  طظ  ضــاذب 
شغ  اظسصثت  الاغ  السابصئ  الصّمئ  شغ  رشدعا  السرب 
إلى  جفارتعا  بظصض  أطرغضا  صــرار   ٢٠١٨/٠٤/١٥
اقجاةابئ  شغ  تظاشسعا  بض  عرولعا  ولضّظعط  الصثس 
 ١٣ غعطغ  المظسصث  وارجــع  طآتمر  شغ  لثسعتعا 
طضاشتئ  بجسط  إلغه  دسئ  الــثي  و٢٠١٩/٠٢/١٤ 
المث اإلغراظغ شغ طظطصئ الحرق افوجط، وشغ ذلك 
المآتمر جالج وزراء خارجّغئ التضام السرب بظغاطغظ 

ظاظغاعع سطى الطاولئ ظفِسعا.
وضان طظ صرارات الصّمئ "رشخ الاثخقت اإلغراظغئ شغ 
السثواظغئ  إغران  طتاوقت  وإداظئ  السربغئ.  الحآون 
تأجغب  طظ  به  تصعم  وطا  افطظ  زسجسئ  إلى  الراطغئ 
طثعئغ وذائفغ شغ المظطصئ"، أّطا الاثّخض اإلجراطغ 
الئقد  ضــّض  شغ  والــروجــغ  وافوروبـــغ  افطرغضغ 
اظثراذا  ظةث  بض  الصئعر.  أعض  خمئ  سظه  شغخماعن 
خرغتا شغ اقجاراتغةغئ افطرغضّغئ المسّماة "الترب 
سطى اإلرعاب والاطّرف"، خّطئ أطرغضا شغ الترب سطى 
افّطئ اإلجقطّغئ وطتاولئ التآول دوظعا والاتّرر طظ 
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بمظاجئئ الثضرى الباطظئ والاسسغظ لعثم الثقشئ 
وضمظ شسالغات تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
اهللا  طظ  ظخر  "الثقشئ  حسار  وتتئ  (شطسطغظ) 
وشاح صرغإ"، سصث حئاب تجب الاترغر شغ صطاع 
راصغئ  جغاجغئ  وظصاحات  تعارات  جطسطئ  غجة 
والمغادغظ  الرئغسغئ،  والمغادغظ  الطرصات  شغ 
الساطئ، وطع ذقب الةاطسات والمثارس، ظاصحعا 
السغاجغئ  المثاطفئ  المسطمغظ  صداغا  خقلعا 
وشطسطغظ،  الثقشئ  واقجاماسغئ،  واقصاخادغئ 
الفضرغئ  المسالةات  وسرض  والاشغغر،  الظعدئ 
ظزمئ  ضما  الصداغا.  باطك  الماسطصئ  والحرسغئ 

ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ ظصاط تعار وظصاش طع الطقب داخض تثغصئ الةاطسئ 
بصدغئ  غاسطص  شغما  الحئاب  تعط  طثاطفئ  وصداغا  طعاضغع  تظاولئ  بشجة،  واإلجقطغئ  افزعر  جاطساغ  أطام 
شطسطغظ، وافوضاع شغ صطاع غجة، وسقصئ ذلك بافتثاث الةارغئ شغ المظطصئ طظ تعلظا، ضما تظاولئ جئض 
الثقص والتض لاطك المحاضض جمغسًا، وضغفغئ تتصغص العتثة بغظ أبظاء افطئ، وتترغر شطسطغظ. جثغر بالثضر 
أن ضاطئ العسغ تترص دائمًا سطى اقتخال والاعاخض طع الططئئ، وتسمض سطى اقرتصاء بعسغعط والظععض بعط 
بعخفعط الفؤئ افصعى وافضبر اعاماطًا بصداغا افطئ المخغرغئ، ضما صام حئاب التجب شغ صطاع غجة بتمطئ 
الئغعت  شغ  الظاس  زغارة  خقلعا  تمئ  صرغإ"،  وشاح  اهللا  طظ  ظخر  "الثقشئ  وططخص  ططعغئ  لاعزغع  واجسئ 
الثضرى  إتغاء  إذار  شغ  المسامرة  الظحاذات  ضمظ  التمطئ  عثه  تأتغ  الحعارع.  شغ  المارة  ولصاء  والمتقت 

الـ٩٨ لعثم الثقشئ، والاغ أسطظ سظعا التجب شغ بثاغئ حعر رجإ الماضغ.

أسطظئ  شصث  السسضري،  المةطج  تأغغث  إلى  بأطرغضا، 
الاغ  لطثطعات  دسمعا  وأضثت  تأغغثعا،  السسعدغئ 
سطى  المتاشزئ  شغ  السسضري،  المةطج  أسطظعا 
المطك  شغه  أخثر  وصئ  شغ  والمماطضات،  افرواح 
جطمان تعجغعات لطةعات المسظغئ باصثغط تجطئ طظ 
والصمح،  الئارولغئ،  المحاصات  تحمض  المساسثات، 
شغ  السعداظغ  ختغفئ  وسطمئ  لطسعدان.  وافدوغئ 
طحاصات  طظ  السسعدي  الثسط  أن  ٢٠١٩/٠٤/١٤م، 

ظفطغئ لمثة ٦ أحعر طةاظًا.
غطالإ  طساخماً،  طضاظه  شغ  زال  طا  البائر  الحئاب  إن 
باشغغر تصغصغ ق سسضري، وق تجبغ، شضطه طةّرب، وعع 
ولصث  المجري.  العضع  عثا  إلى  السعدان  أوخض  الثي 
ضان لحئاب تجب الاترغر المعجعدغظ بغظ البعار، افبر 
الئالس شغ إغةاد العسغ سطى الاشغغر التصغصغ، ضما ضاظئ 
الظحرة الاغ وزسعا التجب سطى المساخمغظ جقتاً صعغًا 
شغ وجه ضض طظ غتاول جرصئ بعرة الحئاب الماططع إلى 
تغاة ضرغمئ، شصث أوضتئ الظحرة أن الاشغغر التصغصغ، 
وتاى ق تثعإ جععد البعرة، ودطاء الحعثاء عثرًا إظما 
غضعن باظتغاز شؤئ شغ الةغح طثطخئ لسصغثة اإلجقم، 
ولغج لطظزام الصثغط، عثه الفؤئ المثطخئ تمبض أعض 
تض وسصث ترد لفطئ جططاظعا المشاخإ، بسصث الئغسئ 
لثطغفئ المسطمغظ، الثي غطئص حرغسئ اإلجقم دجاعرًا 
الاترغر/  تجب  ظحرة  تثرت  ضما  وأظزمئ.  وصعاظغظ 
وقغئ السعدان طظ طبطث إجعاض البعرات، والثي عع 
اظتغاز صغادة الةغح لطظزام الصثغط، بط تضعغظ تضعطئ 
اظاصالغئ تسغر بالظزام الصثغط ظفسه، بط سصث اظاثابات 
دغمصراذغئ تضرس تحرغع الئحر العضسغ الثي جطإ لظا 
الحصاء، وصث ضان تارغت الظحرة شغ ٢٠١٩/٠٤/٠٨م أي صئض 
اقظصقب ببقبئ أغام. وعا عع ذا السغظارغع الثي تثر 
طظه تجب الاترغر صث بثأت أول شخعله باظصقب صغادة 
الةغح، والتثغث سظ شارة اظاصالغئ طثتعا ساطان، بط 
اظاثابات دغمصراذغئ... وهللا التمث والمظئ أن الحئاب 
البائر صث ضان أوسى طظ اقظصقبغغظ سطى عثا السغظارغع 
أعض  لطبعار  غصغخ  أن  جئتاظه  اهللا  شظسأل  الئشغخ، 
صعة غظتازون لمحروع افطئ وسصغثتعا، شاصام الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة طظ السعدان أرض 

 اإلجقم، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

بافسمال  الصائط  أن  الئغان  وأضاف  الثولئ.  واجاصرار 
السعداظغ  السسضري  المةطج  بثور  رتإ  افطرغضغ 
شغ تتصغص اقجاصرار وافطظ، طآضثا ضرورة اجامرار 
بما غسجز السقصات  واحظطظ والثرذعم  الاساون بغظ 

السعداظغئ افطرغضغئ). (خئر ظغعز طظ أطرغضا).
الةمسئ  غعم  أوظقغظ)  (الثطغب  أوردته،  طا  إلى  إضاشئ 
الثارجغئ  وزارة  (أطا  ذضرت  تغث  ٢٠١٩/٠٤/١٢م، 
افطرغضغئ شاطاظسئ سظ سّث طا تثث اظصقباً، لضظعا صالئ 
إظعا تثسط الثغمصراذغئ والسقم شغ السعدان، وتساصث 
أظه غظئشغ أن تضعن الفارة اقظاصالغئ المااتئ لطحسإ 
باقدغظع،  روبرت  وصال  ساطغظ)،  طظ  أصض  السعداظغ 
طآتمر  شغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث 
ختفغ: (غظئشغ أن غصرر الحسإ السعداظغ طظ غصعده 
ضان  السعداظغ  الحسإ  (أن  وأضاف:  طساصئطه)،  شغ 
واضتاً شغ أظه غطالإ بسمطغئ اظاصالغئ بصغادة طثظغئ، 
غظئشغ السماح له بثلك شغ شارة أصض طظ ساطغظ طظ 

اآلن) طما غآضث أن شارة الساطغظ عع ترتغإ أطرغضغ.
طا  بأن  تسطط  شإظعا  برغطاظغا  وبثاخئ  أوروبا،  أطا 
وطتاولئ  البعرة،  سطى  أطرغضغ  اظصقب  عع  تثث 
لاثوغر الظزام السابص بعجعه جثغثة، لثلك جارسئ 
أورد  شصث  طثظغئ،  صغادة  إلى  جرغع  اظاصال  بمطالئئ 
(طظ  برغطاظغا:  خارجغئ  وزغر  طعصش  السابص،  المخثر 
جاظئه دسا وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ جغرطغ عظئ إلى 
اظاصال جرغع إلى صغادة طثظغئ حاططئ وطمبطئ لطةمغع)، 
سسضرغًا  سطى تعغار أن: (طةطساً  وأضاف، شغ تشرغثة 
الثطغب  شغ  جاء  ضما  التض)،  لغج  ساطغظ  لمثة  غتضط 
أوظقغظ أغداً: (ودسئ وزغرة خارجغئ اقتتاد افوروبغ، 
شغثرغضا طعغغرغظغ طساء الثمغج، الةغح السعداظغ 
لطمثظغغظ، طحغرة إلى رغئئ  إلى ظصض السططئ جرغساً 
ضثلك  لعا  بغان  وشغ  الاشغغر)،  شغ  السعداظغ  الحسإ 
صالئ طعغغرغظغ: (وتثعا سمطغئ جغاجغئ طعبعق بعا 
وحاططئ بإطضاظعا أن تطئغ تططسات الحسإ السعداظغ، 
وأن تآدي إلى اإلخقتات السغاجغئ واقصاخادغئ الاغ 
ذلك  تتصغص  غمضظ  (ق  وأضاشئ:  الئطث)،  إلغعا  غتااج 
لتضعطئ اظاصالغئ  إق طظ خقل تسطغط السططئ جرغساً 
طمارجئ  الةمغع  سطى  غةإ  السمطغئ  عثه  شغ  طثظغئ 

العثوء، وأصخى درجات ضئط الظفج).
المرتئطئ  اإلصطغمغئ  الثول  بسخ  جارسئ  ضما 

تامئ: الحئاب البائر شغ السعدان أضبر وسغاً طظ اقظصقبغغظ

الئقد سظ ذرغص المظاثئغظ الةثد بالصروض الثولغئ، 
خئغبئ  بطرغصئ  افطعال  جرصئ  سطى  الحرسغئ  وإضفاء 

طئرطةئ وطصظظئ.
٥- إغةاد طا غسمى بالمسارضئ سظ ذرغص الئرلماظات 
وغضعن  حعضاه،  وتصعى  الفساد،  شغارجت  المظاثئئ 
إلى  غخض  طظ  أطا  زسمعط.  تسإ  وحرسغا  طثسعطا 
الرئاجئ؛ طع بصاء الفساد ضما عع شغ جثوره، شق غطئث 
أن غسغر شغ رضاب الفساد والصعاظغظ الثولغئ اإلجراطغئ.

٦- زرع الغأس، وسثم البصئ بالتراك الحسئغ، والبعرة 
ضث الطشط الفاجثة. وذلك سظثطا غرى الظاس طمبطغعط 
صث جاروا شغ رضاب الفساد، وخاروا ججءًا طظه. وغخئح 
صادة افتجاب الةثد شغ طرطى السمض البعري الةثغث. 
طظ  واجسئ  حرغتئ  لاحمض  الفساد  دائرة  شااعجع 
وعثا  وزطرته؛  الظزام  شغ  تظتخر  أن  بثل  المةامع؛ 

غثفش الدشعط الةماعغرغئ والظصمئ سطغه.
عثه عغ افطعر الساطئ الاغ غةري تدطغض الظاس بعا، 
الفساد  خطع  وعع  افجاس؛  المصخث  سظ  وخرشعط 
شاضعن اقظاثابات أداة لمحارضئ الفساد والاشطغئ سطى 

جرائمه؛ بثل خطسه واجائثاله.
شفغ طخر الضظاظئ اجامسئ تحعد ضئغرة شغ الةمسئ 
المطغعظغئ لاطئغص الحرغسئ (٢٠١٢/١١/٩)، وأخئح تطئغص 
الحرغسئ طططئا بسث أن تظازل طئارك سظ عغئاه، وظجل 
أوجث  أن  إق  المةرم  الظزام  طظ  ضان  شما  سرحه.  سظ 
وترف  الةماعغر،  ظصمئ  شاطاص  اقظاثابات  خثغسئ 
شغ  حرضاء  الظاس  سظ  الممبطغظ  طظ  وجسض  طسارعا، 
شسادعا. بط ضان طا ضان طظ زرع الفاظئ، وصاض الظاس 
طظ  الفساد  لثطع  السارطئ  الةماعغرغئ  البعرة  وإظعاء 
جثوره. وشغ تعظج تخض افطر ظفسه وأوصسعا الاغار 
اإلجقطغ شغ خثغسئ اقظاثابات؛ شأخئح حرغضا لطظزام 
طساظثا له شغ شساده، وغشطغ سطى جرائمه الةثغثة 

وجرصاته، وارتعاظه لخظثوق الظصث الثولغ.
والغعم غرغثون خثغسئ أعض الةجائر بالطرغصئ ظفسعا 
غطرح  شما  تعظج.  وأعض  الضظاظئ  أعض  بعا  خثع  الاغ 
الظاس  سظ  طمبطغظ  وإخراج  وذظغ  تعار  طظ  الغعم 
ضئرى؛  خثغسئ  عع  صادطئ  اظاثابات  لمرتطئ  ضمصثطئ 
شغ  اقجامرار  طظ  وتمضظه  الفساد،  خطع  دون  تتعل 
شساده، وإبصاء جثور الفساد وصعاظغظه سطى طا عغ سطغه. 
وجه  شغ  البائرون  أغعا  الةجائر،  أعض  غا  التثَر  شالتثَر 
الزطط والحر والفساد. وضعظعا سطى وسغ بما غرغثه عثا 
الظزام المةرم السفاح، واجسطعا عثشضط افول وصئض أي 
سمض آخر؛ خطع الظزام طظ جثوره، وسثم طحارضاه أو 
 ْ ُ ِم ِم ْ ُ ُغ اْل إجراء اظاثابات شغ ظض شساده، شـ«َال ُيْلَ
» ضما صال ، والمسطط (لغج بالثّإ،  ِ َتْ ٍ َواِحٍ َمَّ ْ ُج

وق الثّإ غثثسه) ضما صال الفاروق رضغ اهللا سظه.
وشغ الثاام ظصعل: إن سطى افطئ اإلجقطغئ أن ق تظثثع 
بأضثوبئ اقظاثابات، وق تظحشض بعا، وق تثخض شغعا؛ 
فظعا سئارة سظ ُألعغات سظ العثف الساطغ؛ وعع إجصاط 
افظزمئ، واجائثالعا ضطغئ بما شغعا افوجاط السغاجغئ 
الفاجثة، وإن الثخعل شغ برلماظات أو تضعطات تتئ 
لسمر  إذالئ  عع  إظما  المفسثة  السمغطئ  افظزمئ  عثه 
الفساد، ودسط له وترصغع لطبصعب المضحعشئ الاغ تسار 
سعرته. وإن سطى أطاظا أن تسمض لطاشغغر اقظصقبغ الحاطض 
طعضع  اإلجقم  ووضع  السمغطئ،  افظزمئ  بإجصاط 
الاطئغص السمطغ، واقلافاف تعل المثطخغظ الساططغظ 
ِذهِ َسبِيلِي  شغ عثا الطرغص.. وخثق التص الصائض: ﴿قُْل َهٰ
 ِ َبَعنِي وَُسْبَحاَن اّبَ نَا َوَمِن اّيَ

َ
ِ َعلَٰى بَِصيَرةٍ أ ْدُعو إِلَى اّبَ

َ
أ

نَا ِمَن الُْمْشِركِيَن﴾ [غعجش: ١٠٨]. ظسأله تسالى أن 
َ
َوَما أ

غضرم أطئ اإلجقم بالاشغغر الةثري الختغح، وأن غخرف 
 سظعط طضر التضام وأضالغطعط وتترغفاتعط

شغ السظعات افخغرة؛ وخاخئ بسث ختعة افطئ الفضرغئ، 
شغ  وضاجح،  شاسض  بحضض  اإلجقطغئ؛  الاغارات  وبروز 
الساتئ السغاجغئ. وبسث طرتطئ البعرات الاغ خاتئئ 
ضث  واظافاضاعا  المرغر،  واصسعا  سطى  افطئ  ختعة 
جطعة افوجاط السغاجغئ شغ بقدعا، أخثت افظزمئ 
الماتضمئ شغ رصاب المسطمغظ؛ تدغش أجطعبا جثغثا 
اإلجقطغ،  السمض  إجعاض  طتاوقت  أجالغإ  طظ 
وترف طساره الختغح لطاثطص طظ الزطط واقجاسئاد، 
عثا  تضعن.  أن  غةإ  ضما  اإلجقطغئ  بافطئ  ولقرتصاء 
الساتات  شغ  اقظاثابات  شضرة  ذرح  عع  افجطعب 
السغاجغئ، وخاخئ الئقد المظافدئ والبائرة شغ الئقد 
اإلجقطغئ؛ ضما جرى شغ طخر الضظاظئ، وتعظج الثدراء، 
سطى  اقلافاف  افغام  عثه  الةجائر  تضام  غتاول  وضما 
وشساده؛  الظزام  جطعة  ضث  البائرة  الةمعع  ططالإ 
بطرح طعضعع التعار العذظغ، بط اقظاثابات شغ ظض 
المزطعطئ  الحسعَب  اقظاثابات  ُتمّضظ  شعض  الفساد، 
المصععرة طظ إزاتئ الزطط سظ رصابعا، وضغش ُغدطَّض 

المسطمعن بعثا افجطعب الماضر؟
ولقجابئ سظ عثا السآال ظصعل: افخض شغ اقظاثاب 
شغ  جاء  خغارات؛  طةمعسئ  طظ  افشدض  اظاصاء  أظه 
الختاح لطةععري: (اقظاثاب اقخاغار.. وغصال جاء شغ 
طعضعع  شغ  واقظاثاب  خغارعط)،  أي  أختابه؛  ظثإ 
التضط واإلدارة عع سمطغئ اظاصاء لفشدض طظ طةمعسئ 
افتضام  باطئغص  الظاس  سظ  ظغابئ  لغصعطعا  أحثاص، 
الثاخئ بالتضط واإلدارة؛ أي لغصعطعا بالرساغئ المظعذئ 
افتضام  وتسإ  غتمطعظه،  الثي  الفضر  تسإ  بعط؛ 
لعا  اإلجقطغئ  والحرغسئ  الفضر.  عثا  إلى  المساظثة 
أتضام طامغجة شغ طعضعع اقظاثاب واقخاغار؛ تثاطش 
الطصغطئ  المعةظئ  الظزط  وسظ  الشربغئ،  الظزط  سظ 
المطئصئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وعغ صائمئ سطى ترغئ 
اقخاغار دون تدغغص وق إضراه، ولضض حثص التص شغ 
الارحح واقظاثاب إذا رأى شغ ظفسه ضفاءة أو زّضاُه غغره 
طظ المسطمغظ، وحرط ذلك ضطه أن غضعن شضر اإلجقم 
اقظاثاب.  له  المراد  افطر  شغ  افجاس  عع  وأتضاطه؛ 
أطا ضغش غاط اقتاعاء، وسمطغئ الادطغض، وترف المسار 
شغ الئقد اإلجقطغئ باقظاثابات؛ وضغش غرجت الفساد 
الصثغط، وغداف إلغه شساد جثغث سظ ذرغص الئرلماظات 
والمضر  بالثثغسئ  تصعم  افظزمئ  عثه  شإن  المظاثئئ؛ 

والادطغض بأطعر ضبغرة طظعا:
الجطر  سطى  ظصماعط  واطاخاص  الظاس،  إحشال   -١
التاضمئ بأُلعغئ اقظاثابات.. تغث غظحشض الظاس سظ 
الثي  اقظاثابات؛  بمعضعع  لطفساد  التصغصغ  السئإ 

رجماه الجطر التاضمئ، ورجمئ صعاظغظه وذرغصاه.
الظاس  غاظاشج  سظثطا  المةامع؛  شغ  الفاظ  زرع   -٢
إلى  العخعل  أجض  وطظ  والمظاخإ،  الضراجغ  سطى 
ضرجغ طسعجئ صعائمه تتمض أرجطه الجطر الفاجثة شغ 
طثابراتعا  وأجعجة  افظزمئ  وتتاول  المسطمغظ،  بقد 
المظاحرة عظا وعظاك؛ أن تحسض ظار الفاظ بغظ الةماسات 
الماظاشسئ؛ إطا سظ ذرغص بث الثساغات المشرضئ، أو 

سظ ذرغص الاثرغإ والصاض، والاعثغثات المخطظسئ.
اقظاثاب  ذرغص  سظ  المةامع  حرائح  طحارضئ  إن   -٣
لطجطرة التاضمئ طع بصائعا شغ شسادعا وذشغاظعا؛ عع 
ترجغت لعثا الفساد وإذالئ لسمره. وضثلك إذالئ لسمر 
صادة الةغح المصربغظ طظ الظزط الفاجثة الثاسمئ لعا. 
شافخض أن ق ُغحارك الفساد شغ شساده، تاى غثطع أو 

غاظتى جاظئا سظ رصاب الظاس.
٤- ترجغت الصعاظغظ السطماظغئ الصثغمئ، وإضاشئ صعاظغظ 
الصغط  طظ  واقظتقل  (اإلرعاب)،  طضاشتئ  شغ  جثغثة 
وربط  الةظسغ.  والحثوذ  الثمعر  وإباتئ  اإلجقطغئ، 

اقظاثابات وأجالغإ اقتاعاء والادطغض
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

تجب  بعا  غصعم  الاغ  السالمغئ  الفسالغات  ضمظ 
دولئ  لعثم  الـ٩٨  الثضرى  بمظاجئئ  الاترغر 
الثقشئ، ولاثضغر المسطمغظ بثور الضاشر المساسمر 
والاغ  الرجعل،  أصاطعا  الاغ  دولاعط  عثم  طظ 
طظ  أخابعا  طا  اإلجقطغئ  افطئ  أخاب  بجوالعا 
العمط،  حتث  باب  وطظ  وععان،  وضسش  تحرذم 
الخرح  ذلك  بظاء  إلسادة  السمض  وجعب  وبغان 
افتث،  غعم  بطةغضا  الاترغر/  تجب  ظزط  السزغط، 
ظغسان/أبرغض   ٠٧ المعاشص  ١٤٤٠عـ،  حسئان   ٠١
لغةغ  طثغظئ  شغ  جغاجغئ  شضرغئ  ظثوة  ٢٠١٩م، 

بسظعان: "خغر أطئ أخرجئ لطظاس!" شغ صاسئ اطافت سظ آخرعا بالتدعر الضرام، اجاعطئ الظثوة باقوة آغات 
سطرة طظ الصرآن الضرغط، تطاعا ضطمئ افجااذ طتمث غاجغظ تعل "اتاغاج اإلظساظغئ إلى العتغ"، وضغش أن 
افطئ الاغ تآطظ بعثا العتغ عغ افطئ الاغ سطغعا أن تاخثر صغادة الئحرغئ، وتتمض سطى ساتصعا طسآولغئ 
إغخالعا إلى الظعدئ الختغتئ. أطا الضطمئ الباظغئ شصث ألصاعا ضغش الظثوة الصادم طظ ترضغا، الحغت سئث اهللا 
أخرجئ  أطئ  خغر  تسعد  لضغ  اقجاسمار،  برابظ  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  تترغر  "ضغفغئ  تعل  وضاظئ  أوغطع،  إطام 
لطظاس"، وبغظ أعمغئ السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وأن تتصغص عثه الصدغئ المخغرغئ عع الثي غظعخ افطئ وغسغث لعا طضاظاعا وغرشع حأظعا، عثا واخااط 

الحغت سئث اهللا الظثوة بدرب أطبطئ ضبغرة سطى ذلك طظ تارغت الثقشئ والثطفاء.

حزب التحرير/ بلجيكا
ندوة فكرية سياسية "خير أمة أخرجت للناس"

لمظع روجغا طظ السغطرة سطى إدلإ سسضرغا وإلضمال 
الرئغسان  سطغه  غآضث  طا  وعثا  السغاجغ  التض  أدوات 
تصغصئ  وعع  بغظعما،  لصاء  ضض  شغ  والروجغ  الارضغ 
طا غسسعن له سئر عثا اقتفاق وإن اخاطفئ افجالغإ 

الاظفغثغئ وتظعسئ.
شصث أصّر الرئغج الارضغ بخسعبئ تظفغث اقتفاق وحارك 
ظزغره الروجغ شغ وخش البعار (باإلرعابغغظ) تغث صال 
"طظ الثطأ الصعل إن الاجاطظا لط غآِد إلى ظاائب شغ إدلإ"، 
طاابساً "بسئإ وجعد بسخ الةماسات (اإلرعابغئ) عظاك، 
صث  أغداً  وعع  جعًق"،  لغج  لفجش،  وغا  سمطظا،  شإن 
أسرب سظ "تطابص اآلراء طع روجغا بأن التض السغاجغ 

عع السئغض العتغث إلظعاء افزطئ بسعرغا".
سطى  ُغخّرون  وأعطعا  بالبعرة  الماربخغظ  أن  واضح 
الُمدغ صثطا شغ تآطرعط وطضرعط بأعض الحام رغط 
الخسعبات الاغ تعاجععط، وعثا غةإ أن غضعن داشسًا 
فعض الحام أن ُغثرضعا أظعط صادرون سطى العصعف شغ 
وجه عثه الُمثططات وإشحالعا وصطإ الطاولئ سطغعط 
اخاطفعا  أن  بسث  بأغثغعط  صدغاعط  زطام  واجاقم 
المضر  حثة  غثشسعط  أن  وغةإ  والُممعل،  الثاسط 

إلى زغادة الامسك بالبعرة وبعاباعا، واقلافاف تعل 
المحروع اإلجقطغ الةاطع، والخثع بضطمئ التص أطام 

جمعع الماآطرغظ.
الارضغ  الرئغسغظ  بغظ  الطصاءات  لاضرار  الماائع  إن 
تظفغث  شغ  وافجالغإ  لطثطط  وتشغغرعما  والروجغ 
اتفاق جعتحغ لُغثرك أن البعرة طا زالئ سخغئ سطى 
الاطعغع وطا زالئ روتعا تسغح شغ أوجاط الضبغرغظ 
وخثعر  افواخر  صّطسئ  الاغ  الثاسمغظ  تئال  رغط 
بإذن  لصادرة  وإظعا  الطرغص،  طفت  الاغ  المرجفغظ 
اهللا سطى إشحال طثططاتعط وطظسعط طظ وأد البعرة، 
الظزام  ُتسصط  تاى  والبئات  اقجامرار  سطى  وصادرة 
وتثه  هللا  تطةأ  سظثطا  شصط  اإلجقم،  تضط  وتصغط 
وتصطع طا أطر اهللا بصطسه طظ خطئ بشغره أو تسّطص بأتث 
وتةمع  الخش  شاعتث  الماغظ  بتئطه  وتامسك  جعاه، 
والصغادة  العاضح  اإلجقطغ  المحروع  تعل  الضطمئ 
العاسغئ المثطخئ، شاسغر ظتع عثشعا ببئات ووضعح 
وبظخره  بربعا  إغماظعا  طظ  طسامث  وإخرار  وسجغمئ 

 المعسعد لسئاده المآطظغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تامئ ضطمئ السثد: تضرار لصاءات الماآطرغظ غآضث ضبرة السصئات ...

حزب التحرير/ األرض المباركة فلسطين
فعاليات وحوارات سياسية راقية في قطاع غزة
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افربساء ١١ طظ حسئان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٣٠

ضةجء طظ الفسالغات السالمغئ الاغ غصعم بعا تجب الاترغر 
إتغاء لطثضرى ٩٨ لعثم الثقشئ السبماظغئ ظزط تجب الاترغر/ 
ععلظثا غعم افتث، ٢٤ رجإ المترم ١٤٤٠عـ، المعاشص ٣١ 
آذار/طارس ٢٠١٩م، ظثوة جغاجغئ شغ أطساردام بسظعان: 
"ق أطان شغ ظض جغاجئ طساداة اإلجقم!" اجاعطئ الظثوة 
باقوة آغات طظ الثضر التضغط، تطاعا ضطمئ افجااذ أوضاي باق 
الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ععلظثا، وتطرق خقلعا 
لئثاغئ وأجئاب ظحأة جغاجئ المساداة لقجقم والمسطمغظ 
وطثى ارتئاذعا بما غسمغه الضاشر المساسمر (الترب سطى 
بالمطالئئ  اقضافاء  خقتغئ  سثم  بغظ  ضثلك  اإلرعاب). 
غةإ  التص،  دغظ  ظثغظ  طسطمغظ  بخفاظا  وأظظا  بالتصعق، 

سطغظا أن ظتاشر سطى ععغاظا اإلجقطغئ وأن ظصعم بالثسعة إلى اإلجقم ضئثغض لطتدارة الشربغئ الماعالضئ، وبالاالغ 
اظاصاد وطعاجعئ طا غطرح طظ صعاظغظ وإجراءات تجغث طظ طساظاة المسطمغظ وتظمغ روح السثاء تةاععط. الفصرة 
الباظغئ طظ الظثوة ضاظئ سئارة سظ طظاصحئ لئسخ الطروتات وافجؤطئ، طظعا طا عع تعل ضغفغئ الاساطض والرد سطى 
جغاجئ المساداة لقجقم المظاعةئ شغ الشرب، وأخرى سظ أعمغئ وتثة المسطمغظ شغ طعاجعئ الاتثغات، ضثلك 

تط طظاصحئ طا غطرته الئسخ طظ اقضافاء بسثم الرد والقطئاقة، وبغان خطأ ذلك وخطعرته.

بثأت غعم اقبظغظ ٢٠١٩/٠٤/١٥م طتاضمئ افجااذ 
لتجب  السغاجغ  المضاإ  رئغج  الساطري  الرؤوف  سئث 
السسضرّغئ  المتضمئ  شغ  تعظج  وقغئ  الاترغر/ 

باعظج؛ وذلك سطى الئغاظات الختفّغئ الاالغئ:
باارغت  التجب  أخثره  الثي  الختفغ  الئغان   -
٢٠١٦/٠٥/٢٧م بسظعان "الخعاغظئ غصاطعن المسطمغظ 
والتضعطئ  افصخى،  المسةث  وغعّعدون  شطسطغظ  شغ 
"البعرّغئ" شغ تعظج تسّثر الدّئاط والةظعد لتماغاعط 

وتسعغض "تّةعط" ضّض سام؟"
- بغان ختفغ باارغت ٢٠١٧/٠٥/١١م بسظعان "الئاجغ 

صائث السئسغ وتضعطاه غخثرون سفعًا سظ اإلدارغغظ ورجال افسمال الثغظ بئئ شسادعط!"
- بغان ختفغ باارغت ٢٠١٧/٠٧/١٣م بسظعان "أطر رئاجّغ جثغث لتماغئ طخالح المساسمرغظ".

- بغان ختفغ باارغت ٢٠١٨/٠٧/١٨م بسظعان "الصداء السسضري غتاجإ تجب الاترغر سطى بغان غظضر شغه 
الاطئغع طع ضغان غععد، وغسضئ سظ جرغمئ الاطئغع؟!"

- بغان ختفغ باارغت ٢٠١٧/١٠/١٣م بسظعان "الظزام غصاض أبظاءظا"
الّروح  وإضساف  السسضرّغئ،  الثثطئ  طظ  الّظفرة  سطى  "الاترغخ  شعغ  الساطري  لفجااذ  المعّجعئ  الاعط  أّطا 
المضاإ  أخثر  سطغه  وبظاء  الةغح".  أسمال  سظ  المسآولئ  الساّطئ  الصغادة  أسمال  واظاصاد  لطةظعد،  المسظعّغئ 
الختفّغئ  التجب  بغاظات  أّن  بالّثضر  "والةثغر  شغه:  صال  ختفغا  بغاظا  تعظج  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ 
الاغ ُغتاضط طظ أجطعا طظحعرة وطسروشئ تضحش جرائط الّسططئ الماتّضمئ شغ تعظج، وطظعا طا ظاب سظه 
الّثول  طخالح  لتماغئ  وضّئاذعا  تعظج  لةظعد  تسثغرا  ضان  طا  وطظعا  تعظج،  أبظاء  طظ  السحرات  طعت 
اقجاسمارّغئ وحرضاتعا وطظعا طا ضان خثاسا لطةظعد والّدئاط وتسثغرعط سسسًا غدمظعن جقطئ "جظعد" 
خعاغظئ وغسّعطعن "تّةعط" إلى الشرغئئ شغ جربئ. شطماذا تتّرك الّسططئ عثه الصداغا ضّث التجب شغ عثه 
٣ جظعات؟ أعع ضحش تساب ُغصّثُم صرباظا فجغاد طا وراء الئتار سطى أسااب اقظاثابات؟  افّغام، بسث طرور 
إلى  تاّرة  دسعة  شعثه  وخااطا  اقظاثابات)؟  شغ  ظةاته  (بمظاجئئ  "ظاظغاعع"  إلى  ترجطه  الثفّغ  العّد  عع  أم 
اإلسقطغغظ الحرشاء، لماابسئ صدّغئ ق تعّط تجب الاترغر وتثه (شصث تسّعد التجب وحئابه سطى المتاضمات 

الةائرة)، وإّظما عغ صدّغئ أطظ الئقد وجغادتعا، صدّغئ بقد طساسمرة غةإ تترغرعا.

صداغا  أعط  طظ  واتثة  افوجط  الحرق  صدغئ  تسث 
افسمال  طظ  السثغث  شغعا  تثور  تغث  السئ  السالط 
اقجاسمار  بغظ  العبغصئ  الخطئ  ذات  السغاجغئ 
ودام  سطغعا  غــثه  وضــع  الــثي  ـــغ"  "افوروب الصثغط 
اقجاسمار  وبغظ  سام،  طائئ  طظ  فضبر  لعا  اجاسماره 
الةثغث "افطرغضغ"، الساسغ لطسغطرة سطغعا، وإخراج 
شغ  أعمغئ  ذا  طضاظاً  الغمظ  تتاض  السابص.  اقجاسمار 
المساسمرغظ  أذماع  طتض  جسطعا  افوجــط،  الحرق 
لطةجء  ساطاً   ١٢٩ برغطاظغا  اجاسمار  والةثد.  الصثاطى 
إسادة  طظ  افخغر  شغ  طّضظعا  الغمظ،  طظ  الةظعبغ 
جظعدعا طظ تغث أتعا، وإبصاء ظفعذعا شغه وطث غثعا 
شغ  جسعد  آل  ظزام  بعاجطئ  طئاحرة  وغغر  طئاحرة 
الةجء الحمالغ الثي لط تتاطه، وأشحطئ ضض طثططات 
أطرغضا السغاجغئ والسسضرغئ شغ بسط ظفعذعا سطى 

جمغع الغمظ أو سطى ججء طظه.
ضاجاسمار جثغث شغ طظطصئ الحرق افوجط لط تساطع 
أطرغضا الفضاك طظ برغطاظغا المساسمر الصثغط لطمظطصئ 
الاغ لط ترد أن تثطغ المظطصئ لخالح طساسمر جثغث، 
شغ  المظسصث  افطرغضغغظ  الثبطعطاجغغظ  طآتمر  تاى 
جغاجئ  فطرغضا  رجط  الثي  ١٩٥٠م،  سام  إجطظئعل 

خاخئ بعا لطمظطصئ طظفخطئ سظ جغاجئ برغطاظغا.
أخثت أطرغضا ترجط جغاجاعا لمظطصئ الحرق افوجط 
اقجاراتغةغ،  والمعصع  (اإلجـــقم،  طصعطاته  وشــص 
والمتغطات،  والئتار  والمسثظغئ،  الظفطغئ  والبروات 
تراوغ  الئثاغئ  شغ  شضاظئ  الثخئئ).  الجراسغئ  افراضغ 
إلى  واظاعئ  افوجــط،  الحرق  شغ  المسطمغظ  تضام 
طثجظ  إجقم  وخغاغئ  وطتارباه،  اإلجقم  طعاجعئ 
ذرغص  سظ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  غعاشص 
الحرق  ظفط  سطى  غثعا  ووضع  السسضرغئ  صعاسثعا 
سظ  زراساه  وتسطغض  الطئغسغئ  وبــرواتــه  افوجــط 
ذرغص براطب طتاخغطعا الجراسغئ المرتئطئ بافجمثة 
والمئغثات الاغ تظاةعا، وطظع طظطصئ الحرق افوجط 
طظ براطب المتاخغض اقجاراتغةغئ ضالتئعب بمثاطش 
أخظاشعا وتعجغه زراساعا لطمتاخغض الظصثغئ، وإتقف 
تسامث  وجسطعا  المئغثات،  ذرغص  سظ  الجراسغئ  ترباعا 

ضطغئ سطى اجاغراد التئعب.
جظاظاول شغ عثه المصالئ افسمال السغاجغئ افطرغضغئ 
شغ الغمظ طظث ١٩٩٠م وتاى وصاظا التالغ ٢٠١٩م.

تفاجأت أطرغضا باعتغث حطري الغمظ شغ ٢٢ أغار/طاغع 
١٩٩٠م ضما تفاجأت به جماسئ خالح وتجب الئغخ. 
لضظ أطرغضا جرسان طا وجعئ جععدعا الثبطعطاجغئ 
سئر جفغرعا لثى الغمظ آظثاك آربر عغعز لاعجغع حصئ 
الثقف بغظ حرغضغ العتثة شأوخطعا تث الترب شغ 
التجب  خش  شغ  أطرغضا  ووصفئ  ١٩٩٤م،  أغار/طاغع 
طططع  واحظطظ  السام  أطغظه  زار  الــثي  اقحاراضغ 
السام ١٩٩٤م، وأسطظ اظفخال جظعب الغمظ شغ ١٩ 
أطرغضا  وأرجطئ  الترب،  أبظاء  ١٩٩٤م  تجغران/غعظغع 
اظفخال  لابئغئ  اإلبراعغمغ  افخدر  افطمغ  رجطعا 
الةظعب سظ الحمال شطط تامضظ... لاظاعغ الترب شغ 

٧ تمعز/غعلغع ١٩٩٤م.
تغظ شحض طثطط اقظفخال، جارسئ أطرغضا إلدخال 
١٩٩٥م  الاالغ  السام  شغ  الغمظ  إلى  الثولغ  الئظك 
الثي حرع شغ إجراء طسالةات اصاخادغئ صثطعا لطغمظ 
ضرشع الثسط سظ المحاصات الظفطغئ والمعاد الشثائغئ 
افجعر  واجاراتغةغئ  الثجاظئ  أذون  وإخثار  افجاجغئ 
والمرتئات، الاغ عثف طظ خقلعا إلى تسثغث أصساط 
لاتسغظ  ولغج  لطغمظ  المصثطئ  الصروض  سطى  الربا 
افداء اقصاخادي لطئقد، ولدرب اقجاصرار لاشغغر ظزام 
التضط، ضما تخّغثعا التعبغعن شغ ٢١ أغطعل/جئامئر 

٢٠١٤م تغظ رشسعا حسار إجصاط الةرسئ والتضعطئ.

أسمال أطرغضا افخرية يف الغمظ
الةجء افول

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – الغمظـ 
اجاشطئ أطرغضا تادبئ تفةغر المثطرة افطرغضغئ ضعل 
بسثن شغ تحرغظ أول/أضاعبر ٢٠٠٠م إلظجال جظعدعا 
لطاتصغص  طضاتإ  شاح  طظ  وطضظاعا  شمظسعا،  بسثن 
لطمثابرات  طضاتإ  بط  الغمظ،  شغ   FBI الفغثرالغ 
افطرغضغئ CIA بسث تثطغر برجغ الاةارغئ بظغعغعرك 
شغ ٢١ أغطعل/ جئامئر٢٠٠١م وصاطئ باضعغظ صعات 
تثرغئعط  وباحرت  الغمظ  شغ  ــاب)  (اإلرع لمضاشتئ 
وتسطغتعط بصخث الظفاذ إلى الةغح شغ الغمظ. وطظ 
بط صاطئ بادخال برظاطب الصاض بالطائرات بثون ذغار 
لطصاض دون طتاضمئ بصاض جظان التاربغ بمأرب شغ 
٢٠٠٤م ولاألغإ الظاس سطى سطغ خالح. وصاطئ أغدًا 
بإظحاء طحروع ظجع افلشام بالصرب طظ طتاشزئ سثن، 
وصاطئ بالاثرغإ سطى ظجع افلشام الاغ خطفاعا ترب 
اقظفخال. واجاعثشئ إظحاء جعاز افطظ الصعطغ شغ 
سام ٢٠٠٦م طساثثطئ براطةعا وتصظغاتعا اجاشقق 
صاطئ  الخعطالغئ  الحعاذأ  سطى  الصرخظئ  فتثاث 
السعاتض  خفر  وتثرغإ  بإظحاء  ٢٠٠٧م  شغ  أطرغضا 
الثطغةغئ  المئادرة  شغ  لظفسعا  أخثت  بط  سثن.  شغ 
سظ  بسغثا  سمطه  غاعاخض  الثي  الةغح  عغضطئ  إسادة 

افظزار تاى وصاظا التاضر.
لثخعل العزارات شغ الغمظ سمطئ سظ ذرغص طساسثاتعا 
شغ وزارات الختئ واإلسقم وافوصاف واإلرحاد بإصاطئ 
اإلظةابغئ  الختئ  خثطئ  شغ  والمآتمرات  الظثوات 
وتتثغث الظسض بالثسعة لعا وتعشغر العجائض لاتصغص 
والاثعغش  الخشغرات  زواج  بمظع  الجواج  ضاأخغر  ذلك 
طظ تمض الظساء الماةاوزات السصث الرابع طظ أسمارعظ 
تتئ  وحرائح  سجل  وأضغاس  ولعالإ  تئعب  وتعشغر 
الةطث لمظع التمض وإظااج طعاد إسقطغئ لضض ذلك تثاع 
جمغع  إلى  إغخالعا  بعثف  والاطفجغعن  الرادغع  شغ 
ذلك  غآغثون  المساجث  وخطئاء  أئمئ  وجسض  الظاس، 
وغحةسعظه وق غسارضعظه، واباساث طظ غأظسعن شغه 
أن غةسطعه طظ جظعدعط إلى أطرغضا. بط وزارات الجراسئ 
والاسطغط السالغ والثارجغئ سظ ذرغص براطب تثخعط.

رسئ أطرغضا سظ ذرغص جفارتعا لثى الغمظ شغ سام 
ودسماعا  المثظغ  المةامع  طظزمات  إصاطئ  ٢٠٠٩م 
بالاظزغط والمال وبافشضار الاغ تائظاعا وتثور تعلعا، 
وسرضعا.  الئقد  ذعل  شغ  المظزمات  تطك  شاظاحرت 
لاضعن  الغعم  وتاى  افغام  تطك  طظث  بعا  تثشع  وعغ 

ججءًا طظ العجط السغاجغ الةثغث شغ الئقد.
أطا شغ بعرة حئاط/شئراغر ٢٠١١م شصث ترخئ أطرغضا 
سطى إخراج سطغ خالح طظ التضط؛ فظه ضان غصش تةر 
غساةإ  لط  وتغظ  الغمظ،  شغ  طثططاتعا  أطام  سبرة 
الرئاجئ  طسةث  شغ  شعجاز  بخاروخ  اغاغاله  تاولئ 

بالظعثغظ شغ ٢٠١١/٠٦/٠٩م. 
خالح  سطغ  سطى  ٢٠١٤م  سام  شغ  أطرغضا  ضشطئ 
شأدخطئ  باجظثوه،  تضعطئ  سطى  وزاري  تسثغض  إلجراء 
شغه وزغرغظ طظ رجالعا عما طتمث زطام وزغرًا لطمالغئ 

وجمال السقل وزغرًا لطثارجغئ.
وضسادة أطرغضا شغ السمض طظ خقل أذرع لعا شغ الئطث 
سمطئ داخض افتجاب لاحّزغعا بشغئ التخعل سطى طظ 
غسمض طسعا لاسطغمعط التضط شغ الغمظ، وسمطئ داخض 
تجبغ اإلخقح واقحاراضغ إلى جاظإ الظاخرغغظ "التجب 
ضمتمث  اإلخقح  شغ  أحثاخاً  شأوجثت  العتثوي"، 
صتطان وتعضض ضرطان وحعصغ الصاضغ وخالث افظسغ 
وألفئ الثبسغ. ولط تسَغ بمث غثعا إلى التعبغغظ سظ 
ذرغص إغران، وتةسطعط ُغظعضعن اقصاخاد خقل جائ 
تروب اطاثت طظ ٢٠٠٤م-٢٠١١م. وعغ تصش طسعط 
شغ الترب الثائرة شغ الغمظ وتائادل طسعط المسطعطات 

 (اإلرعاب) اقجاثئاراتغئ تتئ سظعان طتاربئ
غائع...

ذرغصئ الشرب يف السغطرة سطى الحسعب
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الحغت طتمث جسغث السئعد (أبع طخسإ الحاطغ)ـ 

اقجاسماري  الشرب  خطط  شغ  ظمعذج  أبرز  إن 
عثم  ظمعذج  عع  افرض  حسعب  سطى  لطسغطرة 
السمقء  خظاسئ  سطى  سمض  تغث  السبماظغئ،  الثقشئ 
أو  لطثراجئ  ذعئعا  الثغظ  بسخ  طظ  والةعاجغج 
السمض شغ بقده، وضثلك طظ خقل اخاراق طآجسات 
الثولئ سئر بسخ الدئاط والسغاجغغظ الظاشثغظ شغ 
ضمال  طخطفى  الظماذج  عثه  أبرز  طظ  وضان  التضط، 
الثي عثم الثقشئ وألشى ظزاطعا وأسطظ الةمععرغئ 
سطغ  بظ  تسغظ  الحرغش  وضثلك  السطماظغئ،  الارضغئ 
اإلظةطغج  طع  طاساطق  الضئرى  السربغئ  البعرة  صاد  الثي 
بأن  بعا  طظَّعه  الاغ  العسعد  أطض  سطى  الثقشئ  لعثم 
غخئح عع خطغفئ المسطمغظ وخثسعه بأن الثقشئ تص 

لطسرب ولغج لطارك.
اجاثثم الشرب السمقء والةعاجغج شغ تمجغص لتمئ 
بظحر  طسطمغظ  وغغر  طسطمغظ  طظ  الثقشئ  حسعب 
شضرة الصعطغئ والعذظغئ طما أضسش الثول الاغ ضاظئ 
تسغح شغعا سرصغات وإبظغات طاسثدة شغ أطظ وجقم 
وتط تمجغصعا إلى دوغقت عجغطئ ظخإ سطغعا الشرب 

تضاطا سمقء.
اجامر الشرب وسطى رأجه اقجاسمار افوروبغ برغطاظغا 
سئر  بالحسعب  الاتضط  ذرغصئ  شغ  وإغطالغا  وشرظسا 
تصسغط الئطثان الضئغرة إلى دوغقت خشغرة غتضمعا 
طما  جري  بحضض  باقتاقل  طرتئطعن  سمقء  تضام 
دوغطئ،  خمسغظ  طظ  أضبر  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  أوجث 
وخادع،  جري  بحضض  لطشرب  التضام  سمالئ  وضاظئ 
اخطظع  بأن  الظاس  سغعن  شغ  أبطاق  جسطعط  صث  بض 
البعرات  شاسطصعا  أطاطعط  واقظستابات  العجائط 
تضاطا  وظخئعط  جري  غربغ  بثسط  أغدا  وتجسمععا، 
بصغ  التضام  أولؤك  وبفسض  السسضري،  اظستابه  بسث 
والبصاشغ  والفضري  واقصاخادي  السغاجغ  اقتاقل 

لئقد المسطمغظ وغغرعط طظ الحسعب افخرى.
بط إظه بسث الترب السالمغئ الباظغئ وخروج أطرغضا طظ 
سجلاعا وتثوصعا ذسط الشظائط الاغ أحرضاعا برغطاظغا 
افوروبغئ  الثول  طساسمرات  فخث  لسابعا  جال  بعا 
السمقء  اخطظاع  شغ  افوروبغئ  بالطرغصئ  شسمطئ 
السغاجئ،  رجال  أو  الةغعش  شغ  جعاء  لعا  الاابسغظ 

الئرغطاظغ  الظفعذ  طظ  الثول  بسخ  بأخث  وصاطئ 
الطرغصئ  عثه  سطى  الظماذج  أبرز  وطظ  والفرظسغ، 
اظصقب الدئاط (افترار) شغ طخر سطى المطك شاروق 
سمغض  الظاخر  سئث  جمال  وجغطرة  اإلظةطغج  سمغض 
أطرغضا سطى التضط بط اجامر تضط السسضر لمخر إلى 
غعطظا عثا، وضثلك اظصقب تاشر أجث سمغض أطرغضا 
تابسئ  جعرغا  لاخئح  جعرغا  شغ  اإلظةطغج  سمقء  سطى 

لطظفعذ افطرغضغ بعاجطئ آل أجث افب والعلث.
أرجض  تتئ  طظ  الئساط  جتإ  أطرغضا  طتاوقت  إن 
صثر  أضئر  سطى  لطسمض  أوروبا  دشع  أوروبا،  سمقء 
طمضظ طظ المآبرغظ شغ المةامع طظ وجعاء وحغعخ 
تفاظا  بعا  لربطعط  وطبصفغظ  أتجاب  ورؤجاء  سحائر 
سطى ظفعذعا، وطظع أطرغضا طظ أخث تطك الثول طظعا 
إلى  بثورعا  أطرغضا  دشع  طما  السسضرغئ،  باقظصقبات 
الطةعء لثطئ جثغثة وعغ الاثخض السسضري المئاحر 
بسث اخطظاع التةب ضما شغ لئظان وأششاظساان والسراق 
والخعطال وغغرعا طظ الئقد، واتثثت أطرغضا الاثخض 
السسضري المئاحر ذرغصئ جثغثة قخطظاع أضئر سثد 

طمضظ طظ السمقء بثل السمغض العاتث طظ التضام.
أوروبا  بغظ  الخراع  لغسسر  السربغ  الربغع  جاء  بط 
الاغ  الثول  شغ  الصثغط  ظفعذعا  اجاسادة  ترغث  الاغ 
أخثتعا أطرغضا طظعا، وبغظ أطرغضا الاغ ترغث التفاظ 
سطى ظفعذعا شغ عثه الثول، بض وترغث أن تجغث طظ 
الثول  طظ  طجغث  بأخث  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  ظفعذعا 
وتحغئ  أضبر  السغطرة  ذرغصئ  جسض  طما  أوروبا  طظ 
وطأجاوغئ اظسضسئ سطى الحسعب تروبا بغظغئ ودطارا 

وصاق وتحرغثا واخطظاسا لطمرتجصئ والسمقء.
وشغ  المصععرة  افرض  لحسعب  خقص  ق  لثلك 
طصثطاعط افطئ اإلجقطغئ لطاثطص طظ جغطرة الشرب 
اقجاسماري وسطى رأجعط أطرغضا إق بظئث السقصئ طع 
الشرب وظئث سمقئه طظ التضام والمبصفغظ والحثخغات 
المرتئطئ به وظئث السطماظغئ وطئثئعا الرأجمالغ، وأخث 
اإلجقم ضمئثأ وظزام لطتغاة والاعتث سطغه والاظصغإ 
اإلجقم  تتمض  وواسغئ  طثطخئ  جغاجغئ  صغادة  سظ 
صغادة شضرغئ وجغاجغئ وطئثأ تدارغاً سالمغاً تصغط سطى 

 أجاجه دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

حزب التحرير/ هولندا
ندوة سياسية "ال أمان في ظل سياسة معاداة اإلسالم"

أخثر رادغع تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا، بغاظا تعل أتثاث السطع سطى طسثات الرادغع شغ طظطصئ ضفر سعغث، سطى 
غث أطظغات عغؤئ تترغر الحام، تغث أحار الئغان: أن عثا السمض غأتغ بسث ظحاط تجب الاترغر العاضح شغ رشخ 
طآتمر جعتحغ، وشاح الطرق الثولغئ لطظزام المةرم، وتماغئ الظصاط الارضغئ الاغ طظسئ الظاس طظ الرد سطى 
الظزام، وبسث ظحاط تجب الاترغر شغ تث الظاس سطى رشخ إسطاء الحرسغئ لما غسمى بـ(طةطج الحعرى)، الثي 
جاء لغسطغ خئشئ حرسغئ لتضعطئ اإلظصاذ الاغ أرعصئ الظاس بالدرائإ والمضعس وتضمغط افشعاه، والثي جغاط 
الامعغث طظ خقله لتضعطات جثغثة وبأحضال جثغثة تظفث التض السغاجغ افطرغضغ الثي غاط ذئثه شغ الثارج. 
وخاط الئغان طآضثا أن رادغع تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا خعت التص الثي ق غثحى شغ اهللا لعطئ قئط، والثي أخث 
سطى ساتصه الظخح لفطئ وأبظائعا طظ المثظغغظ والسسضرغغظ، وتتثغرعط طما غتاك لعط طظ طآاطرات طبض جعتحغ 
وشاح الطرصات، أو أذروتات طحئععئ طبض تحضغض تضعطات عحئ وطةالج حعرى ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، 

وبسث ضض عثا ظرى طظ غتاول إجضاته.

هيئة تحرير الشام تعتدي على ممتلكات 
إذاعة حزب التحرير/ والية سوريا

القضاء التونسي يحاكم حزب التحرير ممثَّال 
باألستاذ عبد الرؤوف العامري على صدعه بالحق وكشفه جرائم النظام
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