
ق بث لفطئ وصث بثأت تفغص طظ غفطاعا وطظ جئاتعا 
الثي تض بعا طظث أن صام الشرب الضاشر بعثم دولاعا 
وشضرغا  جغاجغا  التغاة  ظعاتغ  جمغع  شغ  وغجوعا 
سجعا  جابص  إلى  سعدتعا  اجاتالئ  لغدمظ  وبصاشغا، 
الخراع  أذراف  أتث  تمبض  ضعظعا  وتفعصعا  وطةثعا 
الئاذض  وطئثأ  تساظصه  الثي  التص  طئثأ  بغظ  افزلغ 
أن  جغثا  تثرك  أن  لعا  بث  ق  أسثاؤعا.  غائظاه  الثي 
سجعا الثي تعفع لطسعدة إلغه طظ خقل ترضات الاشغغر 
والبعرات الاغ تصعم بعا لظ تآتغ أضطعا إق إذا صاطئ 
طظ  وتتثغث  إلغه،  العخعل  وضغفغئ  عثشعا  باتثغث 
غصعدعا وغعجععا وشص طحروع واضح وختغح غضعن 
بمبابئ دجاعر بغظعا وبغظ الصغادة، وغضعن لعا التص 
الضاطض والصثرة الااطئ سطى ظخح الصغادة وطتاجئاعا 
الطرغص  سظ  اظتراف  أو  خطض  أي  وجعد  تال  شغ 
ذلك  إلى  إضاشئ  المظحعد،  العثف  لاتصغص  المعخض 
الماربخعن  أسثاؤعا  عط  طظ  تسرف  أن  افطئ  سطى 
أطاطعا  السراصغض  وغدسعن  بعا  غمضرون  الثغظ  بعا، 
لمظسعا طظ تتصغص عثشعا، وطظ أخطر تطك السراصغض 
صغادة  تعل  والافاشعا  اجاماسعا  طظع  سطى  السمض  عع 
جغاجغئ واسغئ طثطخئ طظ أبظائعا العاسغظ سطى طضر 
وعع  عثشعا  تثدت  صث  افطئ  إن  وطثططاته.  السثو 
سصغثتعا  طظ  غظئبص  ظزام  ظض  شغ  الضرغمئ  التغاة 
غاططإ  العثف  عثا  وتتصغص  اهللا،  أظجل  بما  غتضمعا 
خاتإ  صغادة  وتتئ  المثطخغظ  الساططغظ  طع  السمض 
الاترغر  تجب  وعع  أق  دسعته؛  وتاطض  المحروع 
الرائث الثي ق غضثب أعطه تطاش تعله وتظاخره سطى 
الضااب  طظ  طساظئط  رباظغ  طحروع  خاتإ  اسائاره 
والسظئ، تجب الاترغر الثي اتثث طظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
صثوة وأجعة تسظئ وتئظى ذرغصاه شغ إغةاد ضاطاه 
وذطإ  السغاجغ  والضفاح  الفضري  الخراع  وخعضه 
الطرغصئ  عغ  عثه  والمظسئ،  الصعة  أعض  طظ  الظخرة 
المظاةئ إلصاطئ دولئ لطمسطمغظ تعتثعط تتئ راغئ 
الشرب  سمقء  وتثطع  أسثائعط  طظ  وتتررعط  السصاب 
ق  أن  غةإ  الماسططئ.  الرأجمالغئ  والثول  الضاشر 
غشغإ سظ أذعان افطئ أن أطرغضا عغ راسغئ اإلرعاب 
افزطات  طآجسات  وخاتئئ  رجاقته  وخاظسئ  افولى 
شغ السالط شعغ الرأس الحغطاظغ المثبر لطترب ضث 
اإلجقم والمسطمغظ واجاسئاد الحسعب، شفغ ططئثعا 
السغاجغ غاط تتدغر السمعم والمآاطرات الاغ تفاك 
وخاخئ  واظاماءاتعا  ألعاظعا  بةمغع  جمساء  بالئحرغئ 
أطرغضا  تأبغر  أن  إلغه  اإلحارة  غةإ  وطما  المسطمغظ. 
غضعن ضسغفا شغ طظاذص الخراع وافزطات لعق وجعد 
ورؤجاء  التضام  طظ  والمرتجصئ  والمأجعرغظ  السمقء 
والةماسات الثغظ تخظسعط وتساثثطعط  السخابات 
تطك  حسعب  سطى  جغطرتعا  لاتضط  رخغخئ  ضأدوات 
غرد  افدوات  تطك  خطع  إن  ظصعل  عظا  وطظ  المظاذص. 
غاططإ  وعثا  ظتعرعط،  إلى  والشرب  أطرغضا  ضغث 
شغ  الحرسغ  لعاجئعا  وتتمق  افطئ  طظ  جادا  سمق 
طعاجعاعط والاخثي لعط ولمآاطراتعط، وذلك ضما 
أجطفظا بالسمض الةاد طع تجب الاترغر وتتئ صغادته 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
تصاتض  خطغفئ  وطئاغسئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
وغصعد  حآوظعا  غرسى  خطغفئ  به،  وتاصغ  ورائه  طظ 
لظحر  وغعجععا  المتاطئ،  بقدعا  لاترغر  الةغعش 
اإلجقم إلى السالط صاذئئ، وتمطه رجالئ عثى وظعر 
لطئحرغئ جمساء بالثسعة والةعاد، وبثلك ظسعد ضما 
ضظا خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وظثرج الئحرغئ طظ ظطط 
اإلجقم  سثل  إلى  العضسغئ،  وأظزماعا  الرأجمالغئ 
اهللا  بإذن  صرغئا  لضائظ  ذلك  وإن  الرباظغئ،  وأظزماه 

تئارك وتسالى.

اهللا  أخئرظا  وصث  المثغظئ،  شغ  الثولئ  إصاطئ  سظعا  ظاب 
جئتاظه وتسالى سظ ظخرته لظئغه ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ الثولئ 
َفَقْد  َتنُصُروُه  ﴿ِإالَّ  وتسالى:  جئتاظه  شصال  بالمثغظئ، 
 ِ َما 

ُ ِن ِإْذ  ْ َي اْثَن ِ ِذيَن َكَفُروْا َثا ْخَرَجُھ الَّ
َ
ُ ِإْذ أ ّ َنَصَرُه 

َ َمَعَنا﴾. ّ اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِھ َال َتْحَزْن ِإنَّ 
طظ  بث  ق  أظه  سطى  الحرسغئ  الظخعص  دّلئ  وصث 
الظخر،  لغاتصص  السئإ  طع  طسغظئ  حروط  تتصغص 
جئتاظه  اهللا  شعسث  تتصصه،  دون  تتعل  طعاظع  واظافاء 
بالظخر والامضغظ لغج وسثا طفاعتا غغر طتثد، بتغث 
غططئه طظ لغج أعق له، وباجاسراض عثه الظخعص 
غزعر لظا طتثدات عثا العسث الرباظغ وطظ عط أتص 
به وأعطه. شالعسث طصخعر بسث افظئغاء سطى سئاد اهللا 
طا  إظفاذ  شغ  افظئغاء  ذرغص  سطى  السائرغظ  المآطظغظ 
أطر اهللا به، وإسقء دغظه، وعثا واضح شغ ضض اآلغات؛ 
لطمآطظغظ  المرجطغظ  بسث  وسثه  جئتاظه  تخر  شصث 
َن﴾،  ُْؤِمِن

ْ
اَن َحقا َعَلْيَنا َنْصُر امل َ شصط، صال تسالى: ﴿َو

وطظ عثه الحروط الاأعض لطصغام بثغظ اهللا وحرسه 
بسث الظخر. وصال تسالى شغ إغداح خفئ طظ غساتص 
ن 
َ
أ ِإالَّ  َحّقٍ   ِ

ْ َغ ِ ْم  ِ ِدَياِر ِمن  ْخِرُجوا 
ُ
أ ِذيَن  ﴿الَّ الظخر: 

ِبَبْعٍض  م  ُ ْعَض َ اَس  النَّ  ِ َّ َدْفُع  َوَلْوَال   ُ َّ َنا  ُّ َر َيُقوُلوا 
ا اْسُم  َ َيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِف ِ َمْت َصَواِمُع َو ّدِ ُ

لَّ
ٌز  َ َلَقِويٌّ َعِز َّ ُ َمن َينُصُرُه ِإنَّ  َّ ا َوَلَينُصَرنَّ  ً ِ َكِث َّ

َوآَتُوا  َالَة  الصَّ َقاُموا 
َ
أ ْرِض 

َ
اْأل  ِ ْم 

ُ ا نَّ كَّ مَّ ِإن  ِذيَن  الَّ  
َعاِقَبُة   ِ َّ ِ َو ُنَكِر 

ْ
امل َعِن  ْوا  َ َ َو َْعُروِف 

ْ
ِبامل َمُروا 

َ
َوأ اَة  َ الزَّ

ُمور﴾، شمظ لغج أعق لاعلغ عثه المسؤعلغئ لغج 
ُ
اْأل

أعق لطظخر، فن الظخر لتزئ شاخطئ تجول بعا المعاظع 
الاغ تتعل بغظ المآطظغظ وبغظ تتضغط دغظعط والسمض 
به، شطثلك وجإ أن غضعظعا طآعطغظ لتمض عثا السإء، 

جقطئ املظعب 
ق طظعب السقطئ

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ جالط ساطر (أبع سئغثة)
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أغعا المسطمعن: عّق أرغاط عآقء التضام السمقء طعصفًا 
غرضغ اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، طعصفاً تتصصعن به براءة ذطاضط 
بختائش  التضام  عآقء  شاخفسعا  السزغط،  التحر  غعم 
خغاظاعط السعداء سطى وجعععط الضالتئ لغسطمعا؛ سئغث 
إلى  ظئرأ  وافرض،  السماوات  لرب  سئغث  أظظا  الضفار، 
جططاظظا  لظرد  بالظعار،  الطغض  وظخض  خغاظاعط،  طظ  اهللا 
طظ  الئقد  غطعر  لطمسطمغظ؛  خطغفئ  وظئاغع  المشاخإ، 
سمقء الشرب الضاشر وخغاظاتعط، لظسعد خغر أطئ أخرجئ 
طظ  المثطخغظ  باجاةابئ  إق  ذلك  غضعن  ولظ  لطظاس؟ 
أعض الصعة والمظسئ لسصغثتضط؛ طخثاصاً لطرغصئ رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الحرسغئ، أق شطغسطمعا أن طسآولغاعط سزغمئ، 
وافرض  السماوات  سرضعا  وجظئ  اهللا  لطاسئ  شطغصعطعا 

أسثت لطماصغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- أطرغضا وجغاجئ اتاعاء الخغظ، إلى أغظ وخطئ؟ ...٢

- الظزام المخري ق غاعرع سظ جفك الثطاء  وبسخ أرباب 
  الثم غرتمعن شغ أتداظه!  ...٢

- افطظ تاجئ أجاجغئ لظ غعشرعا إق الثقشئ سطى 
   طظعاج الظئعة ...٣

- طا وراء بظاء اإلطارات صاسثة سسضرغئ شغ ججغرة طغعن ...٤
- الاعتر السغاجغ بغظ المشرب وإجئاظغا والثطفغئ اقجاسمارغئ

   (الةجء افول)  ...٤
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ضطمئ السثد

اَفَها،  غصعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه يُِحبُّ َمَعاِيلَ اْألُُموِر وأَْرشَ
َويَكَْرُه  َسْفَساَفَها».

وإن طظ أسزط المسالغ الاغ تاخش بعا أطئ اإلجقم 
عغ البئات سطى التص وجقطئ المظعب.

شالصائث ق غثاجغ وق غتابغ وق غثاعظ، وأطئ اإلجقم 
عغ افطئ الصائثة، أو الاغ غفارض أن تضعن ضثلك، 
وبالاالغ شق تثاذل وق تفاعات وق تثبثب وق تطعن.

وشغ زطظ المتظ والحثائث تةث الضبغر طظ المسطمغظ 
طظ غئتث سظ طظعب السقطئ وغتاول أن غئرر ذلك 
أتئاع  طظ  عط  الصطغطئ  الصطئ  بغظما  حرسغئ،  بادساءات 

جقطئ المظعب، وحاان بغظ عآقء وأولؤك.
وأولؤك  الرواجغ،  ضالصمط  المظعب  جقطئ  شأختاب 

ضالجئئص الماماعغ.
طحرسظغ  طظ  عط  الممغسئ  أولؤك  أضبر  تةث  ولسطك 
المخطتئ والمفسثة الاابسئ فععائعط والثغظ غطعون 
والثغظ  تتامض  ق  طا  وغتّمطعظعا  الظخعص  أسظاق 
غاظازلعن سظ البعابئ بتةئ تصظ الثطاء تغظا والئسث 
أراد  طظ  أن  به  المسّطط  أن  طع  أتغاظا،  المثاذر  سظ 
الامضغظ شسغثائر إن ضان أعق لثلك أم ق، صال سج 
ن َيُقوُلوا 

َ
ُكوا أ َ ْ ن ُي

َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
طظ صائض: ﴿الم  أ

ْم ال ُيْفَتُنوَن﴾. ُ ا َو آَمنَّ
أن  لطمرء  خغر  أغعما  اهللا  رتمه  الحاشسغ  جؤض  وصث 

غمّضظ أو غئاطى؟ شصال: ق غمّضظ تاى غئاطى.
لطماصغظ  الساصئئ  أن  البابائ  اإللعغئ  الصعاظغظ  وشغ 
جغرة  والسطر  الخابرغظ  الباباغظ  تطغش  والظخر 
والممغسئ  الماجلفعن  بغظما  الثغظ  لظخرة  الساططغظ 
وأعض افععاء طظ أختاب طظعب السقطئ ق غخطعن 
لمئاشاعط وق غرتدغعط الئاذض الثي غساغروظه وربما 

غضعن أول المدتغظ بعط.
وصث صال أبع بضر رضغ اهللا سظه: "اترخعا سطى المعت 

تععإ لضط التغاة".
ولسض افطبطئ سطى طظ آبر جقطئ المظعب سطى طظعب 
سطى  افظئغاء  سظث  وعغ  الاارغت  شغ  حاعثة  السقطئ 

وجه الثخعص أجطى وأبغظ.
أن  الممضظ  طظ  ضان  السقم  سطغه  إبراعغط  شعثا 
بثسعته  غساسطظ  وأق  الشقظ  صعطه  اجافجاز  غاةظإ 
حئابه  رغسان  شغ  وأظه  خاخئ  تغاته  سطى  تفاظا 
وغئصى  بثلك  شغسَطط  وإصظاسعط  بعسزعط  وغضافغ 
لصطع  غدطر  وق  الظار  شغ  غرطى  وق  بغظعط  طصغما 

الفغاشغ والصفار طعاجرا ولصعطه عاجرا.
لصث بئئ إبراعغط سطغه السقم واظاخرت دسعته فظه 
اخاار البئات طظعب التص شاجاتص أن غضعن خطغض اهللا 
ًة  مَّ

ُ
أ اَن  َ يَم  ِ ِإْبَرا  

﴿ِإنَّ السالمغظ  شغ  ذضره  غثطث  وأن 
ُعِمِھ  ْ

َ
َن  َشاِكًرا ّألِ ُْشِرِك ِ َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن املْ

ّ
ِ َقاِنًتا 

ْسَتِقيٍم﴾. َ ِصَراٍط مُّ َداُه ِإ َ اْجَتَباُه َو
الثسعة  قظاخار  شصط  تعخض  ق  المظعب  ختئ  إن 
بض  جعاعا  طا  سطى  وعغمظاعا  واظاحارعا  وتمضغظعا 

تعخض لطظةاة والفعز غعم الثغظ.
طمطعءة  ذرغصا  جطك  السقم  سطغه  طعجى  وعثا 
بالخراع طع الئاذض وأعطه طظ ذشاة افرض شغ زطاظه 
شرسعن وعاطان وجظعدعما وتاحغاعما شما تعاظى وق 
اظضسرت سجغماه وخئر سطى المضاره وخّئر طظ اتئسه 
ْرَض 

َ
وْا ِإنَّ األ ُ ِ ِ َواْص َّ َ ِلَقْوِمِھ اْسَتِعيُنوا ِبا ﴿َقاَل ُمو

َن﴾ شمدى  ِق َشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ ا َمن َ َ ُ ِ ُيوِر
ّ
ِ

شرسعن  عطك  طا  إذا  تاى  طظاعاعا  إلى  طسرضاه  شغ 
َقْوِم  ﴿َيا  الةعاد  طظ  أخرى  لمرتطئ  اجاسث  وجظعده 
 َ وا َع ُ َلُكْم َوَال َتْرَتدُّ َّ ِ َكَتَب 

َسَة الَّ ْرَض املَُقدَّ
َ
اْدُخُلوا األ

َن﴾. ْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِر
َ
أ

وعثا رجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص بئئ وخئر ولط غاظازل طع 
ضثاطئ السروض الاغ صثطئ له بض ضان شغ دسعته 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الحرسغئ  الطرغصئ  تثد  الثي  عع  الاترغر  تجب  لغج 
وجغرة  تثدعا،  الثي  عع  الحرع  بض  الثقشئ،  إلصاطئ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تظطص بثلك. وصث جئص إصاطئ الثولئ 
ذطإ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الظخرة طظ أختاب الصعة والمظسئ، 
ر اهللا جئتاظه افظخار  واجامر شغ ذطئعا طظعط تاى غسَّ
له شئاغسعه بغسئ السصئئ الباظغئ، وبسث أن ضان طخسإ 
رضغ اهللا سظه صث ظةح شغ طعماه الاغ ضطفه بعا رجعل 
ساطًا  رأغاً  شغعا  وأوجث  المظعرة،  المثغظئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
وطظ  افظخار،  بغسئ  طع  السام  الرأُي  شاساظص  لقجقم، 
خاشغئ،  ظصغئ  بئغسٍئ  المثغظئ  شغ  الثولئ  ملسو هيلع هللا ىلص  أصام  بط 

واجاصئال تار طظ أعض المثغظئ المظعرة.
وق بث عظا طظ اإلحارة إلى صدغئ بالشئ افعمغئ وعغ 
أظه جئتاظه سظثطا غططإ طّظا الصغام بسمض سطى وجه 
ق  أن  اتامال  غرد  شق  طسغظئ،  ظاغةئ  لاتصغص  طتثد 
غظاب السمض طا وضع فجطه، لثلك ضان الاجام الطرغصئ 
الحرسغئ شغ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ سطى العجه الثي 
شالظخر  صغاطعا،  طتالئ  ق  سظه  جغظاب  الحارع  سغظه 
المصطعع به والظخر المعسعد به، ق جئغض إلغه إق طظ 

خقل عثه الطرغصئ الحرسغئ.
لثلك شإن أسمال الضاطئ الاغ ذطإ الحارع الصغام بعا 
بتسإ طا صام به رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ طضئ إلصاطئ الثولئ 
اإلجقطغئ، طع تةاوب الظاس بالرأي السام المظئبص سظ 
العسغ السام، وتةاوب أعض الصعة والمظسئ طع الضاطئ، 
ضض ذلك طةامسا غخح تسمغاه جئئاً، وق غظطئص ذلك 
شالابصغش  بسخ،  سظ  بسدعا  طظفخطئ  أججائعا  سطى 
جئئاً،  لغج  وتثه  الظخرة  وذطإ  جئئاً  لغج  وتثه 
والرأي السام وتثه لغج جئئاً، وإظما طةمعع افسمال 
غضعن جئئاً، وغخح أن غططص سطغه أظه جئإ، فن تطك 
طضئ  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  بعا  صام  الاغ  ضطعا  افسمال 

طریق العزة بصطط: الثضاعر أتمث تسعظئ

صام بسخ الخئغئ التاصثغظ سطى تجب الاترغر باجوغر صظاة سطى الاغطشرام تتمض اجط تجب الاترغر- وقغئ جعرغا، بسث 
سةجعط سظ طصارسئ التةئ بالتةئ وبسث إشقجعط شغ طعاجعئ طحروع الثقشئ السغاجغ، لغظحروا شغ تطك الصظعات 
حرورعط وتصثعط سطى التجب بأجطعب ططغء بالضثب واقشاراء والسثرغئ واقجاعجاء ظاعغك سظ الاجوغر وسثم 
اإلتساس بالمسآولغئ، طثالفغظ بثلك ضض افتضام الحرسغئ الاغ تظعى سظ ذلك ضطه وتترطه. وإزاء عثا الاخرف 
الثسغج، صال رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب شغ بغان ختفغ 
أخثره السئئ، ٢٠٢١/٠٦/١٩م: إظظا شغ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا؛ ظئغظ فعطظا شغ الحام خاخئ 
ولعجائض اإلسقم بضاشئ أحضالعا بحضض سام أن صظعاتظا سطى طعاصع ووجائض الاعاخض (اقجاماسغ) تتمض اجط المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا بما شغعا صظاته سطى الاغطشرام، وجظرشص روابطعا، وضض طا سثا الروابط المرشصئ 
شعع طعصع طجور غعثف إلى تحعغه خعرة تجب الاترغر ولخص اقشاراءات به بأجالغإ رخغخئ طفدعتئ، وطسروف 
طظ غصش وراءعا، وإن طضاتإ تجب الاترغر اإلسقطغئ طظاحرة شغ طسزط دول السالط وغسعض الاعاخض طسعا سئر 

طعاصسعا اإللضاروظغئ وطسّرشاتعا الرجمغئ المسروشئ لطةمغع، لضض طظ غرغث الابئئ والائغظ طظ أي طسألئ.
http://www.tahrir-syria.info/ :المعصع الرجمغ

 https://t.me/tahrersy :تغطشرام
 https://twitter.com/AttahrirSyria : تعغار

 https://www.facebook.com/Tahrer.syr/ :شغسئعك
 https://youtube.com/channel/UCOy90DvIHcKgjxzsoJOSdTA :غعتغعب

يح خاص ألهل الشام ولوسائل اإلعالم بكافة أشكالها ت
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تجطا  أضبر  وبسرسئ  أخئتئ  الثخعص  وجه  سطى 
الةمع  سطى  الصادر  العتغث  المظاشج  وعغ  وتخمغما 
والسسضرغئ  والثبطعطاجغئ  اقصاخادغئ  الصعة  بغظ 
المظفاح  الــثولــغ  الظزام  وتتثي  والاضظعلعجغئ 
تضاقت  بإظحاء  أطرغضا  بــثأت  ولعثا  والمساصر". 
جثغثة أو تةثغث تضاقتعا الصثغمئ طبض تضاض ضعاد 
الثي غةمع أطرغضا والغابان وأجارالغا والعظث لطعصعف 
شغ  الخغظغئ  الاعجع  وخطط  الاعثغثات  وجه  شغ 
الرئغج  شسصث  والعادئ،  العظثي  المتغطغظ  طظاذص 
افطرغضغ طع زسماء عثا الاضاض طآتمرا اشاراضغا غعم 
٢٠٢١/٣/١٢. وطظ بط صام وزغرا الثارجغئ والثشاع 
الاضاض.  عثا  لاسجغج  الثول  عثه  بجغارة  افطرغضغان 
طع  التعار  طآتمر  سصث  سظ  أطرغضا  أسطظئ  بط  وطظ 
تعج  والثي   ٢٠٢١/٣/١٨ غعم  أقجضا  شغ  الخغظ 
طعصفا  المآتمر  شغ  الخغظ  واتثثت  أطرغضغ.  بفحض 
تازطا طظ الاثخقت افطرغضغئ شغ الحآون الخغظغئ 
طاعمئ  أطرغضا  سطى  حثغثا  عةعطا  وحظئ  الثاخطغئ 
وخارجعا  داخطعا  شغ  اإلظسان  تصعق  باظاعاك  إغاعا 
وطتاولئ شرض عغمظاعا سطى الثول افخرى واباجازعا. 
لط  الاغ  لطمآتمر  اقشاااتغئ  الةطسئ  شغ  ذلك  وضان 
وجائض  أطام  إغقصعا  أو  اخاخارعا  أطرغضا  تساطع 
الحغعسغ  الثطر  طعضعع  تبغر  بثأت  وصث  اإلســقم. 
الخغظغ واقخاقف البصاشغ واخاقف الصغط طع الخغظ 
تاى تتعلعا إلى خراع تدارات وطئادئ تاى تامضظ 
الخغظ  طعاجعئ  شغ  الرأجمالغ  السالط  صغادة  طظ 
أوروبــا  دول  سطى  بالدشط  ــثأت  وب وطتاخرتعا. 
وتطشغ  الخغظ  طع  تساطقتعا  طظ  تثفش  لاةسطعا 
الاضظعلعجغ  والائادل  الاةارغئ  اقتفاصغات  بسخ 
طبطما شسطئ السام الماضغ بأن ضشطئ سطى برغطاظغا 
الثاطج،  الةغض  حئضئ  شغ  ععاوي  طحارضئ  لاطشغ 
وعغ تمارس ضشعذعا سطى الثول افوروبغئ افخرى 
بالاصرب إلغعا وبإغرائعا بالمحارضئ طسعا. وبثأ باغثن 
جعلاه إلى أوروبا غعم ٢٠٢١/٦/٩ بثءا طظ برغطاظغا، 
بئرغطاظغا  ضعرظال  شغ  السئع  الثول  صمئ  ولتدعر 
أغام  بقبئ  وتسامر   ٢٠٢١/٦/١١ غعم  بثأت  والاغ 
أوروبا  وتئصغ  الشربغ  لطسالط  صغادتعا  أطرغضا  لابئئ 
تتئ عغمظاعا، وطظ المظازر أن غاسرض باغثن إلى 
طثاذر الخغظ سطى الشرب وغسمض سطى تضاغض أوروبا 
خطش أطرغضا شغ طعاجعئ الخغظ باإلضاشئ إلى روجغا، 
بعتغظ  الروجغ  الرئغج  طع  جغةامع  عع  ضان  وإن 
قجاثثام  طتاولئ  شغ  جظغش  شغ   ٢٠٢١/٦/١٦ غعم 

روجغا شغ طعاجعئ الخغظ.
جغاجئ  وبثأت  اقتاعاء  جغاجئ  اظاعئ  شصث  ولعثا 
المعاجعئ وضسر السزط بأجالغإ طثاطفئ شغ طتاولئ 
عغمظاعا  شرض  وطتاولاعا  الخغظ  صثرات  طظ  لطتث 
الةظعبغ.  الخغظ  بتر  شغ  وخاخئ  طظطصاعا  سطى 
والخغظ شغ جغاجاعا سطى سعث حغ جغظ بغظس ترغث 
طعاخطئ جغاجئ اقظفااح واإلخقح وتطعغر سقصاتعا 
والطرغص"  "التجام  بثطئ  وخاخئ  افخرى  الثول  طع 
لافرض لعا وجعدا وتأبغرا شغ تطك الثول باعرغطعا 
تصغمعا  الاغ  المحارغع  باحشغض  بط  وطظ  بالثغعن 
لسحرات السظغظ، شعغ تساثثم أجالغإ اجاسمارغئ، 
وعغ تظفص الضبغر سطى ذلك وسطى تطعغر أجطتاعا، 
وتاتاحى الاخادم طع أطرغضا والشرب، بض ترغث أن 

تاعاشص طسعما طظ دون الاظازل سظ أعثاشعا.
وروجغا  ضطه  والشرب  وأطرغضا  الخغظ  الطرشغظ  وضق 
طسعط، ق خغر شغعط لطئحرغئ، بض شغعط حر طساطغر، 
شق بث طظ إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
لبروات  وظعئعط  حرورعط  طظ  السالط  لاثطغص 

 الحسعب وطص دطائعا وشرض العغمظئ سطغعا

الظصخ  طتضمئ  إن  طخري  صدائغ  طسآول  صال 
حثخا   ١٢ بتص  باإلسثام  أتضاطا  أغثت  المخرغئ 
بغظعط صغادات لةماسئ "اإلخعان المسطمعن" المتزعرة 
الاغ  السثوغئ  رابسئ  اساخام  صدغئ  ضمظ  طخر  شغ 
إن  المسآول  وصال   ،٢٠١٣ سام  إلى  تارغثعا  غسعد 
طظ  طاعما   ١٢ إسثام  الغعم  أغثت  الظصخ  "طتضمئ 
وسخام  الئطااجغ  وطتمث  تةازي،  خفعت  بغظعط 
السرغان وسئث الرتمظ الئر"، طحغرا إلى اظصداء الثسعة 
بالظسئئ لطسرغان لعشاته. ضما "صررت تثفغش السصعبئ 
لـ٣١ طاعما طظ اإلسثام إلى السةظ طآبث" (شراظج 

(٢٠٢١/٦/١٤
وجعد  خراع  عع  ورأجه  المخري  الظزام  خراع 
ضض  واخاجلعا  جغاجغئ  سصغثة  بعخفه  اإلجقم  طع 
بض  لقجقم  الساططغظ  وضض  اإلجقطغئ  الترضات 
طتاوقت  شغ  اإلخعان  خعرة  شغ  طسارضغعط  وتاى 
وتثعغش  اإلجقم  لاطئغص  الساططغظ  إلرعاب  طسامرة 
طةرد  طظ  تاى  أو  طسعط  السمض  وطظ  طظعط  الظاس 
طثالطاعط، شخارت أتضام اإلسثام شغ طخر وضأظعا 
طظامغظ  بعخفعط  لقجقطغغظ  خخغخا  شخطئ 

لةماسئ اإلخعان المتزعرة وبعخفعط ججءًا طظ بعرة 
لط تضامض شسّطص البائرون شغعا سطى أسعاد المحاظص.

عثا عع تال أظخاف البعرات الاغ تئصغ سطى الظزام 
أسعاد  سطى  البائرون  غسطص  شصط،  رأجه  وتصاطع 
ضض  وغةظعن  ورطعزا  أبطاق  الثعظئ  وغخئح  المحاظص 
شغ  السادة  غثي  بغظ  ضطعا  تطصى  الاغ  البعرة  بمار 
الشرب، عثا طا تثث شغ طخر وطا حعثظاه طظث الئثء 
وطا تثرظا طظه طرارا وتضرارا طظ الغعم افول، شمةرد 
صئعل الةطعس طع سسضر أطرغضا وصئعل إجراء اظاثابات 
برلماظغئ ورئاجغئ واجافااءات سطى دجاتغر وتسثغقت 
إغاعا  أشصثتعط  حرسغئ  لعط  أساد  طا  عع  ظطعط  شغ 
البعرة وطضظاعط شغما بسث طظ إسادة تظزغط خفعشعط 
جثغث  طظ  الظزام  إظااج  إلسادة  أوراصعط  وترتغإ 
وبحضض أبحع طظ جابصه غدمظ سثم تضرار طا تثث، 

ولسض عثا طا أحار إلغه السغسغ شغ أتث لصاءاته سام 
٢٠١٨ سظثطا صال "اتثروا الضقم الطغ ضان اتسمض طظ 
جئع تمظ جظغظ طح عغاضرر تاظغ شغ طخر" بمسظى 
أظه لظ تضعن عظاك بعرة جثغثة، وترجط عثا تساططه 
عغ  ضعظعا  طخر  شغ  اإلجقطغئ  الترضات  ضض  طع 
وتثعا الصادرة سطى التحث والاغ تمطك الصثرة سطى 
الثقشئ  دولئ  وعع  تداري  طحروع  ولثغعا  الاشغغر 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تاى وإن لط تسه جمغع 
الترضات إق أن صاجما طحارضا بغظعا غةسض وخعلعا 
جمغسا  ظزرتعا  وعع  تامغا  التداري  المحروع  لعثا 
لعجعب تطئغص الحرغسئ وبحضض ضاطض ووجعد تجب 
الاترغر غصثم عثا المحروع التداري لفطئ وبحضطه 
اإلجقطغغظ  لضض  وطقتصاته  ضرباته  شضاظئ  الختغح 

غصاض وغساصض وغتاضط وغسثم...
شما غتثث شغ طخر سئٌر وسزات لضض البائرغظ ولضض 
شغ  إخعاظظا  وخاخئ  اإلجقطغئ  لطترضات  المظامغظ 
شغ  ارتمائعط  بسث  تتثغثا  وتماس  اإلخعان  ترضئ 
لطافاوض طع ضغان  وجغطا  أتدان السغسغ وصئعله 
وصئعل  الضغان  طع  العثظئ  سطى  إحراشه  وصئعل  غععد 

وجعد رجاله إلسمار غجة وبظاء طا عثطه شغعا غععد، 
صاطى  إخعاظعط  بثطاء  ططعبئ  فطعال  بتاجئ  وضأظعط 
رابسئ والظعدئ وطا جئصعا وطا تقعا تاى طظ تاثلى 
جببعط طظ أسعاد المحاظص وآخرعط صادة غصفعن شغ 
ذابعر اإلسثام غظازرون دورعط شغ خسعد المظخئ 
لاطعن دطاءعط أطعال السغسغ إلسمار غجة، إن إسمار 
غجة بثطاء الصاطئ خغاظئ، وصئعل وجاذئ الصاطئ خغاظئ، 
الافاوض طع الضغان الشاخإ  خغاظئ صئعل  شدق سظ 
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ طخر

أطرغضا وجغاجئ اتاعاء الخني 
إىل أغظ وخطئ؟

الثولئ  ضرب  سطى  تسمض  أن  أطرغضا  أجالغإ  طظ  إن 
لطصداء  المسادغئ أو المظاشسئ لعا بالصعة السسضرغئ 
السغاجغئ  افجالغإ  إلى  وتطةأ  إلخداسعا  أو  سطغعا 
اقتاعاء.  بسغاجئ  غسمى  طا  ضمظ  واقصاخادغئ 
وطظسعا  الخغظ  لدرب  شغاظام  ترب  أحسطئ  شصث 
رأت  شسظثطا  آجغا.  حرق  جظعب  سطى  السغطرة  طظ 
أظعا صث تضئثت خسائر ضئغرة وأظعا شغ طأزق بثأت 
سظ  اتخاقتعا  شئثأت  لعا،  اقتاعاء  جغاجئ  باتئاع 
أدخطاعا  بط  وطظ  ضغسظةر  خارجغاعا  وزغر  ذرغص 
شغ طةطج افطظ ضسدع دائط سام ١٩٧١، وسصئعا 
زغارة الرئغج افطرغضغ ظغضسعن سام ١٩٧٢، وبسث 
طعت زسغمعا طاو وتعلغ التضط دغظس جغاو بغظس سام 
١٩٧٩ والثي اتئع جغاجئ اقظفااح واإلخقح تخطئ 
بالخغظ  أطرغضا  اسارشئ  بأن  الطرشغظ  بغظ  اتفاصات 
بالاصاربات  إلغعا  تــاغــعان  بدط  وذلــك  الــعاتــثة 
افولعغئ  لطخغظ  وأسطئ  والسغاجغئ،  اقصاخادغئ 
افطرغضغئ  الحرضات  شثخطئ  الاةاري.  الاساطض  شغ 
الخغظ،  لخالح  الاةاري  الفائخ  وارتفع  الخغظ 
ولط تر أطرغضا شغ ذلك غداضئ، وشغ العصئ ظفسه 
بثأت ترضج سطى صداغا تصعق اإلظسان وظحر الترغات 
المطالئغظ  شحةسئ  الشربغئ  وافشضار  والثغمصراذغئ 
بثلك شصاطئ الخغظ بستصعط ضما تخض شغ طغثان 
إسطاء  تعصش  لط  ذلك  ورغــط   .١٩٨٩ سام  بضغظ 
تسامر  تاى  الاةاري  الاساطض  شغ  لطخغظ  افولعغئ 

شغ جغاجئ اقتاعاء.
السسضري  اقجاراتغةغ  الاساون  باسجغج  وصاطئ 
الخغظ  زار  الثي  أوباطا  سعث  سطى  طسعا  والسغاجغ 
لطخغظ.  السالمغ  بالثور  ترتغئه  وأسطظ   ٢٠٠٩ سام 
عظاك  غخئح  بأن  اقتاعاء  جغاجئ  إلظةاح  وذلــك 
تظسغص وتساون شغ عثه المةاقت لةسض الخغظ تتئ 
الرصابئ والسغطرة وجسطعا تسغر طع أطرغضا. وسظثطا 
اجامرت الخغظ شغ تسجغج وجعدعا شغ بتري الخغظ 
عثا  تعصش  أجطتاعا  تطعغر  وشغ  والحرصغ  الةظعبغ 
أطرغضا  أسطظئ  وصث  المتاولئ.  عثه  شفحطئ  الاظسغص 
سام ٢٠١٣ سظ جغاجئ آجغا - المتغط العادئ بأن 
المظطصئ.  عثه  ظتع  الئترغئ  صعتعا  طظ   ٪٦٠ تظصض 
التجام  خطئ  سظ   ٢٠١٣ سام  الخغظ  أسطظئ  وصث 
والطرغص لئظاء حئضئ اتخاقت برغئ وبترغئ تربطعا 

بثول آجغا وأوروبا وأشرغصغا.
أجطعب  شغ  تفضر  أطرغضا  بثأت  تراطإ  طةغء  وطع 
سام  الخغظ  سطى  الاةارغئ  الترب  شأسطظئ  جثغث 
بدائع  سطى  جمرضغئ  رجــعطــا  وشــرضــئ   ،٢٠١٨
شغ  الععة  لردم  دوقر  ططغار   ٢٠٠ بصغمئ  خغظغئ 
بفرض  الخغظ  شــردت  بغظعما،  الاةاري  الفائخ 
ططغار   ٦٠ بصغمئ  افطرغضغئ  الئدائع  سطى  رجــعم 
الخغظ  صداغا  سطى  لطارضغج  أطرغضا  وسادت  دوقر. 
اإلغشعر  طسطمغ  صدغئ  طبض  واجاشقلعا  الثاخطغئ 
الثغظ تدطعثعط الخغظ، واتاةاجات ععظس ضعظس 
ساطغ ٢٠١٩-٢٠٢٠ ضث صاظعن تسطغط المططعبغظ 

وسرصطئ اظدمام تاغعان لطخغظ.
وطع طةغء باغثن شغ بثاغئ عثا السام ولط تمر بقبئ 
أجابغع سطى تسطمه طصالغث التضط تاى بثأت أطرغضا 
بإظعار الاحثد تةاه الخغظ وظخإ السثاء لعا شخرح 
غعم ٢٠٢١/٢/١٠ صائق "إذا لط ظاترك، شالخغظغعن 
جغأضطعن غثاءظا" ووضسئ طا غسمى وبغصئ "الاعجغه 
اقجاراتغةغ المآصئ قجاراتغةغئ افطظ الصعطغ" شغ 
ذلك  طظ  وأصض  الخغظ،  سطى  شغعا  رضجت  خفتئ   ٢٠
سطى روجغا. وورد شغعا "غةإ سطغظا أن ظاأعإ لتصغصئ 
طما  غاشغر  السالط  أظتاء  جمغع  شغ  السططئ  تعزغع  أن 
غثطص تعثغثات جثغثة"، وذضرت العبغصئ أن "الخغظ 

الظزام املخري ق غاعرع سظ جفك الثطاء
وبسخ أرباب الثم غرتمعن يف أتداظه!
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ص  تركيا أردوغان تروج للحل األمريكي لمشكلة ق

وأوروبا تحاول ثنيها

أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  حثدت  ٢٠٢١/٠٦/٢٤م)  ١٤٤٢عـ،  الصسثة  ذو   ١٣ برس،  (ترك  طعصع  بتسإ 
تساون  شغ  تصثم  تتصغص  أجض  طظ  وترضغا  افوروبغ  اقتتاد  بغظ  التعار  سمطغئ  تسرغع  ضرورة  سطى  طغرضض 
طحارك صائط سطى المخالح المحارضئ. جاء ذلك شغ الضطمئ الاغ ألصاعا شغ الئرلمان افلماظغ صئغض اظسصاد 
الصمئ افوروبغ غعطغ ٢٤ و٢٥ تجغران/غعظغع الةاري. وذضرت بعجعد ٣,٧ ططغعن جعري شغ ترضغا، ذالئئ 
طظ المفعضغئ تصثغط طصارتات ططمعجئ طظ أجض طعاخطئ تمعغض اقتفاق المئرم طع ترضغا بثخعص العةرة. 

وصالئ طغرضض: "طظ العاضح أّن طحاضض العةرة ق غمضظظا تطعا إق طع ترضغا وسئر التعار".
: لصث رأت ألماظغا وشرظسا ضرورة الافاعط طع ترضغا ضعظعا طاضغئ شغ السغر شغ جغاجات أطرغضا 
طما غدر بمخالح أوروبا شغ حرق الماعجط وطظطصئ الحرق افوجط ضما تخض شغ لغئغا طآخرا. وصث 
سطى  السغطرة  شرخئ  سطغعط  غدغع  الثي  صئرص  شغ  الثولاغظ  تض  لمحروع  رشدعط  افوروبغعن  أسطظ 
صئرص ضاططئ. وصث بثأت ترضغا طآخرا الاروغب لعثا المحروع، وعع طحروع أطرغضغ غصر جغطرة الغعظان 
سطى ظتع ٧٠٪ طظ صئرص واقضافاء بظتع ٣٠٪ لثولئ صئرخغئ ترضغئ سطى تثود سام ١٩٧٤م، وعثه تسائر 
خغاظئ طظ ظزام ترضغا أردوغان، تغث إن صئرص ضطعا أرض إجقطغئ شاتعا المسطمعن سطى سعث الثطغفئ 
المسطمعن  شصام  شطسطغظ  طع  الخطغئغعن  اتاطعا  وصث  سظه،  اهللا  رضغ  سفان  بظ  سبمان  البالث  الراحث 
باترغرعا. وسظثطا اظثلسئ الترب السالمغئ افولى سام ١٩١٤م أسطظئ برغطاظغا جغطرتعا سطى صئرص، 
وطظ بط طظتاعا اجاصقق حضطغا سام ١٩٦٠م وطضظئ الغعظاظغغظ طظ رصاب المسطمغظ وعةرت الضبغرغظ 
طظعط، وأصاطئ شغعا صاسثتغظ سسضرغاغظ طا زالاا صائماغظ. أطا أطرغضا شعغ تسمض سطى إغةاد ظفعذ لعا 

شغ صئرص بعاجطئ ترضغا أردوغان وبالاالغ السغطرة سطى عاتغظ الصاسثتغظ.
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حّغع اآلقف طظ أعض شطسطغظ غعم الةمسئ جبمان الظاحط السغاجغ ظجار بظات، وأدى المحغسعن خقة الةظازة 
سطى الةبمان شغ طثغظئ الثطغض، صئض أن غاط دشظه شغ طصئرة الحعثاء. وردد المحغسعن عااشات طظثدة بالسططئ 
الفطسطغظغئ وأجعجتعا افطظغئ. وضان بظات صث تعشغ شةر الثمغج سطى غث سظاخر أجعجة افطظ الاابسئ لطسططئ 
الفطسطغظغئ، وذلك بسث اقساثاء سطغه وضربه خقل طثاعمئ المظجل الثي ضان غئغئ شغه واصاغاده لقساصال. 
وشغ عثا الخثد أضث تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: أن عثه الةرغمئ الئحسئ عغ سمطغئ تخفغئ 
لظاحط جغاجغ تظاول جرائط السططئ وشسادعا بالظصث والمتاجئئ، والثي جسض جرغمئ اإلسثام عثه أضبر بحاسئ 
أظعا جاءت بسث ضطمئ لطمشثور أظضر شغعا سطى السططئ خفصئ لصاتات ضعروظا الفاجثة طع ضغان غععد. ولفئ 
التجب شغ ظحرة له: أن عثه الةرغمئ ق تساعثف ظجار بحثخه، وإظما تساعثف ضض طظ غتاجإ السططئ سطى 
جرائمعا وتصخغرعا وطااجرتعا بأرواح الظاس وأسراضعط وأطعالعط، وضض طظ غرشع خعته رشداً لةرائط السططئ 
وضحفاً لمةرطغعا. وخاذئئ الظحرة أعض افرض المئارضئ بالصعل: إن السططئ وصادة أجعجتعا افطظغئ لظ تاعصش 
طع  جرائمعط بتصضط، فظعط طظ جظج سثوضط، شمظ غفرط بالمصثجات، وغاظازل سظ افرض، وغظسص أطظغاً 
ضغان غععد، عض غاعرع سظ أي خسغسئ؟! وأضثت الظحرة أن لةان الاتصغص الاغ تحضطعا السططئ، طا عغ إق 
لطدتك سطى الثصعن ولتماغئ الفاجثغظ ولطئتث سظ ضئح شثاء غشطعن به سطى جرائمعط. وتساءلئ الظحرة: 
شعض لةان الاتصغص جاتاجإ طاجث شرج أو تسغظ الحغت أو طتمعد سئاس؟! وعض لةان الاتصغص جادع تثًا 
جرائط  سظ  الاتصغص  لةان  جاضحش  وعض  افطظغئ؟!  وأجعجتعا  السططئ  طآجسات  بعط  تسب  الثغظ  لطفاجثغظ 
الاظسغص افطظغ الاغ أدت لصاض سحرات الحعثاء واساصال المؤات طظ أعض شطسطغظ؟! وحثدت الظحرة سطى: 
أن السططئ الفطسطغظغئ حةرة خئغبئ، وعغ اطاثاد لضغان غععد وافظزمئ السمغطئ شغ الئقد اإلجقطغئ، ولظ 
غدع تثًا لةرائمعا إق وصعشضط شغ وجععا ورشع خعتضط تةاه جرائمعا، شاخثسعا بالتص شغ وجعه الزالمغظ 

والثائظغظ وق تثحعا شغ اهللا لعطئ قئط واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط.

جاشرا طاتثغا، واظاخرت دسعته بإصاطئ دولئ اإلجقم 
التثغئغئ:  شغ  غصعل  عع  وعا  المظعرة.  المثغظئ  شغ 
«َفاَمَذا تَظُنُّ ُقَريٌْش، َواللَِّه إيِنِّ َال أََزاُل أَُجاِهُدُهْم َعَىل الَِّذي بََعَثِني 

الَِفُة». اللَُّه لَُه َحتَّى يُظِْهَرُه اللَُّه لَُه، أَْو تَْنَفِرَد َهِذِه السَّ
الحام  شغ  طئارضئ  ببعرة  اهللا  أضرطظا  وصث  الغعم  وأطا 
شصث ظعر طظ الصعم طظ تثغبغ افجظان طظ ألئج 
التص بعب الئاذض والئاذض بعب التص، طاثثا السقطئ 
والاظازل  بعا،  اآلخرغظ  وغشري  تثاذله  غئرر  طظعةا 
العثن  وحرسظ  الصثر  السغاجغ  لطمال  شسّعق  ذرغصا 
والمفاوضات ورعظ إطضاظغات البعرة فسثائعا وأشاى 
بصاال ضض طظ ق غدمظ رضعظه، تاى وخض بعط التال 
إلدخال الخطغإ وأسعاظه إلى بقد المسطمغظ، وتمى 
وجطإ  وظعإ  افطعال،  سطى  واجاتعذ  دورغاتعط، 

وحرسظ المضعس والدرائإ والصائمئ تطعل.
المصثرة،  سثم  وبتةئ  اقجادساف  بثسعى  ذلك  ضض 
وبثسعى المخطتئ الئاذطئ، وطا ذلك إق لضسر سجغمئ 
أسثاء  لسغعن  ضرطى  بعرتعط  وعجغمئ  الحام،  أعض 

الثغظ وتشطغئ لاثاذلعط.
وراح بسدعط غثطإ ود الشرب الضاشر، وسطى رأجعط 
أطرغضا تاطغئ ظزام اإلجرام، وراح غطاصغ بعط وغظسص 
طظ  تئصى  طا  سطى  التفاظ  بتةئ  ذلك  ضض  طسعط. 
جئص،  طا  بضض  وتاجر  باع  طظ  عط  أظعط  طع  "طترر"، 

وغسسعن الغعم لعجغمئ طا تئّصى.

صادرة  غغر  التضعطئ  أن  برعان،  وق  دلغض  إلى  غتااج 
تغاة  أن  ضما  لرساغاعا،  وافطان  افطظ  تعشغر  سطى 
غععن  ودطعط  لثغعا،  افجاس  عغ  لغسئ  الظاس 
لطظزام  طآاطرات  بأوعام  طحشعلئ  شالثولئ  سطغعا، 
السابص الثي لع ضان به رطص طظ تغاة طا ترك التضط.

إن اإلجقم أوجإ الرساغئ سطى الثولئ، شعغ طسآولئ 
َسَطى  الَِّثي  «َشاِإلَطاُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الظئغ  غصعل  رساغاعا،  سظ 
الظَّاِس َراعٍ َوُعَع َطْسُؤعٌل َسْظ َرِسغَِّاِه» شغةإ سطى الثولئ 
المأضض  وعغ:  شرد،  لضض  افجاجغئ  التاجات  تعشر  أن 

والمطئج والمسضظ.
افجاجغئ  التاجات  تعشغر  الثولئ  سطى  واجإ  وضثلك 
لطةماسئ وعغ: افطظ والختئ والاسطغط، شافطظ سطى 
ِطْظُضْط  َأْخَئَح  ملسو هيلع هللا ىلص: «َطْظ  الظئغ  غصعل  افولعغات،  رأس 
آِطًظا ِشغ ِجْرِبِه، ُطَساًشى ِشغ َجَسِثِه، ِسْظَثُه ُصعُت َغْعِطِه، 
شاعشغر  الظسائغ).  (ختته  ْظَغا»  الثُّ َلُه  ِتغَجْت  َشَضَأظََّما 
افطظ طظ أعط واجئات التاضط شغ اإلجقم، وعا عع 
التاضط  تفر  شغ  المبض  أروع  غدرب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
فطظ رساغاه، جاء شغ ختغح الئثاري: "وَلَصْث َشِجَع َأْعُض 
ْعِت، َشاْجَاْصَئَطُعُط الظَِّئغُّ  الَمِثغَظِئ َلْغَطًئ، َشَثَرُجعا َظْتَع الخَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َوَصْث اْجَاْئَرَأ الَثَئَر (أي تئغَّظه)، َوُعَع َسَطى َشَرٍس ِفَِبغ 
ْغُش، َوُعَع َغُصعُل: «لَْم تَُراُعوا،  َذْطَتَئ ُسْريٍ، َوِشغ ُسُظِصِه السَّ
لَْم تَُراُعوا»" ُبطَّ َصاَل: «َوَجْدنَاُه بَْحراً» َأْو َصاَل: «إِنَُّه لََبْحٌر»"، 
ولضظ  رسغاه.  أطظ  سطى  الراسغ  ترص  سطى  غثلُّ  طما 
بسث أن ُعثطئ دولئ اإلجقم - دولئ الثقشئ - أخئتئ 
افطئ بق أطظ وق أطان، بض أخئح المسطمعن ضافغاام 
بقدظا  شغ  اإلظسان  أرخص  وطا  الطؤام،  طعائث  سطى 
الغعم! شق صغمئ لظا شغ ظض أظزمئ وضسغئ، وصعاظغظ 
بق ُععِّغئ وق طرجسغئ، وق خغر شغ دغمصراذغئ عالضئ 
طاعالضئ، ق تظئع طظ سصغثتظا، وق تتفر لظا ضراطاظا 

وق دطاءظا!
إن جر صعة عثه افطئ، وطضمظ سّجعا، وطظئع طةثعا، 
بمئثئعا.  الاجاطعا  وطثى  وسصغثتعا،  دغظعا  شغ  عع 
ولظ غسعد افطظ واقجاصرار طا لط َظُسث إلى دغظظا، صال 
وَلِئَك 

ُ
ْم ِبُظْلٍم أ ُ َ ُسوا ِإيَما ِ ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْل تسالى: ﴿الَّ

لحرع  الظاس  اطابض  شإذا  َتُدوَن﴾،  ْ ُم ْم  ُ َو ْمُن 
َ
اْأل ُم  ُ َل

الثقشئ  دولئ  دولاه  وأصاطعا  أتضاطه،  وذئصعا  اهللا، 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ضمظعا افطظ الاام سطى 

 أطعالعط وأسراضعط ودطائعط

أسطى  سطى  افطئ  شغ  وسمُطه  السالط،  شغ  السغاجغئ 
طساعى شغ طخارسئ طا غاظاصخ طع اإلجقم، وإدراُضه 
فتعال حسعب السالط ودواشع دوله شغ الخراع السالمغ 
سطى  وافقسغإ  ولفجالغإ  والظفعذ،  المخالح  سطى 
المساعى الثولغ شغما تصعم به الثول الفاسطئ سالمغاً، 
وختاباـُه بعخفعط  رجعل اهللا  سطغه  ضان  ضما  تماطاً 
بارسغظ.  ودولئ  دسعٍة  ورجاَل  سزاطاً،  جغاجغغظ  صادة 
وعع طا جسطه غضاسإ خئرة جغاجغئ واجسئ شغ عثا 
والظخح  افطئ  طع  الخثق  طغجته  خارت  تاى  الحأن، 
الغعَم  غماطك  وبات  السغاجغ،  والعسغ  والةثغئ  لعا 
رجاقً طظ الطراز افول شغ طةال رساغئ حآون الظاس 
والصغام بمعمات تسغغر الثول، شضان تّصاً أن ُغرى شغه 
غثغه  سطى  الظخر  حروط  لاتصغص  وافعطغئ  الةثارُة 
بإذن اهللا شغ صغادة افطِئ خعب طضاظاعا القئصئ بعا 
إلى  العثى  رجالئ  تمض  وشغ  الثولغ،  المسارك  شغ 

. السالط بضض صعة وتتثٍّ
جاعجًا  دجاعرًا  أسث  أظه  تسطط  أن  لفطئ  غرغث  والتجب 
اقجاماع  شغ  ضاشئ،  التغاة  طةاقت  شغ  لطاطئغص 
والسغاجئ  والاسطغط  واإلدارة  والتضط  واقصاخاد 
الصرآن  طظ  طساظئطئ  وطعاده  والثارجغئ،  الثاخطغئ 
صث  إلصاطاعا  التجب  غاأعإ  الاغ  الثولئ  وأن  والسظئ، 

جعج لعا بالفسض بافخغقتعا.
تمام  شغ  أظه  افطئ  ظزر  غطفئ  أن  التجب  وغرغث 
وأظه  اهللا،  بإذن  سثته  لفطر  أسث  صث  وأظه  الةععزغئ، 
وأتابغطعا،  الثولغئ  السغاجئ  شغ  سراصاه  سظه  طسروف 
ووسغه السغاجغ وطاابساه التبغبئ لطثول الفاسطئ شغ 
المعصش الثولغ، شططالما ضحش طساعر طآاطرات الثول 
وخخعخاً شغ بقد المسطمغظ وتظفغث تضام المسطمغظ، 
وعثا غطمؤظ أن الثقشئ جغصعدعا، إن حاء اهللا تسالى، 
طع  الاساطض  شغ  طاعرون  السغاجئ  شغ  تاذصعن  رجال 

ضض الصداغا السغاجغئ الثارجغئ والثاخطغئ طظعا.
شإظظا ططمؤظعن لظخر اهللا جئتاظه وتسالى، وظآّضث أظظا 
ظطاجم ذرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ الثقشئ، وأظظا 
لط ظاظضإ الطرغص، وظسغر سطغه بتثاشغره، جائطغظ اهللا 
جئتاظه وتسالى أن غمظ سطغظا بظخره الثي وسثظا به، 
سطى  راحثًة  خقشًئ  شظصغمعا  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  به  وبحرظا 

 طظعاج الظئعة

وجط تحعد ضئغرة وعااشات غاضئئ، ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ وصفاغظ تاحثتغظ 
رشدا لممارجات السططئ وأجعجتعا افطظغئ الصمسغئ شغ ضض طظ الثطغض ورام اهللا. جاءت عاتان العصفاان بسث 
جرغمئ اغاغال الظاحط السغاجغ ظجار بظات وخفصئ الطصاتات المحئععئ. وصث تتثث شغ التحعد سدعا المضاإ 
اإلسقطغ شغ افرض المئارضئ؛ المعظثس باعر خالح والثضاعر إبراعغط الامغمغ. أضث الماتثبان طعصش التجب 
الثي اسائر اغاغال الظاحط ظجار بظات جرغمئ طظضرة غظثى لعا جئغظ ضض طسطط وتر. ودسغا أعض شطسطغظ إلى 
الطةعء  طظ  وتثرا  والماعاذؤئ،  الحرغضئ  بض  اآلبمئ  الثولغ  المةامع  وطآجسات  وطآجساتعا  السططئ  ظئث 
إلغعا أو الاسطص بتئالعا، شما عغ أق رضائج وأدوات التضام واقجاسمار شغ بقد المسطمغظ. وتثرا ضثلك طظ 
وضره  ضرععط  وغئطظعن  تقوة  الطسان  ذرف  طظ  شطسطغظ  أعض  غسطعن  الثغظ  بالمساسمرغظ  اقجاساظئ 
شطسطغظ وضض افترار، شاقتتاد افوروبغ وافطط الماتثة والصظخض الئرغطاظغ وافطرغضغ، ضطعط غةمسعط 
ضره شطسطغظ وأعطعا والمسطمغظ، وإن ضاظئ تفرصعط المخالح. ضما دسا الماتثبان أعض شطسطغظ إلى أن 
غسعلعا، بسث اهللا جئتاظه وتسالى، سطى أظفسعط وخعتعط وضطماعط وخثسعط بالتص وطتاجئاعط لطسططئ 
أعض  وتثرا  والصرار.  افرض  وأختاب  الصئان  بغدئ  عط  شطسطغظ  شأعض  جرائمعا،  ضض  وجه  شغ  والعصعف 
شطسطغظ طظ الثعف أو اقرتضاس شعثا طا تسعل سطغه السططئ وطظ خطفعا، طآضثان أن أعض افرض المئارضئ 
عط خغرة أرض اهللا، وسطى خثرة بئاتعط وطعاصفعط جااتطط ضض المآاطرات، وأن بئاتعط وخثسعط بالتص 
ووصعشعط شغ وجعه الزالمغظ والثائظغظ عع الثي جغفاح لعط أبعاب الظخر والفرج، جائطغظ اهللا أن غضرم 

افطئ صرغئًا بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة تصغط بعا الثغظ وتثغص بعا الزالمغظ طا ضاظعا غضسئعن.

وظاعر أن خفئ أولؤك الثغظ وسث اهللا بظخرعط عغ 
تأعطعط إلصاطئ دغظ اهللا سطى وجعه المأطعر به، شمظ 
لط  اهللا  دغظ  إلصاطئ  والضفاغئ  افعطغئ  شغه  تاتصص  لط 

غاتصص شغه العخش المططعب تاى غامه.
جاء شغ ظقل الصرآن شغ تفسغر عثة اآلغئ: (ولطظخر 
تضالغفه وأسئاؤه تغظ غاأذن اهللا به بسث اجاغفاء أجئابه 
واجائصائه،  قجاصئاله  تعله  الةع  وتعغآ  بمظه،  وأداء 
شعسث اهللا المآضث العبغص الماتصص الثي ق غاثطش عع 
أن غظخر طظ غظخره. شمظ عط عآقء الثغظ غظخرون 
اهللا، شغساتصعن ظخر اهللا، الصعي السجغج الثي ق غعجم 
إذ  اهللا،  غظخرون  الثغظ  عآقء  إظعط  غاعقه؟  طظ 
غظخرون ظعةه الثي أراده لطظاس شغ التغاة، طساجغظ 
باهللا وتثه دون جعاه، وعآقء عط الثغظ غسثعط اهللا 
بالظخر سطى وجه الاتصغص والغصغظ. شعع الظخر الصائط 
سطى أجئابه وطصادغاته؛ المحروط باضالغفه وأسئائه. 
اإللعغ  المظعب  تتصغص  إلى  غآدي  الثي  الظخر  إظه 
له  ظخر  وعع  والسثل،  التص  اظاخار  طظ  التغاة؛  شغ 
جئئه، وله بمظه، وله تضالغفه، وله حروذه. شق غسطى 
غاغاه  غتصص  ق  فتث  غئصى  وق  طتاباة  أو  ججاشا  فتث 

وطصاداه..)
وتجب الاترغر وعع غسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
لقسثاد  ظحأته  طظث  غسمض  شعع  الحرسغئ،  بالطرغصئ 
جغخار  الاغ  والضغفغئ  الاظفغثي  الضغان  قجاتصاصات 
بعا إلى تظفغث أتضام اإلجقم سطى العاصع طظث الطتزئ 
سطى  دسعته  ضاظئ  لثلك  الضغان؛  عثا  إلصاطئ  افولى 
بخغرة طظ الحرع طظ أول غعم، وضاظئ طظدئطًئ بما 
جاء به العتغ طظ سظث اهللا، وتصافغ أبَر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
إظما  الاترغر،  تجُب  لعا  غسمض  الاغ  الثقشئ  دولئ  إن 
عغ الثقشئ التصئ غغر المحعَّعئ وق المحئععئ، والاغ 
أي  الضاشرغظ،  وطساداة  المآطظغظ  طعاقة  سطى  تصعم 
اإلجقم  وتطئص  تصغصًئ  اهللا  ضطمَئ  ُتسطغ  الاغ  الثولئ 
تطئغصاً تصغصغاً ُغظعغ ظفعذ الشرِب شغ بقد المسطمغظ، 
الاغ  الثولئ  عغ  طةثدًا.  افطئ  شغ  دخعله  وغمظع 
وتسغث  الرساغَئ  وُتتسظ  المسطمغظ  وتثَة  جاةسث 
الضفَر  ُتثل  الاغ  الثولئ  عغ  ورشساعا،  سجتعا  لفطئ 

وأسعاظه وُتسج اإلجقَم وأعطه.
غئ التجب ووسغه سطى طةرغات افتثاث  وطظ ذلك جثِّ

صام وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ تعظج، باسطغط السفارة الئاضسااظغئ شغ تعظج بغاظًا ختفغًا لتجب الاترغر، 
ظفغث  المعظثس  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  لطظاذص  الصسري  اقخافاء  إلظعاء  دسعة  غادمظ 
بعت، الثي تط اخاطاشه طظث أضبر طظ تسع جظعات سطى غث المثابرات الئاضسااظغئ وق غسرف طخغره إلى الغعم. 
وصث ظزط حئاب تجب الاترغر وصفئ أطام السفارة الئاضسااظغئ باعظج، ألصى أبظاءعا رئغج المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج ضطمئ سّرشئ بالمعظثس ظفغث بعت وبافجئاب المئاحرة الاغ أدت قساصاله، بط 
وجه دسعة لطدئاط المثطخغظ شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ، ولطئسبات الثبطعطاجغئ الئاضسااظغئ لطدشط 
سطى المسظغغظ بافطر شغ تضعطاعط، طظ أجض إذقق جراح المعظثس ظفغث بعت، ضما دسا الصعى التغئ شغ 
افطئ اإلجقطغئ وبثاخئ اإلسقطغغظ طظعط لقظدمام لطتمطئ الاغ أذطصعا تجب الاترغر طظ أجض اإلشراج سظ 

ظفغث بعت تاى غسعد فعطه وأبظائه.

تامئ: تجب الاترغر عع الثي غسمض إلصاطئ الثقشئ بتصعا

إعدام نزار بنات 
جريمة نكراء فوق جريمة صفقة اللقاحات الفاسدة

سطغه  وغدغص  غساصض  المصابض،  الطرف  شغ  تةث  بغظما 
وغتارب، طظ آبر جقطئ المظعب، بض غخفعظه بالاحثد 
والةمعد، غرغثون طظه أن غسغر جغرعط، وغئغع دغظه 
بسرض طظ الثظغا صطغض، بض تاى إظعط غسّغروظه ببئاته 

وضأظه جئئ وطثطئ!
لةطب  والئاذض  أبطب  التص  المطاف  ظعاغئ  شغ  ولضظ 
اَس َفَيْمُكُث ِ  ا َما َينَفُع النَّ مَّ

َ
ُب ُجَفاء َوأ َ ُد َفَيْذ َ ا الزَّ مَّ

َ
﴿َفأ

ْرِض﴾. ولغسطط الممغسئ أظعط لظ ُغرضعا أجغادعط 
َ
األ

ْم﴾.  ُ َ ِبَع ِملَّ َّ َّ َت َصاَرى َح وُد َوَال النَّ ُ َ َ َعنَك اْل ﴿َوَلن َتْر
وأن الئاذض إلى زوال وأن البعرة تضعن بمظ خثق، وق 
تجال تشربض الظاس تاى غتخض الاماغج بغظ الخادصغظ 
الحام  بعرة  تسئر  وتاى  الئاذطئ،  الثساوى  وأختاب 
بالخادصغظ،  لشاغاعا  واخطئ  افطان  بر  إلى  اهللا  بإذن 

وإن الظخر خئر جاسئ.
إن بعرة خرجئ تظادي (عغ هللا عغ هللا) لظ تضعن إق 
هللا وعغ بإذن اهللا بضفالاه ورساغاه، وجظئ الامتغص 
لاضعن خالخئ هللا صائمئ، وصث حعثظا سطى طر زطظعا 
وطا  وافععاء  والجغس  الئاذض  أعض  طظ  الضبغر  جصعط 
اإلجقم  شةر  بجوغ  ظحعث  تاى  صخغرة  طثة  إق  عغ 
وبحرى  اهللا  وسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  بثقشئ 
رجعله ملسو هيلع هللا ىلص. ظسأل اهللا أن غبئاظا سطى المظعب السطغط 
ذلك  ولغ  إظه  غسائثلظا  وق  غساسمطظا  وأن  الصعغط 

 والصادر سطغه والساصئئ لطماصغظ

تامئ ضطمئ السثد: جقطئ المظعب  ق طظعب السقطئ

حزب التحرير  األرض المباركة فلسط
ينظم وقفت حاشدت رفضا لجرائم السلطة وقمعها السيا

وتعغار)  (شغسئعك  اإللضاروظغ  الاعاخض  طعصسا  ظصض 
طظ  سثد  شغعا  تسّرض  الاغ  الفغثغععات  طظ  الضبغر 
جغاراتعط  وصثف  والطفزغ  الةسثي  لقساثاء  الظاس 
بالتةارة وتعحغمعا، بةاظإ ظعإ أطعالعط وععاتفعط 
الظصالئ، سطى غث طةمعسات تتمض أجطتئ بغداء تظاحر 
وجط المازاعرغظ، شغ غغاب تام لفجعجة الظزاطغئ.

لصث أبرزت عثه افتثاث المآجفئ اإلتساس الماجاغث 
لثى الظاس بافزطئ الاغ تعاجه الئقد، وشغ طصثطاعا 
افطظ وافطان، الطثان غسائران طظ أجاجغات التغاة. 
افذفال  أسمار  شغ  شؤات  افظزار  لفئ  طا  أضبر  وضان 
تاةاوز  ق  والثغظ  الحعارع  غشطصعن  ضاظعا  الثغظ 
طظ  السثغث  صثشعا  تغث  سحرة،  الثاطسئ  أسمارعط 

الظاس وجغاراتعط بالتةارة.
وصث ضان تثغث رئغج العزراء طثغئاً لفطال، وعع ساجج 
سظ تصثغط تطعل لطمحاضض، وعع غاتثث سما آلئ إلغه 
افطعر طظ أجعاء تظثر بالفعضى وإدخال الئقد شغ تالئ 
طظ العحاحئ افطظغئ وأن الئقد طعثدة بالثخعل شغ 
تالئ تحرٍّ واظصسام بسئإ تثععر افوضاع افطظغئ، 
وظعإ  جطإ  إلى  لطاشغغر  تترضات  طظ  افطر  وتتعل 
غغر  بخعرة  الظساء  سطى  وتسثٍّ  وصاض  لطظاس  وتروغع 
افطظ  اجاائاب  شغ  لطمحارضئ  البعار  ودسا  طسئعصئ، 
فن أسعان الظزام الئائث عط وراء افتثاث المآجفئ 
سظ  بتبظا  شطع  البعرة،  طضعظات  تحزغ  ذلك  غقزم 
ضطمئ طفغثة واتثة شغ عثا الثطاب طا وجثظاعا، وق 
سثر لمظ غةطج سطى ضراجغ السططئ وغتّثث الظاس 
سظ شصث افطظ وافطان بسئإ طآاطرات الظزام الئائث 
وغثسع الظاس الشقبئ لطمحارضئ شغ تفر افطظ، شما 

دوره عع إذن؟!
طساظاة  سظ  التضعطئ  عثه  ُبسث  افغام  عثه  ضحفئ 
الحسإ، وأظعا تاتضَّط بعا سصطغئ الظزام الئائث، وأظعا 
ق تثاطش سظ تضام السمالئ شغ حغء، شق غعمعط طا 
رت  وسثم افطظ، وذضَّ وجعع  غساظغه الحسإ طظ شصر 
طئ بإرادة دولغئ ورساغئ إصطغمغئ  الظاس أضبر أظعا تحضَّ
عغَّأت لعا الامعغض القزم والثساغئ المدطِّطئ، ورجمئ 
ق  أظعا  واضح  بحضض  شئثا  المحئععئ،  افعثاف  لعا 
تمبِّض البائرغظ بحغء وضاسئ تدتغات الظاس جثى، 
وصث اظضحش المساعر وبات الحثص غظزر إلغعا سطى 
ق  والثي  لطسغان،  شالزاعر  المآاطرة،  طظ  ججء  أظعا 

افطظ تاجئ أجاجغئ 
لظ غعشرعا إق الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
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الاعتر السغاجغ بني املشرب وإجئاظغا 
والثطفغئ اقجاسمارغئ

(الةجء افول)
ـــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ  ــــــــــ

غسظغ  طغعن  ججغرة  سطى  اقجاغقء  أن  جطغاً  غادح 
والسسضرغئ  اقصاخادغئ  الظحاذات  سطى  السغطرة 
أعمغئ  اطاقك  طظ  الةجغرة  طضَّظ  وعثا  بالمدغص، 
جغعجاراتغةغئ ضئغرة سطى طر الاارغت، وجسطعا ططمسًا 
شصث  بالمظطصئ،  طخالح  تماطك  الاغ  الضئرى  لطثول 
غئصعا  لط  أظعط  إق  ١٥١٣م،  سام  الئرتشالغعن  اتاطعا 
السبماظغئ،  الثولئ  غث  سطى  ذردعط  بسئإ  شغعا 
١٧٩٩م  جظئ  وشغ  ١٧٣٨م،  سام  شرظسا  واتاطاعا 
اتاطاعا حرضئ العظث الحرصغئ الئرغطاظغئ لفارة صخغرة 
اتاقلعا  برغطاظغا  أسادت  بط  طخر،  قتاقل  تمعغثًا 
لاحعث  سثن،  بمساسمرة  وربطاعا  ١٨٥٧م  جظئ 
سخرعا الثعئغ طع اشاااح صظاة السعغج سام ١٨٦٩م 
الترب  أبظاء  وشغ  بالفتط،  السفظ  لامعغظ  ضمتطئ 
السالمغئ افولى تاولئ الثولئ السبماظغئ اجاسادتعا، إق 

أظعا لط تساطع ظاغةئ لدسفعا شغ ذلك التغظ.
الةظعب  شغ  برغطاظغا  ورائعا  وطظ  اإلطارات  وتسامث 
والساتض الشربغ سطى المةطج اقظاصالغ وذارق خالح 
وصعاته الاغ صاطئ باحضغطعا له، شفغ طصابطئ لطارق 
خالح أجراعا طرضج خظساء لطثراجات اقجاراتغةغئ شغ 
سقصاه  ذئغسئ  سظ  خرح  ٢٠٢١م،  ظغسان/أبرغض   ٩
طع اإلطارات صائقً "عغ سقصئ حراضئ.. ظتظ واإلطارات 
الرئغسغئ  افعثاف  عثه  الاتالش،  لعثا  أجساً  وضسظا 
والتضعطئ  المآجسات  وسعدة  الثولئ  اجاسادة 
الحرسغئ"، وشغ تثغبه سظ اتفاق جاعضععلط صال "ضّظا 
لطغمظغغظ..  حغؤاً  جاعضععلط  اتفاق  غتصص  أن  ظامظى 
ولضظ لط غتصص حغؤاً جعى أظه (أوصش) عثه المسرضئ 
لاترغر التثغثة" وعثا غئغظ أن تعصش تصثم صعاته ضان 

طفروضاً سطغه ضما بغظا جابصاً.
تخإ  الغمظ  جظعب  شغ  برغطاظغا  سمقء  أدوار  أن  أي 
شغ السغاق ظفسه تغث لط غسث خاشغاً خثطئ المةطج 
اقظاصالغ لئرغطاظغا، شصث خرح ذارق خالح سظ ذئغسئ 
المصابطئ  شغ  الةظعبغ  اقظاصالغ  المةطج  طع  سقصاه 
ضاظعا  الئثاغئ  شغ  فظعط  الحضر  لعط  "ظصثم  ظفسعا 
لطمصاوطئ..  افولى  الظعاة  إظحاء  سطى  وجاسثوظا  طسظا 

المةطج وصش طسظا، ولظ ظظسى لعط عثا الةمغض".
وق بث طظ اإلحارة إلى تئاغظ المعاصش بغظ التعبغغظ 
بسخ  تةاه  واتثة  أظعا  ظعرت  وإن  عادي  وتضعطئ 
الراشخ  الطرشغظ  ضمعصش  الغمظ  شغ  اإلطارات  أسمال 
طغعن،  ججغرة  شغ  سسضرغئ  صاسثة  اإلطارات  إلظحاء 
السثاء  عع  اإلطارات  طظ  التعبغغظ  طعصش  شتصغصئ 
ضعظعا أداة برغطاظغئ تسرصض أسمال أطرغضا شغ الغمظ، 
أطا تضعطئ عادي شظاغةئ لعصعسعا شغ افجر والاتضط 
السسعدي شمظ طخطتئ برغطاظغا أن تزعر أظعا سطى 
خقف طع أسمال اإلطارات لدمان سثم تظفغث أجظثات 
أن  بسث  الةظعب  شغ  أطرغضا  ورائعا  وطظ  السسعدغئ 

تصطص ظفعذ برغطاظغا شغ الحمال.
لضط  خغر  ق  أظه  الغمظ  شغ  فعطظا  الظثاء  ظعجه  وأخغرا 
المساسمر،  لطضاشر  خثطئ  ظعار  لغض  غصاطعظضط  شغمظ 
وإن الثغر ضض الثغر شغ السمض طع المثطخغظ فطاعط 
العاسغظ سطى واصع افطئ وأقسغإ أسثائعا، وعط بإذن 
سظث  وإغصاشعا  افقسغإ  تطك  إبطال  سطى  صادرون  اهللا 
صغام دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شضما عط واسعن 
بأن  أتص  شعط  الثقشئ  دولئ  صغام  صئض  الغعم  سطغعا 
غئصى  وق  صغاطعا،  سظث  المساسمر  الضاشر  غث  غصطسعا 
سطغضط إق أن تمثوا أغثغضط إلخعاظضط شغ تجب الاترغر 
وأن تسمطعا طسعط لسج الثظغا والفقح شغ اآلخرة. ﴿َيا 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما  ِھ َوِللرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّ ا الَّ َ ُّ

َ
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البقباء ٢٥ افطرغضغئ  برس  أجعحغاث  وضالئ  ضحفئ 
صاسثة  باحغغث  تصعم  اإلطارات  أن   ،٢٠٢١ أغار/طاغع 
جعغئ جرغئ شغ ججغرة طغعن الئرضاظغئ صئالئ الغمظ، 
اقخاظاق  ظصاط  طظ  واتثة  شغ  الصاسثة  تصع  تغث 
الطاصئ  طمرات  لضض  السالط  شغ  المعمئ  الئترغئ 
والحتظ الاةاري، بالاتثغث سظث طدغص باب المظثب، 
لغزعر  افطرغضغئ  برس  أجعحغاث  وضالئ  ضحش  غأتغ 
طثى تثة الخراع افظةطع أطرغضغ سطى الغمظ وبثاخئ 

سطى المظاذص ذات المعاصع الةشراشغئ المعمئ.
غماطك الغمظ طا غجغث سظ ١٨٠ ججغرة، وأعمعا ججغرة 
شغ  الخشرى  وتظغح  الضئرى  وتظغح  وزصر  ضمران 
ودرجئ  الضعري  وسئث  جصطرى  وججر  افتمر،  الئتر 
وتسمى  طغعن  وججغرة  السربغ،  الئتر  شغ  وجمتئ 
طثخض  شغ  برضاظغئ  ججغرة  عغ  برغط  ججغرة  ضثلك 
طدغص باب المظثب بتغث تسائر ظصطئ الاصاء بغظ الئتر 
افتمر وبتر السرب، وتئطس طساتاعا ١٣ ضغطعطارًا طربسًا 
إتثى  تسائر  وإدارغاً  طارا،   ٦٥ طظسعب  إلى  وترتفع 
الةجر الاابسئ لمثغرغئ ذباب "باب المظثب" بمتاشزئ 
تسج وغئطس تسثاد جضاظعا تعالغ ٢٥٠ ظسمئ، وتمطك 
الةعئ  وطظ  بترغاً  طغظاء  الشربغ  الةظعبغ  بحاذؤعا 

الحمالغئ ططارًا.
الغمظ  شغ  السرغص  الظفعذ  خاتئئ  برغطاظغا  تعضض 
شغ  أسمال  عضثا  بمبض  لطصغام  اإلطارات  شغ  سمقءعا 
طتاولئ لطاحئث والتفاظ سطى طا تئصى لظفعذعا شغ 
شغه،  المعمئ  المائغئ  والممرات  افتمر  الئتر  جعاتض 
سطى  التصغصغ  بالثطر  شغه  أتسئ  الثي  العصئ  شفغ 
ظفعذعا خاخئ بسث طصاض سمغطعا المثدرم سطغ خالح 
سطى  لطسغطرة  باإلطارات  دشسئ  التعبغغظ،  غث  سطى 
الساتض الشربغ لطغمظ خحغئ جصعذه بغث أطرغضا تاى 
إظعا ضادت تساسغثه ضاطقً تغث تمضظئ طظ العخعل 
إلى طثغظئ التثغثة، ولعق تثخض أطرغضا إلغصاشعا خعشًا 
سطى سمقئعا التعبغغظ طظ أن غفصثوا طغظاء التثغثة 
شغ  جاعضععلط  اتفاق  سئر  الاصثم  تعصش  أن  شضان 
السعغث شغ ١٣ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨م تتئ 

طئررات إظساظغئ!!
ججغرة  شغ  السسضرغئ  لصاسثتعا  اإلطارات  إظحاء  إن 
سطى  اجاغقئعا  لسغظارغع  اجاظساخ  إق  عع  طا  طغعن 
أضبر  طغعن  ججغرة  طعصع  بأن  سطمًا  جصطرى  ججغرة 
أعمغئ شعغ تربط الئتر افتمر بالئتر السربغ وتحرف 
سطى  المائغئ  المداغص  أعط  المظثب  باب  سطى  أغدًا 
اجاراتغةغئ  أعمغئ  غضاسإ  والثي  السالط  طساعى 
المقتئ  خطعط  سطى  إلحراشه  الممغج  طعصسه  طظ 
البقث  الصارات  تربط  الاغ  الثولغئ  والاةارة  الئترغئ 
ألش   ٢١ ظتع  شغه  تمر  تغث  وأشرغصغا،  وأوروبا  آجغا 
جفغظئ سمقصئ جظعغًا، وبعاصع ٥٧ جفغظئ تاططئ ظفط 
غعطغًا، تسإ إتخاءات وزارة الاةارة شغ خظساء صئض 
المدغص  شغ  السابرة  الظفط  ضمغئ  وُتصثر  جظعات، 
بـ٣,٣ ططغعن برطغض غعطغًا، ضما ُغَسّث المدغص ذرغص 
غاضاطض  وعع  والشرب،  الحرق  بغظ  الرئغسغ  الاةارة 
بحضض ضاطض طع صظاة السعغج، شإذا تعصفئ المقتئ 
غئطس  ختغح،  والسضج  السعغج،  صظاة  تعصفئ  شغه 
الصاسثة  داخض  بظغ  الثي  السسضري  المثرج  ذعل 
السغطرة  طظ  اإلطارات  غمضِّظ  طا  وعع  طار،   ١٨٠٠
السسضرغئ سطى المدغص والمظطصئ المةاورة لطةجغرة، 
سسضرغئ  سمطغات  في  اظطقق  ظصطئ  الصاسثة  وتسائر 
تأبغر  غصاخر  شق  أشرغصغا،  وحرق  افتمر  الئتر  شغ 
الصاسثة المئاحر سطى الغمظ شتسإ بض إن اإلطارات 
لطظفعذ  تعثغث  تحضغض  الةجغرة  عثه  طظ  تساطغع 

افطرغضغ الماخاسث سئر ترضغا شغ الخعطال.

طا وراء بظاء اإلطارات صاسثة سسضرغئ يف ججغرة طغعن
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إن وراء افضمئ طا وراءعا، إن عظاك دجائج وخفاغا 
إق  أخرى،  وتثافغ  أذراشعا  بسخ  تزعر  اجاسمارغئ 
بقد  أن  عغ  افضمئ  تسطع  الاغ  الفاضتئ  التصغصئ  أن 
لطاضالإ  جاتئ  طشربعا  إلى  طحرصعا  طظ  المسطمغظ 
والاطاتظ اقجاسماري، بمظعا ُغثشع طظ دطاء أبظائعا 

وبروات بطثاظعط.
وطا ضاظئ بقد المشرب افصخى اجابظاء، شضض أزطاتظا 
طظ  ودجغسئ  اقجاسمار  ألشام  طظ  لشط  إلى  طردعا 
دجائسه، وطا ضان الاعتر السغاجغ افخغر بغظ المشرب 
وإجئاظغا إق طظ ططتصات تطك الثجائج والسغاجات 

اقجاسمارغئ لطئقد اإلجقطغئ.
شصث قتئ افزطئ السغاجغئ بغظ المشرب وإجئاظغا شغ 
غالغ  إلبراعغط  افخغرة  اجاصئال  خطفغئ  سطى  افشص، 
زسغط جئعئ الئعلغسارغع سطى أراضغعا، وظحئئ افزطئ 
تط  تغث  ضبغرة  أبسادا  الثقشات  واتثثت  واتاثت 
إلشاء اجاماسات دورغئ بغظ الئطثغظ بثخعص ططفات 
طحارضئ، وعثدت الرباط بأظعا لظ تضعن حرذغا سطى 
تثود أتث، شغ إحارة طظعا إلى سثم طظع العةرة إلى 
ظتع  تثشص اآلقف طظ أعض المشرب  طا غفسر  إجئاظغا 
جئائ المتاطئ، ضما صاطئ الرباط باجاثساء جفغرتعا 
ظاخر  المشربغ  الثارجغئ  وزغر  وخرح  طثرغث  لثى 
بعرغطئ أن السفغرة "لظ تسعد طا داطئ أجئاب افزطئ 

صائمئ".
طظسرجا  وإجئاظغا  المشرب  بغظ  افزطئ  دخطئ  بط 
بحأن  صراره  افوروبغ  الئرلمان  إخثار  بسث  جثغثا 
افزطئ الثمغج ١٠ تجغران/غعظغع ٢٠٢١ أسطظ شغه 
"رشده اجاثثام المشرب لطمراصئئ التثودغئ والعةرة 
ضث  ضشط  ضآلغئ  الُمراَشصغظ  غغر  ر  الُصخَّ وخخعخا 
اقتتاد افوروبغ"، شغ رجالئ لطرباط طفادعا أن الاعتر 
المشربغ اإلجئاظغ صث تط ظصطه طظ طساعى بظائغ بغظ 
دولاغظ إلى طساعى بغظ المشرب واقتتاد افوروبغ.

أوصش  المشرب  أن  إجئاظغئ  طخادر  بسثعا  أسطظئ  بط 
طفاوضات تةثغث اطاغاز خط أظابغإ الشاز طظ الةجائر 
إلى إجئاظغا سئر المشرب، الثي تسافغث طظه المةمعسئ 
اإلجئاظغئ "ظاتعرجغ أظرجغ"، تغث غظاعغ سصث اقطاغاز 
جرغثة "إل  تسإ  المصئض  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ 
اجابظاء  الرباط  صرار  تقعا  بط  اإلجئاظغئ،  طعظثو" 
وطا  المعاجرة.  الةالغئ  سئعر  طظ  اإلجئاظغئ  المعاظأ 

زالئ ضرة البطب تاثترج وتضئر.
الطرف  أطا  الثجغسئ،  طظ  الزاعر  الطرف  سظ  عثا 
الثفغ وعع افعط شعغ الثطفغئ اقجاسمارغئ والخراع 
اقجاسماري التاد خقل عثا السصث بغظ أطرغضا وأوروبا 
سمعطا.  وأشرغصغا  تتثغثا  اإلجقطغئ  الئقد  غرب  سطى 
شصث ضان صرار إدارة تراطإ اقساراف بمشربغئ الختراء 
باارغت ٢٠٢٠/١٢/١٠، تغث أضث أن أطرغضا تساصث أن 
"صغام دولئ ختراوغئ طساصطئ لغج خغارا واصسغا لتض 
الظجاع وأن تضما ذاتغا تصغصغا تتئ السغادة المشربغئ 
اقساراف  عثا  ضان  الممضظ"،  العتغث  التض  عع 
اقجاسمار  ظعر  صخمئ  الاغ  الصحئ  عع  افطرغضغ 
افوروبغ، شصث شعمئ أوروبا أظه اخاراق تام لطمظطصئ 
جاد  تعثغث  وأظه  افطرغضغ،  المساسمر  ذرف  طظ 
أن  الاام  افوروبغغظ  إدراك  سظ  شدق  قجاسمارعا، 
أطرغضا جادة شغ تخفغئ اقجاسمار افوروبغ ووأد أي 
افوروبغئ  اقجاسمارغئ  المسألئ  وإظعاء  ظاسط  تظاشج 

بالضاطض لطافرغ لطخغظ.
طتاوقت  اإلجقطغ  المشرب  بقد  سرشئ  شصث 
افوروبغ  المساسمر  طظ  قظاجاسعا  جابصئ  أطرغضغئ 
طتاوقت  وضثلك  افطرغضغ  لقجاسمار  وضمعا 
طظ  أداة  ضاظئ  الختراء  وصدغئ  قخاراصعا،  حاى 
الثولغ  الزرف  ضان  بط  افطرغضغئ،  اقخاراق  أدوات 
جصعط  تق  الثي  الثولغ  المعصش  شغ  والاتعل 
دائرة  شغ  ضطعا  أشرغصغا  شأخئتئ  السعشغاتغ  اقتتاد 
الربغع  ضان  بط  افطرغضغئ،  اقجاسمارغئ  اقجاراتغةغئ 

السربغ شاجاشطئ أطرغضا الزرف وتثخطئ بضض بصطعا 
السغاجغ واقجاثئاراتغ والسسضري، وترضئ ذراسعا 
السسضرغئ (الظاتع) خعب لغئغا، شظفثت إلى أتث أعط 
طساصض اقجاسمار افوروبغ وتتثغثا الئرغطاظغ، وعظا 
اتاثم واتاث الخراع اقجاسماري افطرغضغ افوروبغ 

سطى غرب الئقد اإلجقطغئ.
طزاعر  أبرز  الختراء  وصدغئ  الطغئغئ  الساتئ  وضاظئ 
اإلدارة  بغث  الختراء  ططش  ضان  وصث  الخراع،  عثا 
افطرغضغئ أداة طظ أدوات الخراع طع أوروبا تعظغفا 
الةمععرغئ  اإلدارة  ضاظئ  تاى  واخاراصا،  واجاشقق 
اخاراق  شغ  المساتثث  وأجطعبعا  تراطإ  بصغادة 
جغاجغا  والمضبش  المئاحر  وجعدعا  سئر  المظطصئ، 
بعابئ  المشربغئ  الختراء  شغ  وسسضرغا  واصاخادغا 
المشرب  بقد  سطى  طحرسا  وبابا  وأشرغصغا  الساتض 

اإلجقطغ.
جغاجغا سئر صظخطغاعا الاغ جاثغر المطفات اقجاسمارغئ 
الساتض،  وجظعب  والساتض  المشرب  بقد  شغ  التارصئ 
جاحرف  الاغ  اقجاسمارغئ  حرضاتعا  سئر  واصاخادغا 
سطى ظعإ بروات تطك افرض الئضر طظ شعجفات وغاز 
وبارول وطسادن وطظاجط ظادرة، وسسضرغا سئر إغةاد 
طرتضج لصغادتعا السسضرغئ شغ أشرغصغا "أشرغضعم"، طا 
ترجماه طظاورات "افجث افشرغصغ" افخغرة بالمشرب، 
تجغران/  ٧ اقبظغظ  اظططصئ  والاغ  "أشرغضعم"  تتئ 

غعظغع ٢٠٢١ واجامرت تاى ١٨ طظه، وتةمعا غغر 
المسئعق تغث تداسش سثد الةظعد المحارضغظ طظ 
شغ  الاثرغئات  ودارت  جظثي،   ١٠٠٠٠ إلى   ٥٠٠٠
تاشراوت،  أضادغر،  ذاظطان،  المشرب  طظاذص  طثاطش 
بظ جرغر، تغفغئ والصظغطرة أي جظعب ووجط وحمال 
والئترغئ  والةعغئ  الئرغئ  الاثرغئات  وحمطئ  الئقد، 
واإلحساسغ  الئغعلعجغ  الاطعغر  سطى  وتثارغإ 
إق  المظاورات  تطك  ضاظئ  وطا  والضغمغائغ.  والظعوي 
ججءا طظ ذلك الاضاغك اقجاسماري قخاراق المظطصئ 

ورخث جشراشغاعا وطةامساتعا.
وصث برز بحضض جطغ الثقف التاد بغظ أوروبا وأطرغضا 
إبر اساراف إدارة تراطإ بسغادة المشرب سطى الختراء، 
بحثة  وسارضئ  ألماظغا،  الثقف  عثا  تجسمئ  تغث 
قجاماع  بالثسعة  بادرت  بط  افطرغضغ،  اقساراف 
ذارئ لمةطج افطظ الثولغ وضاظئ تغظعا سدعا غغر 
دائط شغه، قجاخثار صرار ضث اقساراف افطرغضغ. بط 
أضثت الثارجغئ افلماظغئ طعصفعا طظ صدغئ الختراء 
وصالئ   ٢٠٢١ أغار/طاغع   ٧ شغ  ختفغ  طآتمر  شغ 
بأن  أدغئار  طارغا  افلماظغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ 
"طعصفظا طظ صدغئ الختراء الشربغئ بابئ ولظ غاشغر" 
طدغفئ "أوضتظا جابصا بأظظا لط ظساعسإ صرار تراطإ 
الشربغئ".  الختراء  سطى  المشرب  بسغادة  باقساراف 
تغث  وألماظغا،  المشرب  بغظ  السقصات  تعتر  ذلك  تق 
تعل  لطاحاور  ألماظغا  شغ  جفغرتعا  الرباط  اجاثسئ 
المعصش افلماظغ، وصررت الرباط تسطغص ضض اتخاقتعا 
والائادل  الاساون  وطآجسات  افلماظغئ  بالسفارة 

افلماظغئ شغ المشرب.
بسغادة  اقساراف  تراطإ  صرار  روجغا  داظئ  ضما 
المشرب سطى الختراء الشربغئ، وظصطئ وضاقت افظئاء 
الروجغئ سظ ظائإ وزغر الثارجغئ طغثائغض بعغثاظعف 
صعله "عثا اظاعاك لطصاظعن الثولغ". ورشدئ وزغرة 
تراطإ  اساراف  غعظجالغج  أراظسا  اإلجئاظغئ  الثارجغئ 
ضما  المشربغئ.  افراضغ  طظ  ضةجء  الشربغئ  بالختراء 
وشغ  افطرغضغ،  اقساراف  افوروبغ  اقتتاد  رشخ 
افوروبغ  اقتتاد  شغ  الثارجغئ  لمسآول  تشرغثة 
جعزغش بعرغض "اقتتاد افوروبغ غثسط طعصش افطط 
الماتثة شغما غاسطص بمطش الختراء الشربغئ" وأضاف 
لفطط  السام  افطغظ  جععد  افوروبغ  اقتتاد  "غثسط 
الماتثة بما غاماحى طع صرارات طةطج افطظ الثولغ 

 "ذات الخطئ

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ لئظان أن تداسش أجسار العصعد شغ لئظان، جغافاصط إزاء ضض السطع 
افجاجغئ، جغرًا ظتع عغمظئ المآجسات الثولغئ!! وصال شغ بغان ختفغ: إنَّ السططئ التاضمئ تائع ظعب الاروغخ 
والةرسات وخعقً لعثف أجغادعا، وبثاخٍئ أطرغضا، ق جغما بسث أن خارت حعاذأ لئظان تسعم سطى بروات غازغئ 
وظفطغئ، طا جسض لئظان طتط خراع جثغث بغظ أطرغضا وأوروبا، وذّضر الئغان أعض لئظان: إن عآقء التضام، عط 
طةرد طعظفغظ لثى الشرب المساسمر، شق ترجع طظعط خغرًا، شعط جائرون شغ تظفغث أجظثة خظثوق الظصث الثولغ 
الاغ تادمظ تسعغط السمطئ، ورشع الثسط سظ السطع، وخخثخئ حرضات الصطاع السام. وأردف الئغان طثاذئا 
أعض لئظان: إنَّ أتجاب السططئ أسادت إظااج تضعطئ طظ رتط الفساد سغظه، ولظ غضعن تشغغر تصغصغ إق باترك 
طثطخغظ طظضط، غرّدون لضط ولفطئ جططاَظعا المشاخإ. لثا ظثسعضط لطاثطص طظ عثه افظزمئ الزالمئ، تاى 
تصام دولئ السثل والرحث، الثقشئ الاغ تطئص أتضام اإلجقم الراصغئ شغ السغاجئ واقصاخاد واقجاماع سطى 
ضض الظاس، بشخ الظزر سظ دغظعط وسرصعط، إظعا افتضام الضفغطئ بإسادة ضئط بعخطئ التغاة، لظئظغ ظعداظا 

بإطضاظغاتظا الضئغرة وبرواتظا العشغرة، بصغادة المثطخغظ طظ جاجئ افطئ وأبظائعا.

تضاعف أسعار الوقود  لبنان سيتفاقم إزاء كل السلع األساسية
 نحو هيمنة المؤسسات الدولية

ً
ا س

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٨ ذو الصسثة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٦/١٩م) خئرا جاء شغه: "تةثدت العصفات 
اقتاةاجغئ شغ أظتاء ضظثا، الةمسئ، لطمطالئئ باتثاذ إجراءات سمطغئ تتث طظ جرائط الضراعغئ ضث المسطمغظ، 
تغث تةمع اآلقف شغ طثن سثة لطاظثغث بزاعرة اإلجقطعشعبغا، وذلك بسث جرغمئ دعج سائطئ طسطمئ شغ 
السادس طظ الحعر الةاري بمثغظئ لظثن شغ أوظاارغع. وجاء عثا الاترك بمئادرة دسئ إلغعا الةمسغئ اإلجقطغئ 
الضظثغئ (MAC)، بالاساون طع أضبر طظ ١٠٠ طآجسئ إجقطغئ وطظ طظزمات المةامع المثظغ، وتط تظفغثه 
شغ ١١ طثغظئ، وطظعا أوتاوا وطعظارغال وتعروظاع وشاظضعشر، وضثلك ضالشاري وإدطظاعن وضاحظر، إضاشئ إلى 
لظثن - أوظاارغع الاغ حعثت الةرغمئ. وطظث أجئعسغظ، تظحط الةالغئ المسطمئ شغ ضظثا لطاظثغث بالةرغمئ الاغ 
دعج شغعا حاب طاطرف بحاتظاه سائطئ طسطمئ، طا أجفر سظ طصاض ٤ أحثاص وإخابئ ذفض خاطج بةراح، 
تغث حعثت طثغظئ لظثن بسث الةرغمئ طسغرة تاحثة لمساشئ ٧ ضغطعطارات لطاظثغث بالةرغمئ، ضما أسطظ رئغج 
العزراء جاجاظ ترودو أن "عثه المةجرة لط تضظ تادبا، بض عةعم إرعابغ داشسه الضراعغئ". وشغ جاتئ شغضاعرغا 
بمثغظئ طعظارغال، تةمع المؤات أطج الةمسئ تتئ افططار لطاظثغث باضرار جرائط الضراعغئ ضث المسطمغظ، 
وتتثث سثة ظاحطغظ سطى المظخئ ططالئغظ التضعطئ بالاترك. وسطى عاطح العصفئ، صال طثغر المسعث الضظثي 
لطتدارة اإلجقطغئ شغ طعظارغال إغاد أبع تاطث لطةجغرة ظئ، إظه غةإ الاساطض طع ظاعرة اإلجقطعشعبغا بةثغئ، 
تغث جئص أن اجاظضرت التضعطئ عثه الزاعرة وظثدت بعا، ولضظ تضرار الةرائط غسظغ ضرورة تةرغمعا صاظعظغا. 
واجاظضر أبع تاطث وضع المآجسات اإلجقطغئ تتئ الماابسئ والاساطض طسعا بحغء طظ الرغئئ، طسائرا أظه غةإ 

الاساطض طع عثه المآجسات سطى صثم المساواة طع ضض المآجسات افخرى شغ الئقد دون تمغغج".

من ثمار الحضارة الرأسمالية
جرائم الكراهية ضد المسلم  كندا
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