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   06 .....................................                   ُ    لهذا الكتاب حكاية ُتروى        امهيد:
                                                                لماذا شاء غسان تويني أن يتقدم كتاب "رؤساء لبنان من شارل حلو إلى

 
 92........................................ عن فؤاد مطر السوداني اللبناني

 إضاءة عن دواعي وظروف تأليف هذا الكتاب بقلم مجال حممد أمحد
 73..................                           قب ل ثورة الغضب... وب عدها مثل قراءة ما في الغيب

 55.....................................هد الجنرال                    لحظات ما قب ل غروب ع

     لمحددة    *                                                          تعددديل مدداد  لددي الدسددتور تتددين للمشددير أن ينتهددي سددل ان  بولاتدد 
        الصدحالي    «           الشدر  اووسد  »                                      تاريخية حول أزمات سيولة أضداء لليهدا لدي 

دددى ن إلدددى خار دددة  ريددد  تمديدددد الرىاسدددة التدددي    *           أحمدددد يدددونس            ئ ن                                      البشدددير الم ئمن
                                 المواكب اإلحتجاجية تتزايد والبشدير    *         رلمانية           ن           جاءت  للى  نب  من لضة ب

        محادثدات    *                                                     ينب  من لوضى لي السودان كما هو حاصل لي سوريا وليبيدا
دددار اوسدددد خددد ل زيدددار  لاجددد ت لمدددوم                             ا                             للبشدددير لدددي دمشددد  مدددا الدددرىيس بشا

تهدددام  لقدددار  وتوجيددد     «           جهدددات خارجيدددة »                ا     السدددودانيين... واا                  ا             لتركيدددا السدددودان واا
كئر السعودية.                        الشكر للدالمين ال ي تي لل       ئ           ى ذ 
 ERROR! BOOKMARK NOT .......... البشير المنتشي.. بالمبايعة

DEFINED. 

دددددب حسددددداب باإلنجدددددازات بادددددرة توسددددديا ر عدددددة المبايعدددددة بعدددددد ُأولدددددى    ئ                                              ُ     كشئ
                                 ثقة مفر ة بدالنفس ونقدد حداد للمو دب    *                               المبايعات من والية النيل اوبية

                                             اىم ب لمدال السدفار  اوميركيددة يصدب المداء البددارد    القدد   *                 اوميركدي اووروبدي
                للى ك م البشير.

 37.................................................. إقتحام روسي لم يكتمل

                                           ن                  البشدددير يخفدددب مدددن و ددد   الحصدددار وشدددد  المعاندددا  وينعدددد بزيددداد  الرواتدددب 
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                   وكيدب تعدايم مدا فدروب                                    ا         للمتقالددين * إبد ا السدودانيين بتجدذار  ال بقدي
                                            حملدددة بشددديرية شدددديد  الو ددد   للدددى منشدددقين لدددن حزبددد     *                الفقدددر والمعاندددا  

                                                         والتحددددالب معدددد  وأبددددرزهم مبددددارو الفاضددددل المهددددد  وغدددداز  صدددد   الدددددين 
كة بددين البشدديرية السددودانية والبشاددارية السددورية     *                     ن                               ا             العتبدداني * هددواجس مشددترن

           إلدددى مدددوانىء                                               كددد م حدددول تسدددهي ت دخدددول سدددفن حربيدددة روسدددية وسدددودانية
                                                  .. ولدددن حددد  السددودان لدددي إ امدددة  والددد لسدددكرية روسدددية للدددى  . *      ئ  البلددديئن 
ضددراب محددامين لددي جميددا    *       أراضددي                                  ا                    إحتفاليددة صددولية لمصددلحة البشددير واا

ددراو                                          الدددارلور  منددي  ركددو مندداو  يقددول إن البشددير    *                  ن    المحدداكم لتنشددي  الحن
    ديددد                           حريدد  لددي القصددر الجمهددور  الج   *   «                          وراء كددل هددذا اإلنهيددار المدددو  »

                                       تشدخي  مدن الصداد  المهدد  لنفدام البشدير لدي    *                   ل مة إ تراب الرحيل 
                                                           ذكدددرى سددددقو  نفدددام نميددددر ... ويناشدددد القددددوات المسدددلحة أن تحددددالف للددددى 

                                                   المشدددالر النفسدددية اإلنقباضدددية الناشدددىة لدددن حريددد  القصدددر مدددن    *         وميتهدددا 
     دوى  »   *                                                      جهة ثدم خ بدة الجمعدة المهديدة تتسدبب لدي إلاداء خ داب للبشدير 

    لددددم  »   ِّ                                   توفِّدددب ذكدددرى سدددقو  نفدددام نميدددر  بالددددلو  إلدددى    «      لتاييدددر         الحريدددة وا
ُ  ئ         مبارحة الميادين حتى زوال ُحكئم ال اغية                         مريم الصاد  المهد  تددلو    *   «                         

                                                    ئ         القددوات المسدددلحة إلدددى الو دددوب مدددا خيدددار الشدددعب السدددوداني وو ئدددب مدددؤازر  
        البشير.

 
 73 .............................. السيسي يراقب الشمال ويحتضن الجنوب

              لدددددن مرتز دددددة روس                                           التفددددداهرات تنشددددد  لدددددي اوريددددداب... وكددددد م بري ددددداني
                            البشدير يحداول بفدتن الحددود مدا    *                                  يرا بون حالة اإلحتجاجات لي الخر وم 

م النفدددام البشدددير  إنشددداء  *                              اريتريددا وليبيدددا تحقيددد  إنفراجدددات            ئ                       حددددين لدددن لدددزئ
                    مربدددا لدددن  ريددد  الق دددا            مليدددون متدددر      073                       مديندددة صدددنالية للدددى مسددداحة 

               مفار ددة اللتددة لددي    *                                  .. وخ ددة لاحا ددة بمسدد لة إنتددا  الددذهب  . *      الخددا  
      ندددا      22                                                     موضدددو  الدددذهب: اإلنتدددا  السدددنو  مىدددة  دددن أمدددا اإلسدددتفاد  ل نهدددا 

               نتيجة التهريب.
 

 23 ......................................... وتحديات«.. فايسبوك»غاز.. و

                                                        ب الت ميندي مدن جاندب البشدير يحتدرم التفداهر وضدد التخريدب ومدا      الخ ا
ُ  ئ   صددندو  اإلنتخدداب  ريقددة دسددتورية للوصددول إلددى الُسددلئ ة             لددب الدددلم    *                                         
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         الددذ  بددددأ  »                                  الحدددزب الشدديولي يشددمت بالبشدددير ونفامدد     *               بزيددار  إلددى   ددر 
                                                     شدركات أميركيدة تبدد  الرغبدة لدي العمدل إلستكشداب المزيدد مدن    *   «     يترنن

دل مسدالد  خد ل    *  ن                النف  لي السودا                                ئ             البشير يد  باب الشيخ تميم من أجئ
                               تكتيكدددات لاحتجددداجيين لتفددداد  رجدددال    *                  ُ   سدددالة لكدددن ذلدددو لدددم يحدددُدن     26

                                               مدير المخابرات ص   غدوم يصدب جدام الاضدب للدى الحدزب    *     اومن 
                                                  البشددير إلددى القدداهر  ل لددب و ددوب السيسددي معدد  لددي مواجهددة    *        الشدديولي 
                               ة الت ددورات ويحتضددن جنددوب السددودان                    السيسددي يكتفددي بمرا بدد   *         اإلنتفاضددة 

                                                    تعنددددون لقدددداء سدددديلفاكير بالسيسددددي و بيعددددة المحادثددددات بينهمددددا    «      اوهددددرام » و
                        كددد م مددددن جانددددب وزيددددر خارجيددددة    *   «                              مدددة التكامددددل بددددين القدددداهر  وجوبددددا  ب»

                                               دلم مصدر  للحكومدة السدودانية لدي مواجهدة اإلحتجاجدات  »            السودان حول 
                    السدددعود  مدددن الوضدددا لدددي    ُ                       تبددداُين التفسددديرات لدددي المو ددب    *   «          والتفدداهرات

                              إن أمدن السدودان مدن أمدن المملكدة  »                               السودان لي ضدوء  دول الملدو سدلمان 
سددتقرار  إسددتقرار لهددا                                         إنعكدداس زيددار  البشددير لكددل مددن دمشدد  والدوحددة    *   «  ا                   واا

                                        إ تياد مريم الصاد  المهد  من منزلهدا إلدى    *                         للى نفر  السعودية للبشير 
                      هداز للتد ثير للدى موا دب                                          رىاسدة جهداز اومدن والتحقيد  معهدا مدن مددير الج

            لقداء تندوير     *                                      وزليم  الصاد  المهد  المؤيد  لانتفاضدة    «        حزب اومة »
     وسددعي    «                اإلنتفاضددة المحميددة »                                      لددي أكاديميددة نميددر  العسددكرية العليددا حددول 

                             نابدددل غددداز للدددى المصدددل ين داخدددل    *                             الدددبعة إلسدددتفزاز القدددوات المسدددلحة 
دراو                     دخول الفدن  ربدا  ولز    *   «                     مسجد اإلمام لبد الرحمن »               ن    لدا  للدى خد  الحن

                                                تركيدز لدي الم الدب للدى ضدرور  تنحدي الدرىيس والحكومدة    *            لي الميدادين 
                                                          وم البدددددة المؤسسدددددة العسدددددكرية بدددددالتو ب لدددددن حمايدددددة النفدددددام واإلنحيددددداز 

دددراو الشدددعبي    *         للجمددداهير                                         ن           الددددارلور  لبدالواحدددد ندددور يددددخل للدددى خددد  الحن
   *                                       حددوار بشددير  خجددول... وهتالددات شددعبية صددارخة    *            بمو ددب ندد  ندد  

               إنتفددار للددى أحددر    *                    تتحدددى حالددة ال ددوارىء    «                      مواكددب المددرأ  السددودانية »
                                بيددان للرىاسددة المصددرية ال يلبددي هدددب    *                          مددن الجمددر وبدايددة تشددق  حددار  

                 ئ                                      لقدداء السيسددي برمددز ئ الجدديم واومددن السددوداني لددوة بددن لددوب وصدد   
                                                            بوتين يولد بوغدانوب لكي ال ينفرد ولد الكونارس بزيار  الخر دوم    *     وم 

                   ئ                                          لبشددير يسددتقبل الولددديئن مرتددديا  ثيابددا  مدنيددة للتعبيددر لددن أن وضددع        ... وا *
راو الشعبي                                أمر  وارئ لي شد ن تخدزين العملدة    *                    ن           مستقر وصامد أمام الحن

                                             خ دددو  مصدددرية لدددي موضدددو  ح يدددب تلقدددى إحتجدددا  السدددودان    *        الو نيدددة 
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      تاييددر    *                                              إيحدداءات مددن البشددير ب ندد  بدددأ يشددكو لددي الددذين حولدد     *        البشدير  
   *                                                   وتعيينات مفاجىة أبرزها تعيدين أحمدد هدارون مسدالدا  لد             من اوشخا 

                               أوامددر  ددوارئ لددي منتهددى القسددو ...    *                            السددعود  اوميددر محمددد بددن سددلمان                                                               يددوم نددام البشددير للددى حريددر مددن التبرىددة بعددد كدد م سددمع  مددن ولددي  العهددد 
نتباهددة نحددو الجدديم تشددمل تعيينددات وتر يددات               الاربيددة ترلددا    «        الترويكددا »   *  ا                                      واا

                           جة ضد  ساو  أوامر ال وارئ.           كثيرا  الله
 

 575 .................................... ... وعبد الفتاح البرهان لإلجتثاث

دا البشدير لدي    «      اإل دت   »                                   تفسيران لعبار  بيان لوة بن لوب حول     ئ            ووضئ
   *                                            هددل كددان البشددير سدديحذو حددذو زيددن العابدددين بددن للددي    *   «        مكددان  مددن »

                       وأميركددا مددا دول أوروبيددة    «         شدد ن داخلددي »                بددر مددا يحدددن مجددرد          موسددكو تعت
                مو فدددان ألريقيدددان    *                                                 تريددد مشددداركة المجتمدددا المددددني لدددي المرحلدددة اإلنتقاليدددة

ُ            تصدورات لوليدة لدم يؤخدذ بهدا ب بيعدة الحدال ثدم ُ ويدت صدفحتها    *      اللتان                                           
    لبدددد    *                                                    المجلدددس العسدددكر  اإلنتقدددالي يبددددأ الكتابدددة للدددى صدددفحة جديدددد     *

                                ترحيددددب ومسدددداند  لوريددددة مددددن السددددعودية    *             يتددددرأس ويتعهددددد                 الفتددددا  البرهددددان
   *                                          نصدددديحة مددددن الملددددو سددددلمان وترحيددددب إمدددداراتي ومصددددر     *         واإلمددددارات 

ل البشددددير           لددددي ميدددددان    «ُ           ُددددد اس اوحددددد »   *                      ئ         الكباشددددي يوضددددن موجبددددات لددددزئ
                                للي الحدا  محمدد يثد ر بصدياة م الدب    *                         اإللتصام إسو  بص   الجمعة 
د  ليهددا           كتلددو التددي    «    لدديل  »          البشددير لددي    *                     حددددها لددي مددؤتمر صددحالي    ئ        أوئ

   «    كدوبر »        إلدى سدجن    «    لديل  »   ل                                    بومدين رلي  نضال  بن بيل ... ثم من ا
د التشدددداور    *   «         اإلنقدددداذيين »       مددددا بعددددة  دددد                         ئ          السيسددددي يهدددداتب البرهددددان بقصئ

ل الحكومدة    *       والدلم  راو تتشداور لدي موضدو  شدكئ    *               ن                      ئ          رمدوز  يدادات الحند
           ير وأوالدهدددا                                                 رىددديس دولدددة جندددوب السدددودان يؤكدددد للبرهدددان أن زوجدددة البشددد

م لدددددي الموا دددددب والتمنيدددددات بدددددين البرهدددددان    *                ليسدددددوا لدددددي الجندددددوب      ئ                                   تنددددداغئ
                                                          والصددداد  المهدددد  الدددذ  يؤكدددد اإلسدددتجابة لم الدددب المحكمدددة الجناىيدددة 

م مفدددردات    *                                 سدددعي حثيدددن إلسدددترداد اومدددوال المنهوبدددة    *        الدوليدددة      ئ         تنددداغئ
ددر لضدداىية                              مددا بعددة مفددردات الصدداد  المهددد     «       العربيددة »          ئ         البرهددان لبئ

   ُ                                  تواُلد  مقدرون بالتحففدات للدى تكدوين مجلدس    *            الصدحالي          لي مدؤتمر 
و مدددددن    3        مددددددنيين و   7         سددددياد  مددددن     7                       ن     لسددددكريين ومجلددددس دلدددددا  مشددددترن
                           شهر الصوم يحسر اوخذ والرد.   *       مدنيين    3        لسكرين و
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 575 ............................... الخيار المر: إستعمال القبضة الحديدية

   *              لسدددكرية حقيقيدددة -         ئ                                د المجلسددديئن لددديس كاليدددا  لت سددديس شدددراكة مدنيدددة     مقالددد
        كيدددب يدددرى    *         العسدددكرية -                                     م حفدددات  دددرب محايدددد حدددول التوليفدددة المدنيدددة

          ... ويؤكددد  *                                                     البرهدان فدروب القدرار العسددكر  ب سدقا  البشدير ومددا تد  ذلدو 
   *   «                                    وبدددادر إليددد  الشدددعب مدددن دون تددددخ ت خارجيدددة »                  أن التاييدددر سدددوداني 
                                العسدكر  كمدا أوضدح  لدي مقابلدة معد    -             المدني الثدور                 سودان الصاد ..
                            الحددددزب الشدددديولي يعتبددددر الوثيقددددة    *   «           الشددددر  اووسدددد  »    ئ         نشددددرتئها صددددحيفة 

                     أبقدت للدى كدل إتفا يدات  »                ُ                              القانونية التي سدُيعمل بهدا خد ل الفتدر  اإلنتقاليدة 
                              خ وات وموا ب سبقت التو يدا للدى    *   «                              النفام الساب  التي تمس السياد 

                                              ر للددى مجددازا  رمددوز العهددد اإلنقدداذ  بصددرب النفددر لددن     إصددرا   *        الوثيقددة 
                                           شدرو  شدمس اإلنفدرا  الملمدوس للتجربدة اإلحتجاجيدة    *               مس لة الحصانات 

              الشدديولي يقددا ا    *   «             اإللدد ن السياسددي »                    أهددم النقددا  لددي إتفددا     *        المبهددر  
                       نسددداىم إسدددتقرار للدددى أهبدددة    *                                   والبعدددن يدددرى لدددي إتفدددا  خ دددو  إلدددى اومدددام 

دددر            موا دددب دول    *                     او للدددى مددددى خمسدددة أشدددهر                     ن  الحلدددول محدددل لواصدددب الحن
            تسدددددريبات حدددددول    *                                             الجدددددوار بدددددين مسددددداند  الخيدددددارات والترحيدددددب بالتراضدددددي 

                                                            محاولددددة إنق بيددددة وتسددددمية العناصددددر المشدددداركين بددددين لسددددكريين ومدددددنيين 
                                                         البيددان اوول للعمليددة اإلنق بيددة الددذ  كددان سدديتلو  رىدديس اوركددان  *      باإلسددم 

كة الفريدد  أول ركددن هاشددم لبددد                       بعددة سددودانية للمشددهد    *       الم لددب       ن                           المشددترن
       )مبددددارو              المهددددد  ا خددددر   *                                المصددددر  بشددددتى تنددددو  الفددددروب واوشددددخا  

   ..  . *                                                           الفاضل( يكشب لما لدي  مدن الخفايدا لدن حقبدة التعامدل مدا البشدير 
نحيددداز  يدددادات لسدددكرية إلدددى حدددراو    «           إنقددد ب القصدددر »             ويسدددتب  لرضدددية    ا                             واا

          المحتجين.
 

 959 ....................................                      ستهج ن: متاريس وحرائقالرد الم

                     لرصدة مدن )حميددتي( بعدد    *                                        لقاء لدي جوبدا لتهدىدة لبدد الواحدد محمدد ندور 
             توضددين برهدداني    *                                               البرهددان إل حددام مصددر  رلددا  يسدداهم لددي تددذليل العقبددات 

                                                                للمحاولة اإلنق بية التي إرتب دت بدرىيس هيىدة اوركدان هاشدم لبدد الم لدب 
                               وراء لمليددددات القتددددل بحدددد  المحتجددددين    «          ددددو  ثالثددددة »         نددددت هنالددددو      هددددل كا   *

                                             ت كيددددد للددددى أن المجلددددس العسددددكر  ال ي لددددب حصددددانات وال    *          السددددلميين  
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                يخشى التحقيقات.
 952 .................. رئيس آخر في قفص المحكمة بعد مبارك ومرسي

      بدايدددة    *                             بو  يتكدددرر لدددي السدددودان بعدددد مصدددر                        المشدددهد الرىاسدددي غيدددر المسددد
هة إلى البشير  بئل اإلنتفاضة وخ لهدا         مفدردات    *           ُ         ا                ئ                  اإلل ن لن الُتهم الموجا

                 حالددددة تشدددداؤم تختددددر     *                                    ماركسددددية لددددي صددددياغة مو ددددب الحددددزب الشدددديولي 
ل تسدعة ألدراد مدن  دوات    *               المشهد السياسي                             ئ                     تهدىدة النفدوس المدنيدة بعدد لدزئ

                                     ونية إبتسام السنهور  لمساىل دستورية.                توضيحات من القان   *         )حميدتي( 
 

 992 ........................................... يوم الوثيقة في إنتظار الثقة

                  مشدددالر لددر  وحددزن لدددي    *                   ذلدددو اليددوم التدداريخي       2306    ب  /     أغسدد س   6     اوحددد 
    ذلددو                                                             ُ   الو ددت نفسدد  لدددى الندداس لددي البيددوت والشددوار  والميددادين وكمددا لددم يحددُدن 

ددل                        الكشددب لددن  تلددة الشددهداء  »ُ                               ُأولددى اوولويددات لددي رأ  لمددر الددد ر    *     ئ  مددن  بئ
   ا  تر اددب    *                                ُ               ... و)حميدددتي( يددرى لددي اإلتفددا  أندد  ُبشددرى للمددوا نين  «         ومحاسددبتهم

   *                                          كيددب يقدددرأ لبددد الواحددد نددور الوثيقددة الدسدددتورية    *                          التنفيددذ بعددد إنجدداز التو يددا 
                        د هيدل ي ددر  كثيدرا  ويوضددن                                              دونالدد ترامدب ال يبددادر ومندوبد  إلدى الخر ددوم ديفيد

ُ    ئ                                        إسقا  ُحكمديئ اإللددام بحد  مالدو لقدار وناىبد  ياسدر لرمدان    *       لي        كيدب    *      
                                            بدأت ل  ة دولة اإلمارات بالسودان وكيب ت ورت.

 
 947 .........................................................               من صب ر.. ظ فر

     تسدددمي    «             حريدددة والتاييدددر       دددوى ال » و                              البرهدددان يتدددرأس المجلدددس السدددياد 
      لمدددداذا    *                                                لبددددداد حمدددددوو رىيسددددا  للحكومددددة ليمددددا هددددو خددددار  السددددودان 

                    بددالرو  الو نيددة التددي  »              إشدداد  برهانيددة    *                       صددفحة حزبيددة لددي الميددادين    ئ ل دديئ    «             الددة الصدددا ة »            حفددل مبهددر لددي    *                      بالددذات حمدددوو دون غيددر  
                        الصداد  المهدد  يحضدر بصدفة    *   «                            سادت بدين العسدكريين والمددنيين

م المدددني ويحددذِّر مددن العواىدد  والصددعاب       رمددز ال دد    ل             رؤيددة ألريقيددة    *ُ  ئ             ِّ                     ُحكئ
  . «           ا                                         الوضا المعقاد للااية لي السودان نتيجة التهميم والحروب »
 

 943 ................................                               إستدراك غمضة عي ن حول السعودية

                     لكدددة العربيدددة السدددعودية                                             إسدددتاراب خلدددو اإلحتفاليدددة التاريخيدددة مدددن كلمدددة المم
سددددتدراو اومددددر بمددددؤتمر صددددحالي للددددى هددددامم اإلحتفاليددددة لقددددد   . *      ا                                                 .. واا
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                                                          لضدددو المجلدددس العسدددكر  الفريددد  أول صددد   لبدددد الخدددال  ووزيدددر الدولدددة 
                    إشددادات نوليددة لسددكرية    *                                        للشددؤون الخارجيددة لددي السددعودية لددادل الجبيددر 

ددم     ب          جبيددر يشدديد   ال   *                                     ا  ئ       ئ  ومدنيددة سددودانية بددالمو ب السددعود  ومددا  دامتئدد  مددن دلئ
                                                                دددر  السددودانيين بمختلددب إنتمدداءاتهم للددى إجتيدداز المنع ددب الحاسددم لددي  »

   «              اإلنقداذ اإليجدابي »                                  إن د   الفتدر  اإلنتقاليدة وبدايدة لهدد    *   «           تاريخ ب دهدم
            حمدددددوو يسددددتب     *                                        كردلدددداني أكدددداديمي وبعثددددي لددددي المجلددددس السددددياد     *

       و مجلدددس       .. ولضددد . *                                       ا    إسدددتكمال تشدددكيل الحكومدددة بولدددود إ تصدددادية براا دددة 
                                         ُ                   السددياد  محمددد الفكددي سددليمان يسددتبعد حدددون تشدداُكس داخددل المجلددس بددين 

                     المدنيين والعسكريين.
 

 952 ........................................ الحمدوكية.. واإلختيار الحاسم

    بلددد  »                      ئ                                   حمدددوو يبدددأ خددوة غمددار رلئددا العقوبددات بالت كيددد للددى أن السددودان 
بددات ومعوندددات         غنددي بثروا              كارثددة السددديول    *   «                                    تدد  وبشدددعب  وال يحتددا  إلدددى ه 

     م مددن    *                    ِّ        .. ودولددة اإلمددارات تسددرِّ  العددون  . *                         تباغددت بشدداىر العهددد الجديددد 
ُ                        البيان الوزار  من خ ل المقابلة التلفزيونية اُوولى للدرىيس لبدداد حمددوو                                              

                                                              مقارنددة بددين دلددو  حمدددوو الماتددربين والمهدداجرين إليدددا  مبلدد  خمسددمىة   *
                    مليددددددارات دوالر يحتاجدددددد     8                                     دوالر مسددددددترد  مددددددن دون لواىددددددد لتددددددولير مبلدددددد  

                                  التددي  رحهددا الددرىيس جعفددر نميددر  ردا     «            ددرم الكرامددة »                 السددودانو ومبددادر  
       ا                                     كيب تصراب الملو الحسدن الثداني مدا مبدادر  نميدر     *            ا     للى لقوبة  ذاالية 

     سدير     الم »                                            نمير  رد للى مو ب الحسن الثداني بالمشداركة لدي    *        ا  وبكم تبرا  
        .. وتدرى  . *                                            الخارجية اوميركية ت در  مسد لة إختيدار اإللتدزام    *   «       الخضراء

   *                                                             السددودان الجديددد بثناىيددة  .  أ  )حميدددتي( العسددكر  وحمدددوو المدددني 
                     الفريدد  أول شددمس الدددين    *   «                    ددوى الحريددة والتاييددر »                 بيددان حمدددوكي يحددر  

    وأ     «                    دددوى الحريدددة والتاييدددر »   ل                                   الكباشدددي يقدددول إن الحكومدددة للكدددل وليسدددت 
                       يجددددب أن يخضددددا صدددداحب  لفحدددد   »                            منصدددب لددددام لددددي الجهدددداز التنفيدددذ  

ددت ألددالي البحددار    *   «    أمنددي        ا  كيددب تلقاددى    *                            ئ               أمددوال البشددير الخليجيددة... ويخئ
                  م مددن الدددخول اوولددى    *   «    كددوبر »                                 البشدير وممددن اووامددر بنقلدد  إلددى سدجن 

                                    .. وتفسدددددديرات بشدددددديرية ليمددددددوال والتحددددددوي ت  . *                  للبشددددددير  فدددددد  اإلتهددددددام 
                                أصدددوات متعاليدددة للدددى هدددامم الم البدددة    *               لهددددايا اإلضدددالية              والممتلكدددات وا

                                                               ئ     ب لاد  دلم الخبز ومعالجدة كارثدة السديول والفيضدانات وندزا  القبيلتديئن لدي 
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           بور سودان.
 939 ...................................                                 بعد الع سر ي سرا : حكومة حمدوكية

د لددي إختيددار أسددماء ا ددذ ورئ                     أصددد اء للددرىيس حمدددوو    *                       لددوزراء وتحديددد الددوزارات   ئ    ئ                   أخئ
              بشدداىر الصددبر:   *                                                    يضدديىون للددى شخصدديت  وأسددلوب لملدد  بددين بري انيددا وألريقيددا 

سدددتعاد  العضدددوية                                     مفاجددد   التمثيدددل النسددداىي: أسدددماء محمدددد    *                 ا               إكتمدددال الحكومدددة واا
                                             إن دد   السددعي إلزالددة إسددم السددودان مددن  اىمددة الدددول    *                     لبددداد وزيددر  للخارجيددة 

                ما هو م مول بعدد    *                                    المانيا المستشار  ميركل تتعا ب بصد   *            الية لارهاب     الر 
                           إستبدال الثكنات بالسرايات.

 
 932 .................. بشائر الصبر: إكتمال الحكومة وإستعادة العضوية

            اللددت مددن جانددب       إتصددال    *                                          تشددكيلة وزاريددة مفاجىددة لجهددة التمثيددل النسدداىي 
                                       .. ورسالة تهنىة إلى حمدوو من المستشدار   . *                          المانيا ما البرهان وحمدوو 

                                                       حمدوو يتعهد ب لداد  بنداء الدولدة وتجديدد اإللتدزام بالعدالدة    *            أنجي  ميركل 
              خيداران أح همددا    *                                  البرهدان يسددل السدتار للدى مرحلدة مضدت    *          اإلنتقاليدة 

                 مر أمام السودان.
 

 975 ...................................... إستراحة للتأمل ومساءلة النفس

                 الجدولدددة الم لوبدددة    *                                      كعكدددة اإلنتفاضدددة بعدددد جدددوالت وصدددوالت ومناكفدددات 
لدددة                              مسددداير  مدددن جاندددب الدددرىيس ترامدددب    *                              ا   للقضدددايا العالقدددة والم الدددب المؤجا

      إشدار     *                                                          لولي العهد السعود  اومير محمد بدن سدلمان لدم يهند  بهدا البشدير 
    ُ                                                         رضددى ُأولددى مددن جانددب أربعددة دبلوماسدديين أميركددان مددن  ددا م السددفار  لددي 

                                                   ... ومسدددؤول أميركدددي يقدددول أمدددام مجلدددس الندددواب إن السدددودان  *        الخر دددوم 
                                         بدايددددة التفكيددددر ب لتقددددال لشددددرات مددددن القيدددداديين    *                شددددريو ولدددديس خصددددما  

                                                     كددد م باور دددام لدددوزير المدددال برسدددم إدار  ترامدددب أهميدددة إحبدددا     *          التدددرابيين 
                       البرهان يقدول خد ل حضدور     *      2308                              ملية تهريب أ نان من الذهب لام  ل

  . «           ن                             ليس لندنا هنم غير إخرا  السودان من مشاكل  »        ن ن    مصالحة  نبنلية 
 

 972 ........................................... بقية أنفاس حبيسة الصدور

                       لددابر  بددين بشددير السددودان        مقارنددة    *                                   إنشدداال البددال بمرا بددة اوداء الحكددومي 
                              الثددراء الحددرام والتعامددل بالنقددد  »   ب                   إدانددة أوليددة للبشددير    *                 وموغددابي زيمبددابو  
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        النيابدة    *                                             .. وهيىدة الددلا  تعتبدر الحكدم غيدر لدادل وتسدت نب  . *   «      اوجنبي
                               .. وأنصار البشير يتفاهرون أمدام  . *   «                  رمزية إدانة البشير »            العامة توضن 

                             كيدب يدرى الصداد  المهدد  محاكمدة    *                             المحكمة ضد الحكومة الحمدوكيدة 
       التركددددة  »                            إصددددرار للددددى اإلسددددتمرار لددددي تصددددفية    *                    البشددددير واوحكددددام لليدددد  

  . «        اإلنقاذية
 

 777 .................. ليبرالية سياسية ومرونة فقهية بإقتحام العقوبات 

                       يدار  رىيسد  لبدداد حمددوو                                            وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفر  يسدتب  ز 
                           دراء  مت نيدة و دوال الدوزير    *                                        إلى واشن ن بتصريحات تلقى إرتيدا  أميركدا

          الماركسدددية  »   *                                          ا      الدددديني حدددول يهدددود السدددودان ومسددديحيي  ولمددداذا صدددرا  بهدددا 
        اإلسددددد مية  »                           لدددددي شدددددخ  نصدددددرالدين مفدددددر  مقابدددددل    «                  السدددددودانية المتديندددددة

                قدداءات مهمددة سددبقت         خ ددوات ول   *                    لددي شددخ  مختددار الخ يددب    «          الليبراليددة
تفا  للى تباُدل السفراء         أصدد اء  »                  الم مول مدن مجمولدة    *             ا            ُ           لقاء حمدوو واا

ُ                         مددا بعددد الثمددر  اُوولددى مددن ثمددار شددجر  الع  ددة    *             أجانددب ولربددا     «       السددودان                
                       حلقددة حلقددة والت كيددد للددى    «           نفددام اإلنقدداذ »      تفكيددو    *          السددودانية   -        اوميركيددة

دددم لدددي السدددودان مدددن                           الخشدددية التدددي تشدددال بدددال أهدددل ا   *            لددددم اإلنتقدددام  ُ  ئ                لُحكئ  
                         ُ                                   لمليددات ث ريددة كتلددو التددي تحددُدن ضددد النفددام لددي مصددر وتسددتهدب رمددوزا  

                                            إهتمددام نددولي بموضددو  دارلددور باددرة ت بيددا الع  ددة    *              أمنيددة و ضدداىية 
                                            نفدددر  للددى  بيعدددة الصددرا  والحركدددات الثوريددة التدددي    *                 مددا النفدددام الجديددد 

   *       أوروبدددا                                                   نشددد ت لدددي اإل لددديم الدددذ  مسددداحت  تشدددب  مسددداحة ثددد ن دول لدددي
ُ            المحداذير وارد  لدي نفددر البرهدان رغدم تسدداُر  اإلنجدازات                التركدي أوكتددا     *                                     

دن  البشير ل صبن أوكتا  شعبان حسني للي.               ئ                                       أرجان الذ  سوئ
 

 775 ........................... من الصدمة الهادئة إلى الصدمة الصاعقة

                                                 لقاىد  بدالرىيس لبددالفتا  البرهدان لدي لنتيبدي برلايدة            ئ            كيب أن كشئب نتنياهو لدن
                      اإللدددرازات اووليددددة لصدددددمة    *                                      رىددديس أوغندددددا موسددديفيني كددددان مثدددل دو  صددددارو 

                                                 .. وتسدداؤل حددول هددل تددم بددالتوال  وهددل نو شددت الخ ددو  مددا  . *                 الندداس مددن اللقدداء
                                           بعدددددة أوجددددد  الفدددددروب الضددددداغ ة للدددددى البرهدددددان مقارندددددة    *             ال يدددددب المددددددني 

                   كيدددب روى محمدددود ريددداة    *                  ضددداغ ة للدددى السدددادات                    بدددالفروب التدددي كاندددت
لدى جانبدد  ياسدر لرلددات لحفدة إلدد ن السدادات أندد  مسدتعد لزيددار  القددس     مددا    *  ا                                                             واا
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                                                              معندددى إكتفددداء البرهدددان إصددد حاب رىددديس المخدددابرات الدددذ  سدددب  أن أمسدددو لدددي 
                                 أهميدددددة دور المستشدددددارين المخلصدددددين لدددددي    *                           لهدددددد رىاسدددددت  الملدددددب اإلسدددددراىيلي 

                                             هدددل كدددان البرهدددان واثقدددا  بددد ن اللقددداء سددديحمل إدار     *                       صدددياغة  دددرار الرجدددل اوول
                  ا          توضدديحات لسددكرية منماقددة للخ ددو     *            ئ                      ترامددب للددى رلئددا العقوبددات لددن السددودان 

          لنددددما  دددال    *                                                     البرهانيدددة وهدددل تمدددت بمعرلدددة حمددددوو والتشددداور معددد  لدددي شددد نها 
                               حدان الو دت للددول العربيدة للتخلدي  »         ئ                                  بومبيو  بئل أسابيا مدن لقداء البرهدان بنتنيداهو 

                                      هددل إسددتند البرهددان إلددى السددابقة النميريددة    *   «                             لددن المقا عددة والعمددل مددا إسددراىيل
                   تسدداؤالت لمددا إذا كددان    *                                               التددي تمددت ومشددرو  السددابقة البشدديرية التددي لددم تكتمددل 

                              .. وتد ثير مبدارو الفاضدل المهدد   . *                مدؤثر لدي السدودان    «           لوبي ت بيعدي »      هنالو 
                  ة ألريقيدددة البرهدددان          كيدددب أن كفددد   *   «      اللدددوبي »                            ونصدددرالدين مفدددر  لدددي تنشدددي  هدددذا 

                                           كفة لروبيت  لبات اللقاء ممكنا  ما نتنياهو.         رجحت للى 
 754 ............................. إطاللة إعالمية أخيرة للبشير لم يهنأ بها

 
 725 ................................. اإلستبداد كما الغضب جامع الشعوب

                              )اإلنتفاضدددة السدددودانية( مدددا نهايدددة    «                 اإلنتفاضدددة العصدددامية »              مقارندددة لنهايدددة 
   ُ             تشداُب  لدي السدلوو    *                      )اإلنتفاضة الفنزويلية(    «                     اإلنتفاضة غير المعصومة »

                                                       تركة تشاليز وتركة البشدير أمدام صداحب القدرار دونالدد ترامدب    *        واوهداب 
                            برلمدددان رىيسدددا  شدددرليا  للدولدددة                                     لنددددما تعتدددرب اإلدار  اوميركيدددة بدددرىيس ال   *

                                      هدددل مدددن الجددداىز للبرلمدددان اإلتحددداد  اووروبدددي    *                  محدددل الدددرىيس الشدددرلي 
                                   رىددديس للبرلمدددان وال يمدددانا بتددددخل لسدددكر     *                        مجدددارا  ترامدددب لدددي مدددا لعلددد  

                   ُ                                   ذيفدددة سياسدددية روسدددية ُتربدددو المو دددب وتشدددب   ذيفدددة مماثلدددة لدددي    *       خددارجي
                      اليز مدا دول ذات تد ثير                           لواىدد الع  دة التدي بناهدا تشد   *               زمن لمر البشدير 

                            ليون أميركا الشاخصة ليس لقد     *                                  لي مجريات إتخاذ القرارات المصيرية 
نمدددا للدددى سددداىر نفدددو  العدددالم                    لندددزوي  الدولدددة بدددين    *                 ا                         للدددى نفددد  لندددزوي  واا

                                                             صمود متجزأ من جانب روسيا بوتين ما الرىيس الشرلي مدادورو وصدمود 
       مدن أكدل    *       غوايددو    «           الشدرلي ا خدر »                              متق ا من جانب أميركا ترامب ما 

                                 لنب لنزوي  ومن ال رب الذ  سيضرس.
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 وثائق
 

راك الفن ويل  ●  اإلنافاضة العصامية                                   الاوأم المخ و : الح 

 163 ................................ واإلنافاضة اير المعصومة
 وقاد  المقاومة  طي ...يهود أثيوبيا يساوطنو  فلس ●

 044 .......................................... يواصلو  الخالف
 حو   رسالة عاا  م  الرئيس جعفر نميري إلى فؤاد مطر ●

 034 ....... واإلهامام بالصادق« الفاالشا»معالجة صدمة اهجير 
 ال ي أعل  في  إساعداده لل ها   فقرا  م  خطا  السادا  ●

 024 ................................................ إلى إسرائي 
 024 .......................... ن  خطا  السادا  ف  الكنيس  ●
 ف مع السادا ( )الماعاط ... وكيف رو  نميري ●

 004 ........ «كام  ديفيد»احفظاا  على  يار  القدس ومعاهد   
 004 ................. «محاس  الاطبيع» لانظير مبارك المهدي  ●
 044 ........................ مر؟                              لم يعد   عمر... كيف سيحك م ع   ●

 
  


