
اصرأ شغ عثا السثد:
- السعدان والئثغض المرتصإ ...٢

- رغط الاجام المسارضئ والفخائض بالصرارات الثولغئ المةتفئ 
  طا زالئ روجغا والظزام غرتضئعن المةازر بتص أعض الحام ...٢

- الظفاق الشربغ وازدواجغئ المساغغر ...٣
- الترب سطى اإلجقم السغاجغ

  طظ أولى أولعغات اقجاراتغةغات الشربغئ ...٤
- إلى السطماء وصادة افتجاب والمثاعإ اإلجقطغئ
 ضعظعا أسعان التص وق تضعظعا لطئاذض سعظاً ...٤

شما  ضثلك  ضان  شإن  بأزطئ؟  غمر  السعدان  شسق  عض 
دور  عع  وطا  أجئابعا؟  وطا  افزطئ  عثه  جثور  عغ 
إلى  افزطئ  تتااج  وعض  السعدان؟  شغ  التضعطات 
التطعل  إلغةاد  والسعداظغات  السعداظغغظ  جمع 
والمسالةات؟ وطظ الثي غصش وراء عثه الخراسات شغ 
الةثرغئ  التطعل  عغ  وطا  ظعصفعا؟  وضغش  السعدان؟ 
التال  عثا  طظ  والمثرج  والخراسات  افزطات  لعثه 
صداغا  طظاثى  سظعا  أجاب  افجؤطئ  عثه  الئائج؟ 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أصاطه  الثي  الثوري  افطئ 
الاترغر/ وقغئ السعدان، غعم السئئ ٢٠٢١/٧/٣م، 
جائتئ  بسئإ  اظصطاسه  بسث  اجاؤظاشه  تط  والثي 
السعدان  سظعان:  تتئ  المظاثى  جاء  وصث  ضعروظا، 
إلى أغظ؟ وتتثث شغه ضض طظ: افجااذ جطغمان سئث 
التغ الثجغج سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان، وافجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) 
السعدان.  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص 
"تضعطات  بسظعان:  ورصئ  الثجغج  جطغمان  صثم 
السعدان الماساصئئ واجامرار الفحض"، بغَّظ شغعا أن 
العزراء  رئغج  أضثعا  تادة  أزطئ  غسغح  السعدان 
وتساءل:  ٢٠٢١م،  تجغران/غعظغع  شغ  طئادرته  شغ 
عغ  وطا  افزطئ؟  عثه  إلى  أدت  الاغ  افجئاب  طا 
إلى  تتااج  ق  افزطئ  إن  وصال  تسالةعا؟  الاغ  التطعل 
دراجئ  عع  السطغط  المظعب  وإن  السعداظغغظ،  جمع 
أن  وأضث  لعا.  المسالةات  ووضع  افزطئ  أجئاب 
سصعد،  لسئسئ  العذظغئ  بافظزمئ  ُغتضط  السعدان 
وسسضرغئ،  طثظغئ  تصإ  وبقث  دجاتغر،  ببماظغئ 
ُسصثت  الاغ  اقتفاصغات  وأن  اظاصالغئ،  شارات  وأربع 
ضاظئ  شصث  الافاغئ،  خطر  إلى  الئقد  وتثة  سرضئ 
التضعطات  بغظ  وطساوطات  وطتاخخات،  خفصات 
الصاجط  ضطعا  اقتفاصغات  وأن  المسطتئ،  والترضات 
المحارك بغظعا واتث وعع تصسغط البروة والسططئ، 
أدى إلى اظفخال جظعب السعدان. وأوضح أن تصغصئ 
الخراسات عغ تخفغئ تسابات وخراسات سطى الظفعذ 
وعغ ق تثثم أعض السعدان وق تتض طحاضطعط، إظما 
وأوروبغئ)  (أطرغضغئ  دولغئ  خراسات  سظ  سئارة  عغ 
وأن التضام شغ الثاخض سئارة سظ صطع حطرظب تطةأ 
لطثول اقجاسمارغئ ظظًا أظعا تةث طثرجا. وأن أزطئ 
التضط  وأن  الضض،  ضث  الضض  تعلعا  غاخارع  التضط 
افجااذ  وصال  ضغضئ.  سظ  سئارة  السغاجغغظ  سظث 
الثجغج، لظ غساصغط الزض والسعد أسعج، وإن التض 
وق  سسضرغئ،  وق  طثظغئ  دولئ  شغ  لغج  والمثرج 
طحارضئ، وق شغ تطئغص العبغصئ الثجاعرغئ، ولغج 
غظخطح  لظ  أظه  طآضثًا  العذظغ،  المحروع  شغ  التض 
التال إق بالرؤغئ المئثئغئ الخادصئ أق وعغ اإلجقم 
إبراعغط  افجااذ  صثطعا  الباظغئ  العرصئ  ودولاه. 
الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  خطغض)  (أبع  سبمان 
ُغثرج  "لظ  بسظعان:  ضاظئ  الاغ  السعدان  وقغئ  شغ 
الراحثة  الثقشئ  غغر  الئائج  تالِه  طظ  السعدان 
طا  أن  خطغض:  أبع  افجااذ  وبغَّظ  الظئعة".  طظعاج  سطى 
غتثث الغعم لغج جثغثًا، وإظما عع اجامرار لطظعب 
الطئغسغ  وطظ  السابصئ،  لطتضعطات  ظفسه  الصثغط 
طظاتغ  ضض  شغ  المجرغئ  التالئ  عثه  إلى  ظخض  أن 
ذاتعا،  وافجظثة  السغاجات  لاطئغص  ظاغةئ  التغاة 
وأن التضام ق غرون المثرج شغ غغر الخظثوق الثي 
المثرج  إن  وصال:  المساسمر.  الضاشر  شغه  وضسعط 
السالط  غصعد  طظ  أن  عع  والطئغسغ  اإلجقم،  شغ 
عع  سظثظا  الثي  اإلجقم  فن  المسطمغظ،  ظتظ  عع 
وبثل  التصغصغئ،  المسالةات  وشغه  الثغر  وعع  التص 
ق  ولثلك  طصعدغظ،  أخئتظا  الصادة  ظتظ  ظضعن  أن 
طثرج لطسعدان ولةمغع المسطمغظ بض السالط بأجره 
طا  وأن  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  طظعب  إلى  بالرجعع  إق 
وضسه اهللا تسالى طظ أتضام لمسالةئ طحاضض التغاة 
عغ شسًق طسالةات وق غاخعر أن تضعن عظاك تغاة 
عاظؤئ إق باطئغص عثه افتضام والمسالةات الحرسغئ.

الحرع  فتضام  وشصا  جمغسا  المسطمغظ  صدغئ  عغ 
اإلجقطغ التظغش الثي صدى بأن أرض شطسطغظ عغ 
أرض خراجغئ رصئاعا لئغئ طال المسطمغظ وطظفساعا 
غاظازل  أن  ضان  أغًا  فتث  غةعز  وق  جمغسا  لطمسطمغظ 
شعغ  اإلجقطغئ  افرض  تسرغش  وضثا  طظعا.  حئر  سظ 
سطغعا  أجطط  أو  سظعة  المسطمعن  شاتعا  أرض  ضض 
لعط  غآدوظه  خراج  سطى  المسطمعن  خعلح  أو  أعطعا 
أو دخعل أعض الئطث شغ تضط اإلجقم سطى أن غطاجطعا 
وغآدون  اإلجقم  دولئ  تفرضه  الثي  السام  بالظزام 
الةجغئ لطمسطمغظ وغعشعن بحروط الخطح فظه سصث 

واجإ العشاء به واقلاجام بأتضاطه وحروذه.
أرض  عغ  ضما  إجقطغئ  أرض  عغ  شطسطغظ  شأرض 
شطط  (السربغ)  اإلجقطغ  الثطغب  عع  وضما  افظثلج 
الاارغثغ  بالتص  غسمى  طا  أو  تارغثغئ  صغمئ  له  غسث 
شاإلجقم  حرسغئ.  خئشئ  سطغه  اإلجقم  أخئس  أن  بسث 
جاء ظاجثاً لةمغع السصائث والمفاعغط السابصئ له وضثا 
جاء طاتغا لةمغع السقصات الفاجثة والسادات الةاعطغئ 
الئالغئ. لصث خاغ اإلجقم التغاة ضطعا خغاغئ جثغثة 
لط غسث عظاك أي اسائار لشغره طظ افدغان أو السصائث 
أو المفاعغط السابصئ له أو المئادئ وافظزمئ القتصئ، 
جعاء احاراضغئ حغعسغئ أو رأجمالغئ دغمصراذغئ، وق 
 َ ْ َتِغ َغ ْ صغمئ لعا أطام أتضام اإلجقم السزغمئ. ﴿َوَمن َي
َن﴾. اِسِر َ ْ َو ِ اْآلِخَرِة ِمَن ا

ُ ْسَالِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُھ َو اْإلِ
اهللا  به  تضط  شما  التغاة،  حآون  ضض  شغ  هللا  والتضط 
الاجم به جمغع الظاس فظه التص وطا سثاه الئاذض، صال 
َالُل  ّقِ ِإالَّ الضَّ

َ ْ ْعَد ا َ قُّ َفَماَذا  َ ْ ُكُم ا ُّ ُ َر َّ تسالى: ﴿َفَذِلُكُم 
ى ُتْصَرُفوَن﴾. بظاء سطى عثه المفاعغط افجاجغئ شغ  َّ

َ
َفأ

اجاةثاء الضفار 
أم تترغك الةغعش؟

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

طتاوقت شاحطئ لجرع ضغان غععد الظةج 
يف جسث افطئ اإلجقطغئ الطاعر

إن اإلجقم تاشر سطى المرأة وضرطعا وتّرم اجاشقلعا 
بتخظ  وتماعا  بض  وذعارتعا،  سفاعا  سطى  وتاشر 
والطعارة،  السفئ  تغاة  لعا  ضمظئ  افتضام  طظ 
غةإ  سرضا  افول  المصام  شغ  المرأة  جسض  شاإلجقم 
لطمرأة  سمض  أي  اإلجقم  تّرم  ضثلك  غخان،  أن 
راشع  شسظ  افزغاء،  سرض  طبض  أظعباعا،  شغه  ُتساشض 
بظ رشاسئ صال: «َونََهانَا ملسو هيلع هللا ىلص َعْن كَْسِب اْألََمِة إِالَّ َما َعِملَْت ِبَيِدَها، 
أتمث. أخرجه  َوالنَّْفِش»  َوالَْغْزِل  الَْخْبِز  نَْحَو  ِبأََصاِبِعِه  َهكََذا  َوَقاَل 
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ضطمئ السثد

افطظ  طةطج  السعداظغئ  الثارجغئ  وزغرة  خاذئئ 
قتثاذ  تساةثغه  ٢٠٢١/٧/٨م  الثمغج  غعم 
تظاولئ  تغث  اإلبغعبغ،  الاسظئ  ضث  جثغئ  خطعات 
سطى  الضاربغئ  وآباره  الظعدئ  جث  طثاذر  طظ  سثدا 
أعض السعدان وضان طما صالاه: "طظ غغر اتفاق تعل 
إلى  الظعدئ  جث  شعائث  تاتعل  السث  وتحشغض  طضء 
السعدان..  جضان  تسثاد  ظخش  سطى  تصغصغئ  طثاذر 
إن وجعد جث ضثط طبض جث الظعدئ بسسئ ٧٤ ططغار 
التثود  طظ  ضغطعطارات  بدسئ  بسث  سطى  طضسإ  طار 
السقطئ  إجراءات  شغ  تظسغص  غغر  وطظ  السعداظغئ 
طئاحرة  خطعرة  تحضض  السث  أدظى  طةامسات  طع 
جغشغر  الظعدئ  جث  شإن  المةامسات..  عثه  سطى 
وجغصطض  الظاس،  طظ  المقغغظ  عآقء  طسغحئ  ذرق 
طساتئ عثه افراضغ الفغدغئ بظسئئ ٥٠٪.. ولضظ 
طا ق غمضظظا صئعله أن تساثثم ذرغصئ طضء وتحشغض 
والتط  المعاذظغظ  عآقء  تروغع  شغ  افتادغئ  السث 
وأضثت  اإلظساظغئ".  تصعصعط  وإعثار  ضراطاعط  طظ 
جث  صفض  شغ  المظفردة  بإرادتعا  صاطئ  إبغعبغا  أن 
طظث  إبغعبغا،  طظ  غظئع  الثي  جاغئ  ظعر  سطى  تضجى 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ بخعرة طظفردة طما 
جفش ضبغرًا طظ افراضغ أجفض الظعر، بط صاطئ شغ 
أوائض تجغران/غعظغع الماضغ وبخعرة أتادغئ أغدًا 
بفاح  جاصعم  أظعا  السعدان  شغ  الري  وزارة  بإخطار 
أجئعسغظ  خقل  طضسإ  طار  ططغار   ٢,٥ لامرغر  السث 
شصط طما تثا بالعزارة أن تثطر سئر اإلسقم الساضظغظ 
سطى ضفاف ظعر جاغئ بإخقء طعاصع جضظعط خقل 
٧٢ جاسئ، ولضط أن تاخعروا صثر الاروغع الثي وصع 
سطى عآقء... وأغدا شغ تمعز/غعلغع الماضغ سمطئ 
إبغعبغا سطى طضء جث الظعدئ لطسام افول بمصثار ٥

ططغار طار طضسإ، طظ غغر أي إخطار طما تسئإ شغ 
اظثفاض طظاجغإ الظغض افزرق شةأة وخروج السثغث 
٣ طظ  فضبر  الثثطئ  سظ  الحرب  طغاه  طتطات  طظ 
أغام شغ طثغظئ الثرذعم سطمًا بأن اآلبار اقصاخادغئ 
وصث  ضئغرة  ضاظئ  ذلك  سطى  ترتئئ  الاغ  والسغاجغئ 

ضان السالط ضطه حاعثًا سطى ذلك.
العزغرة،  سظعا  تاتثث  لط  الاغ  المثاذر  غغر  عثا 
طظطصئ  شغ  زقزل،  طظطصئ  شغ  السث  عثا  أصغط  شصث 
صابطئ  خرجاظغئ  صاسثة  سطى  وطئظغ  السزغط،  افخثود 
التثود  طظ  شصط  ضغطعطارًا   ٢٠ بسث  سطى  لطاحصص، 
السعداظغئ، أسطى طظ الثرذعم بـ١٢٧ طارًا، بارتفاع 
المغاه  ضمغئ  وتخض  افرض،  جطح  سظ  أطاار   ٥٠٥
إلى ٧٤ ططغار طار طضسإ، ولضظ رغط عثه المثاذر، 
طةطج  شغ  اقجاسمارغئ  الثول  اجاةثاء  غظفع  لط 
طظ  إق  العشاض  خاوغئ  العزغرة  رجسئ  شصث  افطظ، 
شغ  التضعطاغظ  إن  بض  لعط.  والاعجض  لفسثاء  الثلئ 
الظزام  وإسطاء  بالاسعغش،  تعاذأتا  والسعدان  طخر 
بط  افول  والمضء  السث  لئظاء  الضاشغ  العصئ  اإلبغعبغ 
الحروع شغ المضء الباظغ، وإلصاء الاخرغتات اإلسقطغئ 
لقجاعقك الثاخطغ دون اتثاذ أي طعصش جاد وصعي 
غطجم إبغعبغا بإغصاف عثا الاعثغث الضاربغ؛ تغث "صال 
الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ، الغعم افربساء، 
إن صغام بقده والسعدان بططإ سصث جطسئ لمةطج 
افطظ لطظزر شغ صدغئ جث الظعدئ ضان ظاغةئ لطاسظئ 
وطتاوقت شرض افطر العاصع طظ جاظإ إبغعبغا، افطر 
الثي أدى إلى تسبر طسار المفاوضات الةارغئ برساغئ 

اقتتاد افشرغصغ". (الحرق اقوجط).
صال  ٢٠٢٠م  تجغران/غعظغع   ٢٢ اقبظغظ  غعم  وشغ 
وشصا  سئاس..  غاجر  المائغئ  والمعارد  الري  وزغر 
أول  وطظث  السعدان  "إن  السعداظغئ،  افظئاء  لعضالئ 
غعم لطافاوض أسطظ دسمه لطصرار اإلبغعبغ بئظاء السث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ  تراطإ  السابص  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ 
٢٠٢٠/٨/١٣ أن دوغطئ اإلطارات وضغان غععد جعف 
وشسق  ٢٠٢٠/٩/١٥م.  شغ  تارغثغا  اتفاصا  غعصسان 
أن  والتصغصئ  سظه،  وأسطظ  الثغاظغ  اقتفاق  عثا  تط 
عع  ضما  جرا  ضاظئ  أن  بسث  الفاتحئ  أسطظئ  اإلطارات 
خثور  سطى  والةابمئ  اآلبمئ  التاضمئ  افظزمئ  دأب 
افطئ اإلجقطغئ الاغ تثثم ضغان غععد وتتاشر سطغه 
طظث صام الضاشر المساسمر باظخغإ عآقء الروغئدات 
تراجا وظعاذغر لثوغقت جاغضج بغضع وضغان غععد 
سطى  والترب  المساسمر،  طخالح  وتماغئ  المست 
اإلجقم، وطظع إصاطئ دولئ اإلجقم دولئ الثقشئ الاغ 

تعتث بقد المسطمغظ.
وشغ عثا السغاق وخض وزغر خارجغئ غععد غائغر قبغث 
شغ  اإلطارات  إلى   ،٢٠٢١ تجغران/غعظغع   ٢٩ البقباء 
شغ  لعزغر  افولى  عغ  غعطغظ،  تساشرق  رجمغئ  زغارة 
ضغان غععد طظث أن أصام الئطثان سقصات دبطعطاجغئ 
السام الماضغ. وظحر قبغث سطى تعغار خعرة له وعع 

سطى طاظ الطائرة واخفا الجغارة بأظعا "تارغثغئ".
لغج غرغئا أن تصغط اإلطارات أو غغرعا طظ طبض طمطضئ 
آل جسعد وترضغا وطخر سقصات طع ضغان غععد جرا 
ظض  أن  بسث  سطغه  الحرسغئ  إضفاء  بعثف  جعرا  أو 
غرغإ  جسط  بأظه  غعخش  وعع  ساطا   ٧٣ طظ  فضبر 
غحسر  وعع  غععد  شضغان  اإلجقطغئ.  افطئ  جسث  شغ 
والمسامر  الثائط  والرشخ  والضره  والسجلئ  بالشربئ 
غتااج  ضتضام  ولغج  ضحسعب  المسطمغظ  طظ  له 
التضام  طظ  ولغج  الحسعب  عثه  طظ  اساراف  إلى 
غتصصه  ولظ  اآلن  تاى  غتصصه  لط  الثي  وعثا  شصط، 
بإذن اهللا؛ ذلك أن صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ 

السودان إلى أین؟!

طدئ أضبر طظ تسع جظعات طظث أن اخاطش الظزام 
شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  باضساان  شغ 
ذلك  وطظث  بعت،  ظفغث  المعظثس  باضساان  وقغئ 
تجب  أرجض  الخثد  بعثا  طةععل!  وطضاظه  التغظ 
تجغران/غعظغع   ٢٩ البقباء  غعم  ضغظغا،  الاترغر/ 
ظغروبغ؛  شغ  باضساان  جفارة  إلى  وشثا   ،٢٠٢١
شغ  الةمسئ  خقة  وسصإ  جراته.  بإذقق  لطمطالئئ 
٠٢ تمعز/غعلغع ٢٠٢١ ظزط تجب الاترغر شغ ضغظغا 
جطسطئ شسالغات إلبراز صدغئ افخ ظفغث بعت ظخرة 
ضما  سظه،  الفعري  باإلشراج  ططالئغظ  له  واجاظخارا 

صام إطام طسةث الاصعى الحغت طتمث سطغ بصراءة الئغان الثي أخثره المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
بسظعان "دسعة إلظعاء اقخافاء الصسري لظفغث بعت شغ باضساان" سطى المخطغظ سصإ اظاعاء خقة الةمسئ.

حزب التحریر/ کینیا
حملۀ وفعالیات للمطالبۀ باإلفراج عن نفید بوت!
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 افربساء ٤ طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ المعاشص ١٤ تمعز/غعلغع ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٤٧

َوشصا لئغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان، شصث اتدح أن الصغادة السغاجغئ 
والسسضرغئ تسغران شغ العقء لطضاشر المساسمر، أطرغضا والخغظ. وغافص ضقعما سطى اجاثثام الصثرات العائطئ 
لئاضساان لطتفاظ سطى الظفعذ افطرغضغ شغ أششاظساان، وأضث الئغان سطى وجعب طظع اجاشقل الصثرات الضئغرة 
لئاضساان، شغ تماغئ التضعطئ افششاظغئ السمغطئ، وطظع تترغر ضابعل. وضثلك رشخ تسغغب التثود، شعغ تغطئ 
أطرغضغئ طثادسئ. وخطص الئغان إلى الصعل: إن تضعطئ باجعا/ سمران لغسئ لثغعا رؤغئ جغاجغئ جعى العقء لطصعى 
المسادغئ لقجقم طبض أطرغضا والخغظ. وبما أن ضسفظا لغج بسئإ ظصص المعارد السسضرغئ واقصاخادغئ، شما الثي 
غمظسظا طظ اتئاع أتضام اإلجقم لاعتغث أششاظساان وآجغا العجطى وباضساان وطا وراءعا شغ ظض خقشئ واتثة؟

طظ  السظغفئ  الدربات  تاطصى  الحام  بعرة  زالئ  طا 
السعري  الظزام  زال  وطا  السثو،  صئض  (الخثغص) 
حسإ  بتص  إجراطه  شغ  غافظظ  أطرغضا  ربغإ  المةرم 
روجغا  زالئ  وطا  والضراطئ،  السجة  غططإ  خرج  أبّغ 
طظ  بتص  المةازر  وترتضإ  المتررة  المظاذص  تصخش 
الطائفغئ  إغران  زالئ  وطا  الحام،  أعض  طظ  حردتعط 
تمارس تصثعا وضراعغاعا سطى حسإ طسطط طسالط 
حعث له الصاخغ والثاظغ بطغئاه، شةاءت بمطغحغاتعا 
الطائفغئ المسئأة بالتصث لُاسضظعط طضان عثا الحسإ، 
بعرة  شغ  افدوار  أصثر  تمارس  ترضغا  زالئ  ق  بغظما 
الحام، عثا الثور الثي جغئصى بصسئ جعداء شغ وجه 
أردوغان، الثي ضطفاه أطرغضا باتاعاء البعرة وترشعا 
أسثاؤعا،  غفسطه  لط  طا  بالبعرة  شفسض  أعثاشعا،  سظ 
المةامع  لصرارات  البعار  تطعغع  شغ  طسامر  وعع 

الثولغ وافطط الماتثة.
ورغط أن صرار طةطج افطظ الثولغ رصط ٢٢٥٤ الثي 
خاغاه أطرغضا لتفر ظفعذعا وطخالتعا شغ جعرغا، 
سطى  دولغئ  وطظزمات  دول  طظ  الةمغع  طع  وتسمض 
إجعاض  بشرض  الحام  أعض  سطى  وشرضه  تطئغصه 
رغط  عثا  صرارعط  غطئصعن  ق  أظعط  إق  بعرتعط، 
إجتاشه بتص البعار وأعطعط، بض غضحش غعطًا بسث غعم 
أظه أتث افلعغات الاغ غطععن بعا الئسطاء ودراوغح 
السغاجئ بغظما غخثروظعا لطرأي السام بثرغسئ تماغئ 

افطظ والسطط الثولغغظ.
إن صرار طةطج افطظ رصط ٢٢٥٤ الثي تئظاه المةطج 
٢٠١٥ افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٨ باارغت  باإلجماع 

والثي تطالإ إتثى شصراته بأن تاثث جمغع افذراف 
ضض الثطعات المقئمئ لتماغئ المثظغغظ، بمظ شغعط 
أن  إق  والمثعئغئ،  والثغظغئ  السرصغئ  الةماسات  أشراد 
وإغران  روجغا  وتطفاؤه  الظزام  غظفثه  لط  الصرار  عثا 
رغط طعاشصئ المسارضئ سطغه والاجاطعا به، ورغط الاجام 

الفخائض وآخرعط عغؤئ تترغر الحام بمدمعن الصرار 
الظزام  أن  إق  الظزام،  سطى  لطمسارك  شاتعط  وسثم 
وتطفاءه طا زالعا طسامرغظ شغ سثواظعط وطةازرعط 
بتص أعض الحام، وآخرعا طةجرة جئض الجاوغئ وطةجرة 
سفرغظ، إق إن ضان المصخعد بالصرار ججءًا طظ الحسإ 
ولغج ضطه! ضتاضظئ الظزام طبًق، الاغ لط غساِث سطغعا 
أتث، طا غفسر أن الصرار وضع ضغ تطاجم به الثول شغ 

تساططعا طع الظزام ولغج لتماغئ المثظغغظ.
ضما أن الصرار ٢٢٥٤ غادمظ دشع المسارضئ والظزام 
تضط  عغؤئ  وإظحاء  واتثة  بعتصئ  شغ  اقظخعار  إلى 
ضاططئ،  تظفغثغئ  جططات  تثعَّل  جاطسئ  اظاصالغئ 
طع  المائادلئ،  المعاشصئ  سطى  تحضغطعا  شغ  وتسامث 
أن  وطع  التضعطغئ،  المآجسات  اجامرارغئ  ضفالئ 
طظعا  طططعب  عع  طا  ضض  وظفثت  واشصئ  المسارضئ 
رغط تتفر البعرة سطى ذلك، إق أن المةامع الثولغ 
أن  طظعا  غرغث  بض  حغء  أي  لطمسارضئ  غصثم  لط 
وغاط  بض  الظزام،  إظااج  إلسادة  دغضعر  طةرد  تضعن 
وعثا  وتطرف،  إرعاب  أظعا  سطى  البعرة  طع  الاساطض 
لظ غدغر البعرة وبعارعا فن أعثاشعط طحروسئ شغ 
إجصاط الظزام المةرم الثي لط غاسرض له الصرار ولع 
بحئه إداظئ خشغرة رغط جرائمه الاغ وبصاعا الثول 
والمظزمات وأجعجة اإلسقم، بض لط غاط الاطرق إلى 
المطغحغات الطائفغئ الاغ حضطعا الظزام واجاعردعا 
طظ إغران وأششاظساان وباضساان تتئ ظزر المةامع 

الثولغ إن لط غضظ بثشع طظه.
الصرار الثولغ ٢٢٥٤ غثسع طمبطغ التضعطئ السعرغئ 
شغ  السرسئ  وجه  سطى  الثخعل  إلى  والمسارضئ 
جغاجغ،  اظاصال  سمطغئ  بحأن  رجمغئ  طفاوضات 
ضمعسث   ٢٠١٦ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  أوائض  طساعثشا 
لئثء المتادبات، سمق بئغان جظغش وتماحغًا طع بغان 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ١٤ المآرخ  الثولغ  الفرغص 
دائمئ  جغاجغئ  تسعغئ  إلى  الاعخض  بعثف   ،٢٠١٥
طعاجمئ  تاط  ظفسعا  السظئ  وشغ  ذلك  وطع  لفزطئ، 

صالعا بصطئ اإلطضاظات المااتئ لثغعط، وبسدعط غرطغ 
عثه  أن  عغ  والتصغصئ  الئائث.  الظزام  سطى  بالقئمئ 
اقظاصالغئ  التضعطئ  اجاةابئ  ظاغةئ  إق  عغ  طا  التالئ 
لطدشعط افطرغضغئ، تظفغثًا لسغاجات خظثوق الظصث 
صخث  طا  والاغ  لعا  وجه  أضطح  شغ  الثولغغظ  والئظك 
بعا إق جسطعط الظسثئ المثظغئ فوقد حغضاغع، تغث 
التضعطئ  تحضغض  تغظ  افطرغضغئ  السفارة  ظحرت 
لط  تعغار  سطى  تشرغثة  شغ  خطغرًا  خئرًا  اقظاصالغئ، 
غطص أي اعامام إسقطغ، طفاده أّن السفارة افطرغضغئ 
العزراء  طظ  السثغث  أّن  وبفثر  "ُتسطظ  الثرذعم:  شغ 
طظ  عط  الثجاعرغئ  الغمغظ  أّدوا  الثغظ  السعداظغغظ 
طع  تساوظظا  غاعصش  لط  وأّظظا  الائادل،  براطب  خرغةغ 
السعدان طظ خقل عثه الئراطب ُطططصًا، وجغصفج عثا 

الاساون لطمدغ ُصُثطًا شغ الُمساصئض".
تمثوك  ــعزراء  ال رئغج  أذطصعا  الاغ  المئادرة  إن 
الطرغص   - اقظاصال  وصداغا  العذظغئ  "افزطئ  بسظعان: 
إلى افطام" والاغ ذالإ شغعا أن تضعن له الغث الطعلى 
سطى الصعات الظزاطغئ، والاغ تأخرت ضبغرًا، وضان طظ 
المتامض أن تةث تزاً طظ اقعامام، إذ ضاظئ شغ وصاعا 
ووضسه  أضااشه،  سطى  السعداظغ  الحسإ  تمطه  تغظ 
لتضط  بغاض  سطى  حغضا  وأسطاه  رؤوجــه،  سطى  تاجاً 
اجاظفث  أن  بسث  شصثطعا  ضبغرا  تأخر  ولضظ  السعدان، 
ظخغئه طظ الاأغغث الحسئغ، وشصث رخغثه طظ السظث، 
شئثا ضمظ غظاذح الخثر برأس تاجر تاى طظ الحسر 

شفثخ ظاشعخه، ولط غظض طظ خخمه حغؤاً.
طثاوف  طظ  الطظثظغئ  السرب  ختغفئ  أوردتــه  طا  إن 
السططئ  أصطاب  بغظ  السعدان  شغ  العضع  تعتر  جراء 
اقظاصالغئ، شغ ظض طثاوف طظ اجاشقل بسخ الةعات 
السعداظغ،  المحعث  تسصغثات  لجغادة  افوضاع  لعثه 
وطا قزم ذلك طظ زغارات جرغئ وسطظغئ طائادلئ بغظ 
تضعطاغ السعدان وطخر، وطا جرى طآخرًا طظ ظصاش 
بغظ رئغج أرضان الةغح المخري طتمث شرغث تةازي 
السغادة،  طةطج  رئغج  الئرعان  الفرغص  طظ  ضض  طع 
عغؤئ  رئغج  التسغظ  سبمان  طتمث  أول  الفرغص  وطع 
افرضان، تعل ضغفغئ طةابعئ الئطثغظ لمتاوقت زسجسئ 
اجاصرار افطظ الصعطغ السعداظغ، وتأبغرات ذلك سطى 
بغظ  الثقف  إلى  واضتئ  إحارة  شغ  المخري  ظزغره 
وطظ  ظاتغئ،  طظ  والسسضري  المثظغ  التضط  ذرشغ 
أخرى،  ظاتغئ  طظ  والسسضر  السسضر  بغظ  أخرى  ظاتغئ 
تمغثتغ  طع  المعجاد  وشث  بغظ  السري  الطصاء  شضان 
وبسخ الدئاط طظ الثسط السرغع، بمبابئ الصحئ الاغ 
المراصئغظ  طظ  الضبغر  غرى  تغث  الئسغر.  ظعر  صخمئ 
بصثوم  تعتغ  وأظعا  بسثعا،  طا  لعا  الطصاءات  عثه  أن 

الظسثئ السسضرغئ طظ أوقد حغضاغع شغ السعدان.
غصعل أعض الحام "ق غةرب المةرب إق السصض المثرب"، 
إن عثه الثائرة الحغطاظغئ المصغائ الاغ غراد لظا أن ظثور 
تعلعا طظث (اقجاصقل) وعغ تضط طثظغ شاحض غائسه 
تضط سسضري غاحط، ق بث طظ الثروج طظعا، والافضغر 
بحضض أوجع وبسمص أضئر، إذ المسألئ تاسطص باجاسادة 
عع  إظما  شتسإ،  طتطغاً  أطرًا  لغج  وعع  افطئ،  إرادة 
جئاتئ سضج تغار السغاجئ الثولغئ، والاغ تسةج عثه 
الثوغقت الصطرغئ الاغ خظسعا اقجاسمار سظ العصعف 
ذرغصئ  لثغعا  طئثئغئ  دولئ  طظ  بث  وق  وجععا،  شغ 
اقجاسماري،  الرأجمالغ  الخظثوق  إذار  خارج  تفضغر 

 وعغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

أعطعا  وتحرغث  وتثطغرعا  وصخفعا  تطإ  طثغظئ 
والاآطر سطغعا طع طظ غّثسعن خثاصئ البعرة إلسادتعا 
فتدان الظزام المةرم، بض ضان المئسعث افطمغ دي 
طغساعرا طحارضًا شاسًق شغ سمطغئ اجاسادة تطإ طظ 
طظ  لطثروج  المحردغظ  بمراشصئ  غعطعا  وتئّرع  البعار 
المثغظئ، شأغظ الاجم طةطج افطظ وطظ خطفه افطط 

الماتثة والمةامع الثولغ بصراراتعط المةتفئ؟!
إن السالط أخئح غسطط تصغصئ افطط الماتثة وطةطج 
أطظعا وأظعا أدوات تظفث طثططات أطرغضا وصراراتعا 
الاغ تصش تائق أطام إجصاط الظزام، شعغ طظ تاعط 
لمخالتعا،  اقظخغاع  ترشخ  فظعا  باإلرعاب  البعرة 
وعغ طظ اجاةطئئ جغعش الثول اإلصطغمغئ والضئرى 
طظ  وعغ  اإلرعاب،  طتاربئ  بثرغسئ  البعرة  لمعاجعئ 
جظثت المطغحغات الطائفغئ لمتاربئ الحسإ السعري 
الراشخ لظزاطعا المةرم والمطالإ بإجصاذه، وعغ 
طظ ضطفئ صطر والسسعدغئ وترضغا بأخث دور خثغص 
بعرتعط،  ذرغص  سظ  وترشعط  بعارعا  قتاعاء  البعرة 
بض وحتظ طصاتطغ البعرة خارج الئقد لثثطئ طخالح 

أطرغضا شغ لغئغا وأذربغةان.
طظ غطالإ باظفغث الصرار الثولغ عع أتث ابظغظ: إطا 
ضئاع  وطةطج  الماتثة  بافطط  الظغئ  غتسظ  أظه 
المةامع الثولغ، ولط غصرأ طدمعن الصرار وإذا صرأه 
أجظثات  غظفث  رخغص  سمغض  أظه  وإطا  غفعمه،  لط 
أعض  طظ  المقغغظ  تدتغات  تساب  سطى  الثول 
وحرسغاه ضما  الحام، شالصرار ٢٢٥٤ غسارف بالظزام 
غسارف بالمسارضئ وغاعط البعرة وشخائطعا باإلرعاب 
والاطرف دون الاطرق لطمطغحغات الطائفغئ اإلغراظغئ 
المساعردة طظ حاى بصاع افرض لطثشاع سظ ظزام 
وترشخ  به  تامسك  أطرغضا  لضظ  حسئغًا،  جاصط 
بض  الئقد،  طخغر  تصرغر  شغ  وتصعا  بالبعرة  اقساراف 

تحضض الاتالفات الثولغئ لمتاربئ البعرة.

لصث ضاظئ اقتفاصغات والصرارات الثولغئ جئئًا شغ تراجع 
البعرة واظتسارعا سطى افرض لسثم وسغ البعار سطى 
تصغصئ السخابئ الثولغئ وتصغصئ أعثاشعا، شعصسعا شغ 
طظزماته  سئر  الضاشر  الشرب  لعط  ظخئعا  الاغ  الفثاخ 
الثولغئ وحساراتعا اإلظساظغئ، والثول اإلصطغمغئ وسطى 
رأجعا ترضغا الاغ خثلئ أعض الحام وخثساعط وتئغظ 
أظعا طضطفئ طظ السخابئ الثولغئ باتاعاء البعار الثغظ 
طا  تسطط  بعا  شإذا  تطغفعط  ترضغا  أن  غزظعن  ضاظعا 

ترروه بثطاء حعثائعط فلث أسثائعط.
سطى  الصداء  بسث  أطرغضا  جاظفثه   ٢٢٥٤ الصرار 
البعرة،  سطى  الصداء  شصط  ولغج  البعرغئ  افظفاس 
أعض  ولضظ  أدواتعا،  سئر  له  وتسمض  تمضره  طا  عثا 
الحام جغضعن لعط رأي آخر صرغئًا، سظثطا غظعدعن 
اآلبار  ضض  شغجغطعا  بثؤوه،  طا  قجاضمال  طةثدًا 
الثارجغئ والثخغطئ سطى البعرة وغطغتعا بضض سمغض 
وطرتجق تسطص إلى صغادة بعرة سزغمئ ضبعرة الحام؛ 
سظ  رغمًا  الظزام  إلجصاط  الةاد  السمض  بسثعا  لغئثأ 

أطرغضا وأدواتعا.
الثولغ  الظزام  تصغصئ  ضحفئ  المئارضئ  الحام  بعرة 
اإلجراطغ وأظه غصش طع الطشاة المةرطغظ وغساظثعط، 
والترغئ،  اإلظسان  تصعق  سظ  حساراته  لضض  خقشًا 
الثي  والاظعغر،  والامثن  والثغمصراذغئ،  والتدارة 
أن  لطمسطمغظ  غرغثون  وظطمات  ظقم  إق  عع  طا 
لطاشغغر  ظعدظا  المسطمغظ  ظتظ  ولضظظا  شغعا،  غشرصعا 
ولظ ظصئض بأن ظسعد لطثطش شالبعرة طسامرة طاضغئ 
تساعسإ  طا  جرسان  لضظ  ظسط  تاسبر  ذرغصعا،  شغ 
شاضعن  الزقم  لائثد  جثغث  طظ  لاظعخ  الثروس 
شصط  لطمسطمغظ  ولغج  لطئحرغئ  غدغء  ظعر  طحسض 
اقظتطاط  سخعر  غظعغ  الثي  الاترغر  ظتع  ذرغصعا 
لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  ضظا  ضما  شظسعد  والزطمات، 
ولاسعد افطئ اإلجقطغئ ضسابص سعثعا تتمض رجالئ 
اإلجقم رتمئ لطسالمغظ شاثرج الظاس طظ الزطمات 

 إلى الظعر صرغئًا بإذن اهللا

السعدان والئثغض املرتصإ

ظةتئ أطرغضا بسث جععد تبغبئ، شغ اإلذاتئ بتضعطئ 
خقل  طظ  تحغطغ  شغ  الثغمصراذغئ  الطظثي  جطفادور 
بغظعحغه؛  أوغساع  بالةظرال  شةاءت  سسضري،  اظصقب 
تضعطئ  شأظحأت  السططئ،  إلــى  الرعغإ  الصمص 
دغضااتعرغئ آظثاك باسغغظ أوقد حغضاغع؛ الثغظ عط 
طةمعسئ طظ اقصاخادغغظ تطصعا تثرغئعط شغ جاطسئ 
تحغطغ،  اصاخاد  بظاء  بإسادة  تضطغفعط  وتط  حغضاغع، 
شأظاةئ ضروبا طظ الاثرغإ والاثطغر اقصاخادي. ضان 
العثف طظ اإلذاتئ بالثغمصراذغئ شغ تحغطغ، تسإ 
طا صالاه إدارة الرئغج ظغضسعن ترشغاً: (الصداء سطى 
ضغسظةر،  عظري  لمصعلئ  إحارة  شغ  وذلك  الفغروس)، 
الظجوع  وخش  الثي  الحعغر  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
"إن  شصال:  بالفغروس،  افطرغضغئ  الائسغئ  طظ  لطاترر 
غضمظ  الثطر  عثا  طبض  طع  لطاساطض  افطبض  السئغض 
شغ الصداء سطى الفغروس، وتطصغح أولؤك الثغظ طظ 
ذلك  أن  ظثرك  السثوى".  إلغعط  تظاصض  أن  المتامض 
الافضغر ضان جائثًا وطا غجال شغ ضاشئ أظتاء السالط. "طظ 

ضااب ضغش غتضط السالط لطضاتإ ظسعم تحعطسضغ".
إن ضان عثا افجطعب صث شرض سطى الصارة افطرغضغئ 
الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث  أظه  إق  طئضر،  وصئ  شغ 
تط اجاظساخ ظسثئ طظه طسثلئ ورابغاً لااعاءم طع ضض 
بطث شغ السالط. وصث ضان تصثغر أدولش بغرل طساحار 
الرئغج شراظضطغظ روزشغطئ، طآحرًا لسغاجئ أطرغضا طا 
السغطرة  صال: "إن  تغث  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث 
سطى طعارد الطاصئ العائطئ شغ الحرق افوجط غفرض 
شصثان  وإن  السالط،  سطى  السغطرة  أجاجغئ  بخعرة 
عثه السغطرة غعثد طحروع العغمظئ افطرغضغئ سطى 
السالمغئ  الترب  بسث  تماطاً  تةطى  طا  وعثا  السالط". 

الباظغئ إلى غعطظا عثا.
لافسغر  ضرورغئ  ضاظئ  ظسئغاً  الطعغطئ  المصثطئ  عثه 
الضبغر طظ افتثاث اإلصطغمغئ الاغ تثور تعلظا، وضما 

أظعا تظطئص سطى طا غةري شغ السعدان.
طظ  ــرارات  وص تحرغسات،  طظ  وغخثر  خثر  طا  إن 
التضعطئ اقظاصالغئ، والاغ عغ بمبابئ تضعطئ البعرة 
والاغ ضان المسعل سطغعا تتصغص تططسات البعار، إق أن 
افطعر تةري سضج ذلك تماطًا؛ فن طا أخثرته طظ 
وطخادطئ  لفطئ،  خادطئ  ضاظئ  وصعاظغظ  تحرغسات 
بعا  جغء  اقظاصالغئ  التضعطئ  ضأن  اإلجقم،  لسصغثة 
لمتاربئ اإلجقم. أطا سطى الخسغث اقصاخادي، والثي 
ضان السئإ افجاجغ وراء إحسال حرارة البعرة الاغ 
أجصطئ تضعطئ اإلظصاذ وطا دشع الظاس إلى الثروج 
التغاة،  وضظك  السغح،  ضغص  إق  آظثاك،  الحارع  إلى 
اإلظصاذ  تضعطئ  تظازع  اقظاصالغئ  التضعطئ  عغ  شعا 
الئائثة شغ الفحض، شصث دشسئ عثه التضعطئ الظاس 
غطاق،  ق  جتغما  التغاة  شأضتئ  العقك،  عاوغئ  إلى 
تغث ق تضاد تةث تثغث الظاس غثرج سظ ظطاق غقء 
المسغحئ وضظك السغح وشصثان أبسط الثثطات طظ 
طاء وضعرباء وتردٍّ أطظغ غغر طسئعق واظاحار افوجاخ 
ظطاق  سطى  افولــى  الساخمئ  الثرذعم  ظطئ  تاى 
السالط شغ الاردي الئغؤغ، شصث أخغإ الظاس شغ بادئ 
افطر بالثعحئ ولط غخثصعا أن عثه عغ تضعطاعط 
إلى  تالعط  تتعل  أن  لئبعا  شما  بعا،  جــاؤوا  الاغ 
الغأس، بض إلى اإلتئاط الضاطض، شخسإ سطى الظاس 
إغةاد تفسغر طسصعل لما غصعم به عآقء التضام طظ 
وآخرون  خئرتعط،  صطئ  إلى  الئسخ  شثعإ  إجراءات، 

رغط الاجام املسارضئ والفخائض بالصرارات الثولغئ املةتفئ
طا زالئ روجغا والظزام غرتضئعن املةازر بتص أعض الحام

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ  ــــــــــ
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النظام الباکستانی یستثمر القدرات الهائلۀ لباکستان
کی یحافظ على نفوذ أمریکا فی أفغانستان
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صام المةطج افسطى لظزارات الئةا والسمعدغات المساصطئ بحرق السعدان، بصغادة الظاظر طتمث افطغظ ِترك، 
باخسغث اقتاةاجات ضث التضعطئ، بإغقق الطرغص الصعطغ وخط جضئ التثغث الرابطغظ بغظ طغظاء بعرتسعدان 
وبصغئ أظتاء الئقد. طظ جاظئه تثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، افعض الطغئغظ شغ حرق 
السعدان طظ العصعع شغ طخغثة الضاشر المساسمر، وأوضح شغ بغان ختفغ: أن سطى التضعطئ الصغام بعاجئعا 
شغ رساغئ حآون ضض أعض السعدان بمظ شغعط أعض الحرق وتض طحاضطعط، وضمان إحئاع تاجاتعط افجاجغئ، 
وأن تطشغ ضض طا طظ حأظه تأجغب الفاظ. وأضاف الئغان: أن الصئغطئ لغسئ لاعلغ السططئ وق لاصطث المظاخإ 
لطخراسات.  وإظما جسطعا اإلجقم باب خغر لطظاس، لطاسارف وخطئ افرتام، شق غةعز أن تةسطععا حرًا وذرغصاً 
ضما حثد الئغان سطى رشخ شضرة المتاخخات الةععغئ والمظاذصغئ لاصطث المظاخإ السغاجغئ، أو تض الصداغا 
التغاتغئ، وإظما غصطث الظاس المظاخإ تسإ الضفاءة وافعطغئ بشخ الظزر سظ الطعن أو السرق أو الصئطغئ، وأن 
ُتتض الصداغا سطى أجاس أتضام اإلجقم. وتابع الئغان: ظتثر أعطظا شغ الحرق طظ شضرة التضط الثاتغ وتص تصرغر 
المخغر، شإظعا خظةر المساسمر المسمعم لامجغص السعدان؛ بثأه شغ الةظعب شاظفخض، والغعم غساثثطه التضام 
والسغاجغعن السمقء شغ بصغئ أصالغط السعدان، تمعغثًا لطاصطغع والامجغص، شإن العتثة شرٌض وصعة، والافرق 
طسخغٌئ وضسش وخغاظئ لفطئ. وخاط الئغان داسغا لطسمض طسا لعأد الفاظئ شغ حرق السعدان، وشغ ضض أصالغط 

الئقد، بض شغ السالط أجمع، سئر إصاطئ تضط اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

تامئ: طتاوقت شاحطئ لجرع ضغان غععد الظةج شغ جسث افطئ اإلجقطغئ الطاعر

لقجقم  طثالفاً  غععد  بضغان  اقساراف  ضان  اإلجقم 
وضان الاطئغع طسه عع طظ باب المعاقة، وطعاقة غععد 
صاذسا  تترغما  طترم  الماآطرغظ  والظخارى  الشاخئغظ 
ِخُذوا  ِذيَن آَمُنوا َال َتتَّ ا الَّ َ ُّ

َ
بصعل التص تئارك وتسالى: ﴿َيا أ

م  ُ ْعٍض َوَمن َيَتَولَّ َ ْوِلَياُء 
َ
ْم أ ُ ْعُض َ ْوِلَياَء 

َ
َصاَرى أ وَد َوالنَّ ُ َ اْل

َن﴾. اِملِ
ِدي اْلَقْوَم الظَّ ْ َ َ َال  َّ ْم ِإنَّ  ُ ْ ُھ ِم نُكْم َفِإنَّ ّمِ

والشاغئ الاغ غرغث ضغان غععد تتصغصعا عغ اقساراف 
واتثة  وجعئ  واتث  ضمعصش  شطسطغظ  أعض  طظ  أوق 
طعتثة سطماظغغظ وإجقطغغظ بط اقساراف طظ السرب 
بط اقساراف طظ المسطمغظ اآلخرغظ السةط طظ طبض 
طظ  وغغرعا  وباضساان  وإظثوظغسغا  ترضغا  طسطمغ 

الضغاظات الضرتعظغئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ.
لةمغع  ضئغر  اصاخادي  طرضج  عغ  دبغ  أن  غثفى  وق 
حرضات  جعاء  لطصارات  والسابرة  الضئغرة  الحرضات 
وعثه  الضئغرة،  الئظعك  أو  اقتخاقت  أو  الئارول 
لعط  وغععد  بغععد،  طربعذئ  اقصاخادغئ  السمطغات 
برغطاظغا  أظحأت  طظث  دبغ  شغ  ضئغرة  اجابمارات 
الضغاظغظ اإلطارات وضغان غععد. شاإلطارات عغ خادم 
الغمظ  جظعب  شغ  عغ  ضما  المظطصئ  شغ  لئرغطاظغا 

ولغئغا، لعثا شإن اساراف اإلطارات بضغان غععد وتطئغع 
السقصات طسه عع شاح الئاب سطى طخراسغه لطصاء السرب 
وغععد شغ دبغ، وجاضعن جفارة غععد شغ اإلطارات 
عغ طرضج ووضر تظسغص طع التضام الثعظئ شغ الئقد 
طظ  لطاشغغر  الساططغظ  سطى  تةسج  ووضر  اإلجقطغئ 
اجاراتغةغ  عثف  وعثا  افطئ.  أبظاء  طظ  المثطخغظ 
السغاجغئ  افعثاف  باصغ  طع  غععد  ضغان  غرغثه 
واقصاخادغئ والبصاشغئ شغ المظطصئ، ودوغطئ اإلطارات 
طا عغ إق أداة غمرر سئرعا المضر والثئث والمثططات 
لدرب افطئ طبطعا طبض غغرعا طظ الثوغقت الضرتعظغئ 
ولضظ بعصاتئ وجفعر. أضش إلى ذلك وجعد المتفض 
سطى  والاآطر  والاثطغط  اإلطارات  شغ  الماجعظغ 
اإلجقطغئ  افطئ  شعاجإ  عظاك.  طظ  اإلجقطغئ  افطئ 
والاآطر  الثغاظئ  وأوضار  الماجعظغئ  طراضج  صطع  عع 
والاةسج بإجصاط افظزمئ السمغطئ وإصاطئ الثقشئ 
المشخعب  افطئ  جططان  وإسادة  الباظغئ  الراحثة 
دغظ  وظحر  المتاطئ  المسطمغظ  بقد  جمغع  وتترغر 
اهللا إلى السالط بالثسعة والةعاد، وتسعد أطئ اإلجقم 

 ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس

لصث تأضث طما جئص سزط المثاذر والاعثغثات الاغ 
غحضطعا جث الظعدئ سطى أعض السعدان وطخر، وعثا 
الثشاع  وزارة  شغ  العظثجئ  إدارة  طثغر  أضثه  الثي 
طع  تعار  شغ  دغئغطغ  باتحاتا  بعتا  الةظرال  اإلبغعبغئ، 
صظاة روجغا الغعم، غعم الةمسئ، ٢٠٢١/٦/٢٥م تغث 
وق  السعدان  ق  تةث  شطظ  السث،  تثطغر  تط  صال: "إذا 
طخر، تغث جغةرشعما الطعشان إلى الئتر الماعجط"، 
إلى  الةمغع  جغأتغ  الباظغ،  المضء  "بسث  أظه  وأضث 
١٣ (السث)؛  ضثط  فظه  خثصظغ  المفاوضات،  ذاولئ 
الثول  اجاةثاء  شحض  طع  وعثا  طضسإ"،  طار  ططغار 

اقجاسمارغئ وطآجساتعا الماعاذأ.
ضعراث  طظ  سطغه  غارتإ  وطا  الظعدئ  لسث  التض  أطا 

سطى السعدان وطخر شإظه غامبض شغ أطرغظ:
أولعما تترغك الةغعش وتعجغه ضربئ سسضرغئ طظ 
السعدان أو طخر، لاقشغ المثاذر اآلظغئ لطسث، دون 
طراساة في دولئ أخرى أو طظزمئ، فظه تعثغث أطظغ 

طئاحر فعض الئطثغظ.
وباظغعما: سطى أعض السعدان وطخر إصاطئ دولئ تسئر 
سظ دغظعط وطساصثعط، تتمغعط وتثاشع سظعط، وق 
غعجث ذلك إق شغ دولئ اإلجقم الثقشئ الباظغئ سطى 
ٌة ُيَقاَتُل  َماُم ُجنَّ َما اْإلِ

طظعاج الظئعة، غصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإنَّ
 «َقى ِبِھ تَّ ُ ِمْن َوَراِئِھ َو

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *
السعدان

اقجاثثام  سطى  غحثد  الثي  الثولغ  لطصاظعن  وشصا 
سطى  حأن  ذي  ضرر  بثون  لضظ  والمسصعل  المظخش 
دول المخإ، وأضاف أن السث له شعائث سطى السعدان 

تطشى سطى طساوئه".
اقجاسمارغئ  الشربغئ  الثول  شإن  اآلخر  الةاظإ  وشغ 
غزعر  برود  بضض  الصدغئ  طع  تاساطض  أطظعا  وطةطج 
٢٠٢١م،  آذار/طارس  شفغ  إبغعبغا،  طع  الاعاذآ  شغه 
الثارجغئ  وزغرة  المعثي،  الخادق  طرغط  "الاصئ 
السعداظغئ، دوظالث بعث، المئسعث افطرغضغ الثاص 
العقغات  دسئ  تغث  السعدان،  وجظعب  لطسعدان 
الطرف  غطجم  بظاء  تفاوض  شغ  لقظثراط  الماتثة 
اإلبغعبغ بسثم المضء دون طعاشصئ افذراف المسظغئ، 
زسجسئ  افتادغئ  اإلبغعبغ  الةاظإ  تخرشات  فن 
سربغئ،  ظغعز  (جضاي  الئطثغظ"  بغظ  المائادلئ  البصئ 
آلطال  طتئطا  المئسعث  رد  وضان  ٢٠٢١/٣/٣١م). 
أن  غمضظ  الماتثة  العقغات  "إن  صال:  تغث  العزغرة 
عثه  طظ  لطثروج  لطمطش  القزم  الفظغ  الثسط  تصثم 

افزطئ بمعاصش طرضغئ لةمغع افذراف".
أطا طةطج افطظ شصث صال رئغج طةطج افطظ ظغضعق 
طةطج  جطسئ  صئض  ٢٠٢١/٠٧/٠١م  شغ  رغفغغر  دو 
الثي  الضبغر  لثغه  لغج  افطظ  طةطج  "إن  افطظ: 
جمع  جعى  الظعدئ،  جث  أزطئ  شغ  به  الصغام  غمضظ 
تحةغسعط  بط  طثاوشعط،  سظ  لطاسئغر  طسًا  افذراف 

لطسعدة إلى المفاوضات لطعخعل إلى تض".

تامئ ضطمئ السثد: اجاةثاء الضفار أم تترغك الةغعش؟

الرأجمالغئ  أن  ضغش  ظرى  وخرظا  جعسًا،  غمعت  طظ 
ظفسعا تظحر افوبؤئ طع صثرتعا سطى التث طظعا، بط 
تصعم باتاضار افدوغئ لاصرر طظ غساتص التغاة وطظ 
وجعد  وجعب  شغ  حك  طظ  شعض  المعت،  غساأعض 

بثغض لطرأجمالغئ بسث ضض ذلك؟!
تسسغظات  شغ  افوروبغ  اقتتاد  دور  واعٍ  غةعض  ق 
شغ  المسطمغظ  ضث  الترب  شغ  الماضغ،  الصرن 
الئعجظئ باعاذآ طظ التضعطات افوروبغئ وبسث إبادة 
الماتثة،  افطط  باساراف  طسطط   ٣٠٠٠٠٠ طظ  أضبر 
الصعات  أغثي  سطى  جربرغظغاحا  طةجرة  غظسى  وطظ 
طسطط،   ٨٠٠٠ تعالغ  ضتغاعا  راح  والاغ  الخربغئ، 
طظ  المسطمغظ  المثظغغظ  طظ  اآلقف  سحرات  وظجح 
المةازر  أشزع  طظ  المةجرة  عثه  وتسائر  المظطصئ. 
الترب  طظث  افوروبغئ  الصارة  حعثتعا  الاغ  الةماسغئ 
طظ  الضبغر  واغاخاب  صاض  تط  تغث  الباظغئ،  السالمغئ 
المسطمات تاى المعت سطى طرأى الصعات الععلظثغئ 
الاغ ضاظئ ُطضطفئ بتماغئ المثظغغظ، وصث اتعط ضبغر 
طظ الظاجغظ طظ المثبتئ الصعات الععلظثغئ باسطغط 
صاطعط  لغاط  الخرب  إلى  لعا  المثظغغظ  طظ  شر  طظ 
قتصًا، شإذا ضان عثا الثور الصثر لقتتاد افوروبغ شغ 
بظغ جطثتعط المسطمغظ افوروبغغظ شغ الئعجظئ غغر 

ضاف لرشع العسغ شسطى الثظغا السقم.
تجاغثت   ،٢٠٠١ أغطعل/جئامئر   ١١ أتثاث  وبسث 
افخغرة  افغام  شغ  وتتعلئ  اإلجقطعشعبغا  ظاعرة 
إلى رعاب طظ اإلجقم، وصث اظسضج عثا سطى حضض 
وطساجثعط  المسطمئ  الةالغئ  أبظاء  ذالئ  عةمات 
المساجث  بسخ  وتاسرض  افوروبغ  اقتتاد  شغ 
السظش  طساعى  غجداد  بغظما  طاضرر،  بحضض  لطعةعم 
والاعثغثات ضث المسطمغظ طبض الترق السمث وضاابئ 
المساجث  بسخ  جثران  سطى  واإلعاظات  الاعثغثات 
بسث  سظفًا  أضبر  المسطمغظ  ضث  السظخرغئ  وأخئتئ 
شإن  التر  ولسعء  أوروبا،  شغ  اإلرعابغئ  العةمات 
الغمغظ الماطرف غسمض سطى تترغخ المةامع الشربى 
سطى إظعار طعاصش سثواظغئ تةاه المسطمغظ وأخئتئ 
اإلجقطغئ  والةمسغات  والمساجث  المسطمات  الظساء 

عط افضبر تأبرًا بعثه العةمات وافجعاء السظخرغئ.
الاغ  المساغغر  وازدواجغئ  الشربغ  الظفاق  عثا  إن 
غائسعا شغ الئقد اإلجقطغئ أضرت ضبغرا بمخثاصغاه 
سظثطا  أغطعل/جئامئر   ١١ أتثاث  بسث  وخخعخا 
جثا  ضئغرة  طراتض  إلى  المساغغر  ازدواجغئ  وخطئ 

أظعرت تصغصئ الظفاق الشربغ والضره لطمسطمغظ.
المسطمغظ  تضام  طظ  وسمقؤه  الشرب  بات  لصث 
غفصثون طا بصغ لعط طظ طخثاصغئ، وذلك قجامرار 
طرععن  السمقء  التضام  وبصاء  وافزطات،  المساظاة 
بالثسط الصعي الثي غتخطعن سطغه طظ الصعى الشربغئ. 
وتثعط  غصفعن  المسطمغظ  وتضام  شإن الشرب  لثلك 
الحراضات  بعثه  الصئعل  سطى  المسطمغظ  إلضراه 
الشربغئ المفدعتئ الشاغات وافعثاف، وبصاء افظزمئ 
افبث.  إلى  غسامر  لظ  ظصغخ  ذرشغ  سطى  والحسعب 
سطى  الثالئ  اإلحارات  طظ  الضبغر  عظاك  التصغصئ  شغ 
أن افطئ جاصعم بدربئ تظسش عآقء السمقء الثغظ 

غسغحعن طظ أجض تماغئ طخالح الشرب.
ولضظ افزطئ الصاخمئ لزعر الشرب عغ أظه طعما بثل 
ق غساطغع أن غآلش بغظ صطعب السمقء الماخارسغظ 
سطى الضراجغ، لضعظعط تئسا له ولمئادئه الظفسغئ الاغ ق 
تصغط وزظاً إق لطصغط المادغئ، لثلك تاخارع سطى خغرات 
المسطمغظ، وق ترغث لطسعدان وأعطه ولئقد المسطمغظ 
ساطئ إق الحر والسعء، وإن اإلجقم وتثه عع الضفغض 
والفاظ،  والتروب  الخراسات  غآجب  طا  سطى  بالصداء 
وبه ألش اهللا الصطعب وخعر السرصغات والحسعب، وعع 
وتثه الثي غةإ أن غسعد وغصعد السالط بثولاه دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بإذن 

 اهللا جاضعن واصسا سما صرغإ
* الصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

الاتعل  "دسط  لمحروع  الاسغغرغئ  الطةظئ  أضثت 
اقصاخادي شغ السعدان" وعط خظثوق الظصث الثولغ، 
الفظغئ  لطمساسثة  اإلصطغمغ  لطمرضج  الفظغئ  والطةظئ 
وشرظسا،  الثولغ،  والئظك  (طغااك)،  افوجط  لطحرق 
افوروبغ  اقتتاد  الاجام  وععلظثا  وألماظغا  وبرغطاظغا، 
المالغ  الصطاع  واجاصرار  الساطئ  المالغئ  اإلدارة  تةاه 
المظفثون  الحرضاء  صثم  تغث  المساسثات،  وتظسغص 
لطئرظاطب وعط طآجسـئ خئـراء شرظسا، وطسعث الاظمغئ 
ظاائب دراجاتعط الرئغسغئ لمساسثة تضعطئ السعدان 

سطى إدارة الحؤعن اقصاخادغئ بخعرة جطغمئ.
غعرو  ططغعن   ٤٠٠ تعالغ  افوروبغ  اقتتاد  وخخص 
لثسط السمطغئ اقظاصالغئ شغ السعدان تغث تساسث عثه 
المعارد المالغئ شغ ضمان تعشغر الثسط القزم لاطئغئ 
السقم  وتسجغج  السعدان  فعض  المطتئ  اقتاغاجات 
واقجاصرار والتضط الثغمصراذغ واقصاخادي شغ الئقد 
ظاائب  وغتصص  جغث  بحضض  الثسط  غثار  أن  غةإ  وأظه 
تاماحى طع أولعغات التضعطئ لاسجغج الظمع اقصاخادي 

والتث طظ الفصر شغ السعدان (جعظا).
عض اقتتاد افوروبغ، والشرب سمعطًا، ترغخعن سطى 
الاسغغرغئ  الطةظئ  ذرتاعا  الاغ  افعثاف  غتصص  طا 
دون طصابض؟ وعض المئادئ الشربغئ تسمح بأن غخئح 
أعض  سطى  تشثق  خغرغئ  جمسغئ  افوروبغ  اقتتاد 
وتظحر  صطعبعط  بغظ  وتآلش  بالمساسثات  السعدان 

السقم واقجاصرار بغظعط؟
الشرب  سطغه  غصعم  الثي  الرأجمالغ  المئثأ  إن 
غتضمعن  الضظغسئ  رجال  ضان  سظثطا  ظحأ  صاذئئ 
شزعرت  الثغظ،  أجاس  سطى  وغساشطعظعط  الظاس 
غظاه  لط  وبزععرعا  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  شضرة 
باجط  لضظ  أحث،  اجاشقل  إلى  تتعل  بض  اقجاشقل 
دغظ جثغث عع الرأجمالغئ، لصث صام المئثأ الرأجمالغ 
ظطط  طتطه  لغتض  الظخارى  الثغظ  رجال  ظطط  لغجغض 
الرأجمالغئ، وأظاةئ بعرتعط الظزام الرأجمالغ الثي 
جسض  وصث  المخطتئ،  بمصغاس  لطئحر  الاحرغع  غةسض 
عثا المئثأ المظفسئ والمخطتئ طصغاجا لفسمال شمظ 
غرغث أن غصعم بأي سمض غضعن طسغاره سظث الصغام به 
بأي  لاتصغصعا  غسسى  وعع  شصط،  المادغئ  المظفسئ 
وجغطئ أو ضغفغئ طمضظئ دون اسائار في صغمئ أخرى 
وإذا لط تعجث المظفسئ المادغئ شق ُغصثم سطى السمض! 
الاغ  المادغئ  المخطتئ  شغ  غفضر  أن  ساصض  ولضض 
فظعا  الحراضئ  عثه  طظ  افوروبغ  اقتتاد  جغةظغعا 
الاغ  وافخقصغئ  اإلظساظغئ  الظاتغئ  أطا  افجاس.  عغ 

غّثسعظعا شق وجعد لعا شغ طئادئ اقتتاد.
ختغح أن ترصغع الرأجمالغئ شغ شارة طا صث أدخض بظث 
تصعق اإلظسان وافسمال اإلغابغئ، وراتئ الحسعب، إق 
أدرضعا  صث  الشربغئ،  الئقد  رأجعط  وسطى  الةمغع  أن 
واقظتقل  الافضك  جعى  ُتظاب  لط  الرأجمالغئ  أن 
لفجرة  وخعقً  الفرد  طظ  بثءًا  افخقق،  واظسثام 
شالرأجمالغئ  الثولغئ،  والسقصات  والثولئ  والمةامع 
لضض  واضح  وعثا  المظفسئ  جعى  لثغه  صغمئ  ق  ظزام 
ذي سغظغظ. وبثق طظ أن ظساج بثغظظا وظصثم الئثغض 
افخغض لعثه الطاطئ الاغ تسمى الرأجمالغئ أخئتظا 
بصخعرعا  السطط  طع  العضسغئ!  طسالةاتعا  ظاسعل 

وسثائعا لقجقم والمسطمغظ.
الئقد  ططعك  دغظ  أخئتئ  الاغ  والرأجمالغئ 
الشربغئ  البصاشئ  ظاغةئ  الظعاذغر،  وتضاطعا  اإلجقطغئ 
الاغ أتى بعا بسخ طظ جمعا أظفسعط بالمبصفغظ، 
وأصرعا  تضام،  طظ  افطئ  سطى  تسطط  طظ  وذئصعا 
سطماء السططان، عغ الاغ غاصطإ السالط سطى ظقطعا 
الغعم، شإذا ضاظئ الرأجمالغئ شغ بقد الشرب وباقً سطى 
أعطعا شصث ضاظئ شغ بقد المسطمغظ وباقً سطى وبال، 
المساسثة  غتااج  طظ  افتغان  بسخ  شغ  ظرى  شئاظا 
طخطتئ،  ورائه  طظ  غضظ  لط  إن  طساسثته  تاط  شق 
وخرظا ظرى خغراتظا تثعإ لئظاء المقعغ والمراصص 
وطظعط  السغح  حزش  غسغحعن  الضبغرغظ  أن  رغط 

الظفاق الشربغ وازدواجغئ املساغري
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)*ـ 

یا أهل شرق السودان: احذروا الوقوع فی حبائل المستعمر!

ذضرت حئضئ الصثس أظعا تخطئ سطى العبغصئ الثاخئ باتفاصغئ خفصئ تئادل الطصاتات بغظ السططئ وضغان 
غععد وحرضئ شاغجر، وطما جاء شغ طدمعن بظعد تطك العبغصئ تسإ الحئضئ أن "تتّعل تضعطئ اقتاقل أضبر 
طظ ططغعن جرسئ لصاح، تظاعغ خقتغاعا شغ ظعاغئ حعري غعظغع وغعلغع، طصابض تخعل اقتاقل سطى ظفج 
سثد الةرسات طظ تخئ السططئ لثى شاغجر"، وصث صئطئ السططئ تسإ طدمعن طا تط ظحره بأن غاط اجاقم 
طاخض  جغاق  شغ  بثلك،  الاام  سطمعا  طع  الخقتغئ  اظاعاء  سطى  أوحضئ  لصاتات  تةاه  المسآولغئ  وتتمض 
المساعى  أن  الاصرغر  شغ  ورد  وصث  البقباء،  أطج  تصرغرعا  السططئ  حضطاعا  الاغ  "المساصطئ"  الطةظئ  جطمئ 
التاجئ  أو  المئررات  طظ  ظعع  أي  وجعد  الطةظئ  تصرغر  ظفى  ضما  الائادل،  بمعضعع  سطط  سطى  ضان  السغاجغ 
المقتزات  طظ  ضئغر  سثد  تةاعض  ظفسه  العصئ  شغ  طآضثا  الخفصئ،  تطك  شغ  تخض  الثي  اقجاسةال  إلى 
الفظغئ الاغ صثطعا طثغر سام الختئ الساطئ وتعخغاته بسثم الاعصغع سطى اقتفاصغئ. وبظاء سطغه صال المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: إن الاصرغر المسرب سظ 
طضاظا  أو  لطحك  طةاق  غثع  ق  الطصاتات  صدغئ  طاابسئ  لةظئ  تصرغر  تدمظه  طا  وضثلك  الطصاتات  خفصئ  بظعد 
لطاأوغض شغ أن طا تصعم بعا السططئ تةاه أعض شطسطغظ، صث تةاوز ضعظه شسادا وجعء رساغئ لغضعن إجراطا 
سظ جئص سطط وإخرار، شالئظعد الاغ تاتثث سظعا اقتفاصغئ عغ جرغمئ جمسئ بغظ جظئغعا الفساد والثغاظئ 
شطسطغظ  بأعض  غسئآون  ق  الثغظ  السططئ  سطى  الصائمغظ  سصطغئ  إلى  تحغر  وعغ  الظاس،  بتغاة  واقجاعاار 
والصاض  والصمع  اإلرعاب  شغ  الغعطغ  جطعضعط  ذلك  إلى  غحغر  بات  طبطما  تماطا  بتغاتعط،  وق  بأطظعط  وق 
أعض  شغ  وتظضغق  وبحاسئ  صسعة  غصض  ق  وذظغا"  "طحروسا  غسمعظه  طا  أضتى  وبتغث  الظاس،  سطى  والاشعل 
عغ  الاغ  "أوجطع"  اتفاصغئ  أجاس  سطى  صام  طحروع  طظ  طساشربا  لغج  ذلك  ولسض  اقتاقل،  سظ  شطسطغظ 
سظ  سطغعا والثغظ تظازلعا  أوجطع المعصسغظ  أختاب  ضثلك طظ  وق عع طساشرب  المفاجث والفعاتح"،  "أم 
طسزط شطسطغظ طصابض وظغفئ شغ دور وظغفغ وضغع غثثطعن به المتاطغظ. إن العاجإ سطى أعض شطسطغظ 
والتال ضثلك أن غصفعا شغ وجه عثه السططئ الاغ باتئ تطتص الةرغمئ بالةرغمئ، وتراضط شعق الفساد شسادا.

صفقۀ اللقاحات ضد فیروس کورونا الفاسدة
جریمۀ عن سبق علم وإصرار بحق أهل فلسطین

ضاظئ  والاغ  الةعغئ.  باغرام  صاسثة  افطرغضغئ  الصعات  طظ  شرصئ  آخر  غادرت  ساطاً،   ٢٠ طظ  غصرب  طا  بسث 
أن  الئسخ  اساصاد  بسث  طثّطر.  طةمع  إلى  تتعلئ  أظعا  إق  المظطصئ،  شغ  الماتثة  العقغات  لصعة  رطجًا  تسائر 
الضفار  أغرق  تغث  وأضئر  أسزط  جئتاظه  اهللا  أن  إق  طساتغض،  طظعا  افطرغضغئ  الصعات  واظستاب  إخقءعا 
والسغاجغ  الفضري  الظدال  ودسط  ظخرة  طع  تصغصئ  إلى  التطط  عثا  وتتعل  الماضرة،  طضائثعط  شغ  أظفسعط 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  وتسإ  أششاظساان.  وطةاعثي  لطمسطمغظ  والسسضري 
جعى  لغج  اإلرث  عثا  الئقد.  شغ  افطرغضغ  اإلرث  سطى  الدعء  لاسطغط  العصئ  تان  أششاظساان:  وقغئ  شغ 
طظ  أخرى  طثطرة  لترب  وتاسرض  الثطغرة،  واإلظساظغئ  السغاجغئ  بالفعضى  ططغؤئ  طثطرة  عحئ  دولئ 
سظ  أغداً  غضحش  أششاظساان  طظ  افطرغضغئ  لطصعات  المعغظ  اقظستاب  أن  الئغان:  وأضاف  والفصر.  الئطالئ 
الصعة العحئ فطرغضا شغ السالط وغعتغ بأظعا سطى حفغر العاوغئ، وعثا طا جغضعن تالعا سظث إصاطئ الثقشئ 
الماسةرشغظ. شزائع  طظ  الاثطص  سطى  جمساء  الئحرغئ  جغساسث  طما  جاثشظ،  افطرغضغئ  واإلرادة  الراحثة. 

آن األوان لتسلیط الضوء على إرث أمریکا الصلیبیۀ فی أفغانستان
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أن  شتثار  سرضضط  جقتضط  درسا؛  شغ  أعطظا  "إلى  بسظعان:  وصفئ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
العصفئ  شغ  المحارضعن  وتمض  الةمسئ،  خقة  سصإ  الشربغ  تطإ  برغش  افتارب  طثغظئ  شغ  وذلك  تسطمعه"، 
عغ  الظزام  طع  طسرضاظا  أن  طآضثغظ  المةرم،  لطظزام  السقح  تسطغط  طظ  درسا،  أعض  شغعا  تثروا  قشاات، 
طسرضئ تغاة أو طعت، بالاجاطظ ظزمعا وصفئ اتاةاجغئ، شغ صرغئ الستارة برغش تطإ الشربغ، بسظعان: "اساصال 
المثطخغظ وتةرغث الظاس طظ السقح طظ خطعات إظعاء البعرة"، وتمض المحارضعن شغ العصفئ قشاات أضثوا 
شغعا، سطى أن اساصال تمطئ الثسعة، عع ظطط وإجرام، ضما ذالئعا أعض تعران بسثم تسطغط السقح لطظزام 
المةرم، وشغ السغاق، أخثر بطئ طظ أعالغ المترر بغاظا رشدعا شغه ظطط الظزام، وظطط عغؤئ تترغر الحام.

دور  تمثوك،  اهللا  سئث  العزراء  طةطج  رئغج  بمظ 
والظخراظغئ،  اإلجقطغئ  والةماسات  والفرق  الطعائش 
المضعظات  طظ  الثغظ  أن  طدغفا  السعدان،  شغ 
لثى  ذلك  جاء  وععغاه،  المةامع  بظاء  شغ  افجاجغئ 
طةطج  برئاجئ  ٢٠٢١م،  تمعز/غعلغع   ١ شغ  لصائه 
العزراء بصادة الفرق والطعائش والةماسات اإلجقطغئ 
والظخراظغئ. وأوضح وزغر الحآون الثغظغئ وافوصاف 
رئغج  أن  ختفغ  تخرغح  شغ  طفرح  الثغظ  ظخر 
(افزطئ  طئادرته  الطصاء  خقل  ذرح  العزراء  طةطج 
شغ  افطام)  إلى  الطرغص  اقظاصال -  وصداغا  العذظغئ 
سطغه  درج  الثي  والسغاجغ  المةامسغ  الاحاور  إذار 
تمثوك شغ تحث الطاصات الئحرغئ لخالح المحروع 
بعا  تمر  الاغ  السغاجغئ  افزطئ  لتض  الضئغر  العذظغ 
والةماسات  والطعائش  الفرق  صادة  أن  طئغظًا  الئقد. 
سطى  واتفصعا  المئادرة  بمظعا  والظخراظغئ  اإلجقطغئ 
لفزطات  تطعق  وتصثم  وسزغمئ  صغمئ  طئادرة  أظعا 

الاغ ظطئ ُتساظغ طظعا الئقد.
إن طضاظئ السطماء شغ اإلجقم طضاظئ رشغسئ وطامغجة، 
شعط زغظُئ افرض وعثاُة الظاس شغ دغاجغر الزقم، 
وعط ضالماء والشغث شغ افرض المصفرة، وضالحمج 
إلغعط  بتاجئ  والظاس  لطظاس،  وضالساشغئ  لطثظغا، 
ختغح  شفغ   . أحثُّ بض  والحراب  لططسام  ضتاجاعط 
سظه  اهللا  رضغ  الثرداء  أبغ  سظ  وغغره  تئان  ابظ 
ِفيِه  يَطْلُُب  طَِريقاً  َسلََك  «َمْن  صال:  أظه  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  سظ 
تََضُع  َوالَْمَالئِكَُة  الَْجنَِّة،  طُُرِق  ِمْن  طَِريقاً  ِبِه  اللَُّه  َسلََك  ِعلاْمً 
ِيف  َمْن  لَُه  يَْسَتْغِفُر  الَْعالَِم  َوإِنَّ  الِْعلِْم،  لِطَالِِب  ِرضاً  أَْجِنَحَتَها 
اَمَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َوالِْحيَتاُن ِيف الاَْمِء، َوَفْضُل الَْعالِِم  السَّ
الْكََواِكِب،  َسائِِر  َعَىل  الَْبْدِر  لَْيلََة  الَْقَمِر  كََفْضِل  الَْعاِبِد  َعَىل 
َوَال  ِديَناراً  ثُوا  يَُورِّ لَْم  اْألَنِْبَياَء  إِنَّ  اْألَنِْبَياِء،  َوَرثَُة  الُْعلاََمَء  إِنَّ 

ِدْرَهامً َوأَْوَرثُوا الِْعلَْم َفَمْن أََخَذُه أََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر».
طصخر  ضض  غتاجإ  أن  المسطط  سطى  العاجإ  إن 
وصادة  سطماء  غا  وأظاط  التضام،  جغما  وق  سمطه  شغ 
عثه  لضط  جظتئ  صث  اإلجقطغئ  والمثاعإ  افتجاب 
الفرخئ الاغ غامظاعا ضض طسطط ترغص وعغ افخث 
سطى أغثي الزالمغظ وأطرعط بالمسروف وظعغعط سظ 
المظضر وق جغما تضام المسطمغظ الغعم وتضام عثا 
وتافصعا  المئادرة  وتبمظعا  تساغروا  أن  شئثل  الئطث، 
سطى أظعا طئادرة صغمئ وسزغمئ تصثم تطعق لفزطات 
أن  بضط  افجثى  ضان  الئقد،  طظعا  ُتساظغ  ظطئ  الاغ 
التص  ضطمئ  وتصعلعا  سظضط  اهللا  ُغرضغ  طعصفًا  تصفعا 

وق تثاشعا شغ اهللا لعطئ قئط.
شضان العاجإ سطغضط أن ترجمعا له الثط المساصغط 
الئطث  تجغث  لظ  والاغ  المسعج  طئادرته  خط  أطام 

إىل السطماء وصادة افتجاب واملثاعإ اإلجقطغئ
ضعظعا أسعان التص وق تضعظعا لطئاذض سعظًا

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ

أجاس  سطى  تصعم  ق  فظعا  وتساجئ  حصاء  إق  وأعطه 
اإلجقم الماغظ بض سطى تطعل طساظئطئ طظ أظزمئ 
العاجإ  وضان  الظاصخئ،  الئحر  سصعل  طظ  وضسغئ 
طضعظات  طظ  لغج  اإلجقم  أن  له  تئغظعا  أن  سطغضط 
غةإ  الثي  افوتث  العتغث  المضعن  عع  بض  المةامع 
أعض  دغظ  وأظه  وطسالةاتظا،  أظزماظا  طظه  ظأخث  أن 
عثا الئطث الثغظ غتئعن اهللا ورجعله وعط سطى أتط 
أجطه.  طظ  وطعةعط  بأرواتعط  لطادتغئ  اقجاسثاد 
اإلجقم  أزاتعا  صث  تمثوك  وطظعط  التضام  شعآقء 
طظ جثة التضط وتئظعا السطماظغئ خراتئ وسابعا شغ 
افرض شسادا وإشسادا وأشصروا أعض الئطث وجاروا سطى 
خطا الضاشرغظ وأذاسععط ذاسئ سمغاء شأتالعا الئقد 
افزطات  تطع  افزطات  وأوجثوا  سصئاه  غتمث  ق  طا  إلى 
شغعا، وتئظعا طساعثة الفسص والفةعر جغثاو، وأبصطعا 
تصعلعظعا  بضطمئ  سطغضط  اهللا  غفاح  ألط  أعطعا.  ضاعض 
لعثا الطاغعت تمثوك تئرئ ذطاضط أطام اهللا تسالى 
وتظالعا بعا أسطى الثرجات؟! شسظ أبغ جسغث الثثري 
أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «إِنَّ ِمْن أَْعظَِم الِْجَهاِد كَلَِمَة َعْدٍل ِعْنَد 
ُسلْطَاٍن َجائٍِر» وسظ جابر رضغ اهللا سظه سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
َهَداِء َحْمَزُة بُْن َعْبِد الُْمطَّلِِب، َوَرُجٌل َقاَم إَىل  صال: «َسيُِّد الشُّ

إَماٍم َجائٍِر َفأََمَرُه َونََهاُه، َفَقَتلَُه».
وصث تاجإ جطش عثه افطئ تضاطعا طع أظعط ضاظعا 
غطئصعن حرع اهللا، شضغش ق تتاجإ افطئ وق جغما 
الغعم،  تضام  اإلجقطغئ  الةماسات  وصادة  السطماء 

وعط ق غتضمعن بما أظجل؟!
وخغرغئ عثه افطئ طرتئطئ بأطرعا بالمسروف وظعغعا 
اِس  ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ سظ المظضر، صال تسالى: ﴿ُكنُتْم َخ

﴾ ِ َّ ِبا َوُتْؤِمُنوَن  ُنَكِر 
ْ
امل َعِن  ْوَن  َ ْ َوَت َْعُروِف 

ْ
ِبامل ُمُروَن 

ْ
َتأ

ِبَيِدِه  نَْفِيس  «َوالَِّذي  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  سظ  تثغفئ  وسظ 
لََتأُْمُرنَّ ِبالَْمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ َعْن الُْمْنكَِر أَْو لَُيوِشكَنَّ اللَُّه أَْن 
يَْبَعَث َعلَْيكُْم ِعَقاباً ِمْنُه ثُمَّ تَْدُعونَُه َفَال يُْسَتَجاُب لَكُْم» رواه 

الارطثي وتسظه.
عثه عغ طسآولغئ ضض طسطط وطسطمئ، والظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
تثاطط  سظثطا  صال  وأجعتظا  وصائثظا  الرضإ  تادي 
ِمْنكُْم  يَِعْش  َمْن  سطغظا افطعر وتدطرب افتعال: «َفإِنَُّه 
الُْخلََفاِء  َوُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  َفَعلَْيكُْم  كَِثرياً،  اْخِتَالفاً  َفَسرَيَى  بَْعِدي 
ِبالنََّواِجِذ»،  َعلَْيَها  وا  َوَعضُّ ِبَها  كُوا  مَتَسَّ اِشِديَن،  الرَّ الَْمْهِديِّنَي 
شغ  وق  سسضري  طةطج  شغ  تضمًا  لغج  شافطر 
ظصغمعا خقشئ سطى  طثظغئ، بض افطر عع أن  تضعطئ 
طظعاج الظئعة ظئاغع شغعا إطاطا سطى التضط بحرع اهللا 

 تئارك وتسالى
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

جغاصرر طساصئض اإلجقم. عض تاشطإ صعى الاتثغث 
عع  الخثارة؟  لعا  وتخئح  اإلجقم  شغ  المعجعدة 
افوجط  الحرق  سطى  غصاخر  ق  تأبغره  فن  طعط 
شصط، ولضظ سطى حمال أشرغصغا أغدًا، وغآبر بحضض 
أشرغصغا.  شغ  الضئرى  الختراء  جظعب  شغ  طاجاغث 
طظه  جاأتغ  الثي  المضان  إلى  غظزرون  افوروبغعن 
تزض  لثلك،  والاطرف...  العةرة  طظ  الاالغئ  المعجئ 

طظطصئ الحرق افوجط وحمال أشرغصغا طعمئ".
طظطصئ  أعمغئ  أن  تاجط  وبحضض  بطغر  غصرر  وغضاد 
تصرر  الاغ  عغ  فظعا  طاظاعغئ،  غغر  افوجط  الحرق 
بعا  اقعامام  شغظئشغ  السالط،  شغ  اإلجقم  طساصئض 
السغاجغ  اإلجقم  سطى  الصداء  فجض  تث  أصخى  إلى 
الاغ  الشربغئ،  والصغط  افشضار  اظاخار  وتتصغص  شغعا، 
غعجث شغ الحرق افوجط أسثاد طاجاغثة طظ الثغظ 
غتطمعن بالسغح َوشصعا، وعآقء غةإ دسمعط. وغةإ 
غساعثف  الثي  اإلجقطغ  الاعجه  دتر  المصابض  شغ 
تطئغص اإلجقم وجسطه طسغار السقصات شغ المةامع، 
أظعا  سطى  المظطصئ  إلى  تظزر  أن  "غةإ  صال:  تغث 
إظعط  الحئاب...  جغض  رغئئ  عع  ضئغر،  خراع  طظطصئ 
شغ  افوجط  لطحرق  العتغث  المساصئض  أن  غثرضعن 
الظعاغئ عع اقتخال بالسالط، وججء طظ عثا اقتخال 
طظ  تةاه  الثعظ  وطظفاح  دغظغًا،  طاساطتًا  تضعن  أن 
صال:  بط  طثاطفئ".  وبصاشات  دغاظات  إلى  غظامعن 
"عظاك خراع شغ الحرق افوجط، لضظه لغج خراسًا 
وق  والسظئ،  الحغسئ  بغظ  وق  السزمى،  الصعى  بغظ 
أجض الِصغط، الِصَغط الاغ  خراع طظ  إظه  السططئ.  سطى 
عغ خثًى لصغِمظا. طظ الدروري أن ظثرك أن الحرق 
عظاك  أجاجغئ.  أعمغئ  وذا  طعمًا  غجال  ق  افوجط 
وعظاك  ظثسمعط،  أن  غةإ  المظطصئ  شغ  أحثاص 
أحثاص غةإ أن ظصاوطعط". وصال: "لصث حّضض الربغع 
السربغ خطرًا بسئإ تةمع السثغث طظ الظاس... طظ 
عظاك  ضاظئ  الراعظ...  العضع  طظ  الاثطص  أجض 
التثابغغظ  بغظ  السربغ  الربغع  بسث  ضثمئ  طسرضئ 
طاجاغث  بحضض  جغزعر  واإلجقطغغظ...  والماطرشغظ 
غظزر  جغض  السربغ،  الربغع  بسث  طا  جغض  جثغث،  جغض 
إلى افوضاع بطرغصئ جثغثة وأضبر إغةابغًئ... ق تجال 
الصداغا  طظ  والثغمصراذغئ  اإلظسان  تصعق  صداغا 
أظزمئ  طظ  ججء  فظعا  الشربغئ  لطتضعطات  الرئغسغئ 

الصغط لثغظا وطما ظآطظ به".
غغر  المظطصئ  شغ  لخراسات  أعمغئ  أغئ  بطغر  وغظفغ 
اإلجقطغئ  افغثغعلعجغئ  أختاب  بغظ  الخراع 
شغصعل:  رأغعط،   غرون  ق  الثغظ  وأولؤك  السغاجغئ 
الثغظ  إن  غصعلعن  الثغظ  أولؤك  بغظ  عع  "الخراع 
غةإ أن غعغمظ وغاتعل إلى أغثغعلعجغئ جغاجغئ، 
تثرك  أن  المعط  طظ  ذلك.  غرون  ق  الثغظ  وأولؤك 
الةارغئ  الاشغغر  سمطغئ  شعط  تسغء  شصث  وإق  ذلك 
الافضغر  إلى  افطر  بك  وغظاعغ  افوجط،  الحرق  شغ 
أغثغظا  غسطظا  إذا  افشدض  طظ  غضعن  صث  أظه  شغ 
خطًأ  جغضعن  أظه  أساصث  طا  وعع  برطاه،  افطر  طظ 
ضئغرًا". وغتاول إغراء باغثن بأن تصعم أطرغضا بثور 
صغادي سالمغ لاتصغص الظخر سطى اإلجقم السغاجغ، 
تطفاء  طظ  ضئغرًا  تعصًا  عظاك  أن  "جأخئره  شغصعل: 
لطعقغات  اجاراتغةغٍئ  صغادة  إلى  الثارج  شغ  أطرغضا 
افوروبغعن  جغرغإ  السالمغ.  المسرح  سطى  الماتثة 
والممطضئ الماتثة شغ السمض طع العقغات الماتثة، 
سطى الرغط طظ وجعد بسخ ظصاط اقتاضاك طسعا".

أن  سطى  بطغر  طظ  الاخرغتات  عثه  تآضث  وضما 
أغدًا  تآضث  شعغ  اإلجقم،  سطى  دولغئ  تربًا  عظاك 
سطى  اإلجقم  اجاسخاء  طظ  الشربغ  العاجج  سطى 
سطى  السقطات  إتثى  وعغ  الاطعغع.  أو  العجغمئ 
طصثطئ  وشغ  غربغئ  ضرورة  اإلجقم  سطى  الترب  أن 
أولعغات اقجاراتغةغات الشربغئ. وطعما غضظ ضغثعط 
ُغَرد  بط  وطظ  صرغإ  المسطمغظ  ظخر  شطسض  وطضرعط 
صال  بسجغج.  اهللا  سطى  ذلك  وطا  ظتعرعط  إلى  ضغثعط 
ِل  ِّ َفَم   َكْيدًا  ِكيُد 

َ
َوأ   َكْيدًا  َيِكيُدوَن  ْم  ُ َّ ﴿ِإ تسالى: 

 ﴾َدًا ْ ْم ُرَو ُ ْل ِ ْم
َ
َن أ اِفِر َ اْل

بمظطصئ  وسالمغ  إصطغمغ  اعامام  عظاك  ضان  لطالما 
وسطى  برواته  سطى  لطسغطرة  وذلك  افوجط،  الحرق 
الصرار السغاجغ شغه، وطظع خروجه طظ صئدئ الشرب. 
لثلك رأغظا شغ السصث افخغر تثطغرًا ضئغرًا لطئقد الاغ 
وبثاخئ  أشرغصغا.  حمال  وشغ  شغه  ببعرات  صاطئ 
وق  صعي.  إجقطغ  تعجه  البعرات  شغ  ظعر  أن  بسث 
لطئقد  ضثمئ  تثطغر  سمطغات  طظ  غةري  طا  غثفى 
غةري  وطا  جعرغا،  شغ  رأغظا  ضما  الاترر  تاولئ  الاغ 
والغمظ،  لغئغا  شغ  ضما  طسامٍر  وإظعاك  تثطغر  طظ 
وطا غةري شغ طخر طظ سمطغات اجاؤخال في تعجه 
جغاجغ إجقطغ، وطا ُغتاك لاعظج إللتاصعا بالثي 
غةري شغ طخر. وعثا الاثطغر طع طا غراشصه طظ صاض 
وتعةغر لطظاس، وإشصار وإرعاق، وإذالئ سمر افزطات 
بشغر أشٍص طظزعٍر في تض، وغغره، دشع المراصئغظ إلى 
سظث  افوجط،  الحرق  طظطصئ  أعمغئ  سظ  تساؤقت 

الثول الضئرى لخالح طظاذص أخرى.
الحرق  أعمغئ  سظ  المعضعع  عثا  ُذرح  لصث  ظسط، 
غطرته  طظ  وعظاك  الثولغئ،  السغاجئ  شغ  افوجط 
الشرب  خطط  سظ  الظزر  لخرف  الادطغض،  بصخث 
وطا  اإلجقطغئ  الئقد  تةاه  وجغاجاتعط  وغغره، 
شغه  غافاسض  وطا  لطاشغغر،  أتاجغج  طظ  شغه  غسامض 
وطظ  الضفر،  عغمظئ  طظ  لقظسااق  تعجعات  طظ 

تططسات إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ.
شالشرب، غئثل ضض طا غساطغع لغتصص ظخره التداري 
والسغاجغ سطى اإلجقم، ولضظه غتارب بشغر ظخر، تاى 
خار الرأي الشالإ بغظ جغاجغغه وطراضج الثراجات شغه 
ظخر،  وبق  ظعاغئ،  بق  ترب  اإلجقم  ضث  تربعط  أن 
وباضالغش باعزئ. وصث ذال أطث عثه الترب وتسثدت 
أظعا  جطغًا  واظضحش  تعجعاتعا،  واظصسمئ  خططعا 
بظزرعط  عع  الثي  السغاجغ،  اإلجقم  سطى  ترب 
الاحضغك  وأجاس  واصع  عع  عثا  وإرعاب.  تطرف 
الشربغ بأعمغئ الحرق افوجط. والحعاعث سطى ذلك 
اإلجقم،  سطى  تربعط  جثغئ  لةعئ  جعاء  ُتتخى،  ق 
أو  الةغعجغاجغئ،  افوجط  الحرق  أعمغئ  لةعئ  أو 
وذاصات  وغاز  ظفط  بروات  طظ  شغعا  لما  أعمغاعا 

بحرغئ. وطظ أعط عثه الحعاعث:
"طسعث  سصث   ٢٠٢١ الباظغ  ضاظعن   ١١ باارغت 
 ،(WINEP) افدظى"  الحرق  لسغاجئ  واحظطظ 
تعظغ  افجئص  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  طع  طصابطئ 
والرئغج  سالمغًا،  وطساحارًا  جغاجغًا  بعخفه  بطغر، 
السالمغ"،  لطاشغغر  بطغر  تعظغ  لــ"طسعث  الاظفغثي 
(رابطعا  والسالط  افوجط،  الحرق  أطرغضا،  سظعاظعا 
بطغر  أشضار  المسعث  شغعا  وخش   .(bit.ly/34RcCS3
السغاجات،  خظاسئ  شغ  جغعجغاجغئ  "ظزرة  بأظعا: 
المسعث  وّجه   ."٢٠٢١ لطسام  اجاراتغةغئ  وتعجعات 
طظعا:  طاسثدة،  دولغئ  صداغا  شغ  أجؤطئ  بطغر  إلى 
الحرق  تةث  أغظ  افرضغئ،  الضرة  إلى  تظزر  "سظثطا 
افوجط... أغظ طظطصئ الحرق افوجط شغ افجظثة 
السالمغئ؟ عض عغ طضان لمظاشسئ الصعى السزمى أم 

أظعا أصض أعمغئ بضبغر طظ ذي صئض؟".
أعمغئ  غثرك  ق  اجاراتغةغ  جغاجغ  باتث  طظ  طا 
صاراٍت  ططاصى  بعخفعا  افوجط،  الحرق  طظطصئ 
الئتار  سطى  طفاعتئ  وجعاتطعا  وتثودعا  بقث، 
لمعاخقته  وجط  ظصطئ  غةسطعا  طا  والمتغطات، 
بسث  ازدادت  افعمغئ  عثه  أن  وغسطط  وتةاراته، 
طا  ضثمئ،  تةارغئ  بضمغات  شغعا  الظفط  اضاحاف 
جسطعا طتًق لطخراسات، بط ازدادت عثه افعمغئ بسث 
حرصغ  ضئغرة  بضمغات  شغعا  والشاز  الظفط  اضاحاف 
وشغ  سالمغًا  طساعثشًئ  غةسطعا  طا  الماعجط،  الئتر 
افجئاب،  عثه  سظ  صفج  بطغر  ولضّظ  الساخفئ.  سغظ 
أن  عع  واتث،  حغٍء  إلى  المظطصئ  أعمغئ  وأرجع 
ظاغةئ الخراع بغظ التدارة الشربغئ واإلجقم تاصرر 
شغ  اإلجقم  طخغر  غاصرر  وشغعا  المظطصئ،  عثه  شغ 
السالط، شصال: "عظاك جثل ضئغر تعل عثا المعضعع، 
لضظ الحرق افوجط ق غجال طعمًا. إظه طعط لطشاغئ. 
إظه طعط فن الحرق افوجط عع المضان الثي شغه 

الترب سطى اإلجقم السغاجغ
طظ أوىل أولعغات اقجرتاتغةغات الشربغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمعد سئث العاديـ 

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
اعتقال المخلصین وتجرید الناس من السالح من خطوات إنهاء الثورة

أذطصعا  الاغ  السالمغئ  التمطئ  إذار  شغ 
جراح  بإذقق  لطمطالئئ  الاترغر  تجب 
شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص 
ظفغث  المعظثس  باضساان  وقغئ 
شغ  افطظ  صعات  خطفاه  الثي  بعت، 
ذلك  طظث  طثاٍش  وعع   ٢٠١٢/٥/١١
وشث  صام  طضاظه،  ُغسطط  وق  التغظ 
الظاذصئ  الئقد  شغ  الاترغر  تجب  طظ 
حاضر  المعظثس  بصغادة  بافلماظغئ 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  الممبض  ساخط، 
بجغارة  بافلماظغئ،  الظاذصئ  الئقد  شغ 
شغّظا  طثغظئ  شغ  الئاضسااظغئ  السفارة 

لاسطغط بغان بعثا الثخعص طظ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر. وصث تسطط الئغان أتث طعظفغ 
السفارة الثي تسعث بظصطعا إلى التضعطئ الئاضسااظغئ، ووسث بأن السفارة جعف تاخض به شغ عثا الحأن.

وفد من حزب التحریر فی البالد الناطقۀ باأللمانیۀ
یزور سفارة باکستان فی فیّنا للمطالبۀ باإلفراج عن نفید بوت

تطئ ذائرة حتظ سسضرغئ تابسئ لطصعات الةعغئ المشربغئ، شغ صاسثة تاسعر الةعغئ الاابسئ لسقح الةع 
شغ ضغان غععد، وذلك صئض الحروع بمظاورات دولغئ جاظططص عثا افجئعع، والاغ طظ الماعصع أن غحارك 
المضاإ  ظحره  ختفغ  تسطغص  صال  ذلك  وإزاء  افطرغضغئ.  الماتثة  العقغات  بصغادة  الثول  طظ  سثد  شغعا 
تاعغب  جعى  لغسئ  السسضرغئ  المظاورة  عثه  إن  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
السسضري  وتظسغصه  السري  الاطئغسغ  وجةطه  المحغظ  تارغثه  شغ  جعداء  وخفتئ  المشربغ  الظزام  لثغاظئ 
وافطظغ الطعغض طع غععد، شالظزام المشربغ عع طظ ذلض السصئات أطام رئغج طخر افجئص أظعر السادات 
لفاح باب الاطئغع الرجمغ السربغ، وعع طظ اتادظ أول لصاء جماسغ سربغ سطظغ غظادي بالسقم طظ خقل 
طظ  شطسطغظ  بصدغئ  وتمّستعط  المشرب  ططعك  ظفاق  تفدح  الثطعة  عثه  إن   !١٩٨٢ سام  شاس  طآتمر 
خقل ترؤجعط لما غسمى بطةظئ الصثس، شق تترغر شطسطغظ وق تاى جئائ وططغطئ طعجعدة سطى أجظثتعط 
السسضرغئ، وضض طا غسظغعط عع الثخعل شغ تتالفات طحئععئ لطتفاظ سطى ضراجغعط المعارئئ طظ غدإ 
حسئعط المسادي لعط ولسغاجاتعط اقظئطاتغئ. إن تثوث طبض عثه المظاورة لظ تضسإ ضغان غععد العجغض 
أغئ صعة إضاشغئ بض جاسعط طبض عثه المظاورة اقجافجازغئ شغ اإلجراع بإجصاط الظزام المشربغ الثغاظغ، 
شطسطغظ. تترغر  أجض  طظ  الماتمسغظ  وأضبر  لفصخى  تراس  خغر  سعثعط  لسابص  المشرب  أعض  وإسادة 

النظام المغربی الخائن یحاول مداواة جراح کیان یهود
بإجراء مناورة عسکریۀ مشترکۀ!
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