
الخضوع لتوصيات صندوق 
النقد الدولي جريمة كبرى

أبظاء جطسئ اجاماع بطةظئ المالغئ العصاغئ شغ الئرلمان 
المضطفئ بثراجئ طحروع صاظعن المالغئ الاضمغطغ لسظئ 
شغ   ،٢٠٢٠ لسظئ  المالغئ  صاظعن  وطحروع   ٢٠١٩
وزغر  أحار  ٢٠١٩م،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ   ٢٢
المالغئ شغ تعظج رضا حطشعم إلى أن طةطج الظعاب 
أجسار  تسثغض  إطا  خغارغظ:  أطام  المصئطئ  والتضعطئ 
الحسإ  واضسا  الثارج،  طظ  الاثاغظ  أو  المتروصات 
الاعظسغ بغظ ظار اقرتعان لطمآجسات المالغئ السالمغئ 
ولعغإ ارتفاع افجسار وغقء المسغحئ. وإزاء ذلك أخثر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج بغاظا 
ختفغا طعضتا أن خغارات السةج والائسغئ الاغ تتثث 
سظعا وزغر طالغئ تعظج تآضث سطى سثم وجعد اإلرادة 
السغاجغئ لثى الظزام وخدعسه إلطقءات الثول الضئرى 
السةج  خغارات  "إن  شصال:  اقجاسمارغئ،  وطآجساتعا 
والائسغئ الاغ أحار إلغعا وزغر المالغئ لاثل سطى اشاصاد 
وخدعسعا  السغاجغئ  لقرادة  الماساصئئ  التضعطات 
اتئساعا  الاغ  الاثاغظ  شسغاجئ  الثارجغئ،  لقطقءات 
الثولئ أغرصئ الئقد شغ بتر ُلّةّغ طظ الثغعن بطشئ 
طا غجغث سظ ٨٢,٦ ططغار دغظار، وعع طا غمبض ٧١,١٪ 
طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ، طما أتضط الصئدئ الشربغئ 
سطى الئقد وسطى خغاراتعا اقصاخادغئ، شخظثوق الظصث 
الثولغ الثي زار وشُثه تعظج طظ ٨ إلى ١١ تحرغظ 
افول/أضاعبر ٢٠١٩، لطعصعف سطى طثى الاجام تعظج 
المصارتئ  المغجاظغئ  وطظاصحئ  الضئرى  باإلخقتات 
طظ التضعطئ، عع طظ شرض سطى تعظج رشع الثسط 
اآللغ"  "الاسثغض  إذار  شغ  المتروصات  سطى  الاثرغةغ 
لفجسار المافص بحأظعا بغظ التضعطئ والخظثوق طظث 
إبرام اتفاق الصرض المغسر جظئ ٢٠١٦، تاى وخطئ 
جظئ  طمابطئ  بظسئئ  وتظثر  بالمائئ   ٢٤ الجغادة  ظسئئ 
٢٠٢٠". وتابع الئغان طئغظا دور تجب الاترغر شغ وقغئ 
تعظج  سطى  تساصئئ  الاغ  التضعطات  بظخغتئ  تعظج 
وقغئ  الاترغر/  تجب  شغ  "وإظظا  شصال:  البعرة،  بسث  طا 
وتضرارا،  طرارا  الماساصئئ  التضعطات  تثرظا  صث  تعظج 
وبّغظا  الثولغ،  الظصث  خظثوق  وراء  السغر  طشئئ  طظ 
لعط طثالفئ عثه اإلجراءات فتضام اإلجقم، وآبارعا 
المثطرة سطى المةامع، وسطى اقصاخاد، وسطى جغادة 
وخفات  واتئسعا  افرض  إلى  أخطثوا  ولضظعط  الئقد، 
التال  أخئح  تاى  الممغائ،  وجرساته  الظصث  خظثوق 
فعض  بالظخح  الئغان  تعجه  بط  المصال".  سظ  غشظغ 
افطغظ  بالظخح  ظاعجه  "والغعم  صائق:  الضرام،  تعظج 
فعطظا شغ تعظج وظصعل لعط إن وغقت رشع افجسار 
رضغاط  إن  تاعصش  ولظ  سطغضط  وبال  عغ  والدرائإ 
سطى  الثولئ  تظاعةعا  الاغ  واإلشصار  الاةعغع  بسغاجئ 
فن  أجعأ،  عع  طا  إلى  جغاطعر  التال  إن  بض  حسئعا، 
خظثوق الظصث الثولغ غدشط سطى التضعطئ طظ أجض 
سطى  السغطرة  بسث  الئقد  طعارد  طظ  تئصى  طا  الاعام 
البروات الطئغسغئ". وخااطا ذّضر المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر/ وقغئ تعظج، أعض تعظج بما غمطغه سطغعط 
شصال:  تصعط،  شغ  عثه  الثولئ  جرائط  تةاه  العاجإ 
"أغعا افعض شغ تعظج: إن العاجإ سطغضط أن تتاجئعا 
لفجظئغ  والائسغئ  الثدعع  جغاجئ  سطى  التضعطئ 
باسائارعا طظضرًا سزغماً، تةإ إزالاه شعرا، وسطغضط أن 
تعجععا جعام غدئضط سطى صعاظغظ الظزام الرأجمالغ 
الفاجث، وأن تائظعا صدغاضط المخغرغئ بإسادة اإلجقم 
الاغ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  وذلك  التغاة،  واصع  إلى 
تطئص اإلجقم ضاطق شغ حاى ظعاتغ التغاة، شاسسثوا 

شغ الثظغا وتظالعا رضعان اهللا شغ اآلخرة".

شغ الساسات افولى طظ خئاح غعم ١٩ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩م، جرت سمطغات تفاغح واجسئ واساصاقت 
لطمسطمغظ باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر شغ طثغظئ تعطغظ. وشغ وصئ قتص صاطئ المثابرات بظاء سطى تضط 
داطغر،  الرشغصعف  وسئث  رجقن،  وبارغغش  سطغط،  وتغمضاظعف  طراد،  بطالعف  جغث  طظ:  ضض  باساصال  طتضمئ 
وإدرغسعف راشغج، وتاحئعقتش تغثر، وشعطغظ رجقن، وطتضاطعف شاروخ، وطتمث حاخئاز، وسبماظضعلعف 
تعراتئغك. وصث ألصغ الصئخ سطى جغث بطالعف طراد شغ طثغظئ صازان، تغث ضان شغ زغارة قبظاه، وتط اصاغاده 
إلى تعطغظ لافاغح طسضظه عظاك. وشغ الغعم ظفسه وشغ طعجضع تخض تفاغح لحصئ لصماظعف أزات، وتط 
اساصاله أغداً باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر، وتط ظصطه إلى طساصض طثغظئ أوشا تغث طضان إصاطاه. بتسإ تخرغتات 
صعى افطظ ظفسعا شإظه أبظاء تفاغح طظازل المسطمغظ تط الاتفر سطى ضاإ وططئعسات أخرى، وسطى ععاتش 
وضمئغعترات... وعثا بتسإ الصاظعن الروجغ غسائر ضاشغاً قتعام الحثص باإلرعاب وطظ بط تئسه لمثة صث 
تخض إلى طثى التغاة. طظ جاظئه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ روجغا شغ بغان ختفغ: "تساسرض 
صعى افطظ صعتعا شغ طتاربئ "اإلرعاب" وتتاول إظعار تةط "الاعثغث" طظ خقل ظحر أن سمطغات الافاغح 
واقساصاقت جرت شغ العصئ ظفسه شغ طعجضع وصازان وتعطغظ. وطع ذلك أخئح طظ العاضح بحضض طاجاغث 
لثى الظاس العاسغظ بأن صمع أسداء تجب الاترغر لغج له أي سقصئ بمضاشتئ اإلرعاب، بض عع ظاغةئ طئاحرة 
لطسغاجئ الروجغئ المسادغئ لقجقم، وتساثثم المثابرات الروجغئ طغجاظغئ الثولئ لارضغج صعتعا وتأبغرعا طظ 
خقل تحثغث الصعاظغظ الاغ ق ظعاغئ لعا". واخااط الئغان بئحارة المسطمغظ بالسج والامضغظ، ووسغث المةرطغظ 
بما غسعء وجعععط، شصال: "جغأتغ العصئ الثي غسج شغه اهللا سئاده المثطخغظ وغثل شغه المةرطغظ التصغصغغظ. 

ا تَِصُفوَن﴾." َقِّ بَلَ اْكَاِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو زَاِهٌق َولَُكُم الَْوْيُل ِممَّ صال تسالى: ﴿بَْل َغْقِذُف بِاحلْ
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بصطط: افجااذة روق إبراعغط - بقد الحام

إن شطسطغظ طظث تادبئ اإلجراء أطاظئ شغ أسظاق المسطمغظ، شصث 
السعثة  وضاظئ  سظه،  اهللا  رضغ  سمر  سعث  شغ  المسطمعن  شاتعا 
السمرغئ الاغ أضثت طظث ذلك الاارغت جططان اإلجقم سطى شطسطغظ، 
وصدئ بأن ق غسضظ الصثس المئارضئ سطى وجه الثخعص غععد... 
واجامرت تطك افطاظئ سطى طثى الاارغت، ضطما تةرأ سطى شطسطغظ 
سثو وتمضظ طظ اتاقلعا وتثظغسعا، صام صادة سزام شغ ظض الثقشئ 
باترغرعا طظ دظج ذلك السثو، شضان خقح الثغظ الثي ذعرعا 
طظ الخطغئغغظ، وضان صطج وبغئرس الطثان ذّعراعا طظ الااار... بط 
ضان الثطغفئ سئث التمغث شغ آخر أغام الثقشئ سظثطا تاشر سطغعا 
شمظع سخابات عرتجل طظ اقجاغطان شغعا. لصث ضان عثا عع الثي 
غةإ أن غضعن لع ضاظئ الثقشئ صائمئ، شاجغض ضغان غععد المشاخإ 

لفطسطغظ، وتسغث شطسطغظ ضاططئ إلى دغار اإلجقم.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  روجغا تتعلئ إلى سخا أطرغضغئ غطغزئ لةطث الحسعب ...٢

-  افعثاف المرجعة طظ وراء 
    تسثغض طظاعب الاثرغج شغ السعدان ...٢

-  الادغغص الممظعب طظ لعازم شرض التض السغاجغ ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ١٨ ...٤

-  طظزمئ الاةارة السالمغئ
   افعثاف المسطظئ والعثف التصغصغ ...٤
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ضطمئ السثد

طصطسئ  تروف  عغ   :CEDAW واخاخارًا  جغثاو 
تسظغ اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث 

وباإلظةطغجغئ: المرأة 
 Convention on the Elimination of all forms

of Discrimination Against Women

وعغ طساعثة دولغئ اسُاِمَثت بعاجطئ الطةظئ الساطئ 
لفطط الماتثة سام ١٩٧٩. وتعخش بأظعا وبغصئ التصعق 
الثولغئ لطظساء، تط الاخثغص سطى عثه المساعثة شغ 
٣ أغطعل/جئامئر طظ سام ١٩٨١، ووصع سطغعا أضبر طظ 
واشصئ  دولئ  خمسغظ  طظ  أضبر  بغظعا  طظ  دولئ   ١٨٩
سطغعا تتئ إذار بسخ الاتفزات واقساراضات، طظعا 
٣٨ دولئ صث رشدئ تطئغص الئظث رصط ٣٨ طظ اقتفاصغئ، 
والثي غاسطص بسئض تسعغئ الثقشات الماسطصئ بفعط 
الثول،  باطك  خاخئ  دجاعرغئ  وفجئاب  اقتفاصغئ 
تفسغض،  أي  دون  اقتفاصغئ  سطى  وصع  اآلخر  والئسخ 

والئسخ اآلخر لط غعصع.
وق غعمظا ضبغرًا طظ وصع وطظ لط غعصع، بض افعط عع 
وأعثاشعا،  وخغاغاتعا  اقتفاصغئ  عثه  بظعد  تخمغط 
وأعض  سمعطاً،  المسطمغظ  سطى  ضطه  ذلك  واظسضاس 

شطسطغظ سطى وجه الثخعص.
أطا بظعدعا شمساعتاة طظ أشضار المحرسغظ الشربغغظ، 
بض عغ تةسغث لظزرة غغر المسطمغظ لفجرة خخعخًا 
والظزام اقجاماسغ سمعطا شغما غاسطص بسقصئ الرجض 
بالمرأة وطا غظئبص سظعا وطا غارتإ سطغعا. وظزرتعط 
المساواة  حسارات  تتئ  المرأة  اجاشقل  سطى  تصعم 
إلى  لطعخعل  ذرغسئ  الحسارات  تطك  واتثاذ  والاترر، 
المرأة المسطمئ، وتثطغر بظغئ الظزام اقجاماسغ لثى 

المسطمغظ، تسثًا طظ سظث أظفسعط.
جشراشغئ  غغروا  السبماظغئ،  الثقشئ  عثم  بسث  والضفار 
وحردوا  وصاطعا  صعاظغظعط،  وبثلعا  المسطمغظ،  بقد 
المقغغظ طظعط، ولضظعط لط غساطغسعا اصاتام التخظ 
اقجاماسغ  الظزام  وعع  أق  المسطمغظ،  سظث  التخغظ 
وضغان افجرة وخخعخاً المرأة ضسظخر تاجط شغ عثا 
الاضعغظ المةامسغ المخشر. شأشردوا صاظعن افتعال 
الحثخغئ سظ باصغ الصعاظغظ، وبصغئ طرجسغات عثا 
شغ  صاطئ  الاغ  الدرار  دوغقت  جمغع  شغ  الصاظعن 
الحرغسئ  عغ  الثقشئ  أظصاض  سطى  اإلجقطغئ  الئقد 
اإلجقطغئ، بشخ الظزر سظ المثاعإ، وشغ شطسطغظ 
وق  الحثخغئ  افتعال  لصاظعن  المسامث  المرجع  ضان 
افتعال  بصاظعن  طمبق  التظفغ،  المثعإ  عع  غجال 

الحثخغئ صئض تسثغطه وبسثه.
وسظثطا وَبئْئ جغثاو إلى صطإ الئقد اإلجقطغئ، ووجثت 
أخثرتعا،  الاغ  الماتثة  ولفطط  لعا  خاظسغظ  تضاطاً 
طآتمرات  لسصث  الماقتصئ  اإلطقءات  بفرض  بثأت 
السضان، وظحر بصاشئ طا غسمى بالاترر الظسعي سئر 
الةمسغات الضبغرة الاغ تسظى بحآون افجرة وتصعق 
وألصئ  الشرب،  عرذصات  طظ  ذلك  حاضض  وطا  المرأة 
وخغرتعا  اقجاماسغئ،  الصاذورات  طظ  جسئاعا  شغ  طا 
صعاظغظ بفسض الماظفثغظ طظ المفاعظغظ ببصاشئ الشرب 
وتدارته الئراصئ، وصث ظما إلى سطمغ بأن اجاماسات 
صث تخطئ شغ أسطى دوائر السططئ الفطسطغظغئ سطى 
بظعد  بسخ  لمظاصحئ  وصداة  وطفاغظ  وزراء  طساعى 
تتثغث  وعع  طظعا  واتث  إصرار  وتط  جغثاو،  اتفاصغئ 
جظ الجواج بــ ١٨ ساطا لطثضر وافظبى، إق شغ تاقت 
اجابظائغئ غصاظع بعا الصاضغ، وغخادق سطغعا صاضغ 
غاغئ  شغ  طسألئ  ذغاته  شغ  غتمض  وعثا  الصداة! 
الثطعرة ططثخعا أن حاباً سمره ٢٠ جظئ إذا أراد أن 
غاجوج شااة سمرعا ١٧ ساطاً، شإن الصاظعن جغساصئه إذا 
سصث سطغعا سصثًا حرسغاً خارج المتضمئ الاغ لظ تسصث 
له، وشغ المصابض لغج شغ الصاظعن أي بظث غساصئه إذا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طا زال الَتراك شغ لئظان طسامرًا، وق جغما شغ الساتات 
شغ  أصض  وبحضٍض  وذرابطج،  بغروت  شغ  افجاجغئ 
طثغظئ خغثا. بحضٍض سام بات التراك غجداد زخمه أو 
غظصص وشص افتثاث، وخاخئ تخرغتات السغاجغغظ، 
وتخرشات أزقم السططئ، المامبطئ خخعخاً شغ تجب 
إغران شغ لئظان، وترضئ أطض، وتغار رئغج الةمععرغئ، 
الاغار العذظغ التر، إضاشًئ إلى تأبغر ساطض تال الظاس 
طظعط،  الحئاب  جغما  وق  التراك،  وصعد  عط  الثغظ 
 ،٪٢٥ إلى  تخض  بطالئ  تالئ  شغ  غسغحعن  الثغظ 
السمض  سظ  ساذض  لمطغعن  الاصارغر  بسخ  وأوخطاعا 
طظ أعض لئظان، إضاشئ إلى الئطالئ المصظسئ الاغ تامبض 

بالثغظ غسمطعن بصعت غعطعط وق غضادون غةثوظه.
دولغًا سصث اجاماع شغ شرظسا شغ ٢٠١٩/١١/٢٣، حارك 
حغظضر،  دغفغث  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  شغه 
الئرغطاظغئ  الثارجغئ  شغ  افوجط  الحرق  وطثغرة 
جاغفاظغ الضاق، إلى جاظإ المعشث الرئاجغ الفرظسغ 
افوجط  الحرق  سظ  والمسآول  شارظع،  ضرغساعف 
والمسآول  دورغض،  باترغك  الفرظسغئ  الرئاجئ  شغ 
بغار  "جغثر"  طآتمر  تظفغث  طاابسئ  سظ  الفرظسغ 
دوضان، ولط غرحح سظه أي حغء قشئ لطظزر، أو لط 

غاط الاخرغح لقسقم بفتعى اقجاماع.
الئرغطاظغ،  المعشث  بعخعل  افخئار  تظاطغ  طع  لضظ 
الثارجغئ  وزارة  شغ  السغاجغئ  لطحآون  السام  المثغر 

 ،٢٠١٩/١١/٢٦ شغ  لئظان  إلى  طعر  رغاحارد  الئرغطاظغئ 
زغارة  سطى  أجئعسغظ  ظتع  بسث  زغارته  أتئ  والثي 
طثغر دائرة الحرق افوجط وحمال أشرغصغا شغ وزارة 
طظ  طعشثًا  شارظع،  ضرغساعف  الفرظسغئ  الثارجغئ 
الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون، وطع طقتزئ أن 
ضًق طظ بارغج ولظثن أرجطاا طعشثغظ لعما إلى لئظان 
شغ اآلوظئ افخغرة، شغ تغظ إّن أطرغضا لط تعشث، خقشًا 
لسادتعا، طساسث وزغر خارجغاعا دغفغث حغظضر، طما صث 
غحغر إلى سثم رضا أطرغضا سظ الطروتات الفرظسغئ 
ضطه  اظسضج  شصث  ذلك،  تظاطغ  طع  لطتض؛  الئرغطاظغئ 
التر  العذظغ  الاغار  أظخار  بصغام  وذلك  الحارع  سطى 
أزقم السططئ الاابسئ فطرغضا، بالعةعم سطى تةمسات 
المظافدغظ، سطى جسر الرغظس شغ وجط بغروت، وسطى 
جاتئ  وسطى  خعر،  شغ  السطط  جاتئ  شغ  تةمسعط 
الظعر شغ ذرابطج، وسطى طظطصئ بضفغا، ربما إلبئات 
أربك  الاغ  المسادلئ  شغ  خسإ  رصٌط  وأظعط  العجعد، 
الئرغطاظغ  المعشث  لصاءات  أن  سطماً  سظاخرعا.  التراك 
ورئغج  سعن،  طغحال  الةمععرغئ  رئغج  حمطئ 
الئرلمان ظئغه بري، ورئغج تضعطئ تخرغش افسمال 

جسث الترغري، وصائث الةغح السماد جعزغش سعن.
أطا داخطغاً سطى خسغث لئظان، شإن السططئ الاغ ق تأبه 
لخسعبئ تال الظاس، وربما َتُسثُّ ظفسعا ظةتئ بحضٍض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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صال طثغر المظاعب السعداظغئ: ق غسصض أن غضعن تطمغث 
الخش افول أجاس طصرر له تفر ٢٣ جعرة طظ الصرآن 
إضاشئ إلى افتادغث والفصه، وأحار إلى أظه ق غعجث 
أطر رباظغ بضبرة صراءة الصرآن، وصال الصراي إن اهللا صال 

َر ِمَن الُْقْرآِن﴾. لطظئغ وختاباه ﴿َفاْقرَُءوا َما تَيََسّ
وصال أغداً خقل طثاذئاه طظئر "جعظا" افتث الماضغ، 
فسمار  طظاجئئ  غغر  المظاعب  شغ  الفصه  جرسئ  إن 
لغج  الثغظ  شغ  الفصه  تسطغط  أن  إلى  وظعه  الاقطغث، 
إجئارغا سطى الساطئ، واسائر أن وجعد اآلغات وافتادغث 
شغ المظاعب السطمغئ غغر ختغح، لةعئ أن عظاك ذقبًا 
غغر طسطمغظ، إضاشئ إلى أن اآلغات شغ المظاعب تدسش 

الثلغض السطمغ بتسإ وجعئ ظزره.
سطى الثغظ أضبر طظ اإلظصاذ  ترغص  إظه  وصال الصراي 
ألش طرة، وأضاف "ترغخعن سطى الثغظ أضبر طظ تةار 
الثغظ"، وأضث أن عةعم سطماء الثغظ سطى طا غصعطعن 
إلى  وأحار  غثغفعط.  أو  غبظغعط  لظ  تشغغرات  طظ  به 
ضرورة إدخال الفظعن والمعجغصى والمسرح بالمظاعب...
طظ المسطمات أن المظاعب وبغصئ الخطئ بععغئ افطئ، 
وتحضض ساطق طعما شغ إسثادعا وتربغاعا، وطظ بط 
شالاساطض طسعا ق غثدع لاخرغتات ذائحئ وطعاصش 
ظض  شغ  طسعا  غاساطض  أن  إلى  تتااج  وإظما  طظثشسئ، 

أوضاع عادئئ بسغثا سظ الاحظب واقظفسال وبسغثا سظ 
اقجاةابئ في جعئ.

طظعةغ  غغر  ضقم  عع  المظاعب  طثغر  به  تفعه  طا  إن 
رضعا  صث  وأطباله  شعع  بخطئ،  لطمظعةغئ  غمئ  وق 
طئاحرته  سظ  افسثاء  غسةج  طا  بأظفسعط  غاعلعا  أن 
طا  غاتمطعن  وعط  المظاعب،  سظ  اإلجقم  إبساد  طظ 
غارتإ سطى ذلك طظ إضقل لطمسطمغظ سظ الخراط 

المساصغط وتترغش لسصغثتعط.
عع  والسئبغئ  اقرتةال  سظ  تةرد  لع  تاى  الاشغغر  عثا 
دلغض سطى صخعر ظزر الصائمغظ سطغه، تغث إن السمطغئ 
الاربعغئ عغ سمطغئ طسصثة المعضعسات طرضئئ السظاخر، 
ق غضفغ لاطعغرعا تثف طفردات طظ المصررات، شعغ 
والمةامسغئ  الاربعغئ  والئغؤئ  المسطط،  بصاشئ  تحمض 
المتغطئ، وطظعب الافضغر، وافعثاف الاربعغئ، ودرجئ 

اقظاماء، وتأبغره شغ المرتطئ الاغ تمر بعا افطئ.
سطى طثغر المظاعب أن غظاعب ظعةا سمطغا خادصا وأن 
غساصغ السئر طظ افطط الاغ وخطئ إلى صمئ الاسطغط 
الغعم ضغش غغرت طظاعةعا بطرق اتاراشغئ طعظغئ، طبض 
تثرغج  وأجالغإ  وذرق  طتاعى  تطعغر  شغ  أطرغضا 
ضض طظ السطعم والرغاضغات طظث أن شعجؤئ شغ السام 
اقخطظاسغ  الصمر  السعشغاغ  اقتتاد  بإذقق  ١٩٥٧م 
جئعتظغك. وطظث ذلك السعث خدسئ طظاعب الرغاضغات 
بشرض  واقجاعادات  الاشغرات  طظ  لسثد  أطرغضا  شغ 
وغمضظ  المادة.  عثه  شغ  الطقب  أداء  ورشع  الاطعغر 
بط  الساغظات  شارات  إلى  الاشغغر  شارات  تصسغط 
شغعا  الثسعة  ظعرت  الاغ  البماظغظات  بط  السئسغظات 
صعغئ لطاطعغر، شفغ عثه الفارة ظعر تصرغر "أطئ شغ 
خطر" (a nation at risk) سام ١٩٨٣، أعط وبغصئ سظ 
الاسطغط شغ أطرغضا خقل السصعد الماضغئ، وعع الثي 
غآضث أن طحضقت افطئ افطرغضغئ شغ الاسطغط ترجع 
افضادغمغئ  المساعغات  اظثفاض  إلى  افولى  بالثرجئ 
لططقب، وإلى تثظغ ظعسغئ الاسطغط، وأحار أغدا بأخابع 
شغ  الاصارغر  طظ  سثد  وواضئه  ظفسه.  لطمسطط  اقتعام 
تقعا   ،Agenda for Action طبض  الرغاضغات  طةال 
طساغغر  وبغصئ  بط   ،(Everybody Counts) تصرغر 
العبغصئ  وعثه  المثرجغئ،  الرغاضغات  وتصعغط  طظعب 
تثرغج  تطعغر  سطى  الئالس  افبر  لعا  ضان  افخغرة 
الرغاضغات شغ طثارس الاسطغط السام شغ أطرغضا. وظطئ 
الطةظئ الاغ أخثرت تصرغر "أطئ شغ خطر" طظسصثة تاى 
ظعاغئ الصرن السحرغظ، ذلك الاصرغر طعث أغدا لزععر 
الثطعة الاغ رجمعا الرئغج بعش سام ١٩٩٠ بسظعان 
أطرغضا سام ٢٠٠٠ اجاراتغةغئ لطاسطغط المادمظئ الضبغر 

طظ اتةاعات اإلخقح الاغ ظادى بعا تصرغر ١٩٨٣.
ق غسصض أن غضعن تفرغس طظاعب الاسطغط طظ اإلجقم 
عع المحضطئ العتغثة الاغ تساعجإ التثغث الماضرر 
شغ  الةععرغئ  افخرى  المحاضض  سظ  بسغثًا  سظعا 

السمطغئ الاسطغمغئ، وإظما عع اجاةابٌئ طئاحرٌة لمطالإ 
الصعطغ  افطظ  طةطج  تعخغئ  ذلك  وطظ  خارجغئ، 
افطرغضغ الاغ ظّخئ سطى شرض تشغغر طظاعب الاسطغط 
إلى  الماثغظغظ  وخعل  وطظع  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ 
وغغرعا  والاسطغط  الاربغئ  وزارات  شغ  السطغا  المظاخإ 

طظ العزارات ذات الاأبغر شغ تعجغه افطئ.
الئقد  شغ  الاسطغط  طظاعب  سظ  اإلجقم  إبساد  إن 
دول  ضئره  تعلى  تثغث  صثغط  طثطط  اإلجقطغئ 
الئشغ الرأجمالغئ، وبثلئ ضض جئغض لطمج تصائصه 
غاسطص  طا  جغما  ق  بمسالمه،  الظاحأ  الةغض  وتةعغض 
ضغثعط  وشدِح  اإلجقم،  فعض  سثاوتعط  بئغان  طظه 
وطضرعط، وبغان شدض عثه افطئ وتمغُِّجعا سظعط شغ 

سصغثتعا وظزام تغاتعا.
ووزرائعا  طةاطسعا  لسان  سطى  أطرغضا  جاعرت  لصث 
الئقد  شغ  الاسطغط  طظاعب  باشغغر  بالمطالئئ  وإسقطعا 
الةعاد  سظ  غاتثث  طصرر  أي  وإبطال  اإلجقطغئ، 
سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  وإلشاء  والئراء  والعقء 
أولغاؤعط  لعط  واجاةاب  الترطغظ.  بقد  شغ  المظضر 
ضض  شغ  وتمبغق  ورجما  وطصاقً  ضاابًئ  بثلك  شطالئعا 
طا  أسغظظا  بأم  ظرى  واآلن  المااتئ...  اإلسقم  وجائض 

غتثث شغ السسعدغئ ظاغةئ ذلك.

ظفسه  وغفرض  المظاعب  تشغغر  طعضعع  غصتط  لماذا 
السعدان،  تقتص  الاغ  اقصاخادغئ  افزطات  طع  بصعة 
الساططغظ  أتث  المظاعب؟  تشغغر  ظفصات  تسث  أغظ  شمظ 
بالمآتمر  طثاخطاه  خقل  صال  الضااب  ططابع  بإتثى 
طساتغض،  المظاعب  تشغغر  أطر  إن  لطمظاعب:  الختفغ 
إغفاء  طظ  الاربغئ  وزارة  تامضظ  لط  الغعم  إلى  وأظه 
لعثا  الثاطج  الخش  ضاإ  ذئاسئ  باضمطئ  الاجاطاتعا 
السام، طآضثًا سطى أن ذلك افطر غاططإ أطعاقً ضثمئ 
المظاعب،  طثغر  سظعا  تتثث  الاغ  بخعرته  إلظةازه 
طحغرًا إلى أن تضطفئ أصض ضااب ق تصض سظ ٢٥٠ جظغعًا، 
افطر  وإظما  حغء  سمض  تساطغع  ق  العزارة  إن  وصال 

غاططإ دسمًا سالمغًا.
 ظسط إظه الثسط السالمغ الثي غفرض أجظثته بصعة، 
الاسطغط  طظاعب  تشغغر  سطى  أطرغضا  إخرار  غثفى  وق 
طظ  المقغغظ  طؤات  وإظفاصعا  المسطمغظ،  بقد  شغ 
الثوقرات طظ أجض إظةاح طعماعا، طا غثل سطى أعمغئ 
عثا الفسض طظ أجض ضمان ظحأة جغض طسطط ق غسطط 
طظ اإلجقم حغؤًا، غسغح سطى سادات وصغط المةامع 
الشربغ، وغآطظ بأن الاتدر عع اتئاع خطا الشرب شغ 
ضض حغء وأن الثسعة إلى سعدة اإلجقم شغ المةامع 
والثولئ عغ دسعة لطرجسغئ والاثطش، وغآطظ بفضرة 
"الشاغئ تئرر العجغطئ"، وق طسرشئ لثغه بمساظغ إظصاذ 

الئحرغئ طظ الزطمات إلى الظعر.
شعض بسث عثه افدلئ طظ ضقم سظ افعثاف المرجعة 

طظ وراء تسثغض طظاعب الاثرغج؟!
اآلغات  إبساد  غائظى  الثي  والاترغش  الاشغغر  عثا 
وافتادغث وتدمغظ الشظاء والمعجغصى والمسرح شغ 
طظاعب الاسطغط عع ترب سطى اإلجقم، وتظفغث فجظثة 
خارجغئ لقساثاء سطى جغادة افّطئ واجاصقلعا واظامائعا 
وخخعخغاعا، شاقجاةابئ له اجاسقم ق تصض خطعرته 
سظ اقجاسقم لطسثو شغ المسرضئ إن لط غضظ أخطر، 

وتمضغٌظ له طظ الاتّضط شغ أخّص الثخعخغات.
إن الاحعغح والاحضغك الثي غمارجه طثغر المظاعب 
شغ السعدان طظ أول غعم وخض شغه إلى طظخئه غةإ 
سثم السضعت سطغه وإق لتصظا بئاصغ بقد المسطمغظ 
افجظثة  ذات  المظاعب  تشغغر  لثسعات  اجاةابئ  الاغ 
افطرغضغئ ظاعرة السثاوة لثغظ اهللا رغط أظظا ظسطط أن 
المظعب المعجعد عع أغدًا ق غعِجث الشاغئ طظ تثرغج 
شغه،  وافتادغث  اآلغات  وجعد  رغط  المسطمغظ  أبظاء 
الشاغئ  عغ  الاغ  اإلجقطغئ  الحثخغئ  غعجث  ق  شعع 

طظ الاسطغط شغ ظض دولئ الثقشئ الشائئئ.
غرضعن  افسثاء  غةسض  لظ  الثطغر  الاظازل  عثا  إن 
بالعصعف سظثه، شصث صال اهللا تسالى: ﴿َولَن تَْرَضى َعنَك 
الَْيُهوُد َوالَ الّنََصاَرى َحّتَى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِّنَ ُهَدى اّبِ 
ِمَن  َجاءَك  الَِّذي  َنْعَد  ْهوَاءُهم 

َ
أ اّيََبْعَت  َولَئِِن  الُْهَدى  ُهَو 

 ﴾َوالَ نَِصيٍر ٍّ ِ الِْعلِْم َما لََك ِمَن اّبِ ِمن َو

وعغؤات  حفاشغئ  السغاجغ  ظزاطعا  شغ  غعجث  وق 
سطى  لمتاجئاعا  وصاظعظغئ  دجاعرغئ  وطرجسغات 
وصاض  الــتــروب،  خــعض  شغ  ووتحغاعا  عمةغاعا 
جعرغا،  شغ  تفسض  ضما  المقغغظ،  وتعةغر  المثظغغظ، 
شغه  صغمئ  وق  ُطسائث  شــردي  شغعا  التضط  شظزام 
حئغه  الةعئ  عثه  طظ  وعع  والمساءلئ،  لطُمتاجئئ 

بافظزمئ السسضرغئ الثضااتعرغئ.
اجاماع  بسث  جعرغا  شغ  تثخطئ  روجغا  أّن  وطسطعم 
الروجغ  بالرئغج  أوباطا  السابص  افطرغضغ  الرئغج 
لاثخطعا  وضان   ،٢٠١٥ السام  طظ  أغطعل  شغ  بعتغظ 
ضان  أْن  بسث  افجث  بحار  ظزام  بصاء  شغ  افضئر  افبر 

سطى وحك السصعط.
تمطك  شعغ  ضالاعا،  روجغا  شغ  أطرغضا  وجثت  لصث 
وشغ  الطشاة،  جصعط  تمظع  الاغ  التاجمئ  الصعة 
لثلك  فطرغضا،  المصطصئ  البعرات  تثة  ضسر  طصثورعا 
الخراع  أطاضظ  شغ  صّعتعا  ووّظفئ  أطرغضا،  اجاشطاعا 
الفاات  طظ  حغء  ُطصابض  طخالتعا،  لثثطئ  المثاطفئ 

وبسخ الصعاسث السسضرغئ.
وتتصغصعا  روجغا  اجاثثام  شغ  أطرغضا  أشــاد  وطــا 
لسغاجاتعا الثارجغئ وجعد خفاغظ تمااز بعما روجغا 
غآعقظعا لطاثخض شغ الخراسات الصائمئ شغ المظطصئ؛ 
أطا الخفئ افولى شعغ تعاشصعا طع أطرغضا شغ ُطتاربئ 
اإلجقم تتئ ُطسّمى ُطتاربئ (اإلرعاب)، وأطا الخفئ 
شغ  طعصسعا  سطى  التفاظ  شغ  ذمسعا  شعغ  الباظغئ 
طخالح  باأطغظ  بالصغام  ورضاعا  الثولغ،  المعصش 
الثولئ افولى لصاء إبصاء وجعدعا الفاسض شغ المةامع 
الثولغ، وضعن روجغا دولئ رأجمالغئ شق غدغرعا أْن 
تصعم بعثه افدوار الصثرة ضّث الحسعب ذمسًا بالئصاء 

إلى جاظإ أطرغضا شغ المسرح الثولغ.
سطى  الترب  أسطظئ  ُطةرطئ  سثوة  دولئ  روجغا  إّن 
وعغ  صئض،  طظ  الحغحان  شغ  والمسطمغظ  اإلجقم 
غةعز  ق  لثلك  أطرغضا،  سظ  سثائعا  شغ  تثاطش  ق 
بسخ  تفسض  ضما  طسعا  السقصات  إظحاء  شغ  الاعاون 
الترضات اإلجقطغئ! ضما ق غخح إصتاطعا شغ صداغا 
افطئ، وطظ غفسض ذلك تتئ أغئ تةئ طظ التةب شصث 
الغعم  شروجغا  ذلك  وشعق  ُتشافر،  ق  جرغمًئ  ارتضإ 
دولئ خثغصئ تمغمئ لثولئ غععد، ُتظّسص طسعا أطظغًا 
شغ أجعاء جعرغا، وتمظع أي سمض سسضري غساعثف 
طعاصع دولئ غععد شغ شطسطغظ المتاطئ، ولصث اجامع 
سحرات  بئعتغظ  ظاظغاعع  غععد  ضغان  وزراء  رئغج 
المرات شغ السظعات الصطغطئ الماضغئ لاعتغث افعثاف 
واضح  الخطغئغ  روجغا  تصث  أّن  ضما  الثولاغظ،  بغظ 
شغ افسمال السسضرغئ الاغ غصعم بعا الةغح الروجغ 
شغ جعرغا، شالئطرغرك افربعذضسغ ظعرت له خعر 
الئخمئ  ُغدفغ  وعع  السعرغئ  تمغمغط  صاسثة  شغ 

الخطغئغئ سطى طسارك الةغح الروجغ شغ جعرغا.
لصث تتّعلئ روجغا بالفسض إلى سخا غطغزئ بغث أطرغضا 
بعراتعط،  تثة  وتضسر  المسطمغظ،  ظععر  بعا  تةطث 
وتثسط ذشاتعط، وتطشغ إرادة الاشغغر لثغعط، وتئغث 

خدراءعط، وُتحّرد طقغغظعط، وُتحّائ حمطعط...
غثدسعا،  ولظ  أبثًا،  غساسطمعا  لظ  المسطمغظ  لضّظ 
وجعادعط  بإغماظعط  خاطثغظ  خابرغظ  وجغزطعن 
تاى غساأخطعا حأشئ سثوعط طظ الروس وافطرغضان 

 وطظ واقعط

روجغا تتعلئ إىل سخا 
أطرغضغئ غطغزئ لةطث الحسعب

السسضري  الاثخض  تاقت  افخغرة  اآلوظئ  شغ  تجاغثت 
بطثان  وشغ  طدطربئ،  إجقطغئ  بطثان  شغ  الروجغ 
لحرضئ  ُطرغئئ  أظحطئ  وظعرت  إجقطغئ،  غغر  أخرى 
طظعا  سثة،  دول  شغ  "شاغظر"  ُتسّمى  روجغئ  أطظغئ 
جعرغا ولغئغا والسعدان وأوضراظغا وأشرغصغا العجطى 
شغثغع  اظاحر  ٢٠١٩/٩/١٩م  شفغ  وطعزطئغص؛ 
إجراطغ ُطرّوع سطى وجائض الاعاخض غزعر شغه سظاخر 
طظ "شاغظر" غصعطعن باجاةعاب جظثي جعري شّر طظ 
تغث  شزغسئ،  وتحغئ  بأجالغإ  السسضرغئ  الثثطئ 
جباه  وتسطغص  أذراشه،  وتصطغع  رأجه،  بصطع  صاطعا 
بالمصطعب، بّط ترصعا جباه، ولسئعا برأجه ضرة صثم، 
ولط ُتظضر التضعطئ الروجغئ التادث لضّظعا صالئ بأّظعا 
غغر طسآولئ سظ تخرشات حرضئ "شاغظر" بتةئ أّظعا 

حرضئ خاخئ.
"شاغظر"  حرضئ  أّن  المراصئغظ  لثى  المسروف  وطظ 
الروجغ  الرئغج  طظ  ُطصرب  روجغ  حثص  أّجسعا 
بعتغظ، وتصعم بأسمال ُطساظثة لطةغح الروجغ شغ 
بالمعّمات  الصغام  وتاعّلى  شغعا،  تسمض  الاغ  الثول 

الصثرة الاغ ق تصعم بعا الةغعش الرجمغئ.
لحرضئ  تصغصغ  اطاثاد  عغ  "شاغظر"  حرضئ  أّن  وغئثو 
بسث  أسمالعا  تعصفئ  الاغ  افطرغضغئ  ووتــر"  "بقك 
أسمالعا  سقصئ  تعل  الدةئ  وإبارة  أطرعا،  اشاداح 
ُطساءلئ  بــّط  وطــظ  افطرغضغئ،  بالثولئ  اإلجراطغئ 
وجعدعا،  طحروسغئ  طثى  سظ  لطتضعطئ  الضعظشرس 
إلى  وتعرغبه  السمض،  سظ  الاعصش  إلى  اضطّرعا  طّما 
تعلئ  الاغ  الروجغئ  "شاغظر"  ضحرضئ  أخرى  حرضات 
"بقك  حرضئ  بعا  تصعم  ضاظئ  الاغ  ظفسعا  المعام 

ووتر".
سطى  صثرتعا  أبئائ  صث  الروجغئ  "شاغظر"  حرضئ  إّن 
الصغام بافسمال افطظغئ الصثرة شغ أطاضظ سثة، وشغ 
عثه افبظاء ُتصاتض سظاخرعا المرتجصئ إلى جاظإ صعات 
سمغض أطرغضا الصعي شغ لغئغا خطغفئ تفار شغ طتغط 
السّراج  صعات  ضث  الشرب  ذرابطج  الطغئغئ  الساخمئ 
الُمعالغ فوروبا، وذلك بسث أْن سةجت صعات تفار سظ 
وصال  لطسّراج،  المعالغئ  المطغحغات  دشاسات  اخاراق 
سطى  تسطغصًا  الشرب  ذرابطج  طظ  لغئغعن  طسآولعن 
وإن  روجغ"،  لشجو  تاسرض  لغئغا  "إّن  "شاغظر":  أسمال 
صاظعظغئ  غغر  بأسمال  تصعم  ظفسعا  الروجغئ  التضعطئ 
تفار  لخالح  لغئغ  دغظار  ططغار   ١١ ضطئاسئ  لغئغا  شغ 

لغحاري السقح طظ روجغا.
جرائط  ُطسزط  باشطغئ  الروجغئ  التضعطئ  وتصعم 
أطاضظ  وتتثغث  باثطغط  تصعم  ضما  "شاغظر"،  حرضئ 
سمطعا، وتأذن لسظاخرعا بالثخعل إلى طظاذص خاضسئ 
الطرف  شاشخ  أطرغضا  وأّطا  ظفسه،  الروجغ  لطةغح 
سظ أسمالعا غغر الصاظعظغئ فّظعا ُتتّصص لعا طخالتعا، 
وتثخقت  السسضرغئ  روجغا  تثخقت  ضض  أّن  وواضح 
افجث  بحار  طبض  أطرغضا  سمقء  لخالح  ضاظئ  "شاغظر" 

وخطغفئ تفار.
افطظ،  طةطج  شغ  دائمًا  طصسثًا  تمطك  الاغ  شروجغا 
طظ  الامطص  تساطغع  الفغاع  الظصخ  تص  وتمطك 
وجرائط  جرائمعا  سطى  الثولغ  المةامع  ضشعط 
جغحًا  وتمطك  "شاغظر"،  حرضئ  طبض  افطظغئ  حرضاتعا 
وتسط  الخراع  طظاذص  شغ  لطاثخض  غآعطعا  صعغًا 
لمساسثته،  تاثّخض  الثي  الةاظإ  لخالح  المسارك 
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جغر تجب الاترغر/ وقغئ السعدان طسغرة بسث خقة الزعر غعم البقباء ٢٠١٩/١١/١٩م رشداً لسسغ التضعطئ 
لطاعصغع سطى اتفاصغئ جغثاو، وصث اظططصئ المسغرة طظ المسةث الضئغر بمثغظئ ظغاق - تاضرة وقغئ جظعب دارشعر 
وذاشئ تعل السعق الضئغر بظغاق تغث ضان عااف المسغرة "ق إله إق اهللا... الثقشئ وسث اهللا" و"ق دغمصراذغئ 
وق سطماظغئ... بض خقشئ إجقطغئ"، وصث جئصئ المسغرة طثاذئئ بالمسةث الثي اظططصئ طظه المسغرة صثطعا 
افجااذ/ طتمث جاطع (أبع أغمظ) طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان بغظ طظ خقلعا طضاظئ 
المرأة شغ اإلجقم وضغش أظعا طخعظئ بأتضام رب السالمغظ شغ العصئ الثي جسطاعا جغثاو جطسئ رخغخئ شغ 

طتاولئ غائسئ لمساواتعا بالرجض... عثا وصث تفاسض الةمععر طع المسغرة بالعااشات والاضئغر والاعطغض.

حزب التحرير/ والية السودان
يسير مسيرة بنياال رفضًا التفاقية سيداو
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أشخح طتمعد الةظغث، المسغظ تثغبًا طظ 
أشخح  العزراء،  لرئغج  ظائئًا  التعبغغظ 
المثظغئ،  الثولئ  طخططح  سظ  طرة  فول 
تغث أضث شغ لصاء جمسه طع وزراء الظصض، 
واإلدارة المتطغئ، والثثطئ المثظغئ، "أن 
لاظفغث  المآجسات  طظ  السرغع  الاةاوب 
السغاجغ  المةطج  رئغج  تعجغعات 
طضاشتئ  سطى  الترص  غسضج  افسطى 
شغ  والمدغ  الحفاشغئ  وتسجغج  الفساد 
الفساد  طظ  خالغئ  طثظغئ  دولئ  بظاء 
والمفسثغظ. طظ جاظئه صال بغان ختفغ 

غساثثطعن  وعط  ضاطض  سام  ذعال  التعبغعن  بصغ  لصث  الغمظ:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ 
لفزئ الثولئ التثغبئ طمّظغظ افتئاع بأظعط جغصغمعن دولئ تتضط باإلجقم. وبصعا غاضامعن سطى طخططح 
الثولئ المثظغئ طفدطغظ اجاثثام لفزئ الثولئ التثغبئ. وعثه عغ المرة افولى الاغ غفخح شغعا طسآول 
المثظغئ  الثولئ  أن  إلى:  الئغان  ولفئ  طعاربئ.  دون  خراتئ  طثظغئ  دولئ  إصاطئ  التعبغغظ  ظغئ  سظ  رجمغ 
عغ طخططح تضط غربغ غثل سطى دولئ ق طضان لطثغظ شغ أتضاطعا وتحرغساتعا وصعاظغظعا، بض غسائسث 
وغارك الثغظ لفشراد إن حاءوا تثغظعا وإن لط غحاءوا شق ضغر. وعثا طا غطمسه طظ غصرأ الرؤغئ الاغ أصرعا 
غظضحش  أن  حسرة  لضط  تعاج  وق  حغؤا  لضط  غسظغ  أق  التعبغغظ:  الئغان  وجاءل  افسطى.  السغاجغ  المةطج 
سطى  أغام  جعى  تظصخ  ولط  افول  ربغع  حعر  شغ  الغمظ  شغ  طثظغئ  دولئ  إلصاطئ  الاثطغط  سظ  المساعر 
شغ  الغمظ  بتضط  جئصضط  وطظ  إظضط  بالصعل:  الئغان  وخاط  تثالفعه؟!  تاى    اهللا  رجعل  بمعلث  اتافالضط 
السعء وإصخاء حرع اهللا تاسابصان! فن الثولئ المثظغئ عغ الثولئ السطماظغئ الاغ شغعا التاضمغئ لغسئ هللا 
وق تتضط بما أظجل اهللا، وعغ حر طساطغر وذاغعت ولغسئ طظ اإلجقم شغ حغء، وغترم أخثعا وتطئغصعا 
والثسعة إلغعا أو المطالئئ بعا أو طساظثتعا. وإن الثقشئ عغ ظزام التضط شغ اإلجقم، شطغسمض أعض الغمظ 

طع تجب الاترغر إلصاطاعا ودتخ الثولئ المثظغئ الاغ غسعصعا الشرب شغ غمظ اإلغمان والتضمئ.

زظى بعا! ولط غضافعا بعثا الئظث طظ اقتفاصغئ، شالتئض 
سطى  بالعقغئ  طاسطصئ  أخرى  بظعد  إلصرار  الةرار،  سطى 

المرأة شغ الظضاح وغغره، وأطعر بغظ ذلك ضبغرًا.
إّن اتفاصغئ جغثاو عغ اساثاء جاشر سطى أسراضظا وأخص 
خخعخغاتظا، وتتث جاشر لبصاشاظا السمغصئ الاغ ترشخ 
والماراضط  العائض  بالرخغث  بط  أوقً،  بفطرتعا  الفةعر 
لثى افطئ طظ طفاعغط المتاشزئ سطى ظصاء المةامع 
وذعر التغاة الساطئ. وعغ اصاتام آلخر تخعظظا الاغ 
ذالما داشسظا سظعا بأرواتظا وأطعالظا، شإن ظةتئ - ق 
طزطط،  اجاماسغ  ظفص  شغ  جظثخض  شإظظا   - اهللا  جمح 
ق غزعر شغ آخره أي ضعء، إذا لط غاترك المسطمعن 
تترضاً جادًا وواسغاً لعصش ضرة البطب الاغ تضئر غعطاً بسث 
غعم، وذلك بالسمض طع الساططغظ الةادغظ إلصاطئ خقشئ 
المسطمغظ التصغصغئ الباظغئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

أن  المسطمغظ  جمغع  طظ  والططإ  الثاام،  وصئض 
صاذساً، وغظئثوعا ظئث الظعاة، أوّد أن  غرشدععا رشداً 
أبّغظ أبرز المثاذر المارتئئ سطى تفسغض اتفاصغئ السعر 
الجطان  عثا  شغ  المسطمغظ  تغاة  سطى  وآبارعا  عثه، 
الثي خق طظ جططان اإلجقم الثي غطئص ضااب اهللا 

: سج وجض وجظئ ظئغه طتمث
جععلئ  بسئإ  الجواج  سظ  المسطط  الحئاب  سجوف   .١
العخعل إلى الظساء طظ غغر ضعابط السصعد الحرسغئ، 
وطا  طظعا  ظعر  طا  الفعاتح  طظ  ذلك  سظ  غظاب  وطا 

١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع   ٤ افتث،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
المتعر  تتالش  "ذالإ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/١٢/١م) 
السراصغ السئئ باجاصالئ ضض طظ رئغسغ الثولئ وطةطج 
الظعاب، بغظما دسا آخرون إلى تحضغض تضعطئ تضظعصراط بسث 
تصثغط رئغج العزراء سادل سئث المعثي اجاصالاه، وجط 
وضان  الصاطى.  طظ  المجغث  وجصعط  المزاعرات  اجامرار 
رئغج العزراء السراصغ سادل سئث المعثي صثم السئئ ضااب 
اجاصالاه رجمغا إلى الئرلمان، وصالئ طخادر شغ طضائه إظه 

ترأس جطسئ ذارئئ لمةطج العزراء لمظاصحئ اقجاصالئ. وذضر بغان خادر سظ المضاإ السئئ أن المةطج واشص 
سطى اقجاصالئ، لضظ ق غجال غاسغظ أن غستإ الئرلمان دسمه له شغ جطسئ تسصث افتث لاضعن اقجاصالئ رجمغئ. 
وورد شغ الئغان "أضث رئغج طةطج العزراء أن التضعطئ بثلئ ضض طا بعجسعا لقجاةابئ لمطالإ المازاعرغظ 

وتصثغط تجم اإلخقتات.. داسغا طةطج الظعاب إلى إغةاد التطعل المظاجئئ شغ جطساه المصئطئ"."
لاثطغر  حسئٍعط،  رصاب  سطى  وجطَّطاُعط  الفاجثة  الطشمئ  بعثه  جاءت  الاغ  الضاشرة  أطرغضا  إنَّ   :

ط

ططئ، وُتراصُإ افتثاث،  طا لط تساطع آلئ تربعا الصثرة طظ إظةازه، عغ ُطسافغثة طظ وجعدِعط شغ السُّ
شإن َظةَتعا شغ صمع الازاعرات بالتضِّ افطِظغِّ َشِئعا، وإن َشِحطعا شإظعا جَاسَمُث لقذاتِئ بِعط - ضما عغ 
ارع لعط - واجائثال آخرغَظ بِعط غسَامرُئعَن الثغاظَئ  سادُتعا شغ طساططئ َخَثِطعا وأذظاِبعا سظث رشخ الحَّ
إلى  والاَّتاُضُط  الضاشرة،  الِثغمصراذغِئ  َظئُث  إق  ُحُروِرعط  طظ  المسطمغَظ  ُغظِصَث  ولظ  ِئ..  افطَّ أسثاء  وِخثَطَئ 

َحرعِ اِهللا تسالى الثي شغه افطُظ والضراطئ اإلظساظغَّئ.

الحرسغئ،  بافتضام  اقلاجام  طظزعطئ  وتثطغر  بطظ، 
بالصعاظغظ  اقلاجام  طظزعطئ  طتطعا  تطئ  أن  بسث 

العضسغئ السائثة.
٢. زغادة أسثاد السعاظج طظ الظساء القئغ ق غةثن 
بغعت  شغ  طساصرات  ضجوجات  سظعظ  غئتث  طظ 
الجوجغئ ضجوج أولى أو باظغئ أو بالبئ أو رابسئ، وخغر 
لعا أن تحارك شغ بقبئ أرباع رجض أو ظخش رجض أو 

ربع رجض طظ أن تمر سطغعا السظعن دوان زواج.
والرساغئ  العقغئ  شغ  لتصه  افجرة  رّب  شصثان   .٣

والثشاع سظ حرشه وسرضه.
أن  بسث  المسطمغظ  لثى  افجري  اقجاصرار  زسجسئ   .٤
غطسئعا ضض طظ الرجض والمرأة  تدطرب افدوار الاغ 

شغ إدارة افجرة.
٥. زغادة الفةعة بغظ المسطمغظ وأتضام دغظعط، بسث 

أن تط اخاراق آخر تخعظعط...
سطى  جغثاو  جاةطئعا  الاغ  افخطار  تسثاد  أردظا  ولع 
عثا  وجسظا  لما  المةامسغ  وظسغةظا  وبظاتظا  أبظائظا 
وخخعخا  جمغسا  بالمسطمغظ  ظعغإ  ولضظا  المصام، 
أبظاء الترضات اإلجقطغئ وغغرعط طظ طفاغظ وصداة 
وطثرجغظ وخطئاء أن غعئعا طسظا شغ تمطاظا إلبطال 
طفسعل عثا الستر الثئغث المسمى جغثاو، طامبطغظ 
َ َال يُِضيُع  صعل التص تئارك وتسالى: ﴿َواْصرِبْ َفإِنَّ ابَّ

 ﴾ْجَر الُْمْحِسننَِي
َ
أ

١٦٠٠ لغرة لئظاظغئ لطثوقر، شغظثشع الظاس لئغع الثوقرات 
الاغ شغ أغثغعط، لاسعد طظزعطئ الفساد طظ المخارف 
والئظعك والخراشغظ شاةمع الثوقرات طظ أغثي الظاس 
غسعد  تاى  الغعم  ذلك  غثعإ  إن  شما  بثسٍئ،  بصغمٍئ 
الثوقر إلى تعالغ ٢٠٠٠ لغرة لئظاظغئ، لاضسإ طظزعطئ 

الفساد شرق الثوقر دون رصغإ أو تسغإ.
ضض ذلك طآحراٌت لاساطض السططئ وأزقطعا، بمعاشصئ 
طظ أجغادعط افطرغضان، طع التراك؛ ترعغٌإ وتسعغٌش 
تظدب  تاى  وأرزاصعط،  الظاس  أصعات  سطى  وضشٌط 
الطئثئ شغ ططئت أطرغضا وسمقئعا، الاغ ق غسائسث 
أظعا تظازر دخعل طعجط الحااء والئرد وافططار طما 

غدسش تاى الساتات الئاصغئ والعجعد شغعا.
لضظ المسعل سطغه، أن عثه افطئ الاغ اظاحر شغعا رأٌي 
ساٌم بإزالئ الطئصئ الفاجثة طظ الةجائر، إلى السراق، إلى 
لئظان، المسعل أن تاظئه إلى أظعا تتااج لصغادٍة جغاجغئ 
دجاعرغٍئ  طسالط  ذا  طحروساً  تتمض  طثطخٍئ،  واسغٍئ 
تدغع  شق  عثى،  سطى  تسغر  غةسطعا  طما  واضتٍئ، 
جععدعا وتدتغاتعا جثى، وخاخًئ طع تثخض الثول 
المساسمرة الاغ ق ترغث لعثه التراضات أن تسغر شغ 
وطع  واقجاشقل،  الاثخض  سظ  بسغثًا  طساصغط  ذرغص 
تضاٍم وجططاٍت لعا أجسام بحٍر وصطعب حغاذغظ لغج 
 لعا سمٌض إق ظعإ الظاس وخثطئ أجغادعا الثولغغظ

شغ  تخرته  تغظ  التراك،  بسخ  إضساف  شغ  ظسئغ 
غصطع  ضان  الثي  الطرصات،  صطع  وطظسئ  الساتات، 

أوخال الئطث بض تاى تظصقت السغاجغغظ والظعاب...
عثه السططئ القطئالغئ طا زالئ تمارس الاسعغش، شطط 
تصط بمحاورات رجمغئ لاسمغئ رئغج التضعطئ، وعثا 
ُغَسثُّ طثالفًئ صاظعظغًئ لصاظعظعط العضسغ، إضاشئ إللصاء 
أجماء لمرحتغظ لرئاجئ العزراء والثي بات طظ العاضح 
أظعا لادغغع العصئ، بض إن السططئ تساثثم أدواتعا 
الفساد،  طظزعطئ  طظ  ججء  عغ  الاغ  الظصابات،  طظ 
غعطغظ،  أو  لغعم  المتروصات  تجوغث  صطع  شغسطظعن 
شغربك ذلك الظاس والتراك، لما شغ ذلك طظ تعصغش 
لضض الئطث، وق جغما ظصض المعاد الشثائغئ، الاغ باتئ 
الحائسئ الرائةئ شغعا أظعا جاظصطع، وأن الظاس غةإ 
أن غثجظعا المعاد لبقبئ أو أربسئ أحعر. بط غزعر اتفاق 
طفاجأ بغظ عثه الظصابات ووزغرة الطاصئ شغ السططئ 

المساصغطئ ظثى الئسااظغ، وتسعد المتروصات لطسعق!
السعق  طعضعع  غعمطعن  وأزقطعا  السططئ  إن  بض 
السعداء لطثوقر شغ الئطث، الثي وخض لتث ٢٢٠٠ لغرة 
لئظاظغئ طصابض الثوقر، طا أبر سطى غقء السطع، واظاحار 
اقتاضار، واظثفاض الصغمئ الحرائغئ لطغرة بغظ أغثي 
الظاس، بط شةأة تروج الحائسات طظ السططئ وأزقطعا 
وق جغما تجب إغران شغ لئظان أن السسر جغظثفخ إلى 

تامئ: َتراك لئظان: ترضئ دولغٌئ، وترعغإ حارعٍ، وتسعغش جططٍئ

طمارجات الادغغص الممظعب وخاخئ طظ عغؤئ تترغر 
الحام وذراسعا السغاجغ (تضعطئ اإلظصاذ).

شصث بات المترر شغ ضض غعم غظام سطى صرار وغختع 
أظاس  طظ  الةغعب  طضء  عع  العتغث  والعط  آخر  سطى 
غغر  طظ  الظاس  طظ  افطعال  وجتإ  اإلشصار  اتارشعا 
غسمظ  ق  الثي  بالصثر  إق  طخالح،  صداء  أو  رساغئ 
ططرصئ  بغظ  تسغح  شاةثك  الةعع،  طظ  غشظغ  وق 
طظعةغئ  شغ  افطظغات  رسإ  وجظثان  السغح  حزش 
لط تارك صعت غعم أو طعرد دخض إق وأجعجت سطغه 
بض  حغء،  وق  الشاز  وق  العصعد  غسطط  شطط  تضاد؛  أو 
طحعث  شغ  وتدغغص  صرارات  إجتاف  طظ  الثئج،  تاى 
والارتط  الرساغئ  ق  الةئاغئ  تضعطات  لطثاضرة  غسغث 
أذعان  شغ  شغساعي  المةرطئ،  افظزمئ  أغام  سطى 
الظاس ظطط الفخائض وتضعطاتعا الضرتعظغئ طع ظطط 
غرضعن  الظاس  شارى  غفعصعا،  بض  وأجعجته  الظزام 
العاصع  طظ  الثقص  طصابض  لعط  غرجط  تض  بأي 
اقجاصرار،  طظ  بظعع  ظطه  شغ  وغسغحعن  المأجاوي 
التض  بأبعاب  الظزام  لسعدة  افجعاء  تعغؤئ  وبالاالغ 
شغ  وتئاع  الادتغات  شادغع  افطرغضغ،  السغاجغ 
جعق الظثاجئ الثولغ وغصطع الطرغص سطى طحروع 

خقص افطئ وقت جاسئ طظثم.
شغا أعض الحام الخابرغظ المتاسئغظ، خثوا سطى غث 
جططاظضط  واجاسغثوا  المعازل  عثه  وأوصفعا  الزالط 
بالثطاء،  رجمامعه  الثي  ذرغصضط  وأتمعا  المسطعب 
شصث اصارب التئض ضبغرا طظ افسظاق والمرتطئ ترجئ 
والعضع جث خطغر، شالظةاء الظةاء وشروا إلى اهللا إظا 

لضط طظه ظثغر طئغظ.
َعْرُضَها  وََجّنٍَة  ّبُِكْم  ّرَ ّمِن  َمْغِفَرٍة  إِلَى  ﴿َوَسارُِعواْ 

 ﴾ْت لِلُْمّتَِقيَن ِعّدَ
ُ
ْرُض أ

َ
َماَواُت َواأل الّسَ

طظ المخططتات الاغ ألخصئ ببعرة الحام المئارضئ 
طآاطرة  بض  طآتمر  ضض  شغ  سطغعا  الارضغج  وتط 
أوائض  ذرح  الثي  السغاجغ  التض  طخططح  قتصئ 
ضّئار  وطضر  أطرغضغ  بإغساز  جظغش  طآتمر  شغ  البعرة 
ذراسغ  إتثى  طظ  لطسططئ  (جطمغ)  باظاصال  غصدغ 
الظزام  سطى  بالمتاشزئ  الباظغئ  الثراع  إلى  أطرغضا 
صث  تضعن  وبعثا  والسسضرغئ،  افطظغئ  بمآجساغه 
بعرة  أتقم  وتظعغ  ظفعذعا  بصاء  أطرغضا  ضمظئ 

صاطئ سطى المظزعطئ الثولغئ بأضمطعا.
تعجم  أن  أردت  إن  أظك  التروب  أبةثغات  طظ  إن 
له  وصّجم  تططساته  جصش  له  خفخ  شصط  سثوك، 
رأس  سطى  غفاوضك  الاةارة  بطشئ  شغخئح  عثشه 

المال بثل أن غضعن الافاوض سطى عاطح الربح!
عضثا تاساطض افظزمئ طع حسعبعا وخاخئ بسث بعرات 
سطى  افظزمئ  أجطئئ  شصث  السربغ؛  بالربغع  جمغ  طا 
والظعار  الطغض  طضر  وطضرت  ورجطعا،  بثغطعا  أدواتعا 
إلى  وتعخطعا  طسارعا  وتترف  البعرات  تماطغ  تاى 
ظصطئ الخفر، وصث برز ذلك جطغا شغ بعرة أعض الحام، 
الظزام  إجصاط  شتعاه  سالغا  السصش  ضان  أن  شئسث 
العثف  تصجغط  سطى  السمض  تط  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ 
طظ خقل صغادات شخائض طأجعرغظ غروجعن سظ ذرغص 
وباذظه  الرتمئ  شغه  ظاعرعا  طخططتات  المحرسظغظ 
إظصاذه،  غمضظ  طا  إظصاذ  طبض:  طظ  السثاب  صئطه  طظ 
الدررغظ؛  وأخش  الحرغظ،  وأععن  الثطاء،  وتصظ 
بمصاجات المخطتئ السصطغئ المرتئطئ ارتئاذا سدعغا 
بسعق الظثاجئ الثوقري، شاتعل الصاال طظ العةعم 
بأطعال  طضئق  أخئح  الثي  المترر  واظاصض  الخث،  إلى 
الثاسمغظ طظ خروج سطى الظزام إلى جطعة الفخائض 
وبثأت  بسصطغاه  واحاشطئ  الظزام  حابعئ  الاغ 

الادغغص املمظعب طظ لعازم شرض 
التض السغاجغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر جالط أبع سئغثةـ 

تامئ ضطمئ السثد: "جغثاو" تصاتط آخر تخعظظا

ال حل للعراق إال بكنس الطغمة الفاسدة برمتها 
وإقامة حكم اإلسالم

تعاشث إلى طصر الرئاجئ شغ طثغظئ رام اهللا أضبر طظ ٣٥٠ (إجرائغطغًا) إلتغاء الغعم السالمغ لطاداطظ طع الحسإ 
الفطسطغظغ والثي غخادف الثضرى السظعغئ لخثور صرار الاصسغط طظ افطط الماتثة غعم ٢٩ تحرغظ الباظغ 
١٩٤٧ وضان شغ اجاصئالعط سثد طظ الصادة الفطسطغظغغظ وسطى رأجعط جئرغض الرجعب أطغظ جر الطةظئ 
المرضجغئ لترضئ شاح وطتمث المثظغ سدع الطةظئ المرضجغئ ورئغج لةظئ الاعاخض طع المةامع (اإلجرائغطغ) 
الطصاء  تثطض  وصث  والثغظغئ،  والمةامسغئ  السغاجغئ  الحثخغات  طظ  وسثد  الصداة  صاضغ  العئاش  وطتمعد 
سثد ضئغر طظ الضطمات فسداء ضظغسئ ورؤجاء جمسغات وطآجسات طةامسغئ تمتعرت تعل ضرورة إظعاء 
اقتاقل وإصاطئ الثولئ الفطسطغظغئ وإتقل السقم وتتمغض الغمغظ (اإلجرائغطغ) بصغادة ظاظغاعع طسآولغئ 
تعصش المفاوضات وإشحالعا بثرائع طاسثدة، ضما أضثوا سطى رشدعط لقدساء (اإلجرائغطغ) بشغاب الحرغك 
شغ  الراغئغظ  لضض  التصغصغ  الحرغك  سئاس  طتمعد  الرئغج  رأجعا  وسطى  الفطسطغظغئ  الصغادة  تمبض  تغث 

تتصغص السقم وإظعاء الخراع بتسإ العشث (اإلجرائغطغ).
: إن طا تاسمث السططئ إغفاله وعغ جادرة شغ خغاظاعا، عع أن ضغان غععد عع ضغان غاخإ ق شرق 
بغظ غمغظه وغساره ووجطه، وأظعط وإن اخاطفعا شغ براطةعط السغاجغئ، شإظعط طافصعن سطى السمض لثثطئ 
ضغاظعط وتصعغاه وتفر أطظه، وضطعط صاطئ وطةرطعن، شالمةازر شغ تص أعض شطسطغظ ضاظئ صئض إظحاء 
الغمغظ واجامرت بسث إظحائه وضاظئ شغ تضط الغسار واجامرت بسث تظتغه. وإن ضان الغسار غرى أظه أخث 
٨٠٪ طظ افرض المئارضئ وعع غثسغ (السقم) شإن الغمغظ غرغث أن غسغطر سطى طا تئصى طظعا وعع غسطظ 
الترب. إن ظظ السططئ أن الغسار أو العجط شغ ضغان غععد أو الثول الضئرى وخاخئ أطرغضا ترغث خغرًا فعض 
شطسطغظ عع اظاتار جغاجغ. شأطرغضا والشرب أجمع غثسمعن عثا الضغان المست وغتمعظه، ألغسعا عط الثغظ 

أوجثوه لغضعن خط دشاع طاصثطاً لعط وخظةرًا طسمعطا شغ خاخرة افطئ، غمظع ظعداعا وإصاطئ دولاعا؟!

كيان يهود كلهم مجرمون ال فرق فيهم بين يسار ويمين

الحوثيون يطالبون بالدولة المدنية 
التي تقصي الدين وال تحكم بما أنزل اهللا!

شغ إذار الاعاخض الثي غصعم به تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان طع افوجاط السغاجغئ واإلسقطغئ، وحرائح 
المةامع لطافاسض التغ طع افطئ، إلغخال شضر التجب لطظاس، صام وشث طظ التجب بإطارة افجااذ/ طتمث جاطع (أبع 
أغمظ) طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، غراشصه افجااذ/ إبراعغط طحرف، سدع المضاإ 
اإلسقطغ لطتجب، غعم اقبظغظ، بجغارة افجااذ/ سبمان طغرغظغ، رئغج تترغر ختغفئ الاغار، شغ طضائه بالختغفئ، 
تغث ضاظئ الجغارة بعثف طث جسعر الاعاخض والظصاش والتعار شغ المسالةات والرؤى وافشضار الاغ غصثطعا التجب 
لفطئ، ودور اإلسقم شغ الاساذغ طع إخثارات وشسالغات التجب، وصث دار ظصاش سمغص شغ ذلك، اتفص شغه العشث 
طع افجااذ/ سبمان أن تاضرر طبض عثه الجغارات. وصث رتإ افجااذ/ سبمان باجاداشئ التجب شغ برظاطب تظزمه 

الختغفئ، ضما أحاد افجااذ/ سبمان بالظحاط اإلسقطغ المضبش الثي غصعم به التجب لطاعاخض طع الظاس.

وفد من حزب التحرير/ والية السودان
يزور األستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار
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افربساء ٧ طظ ربغع اآلخر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٤ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٦٣

١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع   ٣ السئئ،  (روغارز،  طعصع  ظحر 
سحرات  "حارك  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/١١/٣٠م) 
غعم  طسغرة  شغ  الةجائرغغظ  المتاةغظ  طظ  اآلقف 
المصررة  الرئاجغئ  اقظاثابات  بإلشاء  لطمطالئئ  الةمسئ 
وغارك  التاضمئ  الظثئئ  تاظتى  أن  إلى  المصئض  الحعر 
السثغث  حعثتعا  الاغ  والمسغرات،  السغاجئ.  الةغح 
عغ  الةجائر،  أظتاء  طثاطش  شغ  والئطثات  المثن  طظ 
الاعالغ  سطى  وافربسعن  التادي  افجئعسغ  اقتاةاج 

طسآولغظ  وجةظ  بعتفطغصئ  السجغج  سئث  المثدرم  الرئغج  سظ  الاثطغ  سطى  التاضمئ  الظثئئ  أجئرت  لترضئ 
ضئار. وغحضض الجخط الماعاخض لطترضئ اقتاةاجغئ اآلن تتثغا ضئغرا لطةغح الثي ضشط طظ أجض تظزغط 
اقظاثابات شغ ١٢ طظ دغسمئر ضاظعن افول باسائارعا السئغض العتغث لضسر الةمعد بغظ السططات وترضئ 
المسارضئ الاغ تفاصر إلى صغادة. وردد المتاةعن خقل تترضعط شغ وجط الةجائر الساخمئ غعم الةمسئ 
عااشات طظعا “ق لقظاثابات” و“أذطصعا جراح المساصطغظ” وحسارات تطالإ الةغح باقباساد سظ السغاجئ. 
ظض  شغ  الاعتر  زاد  الباظغ،  تحرغظ  ظعشمئر  طظ  جابص  وصئ  شغ  رجمغا  اقظاثابغئ  التمطئ  اظطقق  وطظث 
المجغث طظ المزاعرات واقساصاقت وأتضام جةظ ذعغطئ شدق سظ وصعع طظاوحات بغظ الحرذئ وطتاةغظ 
المثدرم  الرئغج  أن  اتدح  بسثطا  حئاط  شئراغر  شغ  اقتاةاجات  وبثأت  افربساء.  غعم  الئطثات  إتثى  شغ 

بعتفطغصئ غساجم الارحح لفارة رئاجغئ جثغثة".
: إن المطالئئ بإلشاء عثه اقظاثابات الثغمصراذغئ، وتاظتى الظثئئ التاضمئ، وأن غارك الةغح 
السغاجئ؛ عغ ططالإ شغ طتطعا. لضظ غةإ أن غختئعا المطالئئ بإصاطئ تضط اإلجقم شغ ظض دولئ 
بعا  الاغ  وعغ  المطالإ،  عثه  تتصص  الاغ  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم، 
الثظغا  شغ  والسآدد  السج  ظظال  وشغعا  بئقدظا،  السئث  سظ  وأذظابعط  المساسمرغظ  الضفار  غث  ظصطع 

والفقح والظةاح شغ اآلخرة.

"اساصطئ  ٢٠١٩/١٢/٠١م)  ١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع   ٤ افتث،  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
أراضان  وقغئ  طظ  الثروج  غتاولعن  ضاظعا  الروعغظةا،  طسطمغ  طظ  حثص   ١٠٠ ظتع  طغاظمار  شغ  السططات 
غربغ الئقد، والاغ تحعث طظث أضبر طظ ساطغظ تمطئ سسضرغئ غصعدعا الةغح التضعطغ راح ضتغاعا اآلقف 
طظ طسطمغ الروعغظةا. وظصطئ وضالئ أظئاء أراضان، السئئ، سظ طخادر لط تسمعا، أن السططات شغ طغاظمار 
ألصئ الصئخ سطى طا غجغث سطى ٩٦ طسطما طظ الروعغظةا، الةمسئ، بالصرب طظ حاذأ حاظةبار شغ طظطصئ 
طظ  الاةارغئ.  الساخمئ  حرق)  (جظعب  غاظشعن  طثغظئ  إلى  العخعل  غتاولعن  وعط  غرب)،  (جظعب  أغغاروادي 
جاظئه، تعصع الظاحط الروعغظةغ جع بع طع أن تصعم تضعطئ طغاظمار باعجغه اقتعام إلى المساصطغظ الروعغظةا 
غجال  ق  الةماسغئ  لطعضالئ ذاتعا أن "تعثغث اإلبادة  وأضث  بظشقدش.  صاظعظغغظ طظ  غغر  طاسططغظ  بعخفعط 
طسامرا بالظسئئ لطروعغظةا المائصغظ شغ أراضان". وتتزر تضعطئ طغاظمار سطى المسطمغظ الروعغظةا الاظصض 
داخض وقغئ أراضان ضما تتزر تماطا الثروج طظ العقغئ إلى العقغات افخرى. وطظث ٢٥ آب/أغسطج ٢٠١٧، 
غحظ الةغح شغ طغاظمار وططغحغات بعذغئ طاطرشئ، تمطئ سسضرغئ وطةازر وتحغئ ضث الروعغظةا شغ إصطغط 
أراضان (راخغظ). وأجفرت الةرائط المسامرة سظ طصاض آقف الروعغظةا، تسإ طخادر طتطغئ ودولغئ طاطابصئ، 
شدق سظ لةعء صرابئ ططغعن إلى بظشقدش، وشص افطط الماتثة. وتسائر تضعطئ طغاظمار الروعغظةا "طعاجرغظ 

غغر ظزاطغغظ" طظ بظشقدش، شغما تخظفعط افطط الماتثة بـ"افصطغئ افضبر اضطعادا شغ السالط".
وتترطعط  جمغسا  المسطمغظ  طداجع  تصخ  بأن  ضفغطئ  وتثعا  الروعغظةا  طسطمغ  طساظاة  إن   :
ُه  ِمْ َى  اْشَ ِإَذا  ؛  ِ َ َ اْل َمَُل   ْ ُِفِه َوَتَعا  ْ ِه ِ اُح َوَتَ  ْ ِه ادِّ َتَ ِفي   َ ِمِ ْ ُ اْل «َمَُل  الرجعل:  غصض  أشطط  الظعم، 
َّى». شما بالظا ظعاخض تساطغظا أغعا المسطمعن سظ طساظاتعط،  ُ َهِ َواْل َّ ِال  ِ َ َ اَعى َلُه َساِئُ اْل ٌ َتَ ْ ُع
وظاشاشض سظ الطرغص الثي غسغث العغئئ طظا شغ ظفعس أسثائظا؟! الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
طمظ  لعط  وتظاصط  تصعصعط  وتسغث  المسطمغظ  وجمغع  الروعغظةا  جاظخر  الاغ  وتثعا  شعغ  الظئعة، 

ظطمعط. شعطط إلصاطاعا أغعا المسطمعن شعغ واهللا سج الثظغا والفقح شغ اآلخرة.

لطةمععرغئ  رئغسًا  تظخغئه  أطام  السائص  إزالئ  سطى 
سطعغًا  غصئطعن  ق  جعرغا  شغ  والظاس  سطعغًا،  لضعظه 
لرئاجاعط بض طسطمًا. وعضثا عّغأت أطرغضا له افطر، 
وذّلطئ له الخساب، بسث أن واشص سطى السغر طسعا. 
تثرغةغًا  غسمض  شأخث  ذلك.  تظفغث  شغ  بالسغر  وُبثئ 
الحمال،  بجغارة  لطةمععرغئ،  شصام  رئغسًا  لغضعن 
الحسإ  أن  رأى  ولما  الحسئغئ.  باقتخاقت  صام  بط 
أصثم  له،  ظاعرة  طسارضئ  ق  وأن  التاضط،  طع  غسغر 
أجث  تاشر  ترحغح  شاط  سمطغًا،  لثلك  السمض  سطى 
غعم  وُسغِّظ  السعرغئ،  السربغئ  الةمععرغئ  لرئاجئ 
تاشر  أخئح  بط  لقجافااء،  طعسثا  ١٩٧١/٣/١٢م 
أجث رئغسًا لطةمععرغئ السعرغئ، ووصسئ جعرغا شغ 

برابظ أطرغضا طظ جثغث، وعغ ق زالئ إلى الغعم...
ولثلك  اإلظةطغج...  جغطرة  تتئ  ظض  افردن  شإن   ...
لط تةث أطرغضا شغ الحسإ شغ افردن الاربئ الثخئئ 
الاغ وجثتعا شغ جعرغا، شطط غتخض شغ افردن أي 
إق  الطعط  الثولغ،  الخراع  شغه  غزعر  جغاجغ  سمض 
وطتاولئ  بشثاد،  تطش  ضث  تخطئ  الاغ  المزاعرات 
١٩٥٧م،  اقظصقب المفاسطئ طظ المطك تسغظ جظئ 
الاغ اشاسطعا لغطرد بعا بسخ سمقء سئث الظاخر طظ 
الئقد. وطظ عظا ق غسائر افردن أظه صث تخطئ شغه 
أسمال جـغاجـغئ عاطئ تاسطص بالخراع، وإن ضان طظ 
أسزط افطضظئ الاغ غةري سطغعا الخراع بغظ أطرغضا 
باذظ  شغ  المثعطئ  البروة  طظ  شغه  لما  وإظةطارا، 

افرض وتتئ المغاه".
وجغضعن لظا وصفئ بإذن اهللا طع طا ورد شغ الضااب 
أن افردن لط غتخض شغه خراع دولغ وإن ضان طظ 

أسزط افطضظئ الاغ غةري سطغعا الخراع.

طظزمئ الاةارة الساملغئ
 افعثاف املسطظئ والعثف التصغصغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر شرج طمثوحـ 

الساطئ  اقتفاصغئ  ورغبئ  عغ  السالمغئ  الاةارة  طظزمئ 
لطاسرغفات والاةارة (الةات).

شغ  جظغش  طثغظئ  طصرعا  سالمغئ  طظزمئ  وعغ 
جعغسرا، وعغ المظزمئ السالمغئ العتغثة المثاخئ 
الثول.  بغظ  طا  بالاةارة  المسظغئ  الثولغئ  بالصعاظغظ 
وتدط عثه المظزمئ ١٦٤ دولئ سدعًا إضاشًئ إلى ٢٠ 

دولئ طراصئئ ضما شغ ١ آب/أغسطج ٢٠١٦.
الثخعل إلى عثه المظزمئ ذعسغ وبتاجئ لطافاوض 

طظ أجض السدعغئ.
اظسغاب  ضمان  والمجرضحئ:  المسطظئ  أعثاشعا  طظ 
والترغئ،  والغسر  السقجئ  طظ  صثر  بأضئر  الاةارة 
تضعن  سظثطا  اجاصرارا،  أضبر  تخئح  الاةارة  وجسض 
أظعما  ولع  والمساعطك  المظاب  بغظ  طئاحرة  السقصئ 

شغ دول طثاطفئ، وتصعم بثلك سئر جغاجات سثة:
سثد  سطى  الةمرضغئ  والرجعم  الاسرغفات  خفخ   .١

طظ السطع
٢. تثفغش صغعد الاةارة وبثاخئ الصغعد الضمغئ (ظزام 
العاردات،  سثد  سطى  الثول  تدسه  الثي  التخص) 
طسغظئ.  لسطسئ  بالظسئئ  العاردات  طظ  أصخى  تث  أي 
خمسغظ  طظ  بأضبر  جةائر  اجاغراد  طمظعع  (طبال: 

ططغعن دوقر جظعغا).
وإظحاء  تطعغر  وتسعغقت  طسطعطات  تصثغط   .٣
الثول  تعاشائ  ولثا  افسداء.  لطثول  وطمغجات 
لسدعغاعا طظ أجض الاطعر وسثم الاثطش شغ المةال 

والثثطغ. المسطعطاتغ 
غاط  والثي  المظزمئ  لعثه  الرئغسغ  العثف  أطا 
إخفاؤه شعع شاح أجعاق الثول الفصغرة والظاطغئ أطام 
شغ  والاتضط  لطسغطرة  الرأجمالغئ  والثول  الحرضات 
لثغعن  بتاجئ  الئطثان  عثه  غةسض  طا  افجعاق،  عثه 
تتعغطعا  شغاط  أجعاصعا،  ولتماغئ  السةج  لسث  ضئغرة 
لقصاراض طظ الئظك الثولغ أو خظثوق الظصث الثولغ، 
الصروض  دواطئ  شغ  ضطعا  الئقد  عثه  تصع  وعضثا 
دوقً  افطر  ظعاغئ  شغ  تةسطعا  الاغ  المرضئئ  والثغعن 

تابسئ جغاجغا إلرادة تطك الثول اقجاسمارغئ.
لاصش  الثولئ  إلى  بتاجئ  تضعن  طا  سادة  شافجعاق 
وراء ظمع السعق وتماغاه طظ أن غخئح لسئئ بغث طظ 
تارضج بأغثغعط رؤوس افطعال والمرابغظ وخخعخًا 
افجعاق  غتاضروا  أن  طظ  خعشًا  الئقد؛  خارج  طظ 

والاةارة شغ الئقد وغدسفعا الظاتب الصعطغ والسمطئ 
الثول  غثشع  طا  اقصاخادغئ  افزطات  تتخض  وسظثعا 

ظتع اإلشقس وتسعغط السمطئ وُتعرع إلى الثغعن.
والئظك  عغ  السالمغئ  الاةارة  طظزمئ  شإن  ولثا 
المثثر  البالعث  سظ  سئارة  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق 
غصسمه  طا  سطى  تسااد  الحسعب  غةسض  الثي  والصاتض 
رشع  طظ  وإطقءات  جغاجات  طظ  المساسمرون  لعا 
طظ  افجاجغئ  المعاد  أجسار  تطال  تاى  لفجسار 
تةسض  الاغ  الثخثخئ  وجغاجات  وغثاء،  ذسام 
المساسِمرة،  لطثول  ططضًا  التضعطئ  صطاسات  طسزط 
وغغرعا طظ جغاجات الاصحش واإلشصار لسثاد بسخ 

طظ ربا الثغعن ولغج أخض الثغعن.
طظزمئ  سطى  أطرغضا  تثوس  ضغش  اهللا  غرتمك  اظزر 
(ترغئ  طظعا  المسطظ  والعثف  السالمغئ  الاةارة 
عغ  شعا  الثولغئ)،  الاةارة  وترضئ  اظسغاب  وتسعغض 
تدع الاسرغفات الةمرضغئ سطى الئدائع وتافطئ طظ 
الصعاظغظ الاغ خاغاعا بظفسعا شغعا، سظثطا تاسارض 
بسغث  لتث  غحئه  وعثا  طخطتاعا.  طع  الصعاظغظ  عثه 
سظثطا  الماتثة  افطط  عغؤئ  طع  أطرغضا  تخرشات 
تاسارض طخالح أطرغضا طسعا شافسض طا ترغث ضاربئ 
تخض  ضما  أطظعا  وطةطج  بالعغؤئ  التائط  سرض 

إبان اتاقلعا السراق سام ٢٠٠٣.
وطظ عظا غةإ سطى الظاس ساطئ والمسطمغظ خاخئ 
التثر طظ عثا البالعث اقجاسماري المثثر لطحسعب 

والئطثان والمثطر قصاخادعا وسمقتعا.
إن الثخعل شغ عضثا طظزمات واقجاثاظئ طظ الئظك 
الثول  به  تصعم  الثي  عع  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق 
دوق  المساسمرغظ  بغث  لسئئ  حسعبعا  لاةسض  السمغطئ 
الطقق  إسقن  المسطمغظ  سطى  شإن  ولثا  وحرضات. 
الئائظ طظ عثه المظزمات اقجاسمارغئ لطتفاظ سطى 
والصاطئ  الثئاب  أغثي  طظ  وبقدظا  وبرواتظا  أجعاصظا 

اقصاخادغغظ.
تطاجم  بقدظا،  شغ  الصائمئ  الثول  طظ  دولئ  أي  إن 
شإظعا  طسعا  بالاساون  تسامر  أو  المظزمات  بعثه 
حرغضئ لعا شغ اجاسمارظا وإضساف أجعاصظا وسمقتظا 
ودطار اصاخادظا وخراب بقدظا. شالتثر التثر والئراء 
أذرع  عغ  الاغ  الثولغئ  المظزمات  عثه  طظ  الئراء 

 المساسمرغظ وأدواتعط

بسث أن تتثبظا سظ دخعل جعرغا الخراع ضث الظفعذ 
بسث  الماتثة  العقغات  بغث  لطخراع  ضأداة  اإلظةطغجي 
ضسش طخر السادات ظثضر طا ورد شغ ضااب طفاعغط 

جغاجغئ لتجب الاترغر شغ عثا افطر:
الظاخر  سئث  وضان  افردن.  إق  لقظةطغج  غئص  "...ولط 
غقتصعا شغ افردن، شضاظئ سطى وحك الاخفغئ طظ 
المظطصئ ضطعا، إق أن إظةطارا لط تغأس، وأخثت تسمض 
١٩٦١م  جظئ  جاءت  أن  وطا  افردن.  صاسثتعا:  طظ 
تاى خار لعا صعى تسمض شغ جعرغا، وتةمسئ جمغع 
العذظغ،  والتجب  الحسإ،  وتجب  السغاجغئ،  الصعى 
اقحاراضغ)،  والسربغ  الئسث  (تجبا  أو  الئسث،  وتجب 
تةمسئ ضطعا ضث سئث الظاخر، وضث العتثة، شتخض 
اإلظةطغج  سمقء  وســاد  طخر،  سظ  جعرغا  اظفخال 
سئث  صطئئ  أطرغضا  أن  إق  التضط.  سطى  لطسغطرة 
ترك  أن  بسث  السراق  شغ  التضط  سظ  صاجط  الضرغط 
السمالئ لعا، وجار طع الحغعسغغظ، شُعِجث شغ السراق 
تضط أطرغضغ غاعقه تجب الئسث، وخار غسمض لاشغغر 
السراق،  إلى  لدمعما  وافردن  جعرغا  شغ  افوضاع 
دطحص  شغ  سمقؤعا  شصام  ذلك،  طظ  إظةطارا  شثاشئ 
لطتضط.  جاارة  الئسث  تجب  وجسطعا  طفاسض،  باظصقب 
إق أظه شغ السام ١٩٧١م بسث أن ذعإ تاشر أجث 
إلى طخر ودخض شغ اقتتاد الرباسغ رجع طظ طخر 
إلى جعرغا سطى غغر العجه الثي ذعإ به، شصث ُأصِظع 
لطةمععرغئ  رئغسًا  غخئح  أن  بإطضاظه  أظه  عظاك 
وبثا  الظخغرغئ.  سطعغاه  رغط  سطى  السعرغئ  السربغئ 
آظثاك أن أطرغضا ضاظئ وراء ذلك، وأظعا جاساظثه طا 
دام غسغر طسعا، ضما أن طخر جاةسض جماساعا عظاك 
جغسمطعن  أطرغضا،  ورائعا  وطظ  طخر،  وأن  تآغثه، 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء ١٨

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

مسلمو الروهينجا جرح األمة اإلسالمية النازف 
فمن يحقن دماءهم؟!

تتصغص  إلى  خان،  سمران  باضساان،  وزراء  رئغج  دسا 
بغظ  العدغئ  السقصات  أن  سطى  طحثدًا  إصطغمغ،  جقم 
شغ  السقم  تتصغص  أجض  طظ  تغعغئ  وباضساان  العظث 
جظعب آجغا. وشغ ضطماه أطام الةطسئ الثااطغئ لمآتمر 
طارجاق لسام ٢٠١٩ تعل "السقم والاظمغئ شغ جظعب 
آجغا والحرق افوجط" صال خان "بثقً طظ صاال بسدظا 
بسدا، غمضظظا ظتظ شغ باضساان والعظث، طضاشتئ الفصر 
وتتثغات تشغر المظاخ والةعع". وتّثر المةامع الثولغ 

طظ وجعد طعصش خطغر تةاه الاطعر شغ المظطصئ بسئإ السثوان العظثي، طدغفا أن "عثا العصئ الثي غظئشغ 
أن غاثخض شغه المةامع الثولغ؛ وإق شإن السعاصإ جاآبر سطى السالط بأجره"

: إن تضعطئ باضساان، بصغادة سمران خان، تسسى بضض صعة إلى تطئغع السقصات طع العظث، طظث أن 
تعّلئ السططئ، شغ تغظ إن تضعطئ "طعدي" شغ العظث لط تئث أي بادرة سطى ضئط الظفج، ق شغ جغاجئ 
الصمع الاغ تظاعةعا شغ ضحمغر المتاطئ، وق شغ سثواظعا المسامر سطى المسطمغظ شغ أزاد ضحمغر سئر 
خط المراصئئ والتثود. وبعثه السغاجئ شإن الظزام الئاضسااظغ غحّةع العظث سطى الصغام بالمجغث طظ 
السثوان، ضما ضان ذلك واضتا شغ السصعد السئسئ الماضغئ. بغظما شغ اإلجقم، شإظه ق غعجث جقم دائط 
طع أي دولئ ضاشرة. إن حئه الصارة العظثغئ لط تظسط بالسقم واقزدعار إق سظثطا ضان غتضمعا المسطمعن 
بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى، شاإلجقم عع الثي تّعل العظث إلى المترك اقصاخادي لطسالط. وشغ ظض 
التضط باإلجقم ساحئ جمغع المطض والظتض شغ حئه الصارة العظثغئ بسقم. وسظثطا تشغر ظزام وحضض 
التضط شغعا، غرصئ المظطصئ شغ الفصر. ولضظ طظ خقل عغمظئ اإلجقم، وطظ خقل الثقشئ سطى طظعاج 

الظئعة وتثعا، شإظه جغاط الصداء سطى اقضطعاد والزطط والفصر الثي اظاعةه الظزام الرأجمالغ.

النظام الباكستاني بقيادة عمران خان
يسعى بكل قوة إلى تطبيع العالقات مع الهند المجرمة!

مظاهرات في الجزائر
للمطالبة بإلغاء االنتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر
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