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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، افتث، ٣٠ جمادى اآلخرة 
"وضسئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٣/١٨م)  ١٤٣٩عـ، 
لجواج  جثغثغظ  حرذغظ  السسعدغئ  الثاخطغئ  وزارة 
ختغفئ  به  أشادت  طا  تسإ  أجاظإ،  طظ  السسعدغات 
"سضاظ" المتطغئ، افتث. وذضرت الختغفئ السسعدغئ، 
أق  احارذئ  العزارة  إن  تسمعا،  لط  طخادر  سظ  ظصق 
غاةاوز سمر المرأة السسعدغئ خمسغظ ساًطا، وأق غجغث 
وأوضتئ  ساًطا.   ١٥ سظ  الثاذإ  طع  السمري  الفارق 
الحروط  إلى  إضاشاعما  جغاط  الحرذغظ  عثغظ  أن 
المظخعص سطغعا شغ الجواج طظ افجاظإ، والمسمعل 
تسإ  العزارة،  ودسئ  جظعات.  طظث  الممطضئ  شغ  بعا 
الحرذغظ  تدمغظ  إلى  المثاخئ  الةعات  الختغفئ، 
الةثغثغظ ضمظ الدعابط المططعب اجاغفاؤعا لمظ 
غاصثم بططإ لطجواج طظ جسعدغئ. وضاظئ اقحاراذات 
(الثاخئ  اقجامارة  تسئأ  "ق  أظه  سطى  تظص  السابصئ 
بالجواج) لمظ صض سمرعا سظ ٢٥ ساًطا"، باجابظاء طظ 
ضاظئ ابظئ سط الثاذإ أو ابظئ خاله طظ الثرجئ افولى؛ 

تغث غةعز لعا الجواج بما ق غصض سمره سظ ٢١ ساًطا".
جطمان  بصغادة  جسعد  آل  تضام  أخئح  لصث   :
غةاعرون  أخئتعا  لصث  طتمث،  ابظه  سعثه  وولغ 
شغ  وغامادون  وتسالى،  جئتاظه  هللا  بمسخغاعط 
اصاراف طا غثالش أتضام اإلجقم تاى شغ غغر أطعر 
جسعد  آل  تضام  سمالئ  إن  تغث  والسغاجئ،  التضط 
تارة،  (برغطاظغا  المساسمر  الضاشر  لطشرب  ووقءعط 
وأطرغضا تارة أخرى) طسروشئ وطحععدة طظث أن أظحأوا 
طمطضئ الدرار، ولضظعط ضاظعا غاسارون بسئاءة الثغظ 
(سصغثة  سطماؤعط  أجماه  طا  سطى  التفاظ  وغثسعن 
وأخئتعا  اآلن  تشغر  صث  عثا  أن  إق  والئراء)،  العقء 
غةاعرون بمساخغعط واظتراشعط سظ أتضام اإلجقم 
شغ ضض خشغرة وضئغرة جعارا ظعارا، شئافطج عاجط 
طتمث بظ جطمان، طا غسرف باغار "الختعة"، الثي صال 
إظه عغمظ سطى الئقد ظتع ٣٠ ساطا طدئ. وصال شغ 
تعار طع صظاة "cbs" افطرغضغئ، إن السسعدغغظ صئض 
السام ١٩٧٩، ضاظعا غسغحعن تغاة "رائسئ وذئغسغئ"، 
طبض بصغئ دول الثطغب، ضاربا أطبطئ، بأن الظساء ضظ 
غصثن السغارات، وضاظئ عظاك دور لطسغظما. وأظه بسث 
سام ١٩٧٩، ضان عظاك إجقم طاحثد وغغر طاساطح 
شغ الممطضئ"، طسائرا أظه وأبظاء جغطه ضاظعا "ضتاغا" 
لثلك الفضر، وأضاف "طثارجظا تط غجوعا طظ جماسات 
طاحثدة، ضاإلخعان المسطمغظ، وصرغئا جغاط الصداء 
سطغعا، ولظ تصئض أي دولئ شغ السالط بأن غضعن عظاك 
الاسطغمغ".  الظزام  سطى  طسغطرة  طاطرشئ  جماسئ 
شابظ جطمان غاثث طظ اإلخعان وطا وخفه بالةماسات 
اإلجقم  سطى  السطظغ  لطثروج  ذرغسئ  الماحثدة 
ولمتاربئ طا تئصى طظه شغ الئقد، لغظدط بثلك سطظا 
إلى الترب افطرغضغئ سطى اإلجقم. لثلك شطغج غرغئا 
سطى ظزام آل جسعد أن غدع حروذا طا أظجل اهللا بعا 
طظ جططان لطجواج وضأظه ق حرع وق أتضام طظ رب 
السالمغظ تدئط الجواج وتظزمه، أق جاء طا غخظسعن! 
ْؤِمننَِي﴾.  ُمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِن ُكنُتْم مُّ

ْ
﴿قُْل بِئَْسَما يَأ

ولضظظا ظئحر جطمان وابظه وجغثتعما أطرغضا بالفحض 
شغ ترب اإلجقم، وأن سثاءعط لقجقم جغردغعط 
بإذن اهللا السجغج الةئار ضما أردى طظ صئطعط العلغث 
َر  َفُقتَِل َكْيَف  َر َوَقدَّ بظ المشغرة طظ صئض ﴿إِنَُّه َفكَّ

َر﴾. َر  ُعمَّ قُتَِل َكْيَف َقدَّ َقدَّ

إن اهللا الصعي السجغج صث ظعى ظعًغا جازًطا سظ أن غرضظ 
ِيَن َظلَُموا  َّ المسطط إلى الضفار الزالمغظ ﴿َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا
َال  ُعمَّ  َاَء  ِ ْو

َ
أ ِمْن   ِ ابَّ ُدوِن  ِمْن  لَُكْم  َوَما  اجَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ

وَن﴾، ورجعل اهللا  غصعل سظ جفك الثطاء الاغ  ُيْنرَصُ
ُتجعص بشغر تص إظعا أسزط سظث اهللا طظ زوال الثظغا، 
أخرج الارطثي َسْظ َسْئِث اهللاَِّ ْبِظ َسْمٍرو َأنَّ الظَِّئغَّ  َصاَل: 
ٍ» وأخرجه  ِل ْ ِل َرُجٍل ُم ْ َقْ ِ ِم ُن َعَلى هللااَّ ْنَا َأْهَ «َلَزَواُل الدُّ
ابظ سساضر شغ طسةمه وصال عثا تثغث تسظ، شضغش 
وعغ ُتجعص لمخطتئ الضفار المساسمرغظ؟! إظعا لةرغمئ 
 ِ ابَّ ِعْنَد  َصَغاٌر  ْجَرُموا 

َ
أ ِيَن  َّ ا ﴿َسُيِصيُب  الةرغمئ  شعق 

وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾.
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ذضر طعصع (بغ بغ جغ سربغ، ٢٠١٨/٣/٩): (لصث ظفث 
سطى   ٪٢٥ جمارك  بفرض  السابصئ  تعثغثاته  تراطإ 
واردات الخطإ، و١٠٪ سطى واردات افلمظغعم. وصال 
تراطإ: إن عثه الثطعة جاسجز الخظاسات افطرغضغئ؛ 
سادلئ.  غغر  تةارغئ  طمارجات  أطرغضا  واجعئ  بسثطا 
وصال: بأن عثه الثطعة جاثاشع سظ افطظ الصعطغ 
صث  الثطعة  عثه  شإن  المصابض  وشغ  افطرغضغ...). 
قصئ طسارضئ حثغثة طظ جغاجغغظ داخض أطرغضا، 
وتاى طظ أختاب الخظاسات؛ طبض طخاظع السغارات 
والطائرات. وقصئ أغدا رشدا وتظثغثا طظ صئض الثول 
والغابان...  افوروبغ  واقتتاد  الخغظ  طبض  افخرى؛ 
تتثغرات  قصئ  ضما  طادررة..  دول  طظ  وغغرعا 
وردود شسض طظ صئض خظثوق الظصث الثولغ، وطثغر 
سام طظزمئ الاةارة السالمغئ (روبرتع أزغفغثو).. تغث 
ذضر طعصع (بغ بغ جغ) باارغت ٢٠١٨/٣/٣ تصرغرا جاء 
تثر  الثولغ  الظصث  خظثوق  باجط  الظاذص  (أن  شغه: 
الثطعة  عثه  إن  وصال:  الاةارغئ  تراطإ  صرارات  طظ 
أوق،  بأطرغضا  جادر  افطرغضغ  الرئغج  صئض  طظ 
ضما جادر بالثول افخرى. وصال طثغر سام طظزمئ 
الاةارة السالمغئ روبرتع أزغفغثو: (إن الترب الاةارغئ 

لغسئ طظ طخطتئ أي ذرف...). 
أطرغضا  إن  اقصاخادغئ؟  افسمال  عثه  تصغصئ  شما 
عثه  المحاسطئ  التروب  عثه  شغ  الحر؛  رأس  عغ 
واإلطضاظات  الصثرات  ولعا  الاةارغئ)؛  (التروب  افغام 
التروب،  عثه  إحسال  شغ  غغرعا  سظ  المافعصئ 
المسمعرة.  أصطار  ضاشئ  إلى  لاخض  طثاعا  وتعجغع 
شغ  افصعى  اقصاخاد  خاتئئ  عغ  أطرغضا  أن  وذلك 
السالط، وطاتضمئ بالشطاء الظصثي السالمغ (الثوقر). 
والثثطات؛  لطسطع  السالط  شغ  طساعرد  أضئر  وعغ 
والثثطات،  السطع  لعثه  اجاعقضعا  ضبرة  بسئإ 
وتماطك  والثثطات.  لطسطع  طخثر  أضئر  أغدا  وعغ 
الثارجغئ؛  السالمغئ  افجعاق  طظ  طساتئ  أضئر  ضثلك 
طسزط  شغ  السغاجغ  وظفعذعا  سمقئعا  بسئإ 
افصعى  الثولئ  عغ  أغدا  وأطرغضا  المسمعرة.  أظتاء 
لعثه  داسمئ  اصاخادغئ  صثرات  وسظثعا  سسضرغا، 
الصعة السسضرغئ سئر الئتار والمتغطات. غصعل الضاتإ 
دغفغث غعطئرت: (... تماطك أطرغضا صثرات وإطضاظات؛ 
تةسطعا طافعصئ سطى ضاشئ الثول؛ شعغ تماطك ظسئئ 
أربسئ  وتمطك  افجظئغ...  اقجابمار  أجعط  طظ   ٪٣٠
جئسئ  أخض  طظ  الضئرى،  السالمغئ  المخارف  طظ 
الائادقت  أجاس  عع  افطرغضغ  والثوقر  طخارف... 
طظ  و٩٥٪  والمخارف...  السالمغئ  افجعاق  شغ 
أرباع  بقبئ  أطرغضا...  تثص  اإلسقم  وجائض  سائثات 
وتارأس  إلغعا...  تسعد  السالط  شغ  افجطتئ  طئغسات 
تسغطر  الاغ  شغعا  بما  السالمغئ؛  المآجسات  أضبر 
الئترغئ  السغطرة  وتماطك  السالمغ...  اقصاخاد  سطى 
والصثرة سطى التزر الئتري... وعغ الثولئ افولى شغ 

افبتاث والمثارسات الاغ تثشع السالط لطاصثم...).
تحسطعا  الاغ  اقصاخادغئ  التروب  أجالغإ  إن 
طاةثدة  أحضاقً  وتأخث  وطاسثدة،  ضبغرة  أطرغضا 
تحسض  الاغ  افولى  المرة  لغسئ  شعثه  أغدا، 
شصث  الثولغئ؛  اقصاخادغئ  التروب  أطرغضا  شغعا 
وخاخئ  السالط  دول  تتثي  إلى  سثة  طرات  سمثت 
سثة  طرات  الفائثة  أجسار  شرشسئ  طظعا  الخظاسغئ 
الثول  بسخ  اضطر  طما  الماضغئ؛  السظعات  خقل 
لرشع جسر الفائثة شغ المصابض؛ تاى ق غاسئإ ذلك 
وصاطئ  أطرغضا،  رؤوس افطعال إلى داخض  باظسغاب 
الةمرضغئ)  (بالتمائغئ  تسمى  بأسمال  أغدا  أطرغضا 
الةمرضغئ)  (بالاسرشئ  تسمى  طا  أو  العاردات؛  سطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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دخطئ بعرة الحام المئارضئ عثه افغام ساطعا الباطظ 
باعزئ طظ الثطاء  وعغ طا زالئ تساظغ وتثشع أبماظاً 
المسطمغظ  وتثاذل  خمئ  ظض  شغ  الئقد  وطصثرات 
البعرة  تثخض  الضاشر،  الشرب  طع  تضاطعط  وتآطر 
عثى  غغر  سطى  تسغر  زالئ  وطا  لعا  الباطظ  السام  شغ 
الشعذئ  شمظ  شخائطعا،  صغادة  تاعلى  طمظ  خخعخاً 
وجضاظعا  فعطعا  وسمطغات الاعةغر الةماسغ  الحرصغئ 
الحمال  شخائض  بغظ  الئشغخ  اقصااال  إلى  وبعارعا، 
السعري، إلى رضعن شخائض الةظعب شغ درسا والصظغطرة 
إلى الثاسمغظ الثغظ تعلععط إلى دجاج غظازر دوره 

بالمثبتئ المسامرة شغ ذعل الئقد وسرضعا.
تعلغ  بسئإ  ضئغرًا  بمظًا  الحام  أعض  دشع  لصث 
إظعط  شغعط  غصال  طا  أصض  أظاس  طظ  البعرة  صغادة 
فسثاء  سمقء  إظعط  ظصض  لط  إن  جغاجغًا  واسغظ  غغر 
البعرة، شالاثاذل الثي تمر به الشعذئ لط غضظ لعا 
ودارغا  وتطإ  تمص  ذلك  شغ  جئصاعا  شصث  وتثعا 
المرتئطعن  الفخائض  شصادة  وغغرعا،  والجبثاظغ 
تترضعط  لط  اإلصطغمغئ  الثول  طع  خارجغئ  بأجظثات 
والغااطى،  البضالى  وظعاح  المسادسفغظ  خرخات 
ولظ تترضعط!! شمظ لط غاترك لثغظه وسرضه شغما 

جئص طظ المثن الاغ عّةرت لظ غاترك اآلن...
صث  الاترغر  تجب  ضان  السدال  المرض  عثا  إن 
صادة  أبى  ولضظ  غسافتض،  أن  صئض  السقج  له  وضع 
الفخائض أن غسامسعا لخعت السصض والتضمئ، تغث 
وضع تجب الاترغر بعابئ لطبعرة وذالإ البائرغظ أن 
غطاجطعا بعا لدمان ظةاح البعرة وسثم وخعلعا إلى 
باقظفضاك  تئثأ  الاغ  البعابئ  عثه  إلغه،  وخطئ  طا 
المسمعم  السغاجغ  وطاله  وأجظثاته  الثارج  سظ 
والثي ضان الصظئطئ المعصعتئ الاغ أدخطعا الشرب سئر 

سمقئه طظ تضام ترضغا والسسعدغئ وصطر إلى داخض 
الاغ  الضاربغئ  الظاائب  إلى  وأدى  شفثثعا،  البعرة 
الامسك  طظ  وبثق  وتحعثعا،  الساتئ  حعثتعا 
بصرار الحسإ شغ إجصاط الظزام تعجه صادة الفخائض 
وطسعط ائاقشعط السمغض إلى طفاوضئ الظزام، وبثقً 
الثولغئ  وطظزعطاعط  الضفر  دول  طظ  الاترر  طظ 
الزالمئ ظاطعا سطى أساابعا، شتعلعا عثف البعرة طظ 
تتارب  الاغ  والثغمصراذغئ  السطماظغئ  طظ  الاثطص 
(الثقشئ  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  إلى  ورجعله  اهللا 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة).
بثطائعط  غرصعا  الثغظ  الحام  أعض  طأجاة  إن 
غاتمض جاظئًا ضئغرًا طظعا صادة الفخائض الثغظ صئطعا 
بعا  صرارعط  وربطعا  الثولغئ  لطمظزعطئ  باقرتعان 
وبمآتمراتعا وبمئسعبغعا، وأوخطعط إلى الصئعل أن 
غضعن السثوان الروجغ واإلغراظغ ضاطظْغظ قتفاصات 
وظتظ  والتضط،  الثخط  شأخئتعا  الاخسغث،  خفخ 
أعض  ساحه  الثي  العاصع  تفاخغض  شغ  ظشرق  لظ  اآلن 
أظعاع  جمغع  شغه  وذاصعا  بعرتعط  جظغ  ذعال  الحام 
غسطغ  الثي  عع  الفث  شالسغاجغ  والاآطر،  الثثقن 
رغط  تسارضعا،  الاغ  لطمحاضض  ودواًء  ترغاصًا  أطاه 
الضط الضئغر لطاثخض الثارجغ سطى افرض لغج طظ 
البائرغظ،  ذرف  طظ  وتاى  بض  وتسإ  الظزام  ذرف 
طرة  حااتعا  غةمع  طظ  إلى  طاجئ  بتاجئ  شالبعرة 
اساادت  الاغ  بالطرغصئ  لغج  صعاعا  وغعتث  أخرى 
سطغعا الفخائض أق وعغ الاعتث سطى الثسط الثارجغ، 
بض الاعتث سطى طحروع غعخطعا لئّر افطان وغسصط 
الظزام المةرم وغستصه، وعثا لظ غضعن إّق بصغادة 
السغاجغ  المحروع  تتمض  طثطخئ  واسغئ  جغاجغئ 
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غسر رئغج تترغر جرغثة الراغئ والصائمغظ 
 (DVD) جثغثة  أجطعاظئ  تصثغط  سطغعا 
ج٣  الراغئ  جرغثة  "أجطعاظئ  بسظعان: 
(افسثاد ٧٦ - ١٧٠)" وعغ طظ إسثاد دائرة 
اإلخثارات وافرحغش شغ المضاإ اإلسقطغ 
سطى  لطاخفح  الاترغر.  لتجب  المرضجي 
أجعجة التاجعب أو لطظست سطى أجطعاظات 
طدشعذئ، ظرجع الاتمغض طظ الرابط أدظاه:

http://media.hizb-ut-tahrir.info/CDs/Rayah/alRayah_3rd_DVD_76_170_Rajab_2018.rar

أسطوانة جريدة الراية - ج3
(األعداد 76 - 170)

بعرة الحام تثشع أبماظاً باعزئ 
لشغاب الصغادة السغاجغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ 
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ظحر طعصع (الخثارة ظغعز، السئئ، ٦ رجإ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٢٤م) الثئر الاالغ: "تترضات حئه غعطغئ شغ طثاطش 
المظاذص الطئظاظغئ دسماً لطمساصطغظ اإلجقطغغظ المدربغظ سظ الطسام لطغعم السادس سحر وبسث خقة الةمسئ الاغ 
أصغمئ سطى ذرغص المخظع التثودغئ طع جعرغا صرر أعالغ المساصطغظ اإلجقطغغظ تخسغث تترضاتعط وظخئعا الثغط 
سطى جاظإ الطرغص الثولغ المآدي إلى ظصطئ المخظع، ولقجافسار تتثث الحغت أتمث الحمالغ - الظاذص باجط 
أعالغ المعصعشغظ اإلجقطغغظ - لمعصسظا صائقً: اقساخام المفاعح سظث ظصطئ المخظع عع خطعة تخسغثغئ طظ صئض 
افعالغ الثغظ ضاصئ بعط افرض بسئإ إعمال صدغئ أبظائعط المدربغظ سظ الّطسام لطغعم السادس سحر. عثه 
لغسئ الثطعة افخغرة، شافعالغ ذطئعا طعسثا طظ الرئغج الترغري الثي طظ المصرر أن غجور الحمال غعطغ السئئ 
وافتث وصث صرروا اجاصئاله باساخام طفاعح شغ تال سثم إسطائعط طعسثا لئتث طعضعع السفع السام الحاطض طسه 
صئض اقظاثابات الظغابّغئ. غعمظا الاأضغث سطى أن إضراب الترغئ أو المعت طسامر شغ السةعن تاى إصرار صاظعن السفع 

السام الحاطض، وضثلك ظتظ افعالغ طسامرون شغ طعاضئئ أبظائظا تاى إصراره صئض اقظاثابات الظغابغئ".

التعبغغظ لظ غمر بسقم؛ شأطرغضا لظ تسمح لعا بثلك، 
شصررت باعجغه طظ برغطاظغا اضاساح الةظعب والسسغ 
إلى السغطرة سطى أجظتئ التراك الةظعبغ، وبالفسض شصث 
جغطرت سطى الةظعب وأخئتئ صعتعا تمسك افرض 
وتامرضج شغ المظاذص الاغ تةسض سخإ الصعة لطةظعب 
بغثعا، ضئاب المظثب الثي غسائر أعط الممرات الئترغئ 
شغ السالط، ضما أظحأت ططغحغات جظعبغئ بغث سغثروس 
الجبغثي وأخرى بغث عاظغ بظ برغك وعط طظ رجالعا. 
ضما أظحأت صرغئاً - بسث صاض التعبغغظ لخالح - ططغحغا 
الحمال  جغح  تسمى  خالح  ذارق  بصغادة  سسضرغئ 
لطسمض ضث التعبغغظ بسث تثطغ اإلطارات سظ دسط عادي 
جسض  طا  وعثا  السسعدغئ.  صئض  طظ  أجغرًا  أخئح  الثي 
تبئغئ التعبغغظ شغ التضط أو إحراضعط شغ السططئ أطرًا 
شغ غاغئ الخسعبئ، أي أن أتث أعثاف ساخفئ التجم لط 
غاتصص بض أخابه الفحض الثرغع، وعثا طا دشع طتمث 
بظ جطمان لجغارة برغطاظغا بإغساز طظ أطرغضا. لصث ضان 
ذطإ  لئرغطاظغا  جطمان  بظ  طتمث  زغارة  أعثاف  طظ 
شحطئ  شصث  الغمظ،  شغ  ورذاعا  إظعاء  شغ  طساسثتعا 
أطرغضا والسسعدغئ شغ تسط افزطئ شغ الغمظ وأدرضعا 
طآخرًا أن تطعا لظ غضعن بمسجل سظ برغطاظغا خاتئئ 
الظفعذ السرغص شغ الغمظ وعغ تمسك بالةظعب والاغ 
تداسفئ صعتعا شغه سظ ذرغص اإلطارات لاضعن طظططصًا 
طما  سطغعط  والصداء  التعبغغظ  لترب  المساصئض  شغ 
جسض أطرغضا والسسعدغئ والتعبغغظ غئتبعن سظ طثرج 

الئرغطاظغ  بالمئسعث  صئطعا  صث  شعط  افزطئ؛  عثه  طظ 
طارتظ غرغفث طع تثعشعط أظه جغسمض لخالح اإلظةطغج 
الاغ  المفاوضات  لاترغك  غسسعن  شعط  وسمقئعط، 
طظ  إجرائعا  وطتاولئ  حعرًا   ١٧ طظ  أضبر  طظث  تعصفئ 
جثغث والسغر بعا ظتع التض السغاجغ بسث إدراك ضض 
ذرف أظه لظ غساطغع أن غطعي ذراع اآلخر. وصث تترك 
الرغاض  شغ  والاصى  غرغفث  طارتظ  افطمغ  المئسعث 
المفاوضات،  إلجراء  الغمظ  شغ  رتاله  تط  بط  بعادي 
وضان طتمث سطغ التعبغ صث صثم طئادرة لمةطج افطظ 
غظاحثه شغعا إغةاد تض جغاجغ ساجض شغ الغمظ، وعثا 
غضحش المأزق الثي تمر به ططغحغات التعبغ، شعط ق 

غططصعن تطك المظاحثات إق شغ وصئ الثطر سطغعط.
الةئعات  طثاطش  شغ  طساسرة  زالئ  ق  الترب  إن 
اإلظةطع  الخراع  وإن  والتثغثة،  الئغداء  شغ  وخاخئ 
أطرغضغ طسامر طا داطئ الثول اقجاسمارغئ لط تخض 

إلى تض جغاجغ غظعغ الترب الثائرة شغ الغمظ.
وبرواتعط  لطماخارسغظ،  جاتئ  الغمظ  أرض  جائصى 
ظعئاً لططاطسغظ، وجازض دطاؤعط الجضغئ تسفك إرضاًء 
فسثائعط الضاشرغظ... ولظ غعصش ذلك ضطه إق أن غسغ 
المحاضض  عثه  ضض  طظ  لعط  المثرج  أن  الغمظ  أعض 
وافزطات عع بالسمض إلصاطئ حرع اهللا شغ تغاتعط؛ وذلك 
بالسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ 
إلى  الطرغص  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
سجتعط وظعداعط واطاقك صرارعط وسعدتعط طع بصغئ 

 إخعاظعط المسطمغظ خغر أطئ أخرجئ لطظاس

٢٠١٨/٣/٢٦م  اقبظغظ  غعم  اقتاحاد  التعبغعن  غساجم 
شغما أجمعه الثضرى البالبئ لسثوان الاتالش سطى الغمظ! 
اظططصئ  الاغ  التجم  ساخفئ  شإن  افطر  تصغصئ  وشغ 
شغ ٢٠١٥/٣/٢٦م ضاظئ ضاربئ وأي ضاربئ، شصث صخفئ 
والاةمسات  والمحاشغ  وافجعاق  والمظازل  المثارس 
شغ أطاضظ السجاء. أطا المعاصع السسضرغئ لطتعبغغظ شطط 
تصخفعا إق أتغاظا!! وطظ عظا غائغظ بحضض واضح أن 
طظ أعثاف ساخفئ التجم تصعغئ التعبغغظ وتبئغاعط 
شغ التضط، شعغ لط تأت طظ أجض إزاتئ التعبغغظ ضما 
غروج لثلك إسقم الاتالش وإسقم المآغثغظ لطساخفئ 
الثغظ غععمعن أظفسعط أظعا جاءت إلزاتئ التعبغغظ، 
وإن ضان الئسخ طظعط اآلن غثرك تصغصاعا خاخئ بسث 
سظث  بالمصاوطئ  غسمى  لما  السسعدي  الطغران  ضرب 
تصثطعا شغ ظعط حرق خظساء أو شغ التثغثة والاغ 

تعخش شغما بسث أظعا بطرغص الثطأ.
لصث اسامثت أطرغضا وسمغطعا جطمان خطئ لاتصغص أعثاف 
اإلطساك  أولعا:  طرتضجات؛  بقبئ  شغ  تامبض  الساخفئ 
بعادي وتتةغط دوره وطظسه طظ اصاتام خظساء لضغ 
تئصى بغث التعبغغظ، وعثا طا تط بالفسض؛ شصعات عادي 
لط تصارب طظ الساخمئ خظساء رغط جغطرتعا سطى ظعط 
المططئ سطى خظساء طظث أضبر طظ ساطغظ طع أن الصعات 
تصثطعا  إن  بض  اصاتاطعا،  طظ  تمضظعا  بتعزتعا  الاغ 
شغ  غةسطعا  السسعدغئ  طظ  المرجعطئ  التثود  خارج 
طرطى صعات الاتالش الاغ تدربعا ضرباً ق ععادة شغه، 

بط غسطظ إسقطعا أظعا جاءت بطرغص الثطأ، وظساطغع 
الصعل إن عادي أخئح طأجعرا طظ صئض السسعدغئ طما 
تثا باإلطارات الاابسئ لئرغطاظغا أن تاثطى سظه وتسطط 
شغ  الاغ  وخاخئ  الةظعب  شغ  له  الاابسئ  المسسضرات 
سثن لصعات التجام افطظغ شغ ترب خظساعا اإلطارات 

صئض أضبر طظ حعر شغ سثن لعثا العثف.
وباظغعا: تثطغر الصعة البصغطئ الاغ بغث خالح بالضطغئ 
السططئ  طظ  ظعائغًا  وإخراجه  السغاجغ  دوره  إلظعاء 
أو طظ التغاة ضطعا. شصث أسطظئ صغادة الاتالش بصغادة 
السسعدغئ بسث أضبر طظ أجئعع طظ تربعا سطى الغمظ 
بط  اقظصقبغغظ  صعات  طظ   ٪٨٠ دطرت  ساخفاعا  أن 
تقتص  الماضغئ  جظغظ  البقث  خقل  شغ  اجامرت 
الصعة غغر الزاعرة لسطغ خالح تاى تط تثطغرعا. وصث 
الترس  لمظزعطئ  التعبغغظ  تفضغك  طع  ذلك  تظاغط 
وغسامث  خالح  سطغعا  غاضأ  ضان  الاغ  الةمععري 
سطغعا اإلظةطغج بحضض ضئغر، بط صاطعا سطغ خالح شعرث 
بغثه،  ضاظئ  الاغ  والبروة  والسططئ  الصعة  التعبغعن 

وبعثا تضعن الساخفئ صث تصصئ بسخ أعثاشعا.
بالبعا: صغام المئسعبغظ طظ صئض افطط الماتثة بإجراء 
التعبغغظ  إلضساب  الخراع  ذرشغ  بغظ  المفاوضات 
خفئ الحرسغئ وظجع خفئ اقظصقب سظعط وتتةغط دور 
اإلطارات شغ الدربات الةعغئ الاغ ضاظئ تآذي التعبغغظ 
تاى أخئتئ حئه طسثوطئ. لضظ اإلطارات الاغ تسطمئ 
الثعاء والمضر والثئث طظ أجغادعا اإلظةطغج أدرضئ أن 
طتاولئ اصاتام خظساء طظفردة أو اقجامرار شغ طقتصئ 

تتّضط  دون  ولطتغطعلئ  لئرغطاظغا  والمعالغئ  صطر  شغ 
شأسطظ  أطرغضا،  لتساب  بالثطغب  جطمان  السسعدغئ 
وصش  شغ  "ظةتظا   :٢٠١٧/٩/٧ غعم  الضعغئ  أطغر 
الاثخض السسضري". وبثلك شدح خطئ أطرغضا باثخض 
الاغ  السسعدغئ  شأترج  صطر.  شغ  سسضرغا  السسعدغئ 
اإلطــارات  لثخطئ  ذلك  طبض  تخض  ولع  ذلك.  ظفئ 
وطظع  ظفعذعط  لتماغئ  لقظةطغج  دورا  لاطسإ  بةاظئعا 

تفرد السسعدغئ وتتصغصعا فعثاف أطرغضا.
خظاساعا  وزغر  لجغارة  الضعغئ  السسعدغئ  عاجمئ 
غعم  المطضغ  بثغعاظعا  المساحار  لسان  سطى  لصطر 
تمطئ  لحظ  إسقطعا  وجائض  وأذطصئ   ٢٠١٨/١/٢٢
العضع  وتظاولئ  صطر،  بمةاططئ  واتعاطعا  سطغعا 
الثطغب!  دول  سطى  الثطر  الضعغاغ  لطظزام  السغاجغ 
بالضعغئ  طما أدى إلى إذقق تتثغرات المسآولغظ 
اقجاسثاد  ظسائر  فطعر  أو  "لمصاذسات  تسرضعا  طظ 
لعا أولعغئ طعمئ بالظسئئ لظا" ضما ذضر رئغج لةظئ 

افولعغات شغ الئرلمان الضعغاغ.
ذضرت "الةجغرة" غعم ٢٠١٨/١/١٥ أن وزغر الثولئ 
لحآون الثشاع الصطري خالث السطغئ أجرى طئاتبات 
لاسجغج  لظثن  شغ  وغطغاطسعن  الئرغطاظغ  ظزغره  طع 
السقصات والاساون السسضري بغظ الئطثغظ، وذلك بسث 
تعصغع صطر خفصئ لحراء ٢٤ ذائرة سسضرغئ بصغمئ 
وغطغاطسعن:  وصال  إجارلغظغ.  جظغه  ططغارات  خمسئ 
"عثه الطائرات السالغئ الضفاءة جاسجز طعمئ الةغح 
الحرق  شغ  المحارضئ  الاتثغات  لمعاجعئ  الصطري 
لمعاجعئ  صطر  بمظعا  تثشع  شالطائرات  افوجط..". 

الاعثغثات لظفعذ برغطاظغا!
لتماغاعا  برغطاظغا  سعدة  الثطغب  دول  تططإ  وعضثا 
وابظه  جطمان  لطسسعدغئ  أسطئ  الاغ  أطرغضا  طظ 

دورا لاأطغظ ظفعذعا شغ الثطغب.
السعث  ولــغ  جطمان  ابــظ  برغطاظغا  دســئ  ولــعــثا 
إذ  جماته،  لضئح  طسه  لطافاعط  لجغارتعا  السسعدي 
شخثر  ططضاعا.  وبطصاء  بالارتغإ  ضئغرة  صغمئ  أسطاه 
تحضغض  سظ  أسطظا   ٢٠١٨/٣/١٠ غعم  طحارك  بغان 
آلغئ  لغضعن  السظعي  اقجاراتغةغئ  الحراضئ  "طةطج 
السقصات  جعاظإ  ضض  لاسجغج  طظازط  لتعار  رئغسغئ 
شغه  وورد  وافطــظ.."  والثشاع  اقصاخادغئ  البظائغئ 
"طظ الماعصع أن تئطس عثه الفرص طةامسئ طا غخض 
إلى ١٠٠ ططغار دوقر سطى طثى ١٠ جظعات.." وأضث 
وغغر  الغمظ"  شغ  جغاجغ  تض  إلى  الاعخض  "أعمغئ 

ذلك طظ الصداغا السغاجغئ شغ المظطصئ.
عثرا  تثعإ  المسطمغظ  أطعال  عغ  الثطغب  وأطعال 
لطتضام  تتفر  أن  طصابض  المساسمرة  الثول  لتساب 
المسطمعن  وغارك  والبروة،  لطتضط  سائقتعط  تعارث 

وطاثطفغظ. شصراء 
بحضطه  اقجاسمار  إلــى  برغطاظغا  تسعد  وعــضــثا 
الاتالفات  وتسصث  السسضرغئ  الصعاسث  شاصغط  الصثغط 
المئاحر  السسضري  والاثخض  التماغئ  وطساعثات 
والثولغئ  اإلصطغمغئ  الزروف  طساشطئ  واقتاقل، 
اقتتاد  جصط  وصــث  ــك.  ذل بمبض  أطرغضا  لصغام 
السعشغاتغ الثي ضان غتارب اقجاسمار ولط غساطع 
وأخئتئ  الحغعسغئ.  شضرته  لفحض  سطغه  الصداء 
دوله تاسابص سطى اقجاسمار ضما ضاظئ شغ السابص 
طتاربئ  طسمغات  تتئ  ولضظ  به،  وتافاخر  تاسابص 
المخالح  سطى  والتفاظ  اقجاصرار  وتأطغظ  (اإلرعاب) 
الاتثغات..  وطعاجعئ  وافطـــظ  الــســقم  وإتـــقل 
تفاح  أن  طظ  تساتغ  ق  الاابسئ  الــثول  وأخئتئ 
طساعثات  وتسصث  المساسمرة  لطثول  سسضرغئ  صعاسث 
الاثخض  وتآغث  ظفعذه،  لقجاسمار  تتفر  أطظغئ 
السسضري اقجاسماري وتحارضه شغ أتقشه وتمعله.

وق غمضظ الصداء سطى اقجاسمار إق بالصداء سطى المئثأ 
الرأجمالغ الثي غشثغه وغتفجه. وعثا ق غاأتى إق بسعدة 
الثقشئ  بثولئ  طةسثا  التضط  إلى  اإلجقطغ  المئثأ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لاثعض الخراع المئثئغ 

 شاصدغ سطى اقجاسمار وطئثئه الرأجمالغ
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أسطظ السفغر الئرغطاظغ لثى الضعغئ غعم ٢٠١٨/٢/١٩ 
أن "الضعغئ تصثطئ رجمغا لئقده بططإ وجعد صعات 
سطما  أراضغه".  سطى  دائط  بحضض  برغطاظغئ  سسضرغئ 
برغطاظغا  طع  وّصع  الخئاح  طئارك  الضعغئ  تاضط  أن 
اتفاصغئ تماغئ سام ١٨٨٩م. وسظثطا صرر خثام اتاقل 
الضعغئ سام ١٩٩٠م أرجطئ برغطاظغا ٤٣ ألش جظثي 
اظاعائعا  وبسث  الترب،  شغ  طحارضئ  صعة  أضئر  ضباظغ 
بصغ ظخفعا طرابطاً بةاظإ الصعات افطرغضغئ. شالضعغئ 
خان  الاغ  اقجاسمارغئ  التماغئ  اتفاصغئ  تةثغث  ترغث 
بعا آل الخئاح دولئ الثقشئ السبماظغئ. وجابصا أسطظ 
 ٢٠١٧/٨/٢٦ غعم  شالعن  الئرغطاظغ  الثشاع  وزغر 
"سجم بقده تعصغع اتفاصغئ تساون سسضري جثغثة طع 
وجازض  الضعغئ  بأطظ  الاجاطعا  وجاعاخض  الضعغئ، 
تطغفا صعغا لعا". طسطظا أن "أطظ الضعغئ والثطغب طظ 
افطظ الصعطغ الئرغطاظغ" شاسائر عثه المظطصئ طخطتئ 

صعطغئ برغطاظغئ! أي طةاق لقجاسمار الئرغطاظغ.
سظ  تاساءل  الئرغطاظغئ  والختش   ٢٠١٣ سام  وطظث 
جئإ تأخر برغطاظغا شغ إظحاء صعاسث سسضرغئ دائمئ 
شغ الثطغب لاعاشر الزروف المظاجئئ إلصاطاعا: "اظثقع 
إغران  ذمعتات  وتجاغث   ،٢٠١١ سام  السربغئ  البعرات 
اإلصطغمغئ، والخراع الصطري السسعدي". أي أظعا تسمض 
اقجاسمار  سعدة  غاصئض  الثي  السام  الرأي  إغةاد  سطى 
الئرغطاظغ، شعغ طثشعسئ طظ أختاب الصرار. وظحرت 
جرغئ  وبائص   ٢٠١٧/٨/١٣ غعم  الشاردغان  ختغفئ 
الشجو  برغطاظغا  "اسائرت  الباظغئ  الثطغب  ترب  بحأن 
افجطتئ  لئغع  لعا  طبغض  ق  شرخئ  لطضعغئ  السراصغ 

وسعدة التماغئ الصثغمئ طظ جثغث".
غعم  طــاي  ترغجا  برغطاظغا  وزراء  رئغسئ  وأسطظئ 
٢٠١٦/١٢/٧ شغ الصمئ الثطغةغئ شغ الئترغظ سعدة 
افولى  اقتفاصغئ  "شمظث  بصعلعا:  الصثغط  اقجاسمار 
حعثت  والاغ   ١٧ الصرن  طظاخش  شغ  المعصسئ 
بحأن  قتفاصغات  الحرصغئ"  العظث  "حرضئ  تعخض 
سازطئ  وإظظغ  ُسمان،  شغ  السسضري  والعجعد  الاةارة 
أن  سطى  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  لثى 
ظظاعج الفرخئ لطثروج إلى السالط، وأن غضعن لظا دور 
ذلك  طظ  وأعط  تتالفات،  بظاء  أجض  طظ  أضئر  سالمغ 
تسجغج تساططظا طع أخثصائظا الصثطاء طبض تطفائظا شغ 
الثطغب الثغظ وصفعا إلى جاظئظا ذعال سصعد ذعغطئ.. 
بمةال  بغظظا  العبغص  الاساون  أطظظا..  عع  الثطغب  أطظ 
طضاشتئ (اإلرعاب) والاعثغث اإلغراظغ.."، "ظرغإ شغ 
اإلجقطغ..  اقجابمار  ساخمئ  برغطاظغا  تخئح  أن 
صطر  اجابمارات  أن  سطما  ازدعارظا".  عع  ازدعارضط 

وتثعا شغ برغطاظغا تئطس ٥٠ ططغار دوقر.
سسضرغئ  صاسثة  برغطاظغا  الئترغظ  طظتئ  وغعطعا 
بفدض  الةفغر  لصاسثة  "وبئظائظا  طاي:  شصالئ  دائمئ، 
شغ  دائط  وجعد  لظا  جغضعن  الئترغظ  طمطضئ  جثاء 
المظطصئ، وعغ أول صاسثة شغ طظطصئ حرق السعغج 
التربغئ  والطائرات  السفظ  وسثد   ،١٩٧١ سام  طظث 
والصعات الئرغطاظغئ شغعا غفعق سثدعط شغ أي طضان 
لطصعات  اإلصطغمغ  الاثرغإ  وطرضج  السالط..  شغ  آخر 
دائط  وجــعد  بمبابئ  ُسمان  شغ  طصره  الــثي  الئرغئ 
لطةغح الئرغطاظغ شغ المظطصئ.. وجعف تاسمص أضبر 
طظ ذلك شغ الاساون الثشاسغ بغظظا باأجغج حراضئ 
شاسطظ  الثطغب".  ودول  برغطاظغا  بغظ  اجاراتغةغئ 
طساسمرتعا  بأطعال  صاسثتعا  تمعل  أظعا  برغطاظغا 
الئترغظ! وصال أطغر الضعغئ شغ عثا المآتمر "افتثاث 
برغطاظغا  طع  الثطغةغئ  السقصات  وخقبئ  سمص  أبئائ 
سظ  تظفك  ق  الثطغب  شثول  تارغثغا".  تطغفا  باسائارعا 
العقء لئرغطاظغا، وق تاخعر أن تسغح بثوظعا، شخار 
بسصعط  إق  غجول  ق  طعروبا  تصطغثا  لقظةطغج  وقؤعا 

تضط السائقت الاغ ظخئاعا برغطاظغا.
لطمخالتئ  طتمعم  بظحاط  الضعغئ  تترضئ  وصث 
أزطئ  لتثوث  جاسئ  أول  طظ  برغطاظغا  طظ  بإغساز 
السسعدغئ طع صطر وإسقن طصاذساعا وتخارعا غعم 
٢٠١٧/٦/٥، والضعغئ تسسى لتماغئ السائطئ التاضمئ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

بسث بقث جظعات طظ الترب املاعاخطئ 
يف الغمظ... عض تصصئ ساخفئ التجم أعثاشعا؟؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ 
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اإلسالميين  للمعتقلين  دعًما  لبنان  في  يومية  تحركات 
عشر السادس  لليوم  الطعام  عن  المضربين 
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الضئرى  الشسض  آقت  واردات  طبض  طسغظئ  جطع  سطى 
المساعردة  الحمسغئ  الطاصئ  ووتثات   ،٪٥٠ بظسئئ 
سطى  الةمرضغئ  الاسرشئ  رشع  وضثلك   ،٪٣٠ بظسئئ 
ذائرات (بعطئاردغغه) الضظثغئ بظسئئ ٢٢٠٪، وأطرغضا 
الئارول  أجسار  ورشع  الئعرخئ،  ترب  تحسض  أغدا 
وخفدعا، واشاسال أزطات اصاخادغئ، وتطرح جظثات 
طالغئ (جظثات خجغظئ) ضئغرة دون رخغث، وغغر ذلك 
طظ أسمال وتتضمات اصاخادغئ؛ تظاصض بسرسئ الئرق 

إلى ضض دول السالط شااسئإ بثسائر باعزئ.
المصابطئ  والسغاجات  السغاجات  لعثه  ضان  لصث 
سطى  الاأبغر  طبض  الثول؛  تطك  سطى  اصاخادغئ  آبار 
جسر  ارتفاع  بسئإ  والخظاسات؛  المحارغع  تةط 
افجسار  ارتفاع  وضثلك  الصروض،  سطى  الفائثة 
الاضالغش  جسر  ازدغاد  بسئإ  الثول؛  عثه  داخض 
والمعاد  الطاصئ  جسر  (ارتفاع  المظاةئ  لطمعاد 
الترضات  سطى  جغؤئ  آبار  أغدا  لثلك  وضان  الثام)، 
الاةارغئ الثولغئ شغ الاخثغر - بسئإ ارتفاع جسر 
سطى  أم  أطرغضا،  سطى  ذلك  أضان  جعاء   - الثوقر 
المالغئ  لطمساطقت  أداة  الثوقر  تاثث  الاغ  الثول 
 ads)) بحرضئ  اقجاراتغةغ  الثئغر  ذضر  الثارجغئ. 
 ١٥ ظغعز)  (جضاي  لصظاة  تخرغح  شغ  السرغدغ  ظجار 
الفثرالغ  الئظك  (أن   :٢٠١٦ افول/دغسمئر  ضاظعن 
خقل  طرات   ٣ الفائثة  جسر  رشع  افطرغضغ  المرضجي 
التالغئ  المآحرات  اظثفاض  بسئإ  وذلك  ٢٠١٦؛ 
الثعإ  أجسار  إن  وأضاف:  افطرغضغ.  لقصاخاد 
جسر  واظثفخ  اظثفاضا،  جةطئ  صث  والمسادن 
وتسئإ  لطئرطغض.  دوقرا   ٥٥ طظ  أصض  إلى  الئارول 
واآلجغعغئ).  الثطغةغئ  افجعاق  شغ  ضئغرة  بثسائر 
وذضر طعصع (الةجغرة ظئ) ٢٠١٦/١٢/١٦: (غارتإ سطى 
المرضجي  الفثرالغ  صئض  طظ   - الفائثة  جسر  رشع 
ق  افخرى،  اقصاخادغات  شغ  طااسإ   - افطرغضغ 
والئرازغض  ترضغا  طبض  الظاعدئ؛  اقصاخادغات  جغما 
إلى  غآدي  الفائثة  ظسئئ  اخاقف  إن  إذ  وروجغا، 
اقصاخادغات  عثه  طظ  رأجمالغئ  تثشصات  خروج 
شإن  ذلك،  سظ  شدق  افطرغضغ.  السائث  شغ  ذمسا 
اقصاخادغات  عثه  شغ  الثوقرغئ  الثغعن  أسئاء 
وعع  افطرغضغئ،  الفائثة  ارتفاع  طع  خسعبئ  تجداد 

اقصاخادغات). عثه  ضاعض  غبصض  طا 
أطا أعثاف أطرغضا طظ عثه السغاجات؛ سطى حضض تروٍب 

تةارغئ، وغغر ذلك طظ أجالغإ، شإظعا تعثف إلى:
افطرغضغ.  الاةاري  المغجان  شغ  السةج  طسالةئ   -١
 ٢٠١٨ آذار   ١١ الةثغث  الغعم  جرغثة  طعصع  ذضر  شصث 
أجئاب  طظ  (...إن  الاةارغئ):  (التروب  سظعان  تتئ 
الاةاري  المغجان  شغ  السةج  عع  التروب  عثه  إحسال 
افطرغضغ، الثي غسةض سةجا طاعاخق خقل السظعات 
الماضغئ، وعثا السةج غجداد تغث جةض طةمعع سةج 
 ٢٠١٧ الماضغئ  السظئ  افطرغضغ  الاةاري  المغجان 
تعالغ ٥٦٦ ططغار دوقر وعثا غمبض تعالغ ٢,٩٪ طظ 

الظاتب المتطغ اإلجمالغ فطرغضا...).
السغاجغغظ  خخعطعا  إضساف  إلى  تعثف   -٢
واقصاخادغغظ، وتطعغسعط تسإ جغاجاتعا، والتث 
طظ صثرتعط سطى الاتثي لسغاجات أطرغضا الحرعئ 
اقتتاد  تتطغط  إلى  أغدا  وتعثف  ضما  والحرغرة، 

افوروبغ والخغظ سطى وجه الثخعص.
الصثرات  طتثودة  الخغظ  لةسض  أغدا  وتعثف   -٣
العصئ  وشغ  شصط،  طتغطعا  سطى  وطظضفؤئ  طظجوغئ 
تغث  طظ   - اصاخادعا  سخإ  شغ  طرتئطئ  ظفسه 

اقجاغراد والاخثغر والشطاء الظصثي - بأطرغضا.
٤- جطإ رؤوس افطعال الثارجغئ إلى داخض أطرغضا؛ 
سظ  اقصاخادغئ  المحارغع  تةط  زغادة  أجض  طظ 

ظزط حئاب وأظخار تجب الاترغر، بسث ظعر الةمسئ، طزاعرة 
شغ صرغئ تض الضراطئ برغش إدلإ ظادت بالامسك ببعابئ 
بعرة الحام المامبطئ بإجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه، 
واقظسااق طظ الائسغئ لثول الشرب وافظزمئ السمغطئ شغ 
بقد المسطمغظ، وإصاطئ تضط اإلجقم طامبقً بثولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة. ضما ذالئئ بعصش اقصااال المترم بغظ 
الفخائض وظثدت باظحشال الفخائض بسمطغئ "غخظ الجغاعن" 

وإدارة ظعرعط لطشعذئ المتاخرة، وتمض المازاعرون قشاات ضاإ سطى إتثاعا "سثرًا غعذاظا شفخائطظا طظحشطعن 
بشخظ الجغاعن". ضما خرجئ طزاعرة طمابطئ شغ صرغئ سغظ حغإ برغش إدلإ، تمطئ المطالإ ظفسعا، ودسئ سظاخر 
الفخائض إلى العصعف شغ وجه صاداتعط الثغظ جطمعا المظاذص لطظزام ببمظ بثج طظ الثوقرات، ورشع المازاعرون 

قشائ ضاإ سطغعا "غا سظاخر الفخائض اخرخعا شغ وجه صادتضط بأن دغارظا أغطى طظ دوقراتضط".

سطى  والاأضغث  سعاره،  وإبراز  الثغمصراذغ،  الظزام  شساد  إظعار  شغ  والمضبفئ  المثاطفئ  ظحاذاته  ضمظ 
غعم  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط  السالمغظ؛  رب  طظ  المظجل  المئغظ  التص  عع  اإلجقم  ظزام  أن 
الةمسئ، ٥ رجإ المترم ١٤٣٩عـ، المعاشص ٢٣ آذار/طارس ٢٠١٨م، تمطئ إلخاق ططخصات شغ الحعارع 

الساطئ تصارن بغظ الظزام الثغمصراذغ الفاجث وبغظ ظزام الثقشئ الراحث.

طظ  المسطمغظ  خقص  أن  أسغظضط  بأم  ترون  إظضط 
بالسمض  غضعن  ق  جطثتظا  بظغ  طظ  وأذظابعط  أسثائعط 
وشخائض  وطظزمات  بةمسغات  وق  المظاب  غغر  الفردي 
ترتغإ  لاسغث  الصرآن  دولئ  بإصاطئ  غضعن  بض  وغغرعا... 
ذاصات  وتسثر  أولعغاتعط  وتتثد  المسطمغظ  خفعف 
افطئ  سطى  وغةإ  أسثائعا،  طعاجعئ  شغ  الةئارة  افطئ 
بضاشئ أذغاشعا وطبصفغعا وطفضرغعا أن غسطمعا أن اهللا 
صث اخاارعط طظ بغظ ضض أطط افرض لمعاجعئ الضفر 
السالمغ الثي أعطك الترث والظسض، وآن لعثه افطئ أن 
تمسك بجطام أطعرعا وأن تمّضظ العاسغظ المثطخغظ طظ 

صغادة جفغظئ اإلجقم إلى تغث غتإ اهللا ورجعله.
أعض  أظضط  أبئاط  شصث  الحام،  شغ  أعطغ  غا  أظاط  أطا 
شابئاعا  والفثاء،  الادتغئ  وأعض  والمخابرة،  الخئر 
ولط  أسمالضط،  اهللا  غارضط  ولظ  فجطه  خرجاط  طا  سطى 
غئص إّق الصطغض شظخر اهللا آٍت ق طتالئ، وإظعا أغام اباقء 
شغ  وجسضط  واجافرغعا  ضطماضط  شصعلعا  وتمتغص... 
الفخائض  صادة  سطى  بالاشغغر  بعرتضط  طسار  تختغح 
المرتئطغظ سسى أن غظّجل اهللا سطغظا ظخرًا غحفغ خثور 
ِيَن اْسُتْضِعُفوا يِف  َّ ْن َغُمنَّ بَلَ ا
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تصعد  افطئ،  سصغثة  طظ  والمظئبص  والعاضح  الضاطض 
السسضرغئ  الصعة  جظاتغعا  تتئ  شاتحث  البعرة  دشئ 
أرضان  أن  ظثّضر  أن  سطغظا  وعظا  الحسئغئ،  والتاضظئ 
ورجاله،  السغاجغ  المحروع  أي  الفضرة،  عط  الثولئ 
والتاضظئ الحسئغئ المططسئ سطى المحروع وتفاخغطه 
وأدواته ورجاقته وذرغصئ إغةاده شغ العاصع، والصعة 
السسضرغئ الاغ تسطغ الظخرة لعثا المحروع ولطبطئ 
لصعى  التصغصغ  الاعتث  غاط  وبثلك  تتمطه،  الاغ 

البعرة الثي غطالإ البائرون به طظث جظغظ.
لطسغر  التصغصغ  الداطظ  عغ  السغاجغئ  الصغادة  إن 
بالبعرة إلى عثشعا الثي خرجئ طظ أجطه، وعع الثي طا 
زال غفاصثه البعار طظث اظطقق البعرة إلى اآلن رغط أظه 
أطاطعط وبغظعط، غتمطه بطئ طظ أبظاء افطئ المثطخغظ 
الثغظ ساعثوا اهللا أق تدسش لعط سجغمئ أو تطغظ لعط 
صظاة تاى غتصصعا الظخر المعسعد طسامسضغظ بتئض 
خاتإ   ، طتمث  الثطص  جغث  بسغرة  وطصاثغظ  اهللا 
الاترغر  تجب  حئاب  إظعط  التسظئ،  وافجعة  السجغمئ 
غدغؤعن درب  الثغظ ظثروا أظفسعط لغضعظعا حمعساً 

أطاعط إلى الظععض والسجة والضراطئ.
خاخًئ!  الحام  وشغ  ساطًئ  السالط  شغ  المسطمعن  أغعا 

تامئ: بعرة الحام تثشع أبماظاً باعزئ لشغاب الصغادة السغاجغئ

تامئ ضطمئ السثد: التروب الاةارغئ وطثاذرعا سطى اقصاخاد السالمغ

ذرغص رشع جسر الفائثة سطى الثوقر شغ الئظعك.
تغث  طظ  الثارجغئ؛  افجعاق  سطى  السغطرة   -٥
والسغطرة  افجطتئ  وطئغسات  والاخثغر  اقجاغراد 

سطى أجعاق الئارول وأجساره.
طثاذر  سظ  بسغثة  أظعا  غسظغ  ق  أطرغضا  ظةاح  إن 
عثه التروب السالمغئ الحرغرة؛ شأذى عثه التروب 
تةط  سطى  وخاخئ  أطرغضا  اصاخاد  سظ  بسغثا  لغج 
وتةط  الئطالئ  سطى  وبالاالغ  الثاخطغ،  الخظاسات 
أجسار  ارتفاع  بسئإ  الخادرات  وضثلك  السمالئ، 
السثواظغئ  السغاجات  وعثه  والثثطات.  السطع 
المال  وأجعاق  الئعرخئ  جسر  سطى  طئاحر  أبر  لعا 
سظ  بسغثا  خطرعا  غضعن  شطظ  وبالاالغ  السالمغئ؛ 
زالئ  طا  الحرغرة  جغاجاتعا  بسئإ  شأطرغضا  أطرغضا. 
طظ  تاساف  لط   ٢٠٠٨ جظئ  طالغئ  أزطئ  طظ  تساظغ 
السةج  عع  ذلك  سطى  والثلغض  اآلن،  تاى  حرورعا 
بطس  تغث  الاةاري،  المغجان  وشغ  المغجاظغئ  شغ 
خادرة  بغاظات  تسإ  الاةاري  المغجان  شغ  السةج 
لحعر  افطرغضغ)،  اقصاخادي  الاتطغض  (طضاإ  سظ 
أسطى  وعع  دوقر،  ططغار   (٥٠,٥)  ٢٠١٧ الباظغ  تحرغظ 
شغ  السةج  غئطس  أن  وغاعصع   ،٢٠١٢ جظئ  طظث  طساعى 
ططغار   (٧٠٢)  ٢٠١٨ السام  لعثا  افطرغضغئ  المعازظئ 
المغجاظغئ  طثغر  طالفاظغ،  طغك  خرح  تغث  دوقر؛ 
السةج  ظمع  (إن  اإلسقم:  لعجائض  افبغخ  الئغئ  شغ 
الماجئ قجاسادة  سطى المثى الصخغر غآضث التاجئ 
المالغئ  بالسقصات  غاسطص  شغما  المالغ؛  اقظدئاط 
ضئغرة  تشغغرات  إجراء  إلى  بقدظا  تتااج  الئقد،  شغ 
غسغحعا  أن  لمعاذظغظا  ظرغث  ضظا  إذا  السغاجات  شغ 
بأطان وتتصغص طساصئض زاعر لعط). إن حرور عثه 
اقصاخادغئ؛  والمظاشسات  والمظاضفات  السغاجات 
غاسئإ  الضئرى  الثول  بغظ  تروب  حضض  سطى 
بافذى سطى ضض الئحرغئ، ولغج سطى الثول الضئرى 
السالمغ  اقصاخادي  الارابط  عع  والسئإ  شصط؛ 
بسئإ افجعاق المالغئ، وعغمظئ الثوقر سطى جمغع 
الثول  عغ  ولفجش  تدررا  الثول  وأضبر  السمقت... 
صثرتعا  سثم  بسئإ  اإلجقطغ؛  السالط  شغ  الصائمئ 
شثول  وافزطات...  العجات  عثه  طظ  العصاغئ  سطى 
الضاشرة  الثول  باصاخاد  طرتئطئ  اإلجقطغ  السالط 
التمائغئ  طظ  ظعع  أي  سظثعا  ولغج  وبغصًا،  ارتئاذًا 
وق  خظاسغئ  اجاصقلغئ  سظثعا  ولغج  العصاغئ،  أو 
طظ  تاثث  الثول  عثه  أن  سظ  سثا  زراسغئ.  تاى 
الثوقر افطرغضغ غطاًء رئغسا لسمقتعا وطثخراتعا. 
السمقت،  بعثه  والشاز  الئارول  أبمان  وتاصاضى 

السالمغئ... بافجعاق  المالغئ  أجعاصعا  وترتئط 
حفغر  سطى  غسغح  افغام  عثه  بأضمطه  السالط  إن 
العاوغئ بسئإ عثه الترب السالمغئ المساسرة، وأظه 
غضاد غععي شغ صسرعا، وبالاالغ غاسئإ ذلك بثراب 
طظ  طبغق  له  اإلظساظغ  الاارغت  غحعث  لط  ودطار 
خارذئ  سظ  بأضمطعا  دول  زوال  شغ  وغاسئإ  صئض. 
السالط بسئإ طا غطتص بعا طظ دطار اصاخادي، وإن 
أطر  عع  الحرور  عثه  طظ  لطئحرغئ  العتغث  المظةغ 
واتث شصط؛ أق وعع اتئاع الظزام الرباظغ شغ أتضام 
وظئث  اقصاخادغئ،  السغاجات  وشغ  وافسمال،  المال 
تحصغ  الاغ  الماعالضئ  الماعاوغئ  الحرور  عثه  ضض 
ظفسعا وغغرعا بسئإ شسادعا... وعثا افطر ق غعجث 
الرباظغ،  اإلجقم  ظزام  شغ  إق  الئسغطئ  وجه  سطى 
اصاخاد  سطى  المتاشزئ  ظزام  التصئ،  الرساغئ  ظزام 
تسالى  ظسأله  واقجاصاطئ...  بالسثل  وتعزغسه  الظاس 
جغاجغئ  حرور  طظ  تساظغه  طما  الئحرغئ  غظصث  أن 
دولئ  ظض  شغ  ورتماه  اإلجقم  بسثل  واصاخادغئ؛ 

 الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

الضاشر طظ حأن افم ودورعا وأراد لطمرأة أن تخئح أطًا 
أجاجغ  دور  بساذاه،  سطى  أظه،  طع  ورجسغئ  طاثطفئ 
وسزغط وطخغري، شافم طربغئ افجغال والصادة. وافم 
المسطمئ تساظغ طظ ترب وعةعم بصاشغ شضري حثغث 
ُغراد به أن تخئح طبض المرأة الشربغئ وأن تاثطى سظ 
تظازر  بط  السمض،  جعق  إلى  وتثرج  السزغط  دورعا 
الاصثغر؟!  لامظح  السظئ  ضض  شغ  واتثا  غعطا  افم  عثه 
أي ظطط عثا وأي صعر؟! شالصعاظغظ العضسغئ والمتاضط 
السطماظغئ شغ بقد المسطمغظ تزطط المرأة، شاقتافال 

التصغصغ لفم عع باشغغر عثه المظزعطئ الفاجثة.
ُغتارطظ،  أن  وغةإ  افطعات  ُتصثر  أن  غةإ  ظسط 
وتضرغط افطعات ضارٌب شغ الاارغت لضظه الغعم تضرغط 
ولغج  السطتغ  الفاحض  الشربغ  الطراز  سطى  طجغش 
لطمسطمغظ  غضعن  أن  وغةإ  ختغح،  أجاس  سطى 
الحرسغئ،  وافتضام  اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس  سطى 
جظعغئ  طادغئ  تةارة  لغسئ  افم  وتإ  شالسعاذش 
تجداد بعا طئغسات العثاغا شغ ذلك الغعم! وصئطه سغث 
الفقظااغظ وسغث السمال وسغث افب وسغث التغعاظات... 
السقصئ  بعثه  طسرشاعط  طثسغظ  وسغث..  وسغث.. 
أجاجًا  المرأة  وبغظ  وأوقدعا  افم  بغظ  المصثجئ 
غمضظ  شق  التاضط!  الظزام  وبغظ  وبغظعا  والمةامع 
لطمرأة  بالظسئئ  سطغه  عع  طا  سطى  التال  غسامر  أن 
وافم شغ عثا السالط الئائج الثي تتضمه الرأجمالغئ 
تتض  ولط  جظعغًا  "السغث"  عثا  غمر  إذ  الغعم!  الشربغئ 
طحضطئ واتثة طظ المحاضض التصغصغئ المخغرغئ الاغ 
تعاجه افطعات! شافم شغ ضض طضان عغ تدظ داشأ، 
المساصئض،  وظساء  رجال  حثخغات  ُتحضض  طظ  وعغ 
سطى  شغةإ  السصعل...  تساظغر  وتضماعا  وبعسغعا 
الثولئ والمةامع أن غسغظععا سطى الصغام بثورعا سطى 
أضمض وجه وأن غعشروا لعا افطظ وافطان والطمأظغظئ 
وغتارطعا  أبظاؤعا  وغتمطعا  تضئر  تاى  والسسادة، 

المةامع وتآدى تصعصعا الحرسغئ الضاططئ!
افطعات  تتااجه  وطا  ساطئ  المرأة  تتااجه  طا  إن 
خاخئ شغ غعطظا عثا عع تطئغص ظزام اإلجقم الثي 
التماغئ  لعا  ووشر  بالسثل  أبظاءعا  وتفر  تفزعا 
غتخض  لط  سجغجة  إجقطغئ  تغاة  لعا  وعغأ  والضراطئ 
واقغاخابات  الةرغمئ  طسثقت  زادت  أن  شغعا 
واقساصاقت والصاض والـاعةغر واإلبادة! ضاظئ تسغح 
افم شغ طةامع غتارطعا وغتمغ أوقدعا وتسغح شغ 
وتسطط  الحرسغئ،  وأتضاطه  دغظعا  غسطمعا  دولئ  ظض 
زوجعا أن غخعظعا وغضرطعا، وتسغح شغ ظض ظزام 
وق  الاسعل  إلى  تتااج  ق  بتغث  ظفصاتعا  لعا  غعشر 
المادي  اقضافاء  لفم  اإلجقم  وّشر  أذفالعا!  غاحرد 
والساذفغ. وطا تتااج إلغه الغعم عع تطئغص اإلجقم 
المرأة  غعم  عع  السمر  أغام  طظ  غعم  ضض  جسض  الثي 

تغظ جسض الةظئ تتئ أصثام افطعات...
إن أغطى عثغئ سطى اإلذقق تتااج إلغعا ضض افطعات 
بةث  المسطمعن  غسمض  أن  عغ  افسمار  طثاطش  طظ 
طظ  والاثطص  اإلجقم  وطةث  سج  قجاسادة  واجاعاد 
تغاة  إلى  الظاس  تغاة  تعلئ  الاغ  الزالمئ  افظزمئ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  بط  حصاء، 
ضاشئ  شغ  اإلجقم  باطئغص  وغسسثن  افطعات  لارتاح 
إلى  رجل  (جاء  أن  حرشًا  افم  وغضفغ  التغاة،  أظزمئ 
أقدر  وال  هاد،  ال هي  أش إني  فقال:    الله  ل  رس
قي م والد أحد؟ قال: أمي. قال:  ه. فقال: هل  عل
ر  فاسأل الله في برها، فإذا فعلَت ذل فأنت حاجٌّ ومع

 اهد). تثغث ختغح وم

طظ  الغعم  السالط  به  غمر  طا  ساصض  سطى  غثفى  ق 
تسخش  لعا  تخر  ق  وأزطات  وطخائإ  شاجث  واصع 
طضان،  ضض  وشغ  الشرب  وشغ  الحرق  شغ  بالمسطمغظ 
السظعات  عثه  جمئ  والسةج  والصعر  الزطط  بات  تاى 
الاغ  اإلجقم  دولئ  بشغاب  سام  المؤئ  صرابئ  السةاف، 
طظه  غثق  لط  الثي  الثعئغ  سخرعا  الئحرغئ  أعثت 
الغعم  أطا  والسفئ،  والسجة  والضراطئ  السثل  إق  الئحر 
شالعاصع بصغادة الشرب وأطرغضا أحئه بالمرض المجطظ؛ 
وطا أخسإ التغاة الغعطغئ شغ ظض عثه الزروف الاغ 
صعرت جمغع الئحر بمثاطش سصائثعط وأسراصعط، لغأتغ 
زباظغئ اإلسقم وغروجعا لطمزطعطغظ سظ اقتافال بسغٍث 
السالط!  عثا  شغ  طساظاة  تعجث  ق  ضأظه  عظاك  أو  عظا 
شعض  افم؟!  بسغث  ُغسرف  الثي  السغث  تصغصئ  عغ  شما 
تتثث اإلسقم سظ عثا السغث صاخثًا أطعات الحعثاء 
وطخر  وأوزبغضساان  وبعرطا  وشطسطغظ  الحام  شغ 
والسعدان والسراق؟ عثه الئقد الاغ ترزح تتئ ظطط 
أبظائعظ  إسثام  طظ  شغعا  افطعات  وتساظغ  الطعاغغئ 
عثا  غاتثث  أم  أي  شسظ  والاسثغإ!  اقساصاقت  وطظ 
افراطض  بافطعات  أغتافض  غتافض؟  وبمظ  السغث؟ 
والمعةرات  الماسعقت  افغاام  وأطعات  والمططصات 
غشاخئظ  القتغ  والمساصقت  والقجؤات  المحردات 
وُتماعظ ضراطاعظ غعطغا شغ جةعن الطعاغغئ سمقء 
اقجاسمار الشربغ شغ بقد المسطمغظ؟! أم تراه غتافض 
بافطعات المسظفات ضتاغا السظخرغئ والظزرة الثوظغئ 
شغ الشرب أو القتغ ترضعظ أبظاؤعظ شغ دور السةجة 
خطغقت  طةرد  فظعظ  الحرضاء  أو  افزواج  وترضعظ 
لقجاثثام والارك ضما غتطع لعط وأخئتظ طسآوقت 
سظ اإلظفاق سطى أجرعظ بتةئ المساواة بغظ الرجض 
طظ  جسض  حاذ  طبطغ  برجض  غتافض  تراه  أم  والمرأة؟! 
بفؤئ  خاخاً  افم  بسغث  اقتافال  أشطغج  ظفسه (أطاً)؟!! 
غتاةظ  القتغ  المضطعطات  افطعات  وغاةاعض  طارشئ 

إلى تطعل لمحاضطعظ المساسخغئ التصغصغئ؟!
افسغاد  عثه  تصغصئ  جغثا  غسعا  أن  المسطمغظ  سطى 
الاغ ق تسثو أن تضعن ذرًا لطمطح سطى الةروح الظازشئ 
إلغقطعا لغج إق! شعثا السغث وأي سغث غثرج طظ رتط 
الشرب الضاشر عع سغث طحئعه بالظسئئ لطمسطمغظ، سغث 
طخر  شغ  تخض  ضما  الطعاغغئ  التضام  سظث  طسثرة 

وشازت راصخئ جاصطئ بطصإ "افم المبالغئ"!
الشرب  بتغاة  خاص  سغث  وعع  طسروف،  السغث  وعثا 
 Mother's) شطصث "ظعر اقتافال بسغث افم أو غعم افم
شغ  به  وغتافض  السحرغظ،  الصرن  طططع  شغ   (Day
بسخ الثول لاضرغط افطعات وافطعطئ ورابطئ افم 
بأبظائعا وتأبغر افطعات سطى المةامع. وغثاطش تارغت 
اقتافال بسغث افم طظ دولئ فخرى، شمبق شغ السالط 
السربغ غضعن شغ الغعم افول طظ شخض الربغع (أي ٢١ 
الباظغ  شغ  به  شغتافض  الظروغب  شغ  أطا  آذار/طارس)، 
طظ  البالث  شغ  افرجظاغظ  وشغ  حئاط/شئراغر،  طظ 

تحرغظ افول/أضاعبر". (روجغا الغعم)
الرأجمالغ  المئثأ  إشرازات  طظ  عع  عثا  افم  سغث  إن 
الثي جسض ضض شرد طمظ غساظصعظه ق غفضر إق بظفسه 
الصرابئ  لسقصئ  تظضروا  تاى  بمخطتاه،  إق  غعاط  وق 
شغ  افطعات  وألصغئ  الرتط،  خقت  بغظعط  وتصطسئ 
وترصغسات  إشرازات  طظ  أغدا  عغ  الاغ  المسظغظ  دور 
الرأجمالغئ، شأوجثوا عثا الغعم لغاثضر أتثعط أطه ولع 
وضغش غاتثث سظ افم طظ ق غسرف  شغ السظئ طرة، 
طسظى المرأة وطسظى طضاظئ المرأة؟! شعض المرأة الشربغئ 
جسغثة لاضعن افم شغ الشرب جسغثة؟ بض صطض الشرب 

ضض افغام عغ غعم افم يف اإلجقم
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة طتمث تمثيـ 

حزب التحرير في والية سوريا
مظاهرة للمناداة بإسقاط النظام واالنعتاق من التبعية

 للدول االستعمارية

حملة ملصقات "تلك ديمقراطيتهم وهذه خالفتنا!"
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افربساء ١٠ طظ رجإ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٨ آذار/طارس ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٧٥

 ٣ افربساء  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
الرئغج  "اجاسرض  ٢٠١٨/٣/٢١م)  ١٤٣٩عـ،  رجإ 
افطرغضغ دوظالث تراطإ خقل لصائه البقباء ولغ السعث 
السسعدي طتمث بظ جطمان بسخ الخفصات السسضرغئ 
بغظ الةاظئغظ، واسائر أن صغمئ بسخ طظ عثه الخفصات 
بجغادتعا،  وذالئه  صطغطئ،  الثوقرات  بمطغارات  المصثرة 
شغ  ضثمئ  جسعدغئ  اجابمارات  سظ  الطرشان  وتتثث 
أصاطه  سمض  غثاء  خقل  تراطإ  وصال  الماتثة.  العقغات 
زغارته  خقل  له  المراشص  والعشث  السسعدي  السعث  لعلغ 

الئغئ افبغخ، إن "السسعدغئ دولئ برغئ جثا وجامظح بقده بسدا طظ عثه البروة ضما ظأطض شغ حضض وظائش 
وخفصات طسثات سسضرغئ". وأضث الرئغج افطرغضغ سطى أعمغئ الخفصات الاسطغتغئ والاةارغئ بغظ بقده والسسعدغئ 
وشعائثعا شغما غاخض باعشغر شرص السمض شغ العقغات الماتثة. وصال تراطإ إظه جاضعن عظاك اجابمارات جسعدغئ 
ضئغرة شغ بطثه، ووخش السقصات بغظ واحظطظ والرغاض بأظعا ربما افشدض طظ أي وصئ طدى. وأضاف أن عظاك 
السثغث طظ الحرضات افطرغضغئ الاغ جاسافغث ضبغرا طظ اقجابمارات السسعدغئ، وخقل الطصاء تمض لعتئ تزعر 
طئغسات أجطتئ أطرغضغئ لطسسعدغئ بصغمئ ١٢,٥ ططغار دوقر، طبظغا سطى طتمث بظ جطمان بعخفه "خثغصا تمغما". 
أطا ولغ السعث السسعدي شصال إن السقصئ ضاظئ جئئا شغ تعشغر أضبر طظ أربسئ طقغغظ شرخئ سمض بخعرة طئاحرة 
وغغر طئاحرة شغ العقغات الماتثة، ضما جاعمئ شغ تعشغر شرص سمض ضبغرة شغ السسعدغئ. وتتثث سظ تظفغث ٣٥٪ 
طظ اقجابمارات السسعدغئ شغ العقغات الماتثة بصغمئ ٤٠٠ ططغار دوقر خقل سام واتث سطى أن تظفث الئصغئ خقل 

السظعات السحر المصئطئ. ضما صال إظه تط تظفغث ٥٠٪ طظ الخفصات السسضرغئ بغظ الئطثغظ".
: بضض سظةعغئ وصطئ أدب، وبسصطغئ الااجر الرأجمالغ السفظئ، أسطظ رئغج أطرغضا تراطإ سظ ظغاه 
طع  الاةارغئ  الخفصات  طسمى  تتئ  بقدعط  وطصثرات  المسطمغظ  بروات  طظ  تئصى  طا  سطى  اقجاغقء 
تضام طمطضئ آل جسعد، شعع لط غضاش بظخش ترغطغعن دوقر اجاعلى سطغعا شغ زغارته لطرغاض بض غرغث 
المجغث بط المجغث، تاى غارك بقد ظةث والتةاز، بض وضاشئ بقد المسطمغظ خاخئ الشظغئ طظعا، شصغرة 
جرداء ق غةث المسطمعن شغعا طا غسثون به رطصعط، أو غصغمعن به أودعط. التصغصئ أن عثه الخفصات 
طا عغ إق إتاوات غثشسعا ابظ جطمان فطرغضا لاسمح له بالتفاظ سطى سرش آل جسعد المسعجئ صعائمه، 
وعغ صرابغظ الائسغئ والسمالئ غصثطعا تضام آل جسعد سطى سائات الئغئ افبغخ، شغ تغظ إن رساغاعط 
إن  تغظ  وشغ  السغح،  جئض  سطغعط  وغدغصعن  الدرائإ  سطغعط  غفرضعن  تغث  افطرغظ  طظعط  غساظعن 
طسزط المسطمغظ تعل السالط غسغحعن شغ شصر طثصع؛ وذلك لغظسط المساسمرون بثغراتعط، والسآال: 

إلى طاى جائصى افطئ خاطائ سظ عآقء الروغئدات؟!

ظحر طعصع (الصثس السربغ، الثمغج، ٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/١٥م) خئرا جاء شغه "باخرف": 
"تعاجه شسالغات، تظزمعا تضعطئ ضغان غععد شغ جظعب إشرغصغا بعثف رشع خفئ السظخرغئ سظعا، اتاةاجات 
سارطئ بالسثغث طظ الةاطسات شغ أظتاء الئقد، سطى اسائار أظعا طتاولئ تطئغع السقصات طع الصارة السمراء. وذضرت 
ختغفئ "جغروزالغط بعجئ" الخادرة شغ ضغان غععد، الغعم الثمغج، أن الضبغر طظ ذقب الةاطسات شغ الئطث 
اإلشرغصغ سئروا سظ رشدعط لفسالغات افجئعع (غعثف إلى ظفغ السظخرغئ/افرباتعاغث سظ ضغان غععد) طظ خقل 
تسطغص ططخصات طسادغئ لطساطغئ وأسقم لضغان غععد طططثئ. وظحرت الختغفئ خعرة لسطط ضغان غععد ضثط 
ُسطص سطى درج طئظى جاطسئ "ضغإ تاون" الرئغسغ، ضاإ سطغه بافتمر (لعن الثم) "(إجرائغض) دولئ سظخرغئ.. 
أغثغعا طططثئ بالثطاء". ضما تظابرت ضاابات طسادغئ لطساطغئ ولطاطئغع طع ضغان غععد، طساعتاة طظ ترضئ 
طصاذسئ (إجرائغض) وإلشاء اقجابمارات المسروشئ اخاخارًا بـ(BDS) وطآغثغعا، شغ ترم جاطسئ "وغاج" شغ طثغظئ 
جععاظسئرج (بالث أصثم الةاطسات شغ الئقد). وطظ بغظ الحسارات الاغ رشسئ شغ أعط الظصاط داخض الترم الةاطسغ 
"(إجرائغض) خعغعظغئ"، "(إجرائغض) طظاعدئ لطسعد"، و"الخعغعظغئ عغ السظخرغئ". وشغ إذار اقتاةاجات، حعثت 
طسزط الةاطسات شغ جظعب إشرغصغا، شغ افغام الصطغطئ الماضغئ، طحادات ضقطغئ بغظ الطقب الغععد وزطقئعط 

المظاعدغظ لضغان غععد، دون تسةغض أي وصائع سظش جسثي، ضما ضان التال شغ السام الماضغ".

سطى  تسعدت  الاغ  الةحسئ  اقجاسمارغئ  الثول  عثه 
طصِّ دطاء افبرغاء وظعإ برواتعط، بإصاطئ تضعطات 
تصعق  تفر  أجض  طظ  دغمصراذغئ،  تسمغعا  لعا 
(افصطغات)، تغث ظحط الضاشر المساسمر شغ السظعات 
اإلجقطغ  السالط  سطى  الحرجئ  عةماه  شغ  افخغرة 
لاصسغط المصسط وتفاغئ المفائ بإبارة وإذضاء شاظئ 
أن  والشرغإ  الخشغرة.  لططعائش  المخغر  تصرغر  تص 
عثه الثول الشربغئ اقجاسمارغئ لط تاعصش سظ إبارة 
الطعائش الخشغرة السرصغئ والثغظغئ والطشعغئ بسث أن 
اتاطئ بقد المسطمغظ، بض أخثت باشثغاعا وترضغجعا 
إصاطئ  شغ  تمبطئ  الاغ  الصادطئ  لطمرتطئ  ــثادًا  إس
الثقشئ  أظصاض  سطى  سطماظغئ  ووذظغئ  صعطغئ  دول 
السبماظغئ الاغ ترخئ شغ رجط تثودعا سطى جسض 
ساطض افصطغات جئئًا تاضرًا لطاثخض شغ حآون عثه 
الثول والسغطرة سطغعا، وإلغةاد المااسإ لعا وإبارة 

طسألئ افصطغات ضطما اصادئ التاجئ.
تربط  الاغ  السقصئ  ظزط  اإلجــقم  أن  ظــرى  بغظما 
افشراد المضعظغظ لطثولئ سطى أجاس رابطئ الرسعغئ 
شغ  المصغمغظ  اسائار  سطى  تصعم  الاغ  اإلجقطغئ 
الثولئ إصاطئ دائمئ عط رساغا الثولئ، ق سطى أجاس 
رابطئ  تةاوزت  وصث  وافصطغات،  والةظسغئ  المعاذظئ 
شصط  تخطح  الاغ  الثغظغئ  افخــعة  رابطئ  الرسعغئ 
بئسخ،  بسدعط  الروتغئ  المسطمغظ  سقصئ  لعخش 
تةاوزتعا إلى الرابطئ السغاجغئ بغظ رساغا الثولئ طظ 
لطثولئ  السغاجغ  اإلذار  وجسض  وغغرعط.  المسطمغظ 
اإلجقطغئ  والحرغسئ  اإلجــقم).  (دار  عع  اإلجقطغئ 
صعم  بعا  غثاص  ق  تسالى  اهللا  طظ  وتغًا  بعخفعا 
طامغجًا  طفععطًا  صررت  جظج  سظ  جظج  أو  صعم  سظ 
تغث  الصعطغ،  الةظسغئ  طفععم  غظاصخ  لطرسعغئ 
بثار  اقرتئاط  سطى  اإلجقطغ  الرسعغئ  طفععم  غصعم 
حرع  أتضام  إصاطئ  الثولئ  غاغئ  غةسض  الثي  اإلجقم 
اهللا سطى الظاس، وإجصاط ضض اسائارات الاماغج بغظعط، 
لعا  واظصاد  الحرع  بأتضام  رضغ  طظ  ضض  شإن  وسطغه 
طمظ غسغح سغحًا دائمغًا شغ دار اإلجقم، جعاء أضان 
غغر  أم  ضان  طسطما  إلغعا،  طعاجرًا  أم  شغعا  طعلعدًا 
وتمض  الثولئ  رسعغئ  سطى  التخعل  له  غتص  طسطط 
ععغاعا، وبعثا ظقتر الاظاصخ بغظ اإلجقم وبغظ 
أخرى  سظ  جماسئ  تمغغج  سطى  المئظغ  الشربغ  الفضر 
شدًق سظ طفععم "المعاذظئ" الثي غمغج "المعاذظ" 
الرسعغئ  بظاء  غترم  شاإلجقم  افجاظإ.  طظ  غغره  سظ 
سطى أجاس الفضر الصعطغ أو العذظغ أو الثغظغ شدًق 
سظ طثالفئ اإلجقم لظزرغئ الةظسغئ الشربغئ لامغغجعا 
تغث  المضاسئئ،  والةظسغئ  افخطغئ  الةظسغئ  بغظ 
افخطغئ  الةظسغئ  لخاتإ  العضسغئ  افظزمئ  تةسض 
تصعصًا أضبر طما تصر لطماةظج، أطا اإلجقم شق غفرق 
وق  اإلصطغط،  تص  أو  الثم  بتص  الرسعغئ  تخعل  بغظ 
بض  بالعةرة،  أو  بالعقدة  سطغعا  التاخض  بغظ  غفرق 
ظفسه  الفرد  عع  الرسعغئ  تص  جسض  صث  اإلجقم  إن 
وبخفاه اإلظساظغئ المةردة إن أراد اإلصاطئ الثائمغئ 
شغ دار اإلجقم. شطط تسرف الثولئ اإلجقطغئ طفععم 
افصطغات ذعال سعثعا المماث سئر صرون وصرون طظ 
الجطان، إق طا ضان طظ تسرب عثا المفععم طظ الشرب 
باثطغط وتثبغر طظ الثول الشربغئ الطاطسئ شغ بقد 

المسطمغظ شغ أواخر سععد الثقشئ السبماظغئ.
لطظاس  بث  ق  تصغصئ  ظآضث  أن  بظا  غةثر  شإظه  وأخغرًا 
طحضطئ  افصطغات  طحضطئ  إن  وإدراضعا:  شعمعا  طظ 
طخطظسئ، وإن سقجعا ق غمضظ أن غضعن سظ ذرغص 
الضاشر  جططعا  الاغ  الثغمصراذغئ  السطماظغئ  الثولئ 
المساسمر سطى رصابظا؛ فن الثولئ السطماظغئ غغر صادرة 
ولظ  ولثتعا،  الاغ  عغ  إذ  افصطغات  طحضطئ  تض  سطى 
دولئ  ظض  شغ  إق  افصطغات  لمحضطئ  تض  عظاك  غضعن 
الثقشئ فظعا دولئ صادرة سطى خعر الظاس شغ بعتصئ 
بما  الثطئ  أعض  حآون  رساغئ  سطى  وصادرة  اإلجقم، 
طا  وعثا  آطظئ،  طساصرة  جسغثة  تغاة  لعط  غدمظ 

 غحعث به الاارغت وسطى طثى صرون ذعغطئ

طفععم تماغئ «افصطغات» ورصئ لامجغص الثول

بتث رئغج العزراء السراصغ، تغثر السئادي، طع ظائإ 
الرئغج افطرغضغ، طاغك بظج، ترجغت الثغمصراذغئ شغ 
السراق وضرورة تماغئ افصطغات الثغظغئ المدطعثة. 
شغ  ـــعزراء،  ال لرئاجئ  اإلسقطغ  المضاإ  ذضــر  تغث 
تطصى  "السئادي  أن   ،٢٠١٨ آذار/طــارس   ١٦ له  بغان 
اتخاق عاتفغا طظ ظائإ الرئغج افطرغضغ، بتث شغه 
وتصعغئ  السراق  شغ  الثغمصراذغئ  ترجغت  ضرورة  طسه 
طآجسات الثولئ وأعمغئ المدغ شغ طحروع المعاذظئ 

لطاشطإ سطى السغاجات الطائفغئ والسظخرغئ".
إن أطرغضا الاغ تائاضى الغعم سطى طا غسمى بـ(افصطغات) 
الثئغبئ  الفضرة  عثه  أوجثت  طظ  ظفسعا  عغ  الثغظغئ 
وسمطئ سطى تشثغاعا لافاغئ دول المظطصئ سطى أجج 
المتاوقت  أولى  شمظ  دغظغئ،  وأخرى  وصعطغئ  ذائفغئ 
ظسغب  حص  عع  لطسراق  اتاقلعا  بسث  بعا  صاطئ  الاغ 
المةامع وتخظغفه إلى صعطغات طثاطفئ وإذضاء الخراع 
الثي  المطشط  بالثجاعر  ذلك  وزرع  والثغظغ،  الطائفغ 
والتص  افصالغط  إصاطئ  شصرة  وتدمغظ  بإحراشعا،  ُضاإ 
باحضطعا سطى أجاس سرصغ أو صعطغ أو ذائفغ أو دغظغ، 
بض وإسطاء التص باظفخال تطك افصالغط إذا حاءت ذلك، 
وطا عغ إق جظعات صطغطئ بسث اقتاقل تاى بثت الفاظ 
الطائفغئ والسرصغئ والثغظغئ شغ الئقد بالزععر، شترب 
طع السظئ، وأخرى طع الحغسئ، وتطك طع افضراد، وأخرى 
طع الظخارى؛ شالضض طساعثف شغعا، والةقد جابط سطى 
خثورعط غترك افذراف ضغفما غرغث شغ طحعث دطعي 

وضاربغ شصث شغه السراق خغرة سطمائه وأبظائه.
لصث ُسرف المةامع شغ السراق بأظه طةامع تطفع سطغه 
خفئ البصاشئ اإلجقطغئ، غمبض عثا المةامع ذعائش سثة 
وسطى طر السظغظ والسصعد الماضغئ لط غسرف أتث طظ 
أعض السراق طسظى الطائفغئ المصغائ، وضان الةمغع غسغح 
شغ أطظ وجقم وطضان واتث غتاعي سطى جمغع البصاشات 
والسصائث. شالاساغح السطمغ بغظ طضعظات المةامع غماث 
لجطظ بسغث، حسإ ق غسرف لططائفغئ أبسط طساظغعا إق 
طظ زطظ صرغإ وتتثغًثا بسث اقتاقل افطرغضغ الثي 
لط غارك حغًؤا إق ودطره وجاعط شغ تثرغإ طظزعطاه 
الرئغسغئ، عثا اقتاقل وباثخض طئاحر طظه وبمساعمئ 
ضئغرة طظ دول الةعار دطر ولثرجئ ضئغرة بصاشئ الحسإ 
السراصغ شغ الاساغح السطمغ والمحارك بغظ ذائفئ 

وأخرى، وبغظ سصغثة وأخرى.
وإذا سثظا إلى الاارغت صطغقً، أي صئض أن تسصط الثقشئ 
ورصئ  اجاثثطئ  الشربغئ  الثول  أن  جظةث  السبماظغئ، 
خطص (افصطغات) والثشاع سظ تصعصعا وظخرتعا لاتصغص 
السبماظغئ  الثقشئ  عثم  وبسث  اجاسمارغئ.  طخالح 
أو  صعطغ  أجاس  سطى  عجغطئ  دوغقت  إلى  وتصسغمعا 
الطسإ  شغ  الشربغ  اقجاسمار  اجامر  دغظغ،  أو  ذائفغ 
السعدان  شغ  الةظعب  أعض  شأبار  المسألئ،  عثه  سطى 
تاى تتصص اقظفخال شسطغاً، وأوجث طحضطئ افضراد شغ 
حمال السراق طظث ظعاغئ خمسغظات الصرن الماضغ. وطظث 
طظاخش بماظغظات الصرن الماضغ أغداً أوجث المحضطئ 
ظفسعا شغ جظعب حرق ترضغا. وبثأ اآلن شغ إغةادعا 
شغ جعرغا، وشغ المشرب طسألئ الختراء. وشغ المشرب 
افصئاط،  طسألئ  طخر  وشغ  الئربر،  طحضطئ  والةجائر 
وشغ إظثوظغسغا غراد شخض ججر سثة سظعا بسثطا ظةح 
اقجاسمار شغ شخض تغمعر الحرصغئ. وظةح شغ تصسغط 
طظعا  المظسطت  الةجء  وجمغ  ١٩٧١م،  سام  باضساان 
العجغطئ  لطثوغقت  تةجئئ  طحارغع  وعظاك  بظشقدش. 
طظ صئض الثول اقجاسمارغئ الاغ أصاطاعا... وتساثثم 

ورصئ (افصطغات) وتصعصعا ذرغسئ لطاصسغط والافاغئ.
طفععم  افصطغئ  طفععم  أن  غائغظ  ذلك  سطى  وبظاًء 
خاخئ،  الضئرى  اقجاسمارغئ  الثول  صئض  طظ  طثاطص 
وعغ  أق  السالمغئ،  وأدواتعا  طآجساتعا  صئض  وطظ 
افطط الماتثة وطةطج أطظعا الثي غخثر الصرارات، 
بض  الاثخض،  خقتغئ  اقجاسمارغئ  لطثول  وغسطغ 
واتاقل الئقد وشرض السصعبات والتخار، وغغر ذلك 
طظ أظعاع الةرائط الاغ ترتضإ شغ تص حسعب آطظئ 
برغؤئ صادرة سطى تض طحاضطعا بظفسعا، تغث تصعم 

طتادبات السقم؛ 
اتادان صاتض لطمتاطني

تجاطًظا طع احاثاد ترب أطرغضا وصخفعا الةعي سطى 
لعا  ضان  ذالئان  طع  السقم  طتادبات  شإن  ذالئان، 
واجسئ  دساغئ  ورشسئ  الساطئ،  ظزر  شغ  خثى  أغًدا 
أغًدا. شغ السابص ضاظئ عظاك بقبئ حروط طسئصئ 
أجاجغئ لمتادبات السقم طع ذالئان: وضع افجطتئ 
الثولغ  (اإلرعاب)  سظ  واقظفخال  الترب"  و"وصش 
سطى  والمتاشزئ  افششاظغ  الثجاعر  وصئعل  وإداظاه، 
الماضغئ  جظئ  الـ١٧  خقل  تتصصئ  الاغ  اإلظةازات 
شغ  افششاظغ،  الرئغج  خرح  تغظ  شغ  واتاراطعا. 
المآتمر الباظغ لسمطغئ ضابعل، بئثء طتادبات السقم 
طع ذالئان دون أي حروط طسئصئ، وطع ذلك، خقل 
خطابه الرجمغ شغ المآتمر، أحار بالفسض إلى جئسئ 
جغاجغ  إذار  إظحاء  "غةإ  عغ:  طسئصئ،  حروط 
واقساراف  الظار،  إلذقق  وصش  وإسقن  لطسقم، 
بطالئان ضتجب جغاجغ، والصغام بإجراءات بظاء البصئ، 
وظجغعئ.  طساصطئ  اظاثابات  إلجراء  الطرغص  وتسعغض 
غاط وضع إذار صاظعظغ لطسقم وتظصغح الثجاعر سظث 

الططإ، طظ خقل السمطغئ الثجاعرغئ".
وبالاالغ، أسربئ ترضئ ذالئان سظ اجاسثادعا لمتادبات 
السقم بسث تضبغش العةمات وتطك المصارتات. وعضثا 

أرجطعا خطاًبا إلى الضعظةرس افطرغضغ أغًدا.
أخئح  والتالغئ،  السابصئ  الزروف  تتطغض  خقل  طظ 
شغ  جععري  تشغغر  أي  غتثث  لط  أظه  العاضح  طظ 
المعصش المئثئغ فطرغضا والتضعطئ افششاظغئ. بثق 
عغ  المسئصئ  الحروط  عثه  ضض  شإن  ذلك،  طظ 
جثغثة  حروط  حضض  شغ  ظفسعا  السابصئ  الحروط 
تحغر إلى خدعع ذالئان بق رغإ. وبالمبض شغ السام 
صطإ  بصغادة  اإلجقطغ  التجب  أخدسعا  الماضغ، 
السطماظغ  لطثجاعر  حروط  بثون  تضماغار  الثغظ 

والصغط الثغمصراذغئ الاغ تتصصئ خقل ١٧ ساطا.
الثي  السقم  طفععم  طسرشئ  الدروري  طظ  لثلك، 
افششاظغئ  والتضعطئ  لطظاس  طمغجة  دققت  غتمض 
أن  السادغعن  أششاظساان  أعض  غساصث  وأطرغضا. 
طخططح  إن  تغظ  شغ  الترب".  "وصش  عع  السقم 
وعع  فطرغضا  بالظسئئ  طثاطش  طسظى  له  السقم 
السسضرغئ  وصعاسثعط  جفارتعط  وتأطغظ  طساسثة 
وضغاظاتعط المثظغئ والعذظغئ. وبالفسض، شإن إجاءة 
شعط عثا الاظاصخ صث أتثث حساسًا طظ افطض شغما 
غاسطص بسمطغئ السقم جعاء شغ ساطئ الظاس أو تاى 

شغ سثد طظ المتططغظ السغاجغغظ.
اإلجقطغ  التجب  طع  لطسقم  غضظ  لط  المصابض،  شغ 
وبالمبض  الترب،  سطى  تأبغر  أي  تضماغار  بجساطئ 
أي  له  غضعن  لظ  ذالئان  طظ  ججء  طع  السقم  شإن 
ذالئان،  فن  والترب.  السثواظغئ  افسمال  سطى  تأبغر 
شغ  ضاظئ  ضما  طعتثة  طةمعسئ  لغسئ  ظاتغئ،  طظ 
الماضغ. وبالاالغ، إذا صئطئ طةمعسئ طظعط سمطغئ 

الصثرة  لثغعا  المائصغئ  المةمعسات  شإن  السقم، 
أخرى،  ظاتغئ  وطظ  دطةعا.  إسادة  طسارضئ  سطى 
أششاظساان  شغ  الثولئ  تظزغط  أظحطئ  تعجغع  تط 
وتدثغمعا شغ بسخ المظاجئات، شغ تغظ لط تسث 
طبض عثه الاسجغجات طعجعدة شغ العاصع. إلى جاظإ 
دائًما  افششاظغئ  التضعطئ  تاتثث  الثولئ،  تظزغط 
سظ وجعد سحرغظ جماسئ (إرعابغئ) شغ أششاظساان. 
بالطئع، لغج طظ العاضح طظ عغ تطك المةمعسات 
شغ  الترب  أن  العاضح  طظ  أخئح  لثلك،  السحرغظ؟ 
أششاظساان عغ شغ العاصع خراع بغظ الصعى الثولغئ 
اقجاراتغةغئ.  أعثاشعا  لاتصغص  تسسى  الاغ  الضئرى 
وبالاالغ، شإن إسادة دطب ججء طظ ذالئان شغ سمطغئ 
وسطى  الترب؛  سطى  ضئغر  تأبغر  له  غضعن  لظ  السقم 
الرغط طظ ضض ذلك، شإن عظاك طةمعسات أخرى طظ 

المتامض أن تئصغ تالئ اظسثام افطظ طسامرة.
لثا، شإن اقجاراتغةغئ افطرغضغئ شغ أششاظساان تالًغا 
طظ  فظعط،  السقم.  ولغج  الترب،  اجامرارغئ  عغ 
جعئ، غساثثطعن المعصع الةغعجغاجغ فششاظساان 
وروجغا،  الخغظ  ضث  المظطصئ  شغ  تربغ  ضمحروع 
وطظ ظاتغئ أخرى، شإن المظاذص الاغ عغ تتئ تعثغث 
وإظااجعا  المثثرات  لجراسئ  ضمظاذص  تساشض  الترب 
وافدوغئ  اإلدطان  سطى  الططإ  لاطئغئ  بعا  واقتةار 
فضئر جعق شغ السالط، بسث الظفط وافجطتئ، والاغ 
طظ خقلعا غمضظعط تعشغر ضمغئ ضئغرة طظ افطعال 

لاثفغش السإء سطى اقصاخاد افطرغضغ الماثاسغ.
والحسإ  المسطمعن  غفعط  أن  غةإ  الثاام،  شغ 
المةاعث شغ أششاظساان أن اقتاقل المئاحر فرض 
افرض  وتترغر  اقتاقل  رشخ  غاططإ  إجقطغئ 
التالغ،  العصئ  شغ  ولضظ  تعاًرا!  ولغج  المتاطئ، 
أراضغعا  سئر  دولئ  أغئ  اإلجقطغئ  افطئ  تماطك  ق 
اإلجقطغئ، تصعم سطى أجاس المساصثات اإلجقطغئ 
وأراضغ  وضراطئ  وبروات  دطاء  سظ  لطثشاع 
طع  المتادبات  طظ  ظعع  أي  شإن  لثلك،  المسطمغظ. 
لفطئ،  حغؤا  غةطإ  ولظ  طمغاا  دائما  ضان  المتاطغظ 
جثور  تصعغئ  أجض  طظ  لطثدعع  غثشسعط  أْن  إق 
وجعئ  تختغح  إلى  بتاجئ  ظتظ  لثلك،  اقجاسمار. 
عغ  الاغ  اإلجقطغئ،  الثولئ  تعل  السغاجغئ  ظزرظا 
وجغاجاعا  الظئعة"  طظعاج  سطى  الراحثة  "الثقشئ 
الثارجغئ، تاى ق ظثخض شغ تعار طع المتاطغظ ظغابئ 
سظ افطئ ودولاعا، ضما ضان التال طع المةمعسات 
الظعاغئ،  وشغ  اإلجقطغ،  السالط  شغ  السغاجغئ  غغر 
وبثقً طظ العصعف ضث اقجاسمار، ظضعن صث أضفغظا 
جثور  وإذالئ  السطماظغئ  افظزمئ  سطى  الحرسغئ 

 المساسمرغظ شغ المظطصئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 

أششاظساان
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