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بصطط: افجااذ خالث سئث اهللا

سمض الشرب الضاشر طظث أغام البعرة افولى سطى صاض البعرة 
طسعا  غسعض  شخائطغئ  بعرة  إلى  وتتعغطعا  الحسئغئ 
سطى  السغطرة  وبالاالغ  بالثاسط  الفخائض  صادة  ربط 
صرار البعرة وتعجغععا تغث غرغث الشرب الضاشر، وإظةاز 
التض السغاجغ افطرغضغ الصاتض وخعقً إلى وأد البعرة 
وإسادة الحرسغئ لظزام اإلجرام وطظ بط إسادة الظاس 
إلى تدظ الظزام المةرم لغسعطعط جعء السثاب، وصث 
ترص سطى ربط المةاعثغظ بعثه الفخائض والادغغص 
سطغعط لغةئر المثطخغظ طظعط سطى الئصاء ضمظ عثه 
غجغظعن  الثغظ  سغظ  المرصِّ دور  سظه  غشإ  ولط  السئاءة. 
ضض جرغمئ وغئررون ضض خغاظئ وغسعصعن المةاعثغظ 

جعصاً تغث غرغث الصادة الماآطرون.
وإن طا وخطئ إلغه البعرة الغعم وطا عغ سطى أبعابه 
طظ طظجلصات خطغرة، غعجإ سطغظا أن ظفضر شغ ضرب 
عثه المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ بالثاسمغظ والاغ 
البعرة  وأوردت  الحام  أعض  تدتغات  ضض  ضغسئ 

المعالك طرارًا وتضرارًا.
شالضاشر المساسمر ق غساطغع تمرغر أي طثطط خئغث إق 
طظ خقل عثه الفخائض، ولط غساطع أن غتاشر سطى 
الظزام المةرم إق باعاذآ صادتعا والاجاطعط بثطعط 
الفخائض  عثه  إجاءات  أن  سظ  شدقً  التمراء،  الشرب 
وجرائمعا بتص الظاس وجطعضغاتعا افطظغئ الصثرة عع 
العاصع  تشغغر  طظ  الغأس  إلى  الظاس  طظ  ضبغرًا  دشع  طا 
ودشسعط إلى الاراجع والاثطغ سظ دورعط البعري الفسال.

عثه  طصعطات  أن  تصغصئ  ظاةاعض  أن  ظساطغع  وق 
الفخائض وأداتعا شغ تظفغث طا غرغثه المرتئطعن طظ 
شغ  طظعط  المثطخعن  وخاخئ  سظاخرعا  عط  صاداتعا 
ضبغر طظ افتغان، شصث تتعل عآقء إلى أداة بغث الصادة 
غدتغ بعط تغبما غرغث عع وغرصع بعط جرائط وتظازقت 
الفخغض ششثت دطاؤعط وتدتغاتعط جطسئ غااجر بعا 

صادتعط ووجغطئ لاتصغص طا غرغثه الشرب وأزقطه.
الصادة  لعاصع  المثطخغظ  عآقء  طظ  ضبغر  إدراك  وطع 
والحرسغغظ المرصسغظ إق أن عظاك جثارًا بغظعط وبغظ 
الاشغغر سطى عآقء، جثارًا ترص المرصسعن سطى المتاشزئ 
سطغه وضمان سثم المساس به، شالتثغث سظ الصادة أو 
المرصسغظ عع تسإ زسط المرصسغظ خغاظئ لطبعرة وظغٌض 
طظ الةعاد وتمضغظ فسثاء البعرة طظ رطعزعا! شدًق 
سظ الصئدئ افطظغئ الاغ تئطح بضض طظ غحضك بعآقء 

الماآطرغظ أو غفضر أن غتاجئعط سطى جرائمعط.
سظ  ذضره  جرى  طا  سطغعط  غظطئص  أغداً  الظاس  وساطئ 
المةاعثغظ، ولثلك شإن أولى خطعات الاشغغر عغ ضرب 
عثه المظزعطئ الفخائطغئ وضسر جثار الثعف والخمئ 
وإخراج طا غثور سطى ألسظئ الظاس والمةاعثغظ إلى السطظ 
وخعقً إلى إغةاد الحرخ بغظ الفخائض المرتئطئ وافطئ 
المثطخغظ  المةاعثغظ  إحسار  إلى  ظخض  ضغ  اباثاء، 
سظ  وجضعتعط  لصادتعط  السمغاء  بطاساعط  بأظعط 
ارتئاذعط وسثم طتاجئاعط سطى أخطائعط وطظضراتعط 
أضتعا غرباء سظ أطاعط وبعرتعط، وأظعط أخئتعا شغ 
خظثق آخر تمعغثًا إلسادتعط إلى أطاعط وخطص افجعاء 
الاغ تعغأ تمرد المثطخغظ سطى صادتعط والاتاصعط 
برضإ الةماسئ المثطخئ الاغ تظازرعا افطئ بفارغ الخئر 

بسث غأجعا طظ ضض الفخائض الصائمئ.
المسامرة  غخماعن"  صعم  وغض  "غا  تمطئ  شإن  لثلك، 
طظ الةمسئ ٣٠ جمادى افولى ١٤٣٩عـ المعاشص ١٦ 
الاترغر  تجب  غظزمعا  والاغ  ٢٠١٨م،  حئاط/شئراغر 
سطى  السضعت  خطر  لائغان  جاءت  جعرغا  وقغئ  شغ 
الصادة وأن السضعت سطغعط عع جرغمئ ق تصض خطرًا 

سظ الئغع والاظازل.

باجمعط،  غظطصعن  وق  المسطمغظ،  غمبطعن  ق  التضام،  عآقء  إن 
إن  والمسطمغظ.  اإلجقم  أرض  سظ  الاظازل  تص  غمطضعن  وق 
الةعقن،  وضض  شطسطغظ  ضض  سظ  بثغًق  غرضعا  لظ  المسطمغظ 
طظ  واتث  حئر  سطى  ولع  غععد  بضغان  اقساراف  غصئطعا  ولظ 
اإلجقم،  دغار  إلى  ضاططًئ  شطسطغظ  وجاسعد  المسطمغظ،  أرض 
المآطظعن  ذلك  جغخظع  اهللا.  بإذن  غععد  ضغان  سطى  وجغصدى 
الخادصعن، شصاال الغععد والظخر سطغعط آٍت ق طتالئ بإذن اهللا، 
وغساسطمعن  غفاوضعظعط  الثغظ  غععد  بضغان  المسارشغظ  وإنَّ 
دولئ  طظ  افلغمئ  والسصعبئ  الثظغا  شغ  الثجي  إق  غظالعا  لظ  لعط 
سظ  شدًق  عثا  اهللا،  بإذن  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثـقشئ 

ْكرَبُ لَْو اَكنُوا َفْعلَُموَن﴾�.
َ
السثاب افلغط شغ اآلخرة �﴿َولََعَذاُب اآلِخَرةِ أ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الثغمصراذغئ: "لط غضظ عظاك طظ صئض ظزاطا بصاشغا غشرس 

   شغ سصعل أتئاسه ضئح عثا الضط طظ إظساظغاعط" ...٢

-  تمّثد دور اإلطارات المحئعه شغ الغمظ ...٢

-  الظزام المخري غفرط شغ تصعق افطئ

   بط غحارغعا بأطعال أعض الضظاظئ وغئغسعط الععط ...٤

-  الاةرؤ سطى أتضام اهللا وجغطئ اقظاعازغغظ لابئغئ ضراجغعط

   والسضعت سظ ذلك وجغطئ الماثاذلغظ لطئصاء شغ التضط  ...٤
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طظث طا غسمى "خفصئ الصرن" تثفغ أطرغضا شغ جسئاعا 
طحارغع لطمظطصئ ولضظ غئثو أظعا لط تئطعر خفصاعا 
لطصرن بسث وتارك الاضعظات تثغث خالعظات السغاجئ 
والمتطات اإلخئارغئ وطماعظغ السغاجئ، شخفصئ الصرن 
الاغ ادسئ اإلدارة افطرغضغئ أظعا خفصئ إصطغمغئ والاغ 
ضان أولعا اساراف تراطإ بالصثس ساخمئ لضغان غععد 
وسجطه ظصض السفارة افطرغضغئ لعا طططع السام المصئض 
غئثو أظعا خفصئ تتمض شغ ذغاتعا ططفات أسصث طظ 
ذلك بضبغر والاغ لظ غضعن آخرعا طا غسمى (طحروع 
دولئ غجة)، وطع أظعا ضثلك طا زالئ شغ ذعر الشمعض 
والاضعظ، إق أظه غئثو أن اإلدارة افطرغضغئ تسمض سطى 
ظاعر،  إصطغمغ  باعاذآ  لطاظفغث  صابق  طحروسا  ذرتعا 
وغصعم (طحروع دولئ غجة) المجسعم سطى إصاطئ دولئ 
شطسطغظغئ شغ صطاع غجة ُتدط لعا أراٍض طظ جغظاء 
المخرغئ، بالمصابض غصعم ضغان غععد بدط المظاذص 
المسماة طظاذص "ج" شغ الدفئ الشربغئ والاغ تحضض 
وبثلك  الشربغئ،  الدفئ  طساتئ  طظ   ٪٦٢ ظسئاه  طا 
غضعن ضغان غععد صث تصص اساراشا بتصه بتعالغ ٩٠٪ 
طظ طساتئ شطسطغظ، وبمصابض تظازل طخر سظ بسخ 
طظ  ججءًا  جغسطغعا  غععد  ضغان  شإن  جغظاء  طساتئ 
أراضغ الظصإ، وغادمظ عثا المحروع المصارح تظازل 
بتغث  زوغث  والحغت  رشح  سظ  شطسطغظ  فعض  طخر 
تاعجع غجة إلى تثود السرغح، وغسمض غععد بالمصابض 
السةج  تشطغ  تتطغئ  طتطات  بإصاطئ  طساسثتعا  سطى 
المائغ المخري بسئإ جث الظعدئ اإلبغعبغ وصث ضاظئ 
الختفغئ الغععدغئ حمؤرغئ طائغري المراجطئ السغاجغئ 
السغسغ  (إن  صالئ:  صث  غععد  ضغان  جغح  إذاسئ  شغ 
شطسطغظغئ  دولئ  إلصاطئ  خطئ  لظاظغاعع  صثم  بالفسض 
شغ حمال جغظاء تدط غجة)، وضان زسغط تجب "الئغئ 
طصارح  تعل  بالاصرغر  ورد  طا  بختئ  أصر  الغععدي" 
السغسغ ورئغج الحاباك غسصعب بغري ووزغر السطعم 
والاضظعلعجغا السابص الثي صال: (إن ضرم السغسغ شغ 
اقصاراح أذعطظا)، وصث سطص سطى عثا وزغر الطاصئ الثرغئ 
الثي صال: (إن إسطاء الفطسطغظغغظ أراضغ طظ جغظاء 
وإصاطئ دولئ شطسطغظغئ عظاك وتخعل المثن بالدفئ 
الشربغئ سطى تضط ذاتغ طصابض تظازل الفطسطغظغغظ سظ 
ذطئعط اظستاب (إجرائغض) لتثود ٤ تجغران عغ إتثى 

سقطات الساسئ).
إن طحروع دولئ غجة الثي تط تسرغإ بسخ أخئاره 
غةري باعاذآ صثغط جثغث، شصث تط ذرته سطى سعث 
سئث الظاخر وطظ بسثه السادات سمغطغ أطرغضا، وتةثد 
بتبه زطظ طرجغ واآلن غتمطه السغسغ سراب غععد 
شغ المظطصئ، وعع غافص طع تض الثولاغظ الثي ترغإ 
به أطرغضا ولضظ لغج سطى تثود الرابع طظ تجغران، 
وغئثو أن المتادبات والجغارات والطصاءات المضعضغئ الاغ 
غةرغعا الجسماء وصادة بسخ الترضات المسماة إجقطغئ 
لغسئ بئسغثة سظ ظصاش الثولئ المعءودة عثه، شصث 
ضان طتعر لصاء السصئئ الثي جمع ظاظغاعع طع ططك افردن 
ووزغر الثارجغئ افطرغضغئ آظثاك جعن ضغري (٢١ حئاط 
طظ السام ٢٠١٦) ظاصح تق لطصدغئ الفطسطغظغئ ضمظ 
رؤغئ جثغثة، وتتثث تغظعا أوباطا سظ تظازقت طآلمئ 
ربما سطى الةمغع أن غاتمطعا ق تضعن سطى تساب افردن 
جمسه  لصاء  سظ  سئاس  طتمعد  ضحش  وصث  طخر،  أو 
بمتمث طرجغ تغث ضان افخغر سرض سطغه إسطاءه ١٠٠٠ 
ضط طربع طظ أرض جغظاء لتض الصدغئ الفطسطغظغئ تق 

ظعائغا ولضظ سئاس رشخ السرض تسإ صعله.
تضام  باعاذآ  غسمض  تأجغسه  وطظث  غععد  ضغان  إن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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أن  أدرضئ  سظثطا  برغطاظغا  اظجسةئ  لصث   -١ الةعاب: 
أطرغضا اجاطاسئ اجامالئ سطغ جالط الئغخ وسطغ ظاخر 
ذرغص  سظ  المئاحرة  وغغر  المئاحرة  بعجائطعا  طتمث 
طخر والسسعدغئ شغ سعث شعث أوائض الاسسغظات طع أن 
برغطاظغا عغ الاغ حضطئ سظ ذرغص سمقئعا طا أذطص 
الغمظ"  جظعب  شغ  الصعطغئ  الاترغر  "جئعئ  اجط  سطغه 
 ١٩٦٧/١١/٢٠ طظ  اباثاء  جظغش  شغ  لمفاوضات  ودساعا 
الغمظ  لةظعب  اقجاصقل  برغطاظغا  طظتئ  بط  وطظ 
غعم ١٩٦٧/١١/٣٠ بسث رتغض الصعات الئرغطاظغئ، وأخئح 
الئغخ تاضماً لطةظعب بثسط برغطاظغا، شسغره طع أطرغضا 
اسائرته برغطاظغا ظضراظاً لطةمغض! لثلك صررت إزاتاعما 
سظ السططئ وخاخئ أن لعا إطضاظغئ ذلك شرجطعا سطغ 
خالح ضان له صعة غتسإ تسابعا شغ الحمال... وعضثا 
اظثلسئ ترب بغظ صعات الحطرغظ جظئ ١٩٩٤ ولط غضظ 
صث طدى سطى تعتغث حطري الغمظ جعى أربع جظعات! 
الاغ  السسضرغئ  العتثات  بعجغمئ  الترب  اظاعئ  ولما 
وخفئ بـ"الةظعبغئ" عرب سطغ جالط الئغخ، وضثلك 

سطغ ظاخر طتمث... واظجوغا بسخ الحغء.
 بط أخثت تضعطئ خالح شغ خظساء باضطعاد السسضر 
لسظعات،  ذلك  واجامر  وطقتصاعط،  الةظعب  شغ 
لطماصاسثغظ  جمسغئ  الةظعب  شغ  قتصاً  لااأجج 
السسضرغغظ المسّرتغظ طظ سمطعط، شضاظئ جمسغئ ذات 
طظ  والترطان  والمقتصئ  باقضطعاد  طاسطصئ  ططالإ 
التصعق، وطع اجامرار تطك المزالط شصث تسربئ الظجسئ 
تطك  شغ  المظثرذغظ  السسضرغغظ  لصثاطى  اقظفخالغئ 
لاةمع  وظعاًة  اظفخالغئ  بآرًة  بثلك  شخارت  الةمسغئ، 
اقظفخالغغظ الثغظ اضاسئئ تترضاتعط طا بات غسرف 
رجمغًا  ظفسه  سظ  أسطظ  الثي  الةظعبغ  بالتراك  الغعم 
ترضات  إلى  باإلضاشئ  عثا   ،٢٠٠٧ جظئ  الغمظ  جظعبغ 

أخرى أصض أعمغئ وأدظى شاسطغئ لظ ظرضج سطغعا.
٢- اجاشطئ أطرغضا عثا العضع شغ الةظعب تاى غضعن 

لعا طعذأ صثم جظعبغ الغمظ، ضما خار لعا طعذأ صثم 
آخر حمالغ الغمظ سظ ذرغص الترضئ التعبغئ والثسط 
شإن  الثولغ  الخراع  ظاتغئ  وطظ  وبعثا  لعا.  اإلغراظغ 
التراك الةظعبغ صث تتعل طظ ططالإ برشع الزطط وخار 
أداًة جثغثة فطرغضا لطاثخض شغ الغمظ المعالغئ تضعطاه 
لقظةطغج. وصث درجئ الثول الضئرى سطى اجاشقل العضع 
الظفعذ  لضسإ  الخشغرة  الثول  شغ  والاعترات  الثاخطغ 
شغ  شعث  المطك  طثابرات  سئر  أطرغضا  شضاظئ  شغعا، 
السسعدغئ تتاول اقتخال بالسسضر جظعبغ الغمظ خقل 
الاسسغظات، أي بسث الترب افعطغئ جظئ ١٩٩٤. وطع أن 
جالط الئغخ ضان طظ أتئاسعا شغ ذلك العصئ إق أن 
اظجواءه آظثاك ودسعته شغ طظفاه لفسمال المادغئ ضث 
تضط خالح لط تةسض أطرغضا ترى شغ ذلك وتثه ظةاتاً، 
شئثأت تئتث سظ طظ غائظى سمقً جغاجغاً صعغاً غضاض أعض 
غآبر شغ تضط خالح  طضبفاً  الةظعب شغحضطعن ضشطاً 
بفسالغئ، شعجثت أطرغضا ضالاعا شغ الظاحط المسارض 
ططالئًا  ضئغر  بحضض  غاترك  ضان  شصث  باسعم  تسظ 
إلى  طثغظئ  طظ  طئضرًا  وتظصض  الغمظ،  جظعب  باظفخال 
أخرى، وذاف سطى الصئائض بحضٍض تبغث غثسععا لثسمه 
وصع  سطى  ذلك  ضض  وضان  اقظفخالغئ،  ططالئه  وتأغغث 
المساظاة والاعمغح الثي غاسرض له أعض الةظعب، وضان 
باسعم غصغط الفسالغئ تطع الفسالغئ إلغةاد المجغث طظ الرأي 
السام المطالإ بسطت الةظعب سظ الغمظ، وضان ظعةه 
جطمغاً ورشخ أسمال السظش. لصث ضان غقتر أن تترضات 
شغ  زخماً  تسظ باسعم اقظفخالغئ تةث خثًى وأتغاظاً 
المظاذص الةظعبغئ الاغ تسمصئ شغعا شضرة أن الاعمغح 
عع جغاجئ طمظعةئ... وسظثعا خار غاسرض لقساصال 
والمقتصئ طظ تضعطئ خظساء شصث تط اساصاله طرات سثة 
ولفارة تجغث سظ السظئ طا بغظ ساطغ ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، بط 
اساصض طرة أخرى ٢٠١٠، وأشرج سظه بسث حعرغظ ٢٠١١، 
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حزب التحرير / والية سوريا
يواصل  حملة 

"يا ويل قوم يصمتون" طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: عض التراك الةظعبغ ق غجال أطرغضغًا؟ أو أن سمالئ المةطج صث تتعلئ لقظةطغج بسئإ اتاعاء اإلطارات 
له وأخئح تابسًا لقطارات، واإلطارات تمبض اإلظةطغج شغ الئطث؟ وبسئارة أخرى: عض شحطئ أطرغضا شغ التفاظ 
سطى التراك الةظعبغ واجاطاسئ برغطاظغا سظ ذرغص اإلطارات أن تدمه إلى جاظئعا؟ أو أظه ق زال غائع أطرغضا 
شغ تترضاته وضض طا عظالك أن اإلطارات بسئإ صعة جغحعا شغ سثن اجاطاسئ أن تآبر شغه دون أن غخئح 

التراك الةظعبغ طعالغًا لقظةطغج؟

ظحر طعصع (لئظان ٢٤، الةمسئ، ٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٢٣م) 
الثئر الاالغ "باخرف": "ظّفث تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان وأظخاره 
اساخاًطا شغ ذرابطج تظثغثًا بالصخش سطى أعالغ الشعذئ شغ جعرغا. 
واظططصئ طسغرة طظ أطام المسةث المظخعري الضئغر بسث خقة ظعر 
الغعم الةمسئ، ووخطئ إلى جاتئ الظعر تغث تّط صطع الطرغص. وتراشص 
عثه المسغرة وتثات طظ صعى افطظ الثاخطغ الاغ تسمض سطى تأطغظ 

أطظ وجقطئ المازاعرغظ".

حزب التحرير / والية لبنان
ينظم اعتصاما في طرابلس تنديًدا بقصف الغوطة
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تطئغص  ُتسرصض  وططغحغات  وصعاسث  سمقء  إغةاد  إلى 
الثطئ افطرغضغئ، شطط ُتدغع اإلطارات جععدعا شغ صاال 
التعبغغظ فّظعا تسرف أّن أطرغضا لظ ُتمّضظعا طظ ذلك، ولط 
تثسط عادي فّظعا تسطط أّظه ُطصغث طظ صئض السسعدغئ، 
لثلك اخاارت أْن تسابمر شغ الةظعب لاضعن ظصطئ ارتضاز 

لعا تظططص بسث تأطغظه سسضرغاً لخالتعا ظتع الحمال.
أسطظئ  وأطرغضا  السسعدغئ  سطى  والاسمغئ  ولطامعغه 
الغمظغ  اإلخعاظغ  اإلخقح  لتجب  جاشرًا  سثاًء  اإلطارات 
تصش  بأّظعا  أطرغضا  وذمأظئ  السسعدغئ،  ُتسادغه  الثي 
الثي  ظفسه  (اإلرعاب)  طتاربئ  شغ  خقبئ  بضض  طسعا 
ُتتاربه أطرغضا وضغان غععد، ووصفئ بق طعاربئ وسطى 
المضحعف ضث صداغا افطئ اإلجقطغئ وإلى جاظإ أسثاء 
اإلجقم شغ ضض طضان، جعاًء أضاظعا ظخارى أم روجاً أم 
بعذغغظ أم عظثوجاً، وعضثا الاخصئ بأطرغضا، ووّذثت 
سقصاتعا بضغان غععد، واحارت أجطتئ أطرغضغئ بمطغارات 
الثوقرات، وطظعا طظزعطئ خعارغت الئاترغعت بمطغاري 
أطرغضا  وبغظ  بغظعا  افطظغئ  المساعثة  وذّعرت  دوقر، 
الُمعّصسئ سام ١٩٩٤ إلى اتفاصغئ دشاسغئ تمظح أطرغضا وضسًا 
اجاراتغةغاً ُطرغتاً شغ الثطغب، وُتثخض اإلطارات شغ سثاد 
الثول المتزغئ لثى أطرغضا، وصّثطئ طساسثات بمؤات 
شغ  ضالسغسغ  أطرغضا  لسمقء  الثوقرات  طظ  المقغغظ 
اسُائرت  الصثرة  افسمال  وبعثه  لغئغا،  شغ  وتفار  طخر 
اإلطارات أطام الرأي السام الثولغ وافطرغضغ غربغئ الععى، 
تطغفًئ لصعى اقجاسمار، وبثت وضأّظعا أطرغضغئ الائسغئ، 
تئظغ ظفعذًا  وباتئ  الغمظ،  شغ  بترغئ  تسمض  شأخئتئ 
برغطاظغاً جثغثًا شغه طظ دون أغئ سعائص أو صغعد، خاخًئ 
بسث تضئغض السسعدغغظ فغثي سئث ربه طظخعر عادي، بّط 
بسث ضسش جماسئ سطغ سئث اهللا خالح وعجغماعط أطام 

التعبغغظ.
ُغسصض  ق  ضعثه  دولغئ  أبساد  وذات  ُطتضمًئ  خطًئ  إّن 
غجغث  ق  ضاإلطارات  خشغرة  دولئ  خظع  طْظ  تضعن  أْن 
وراءعا  تصش  أن  ُبّث  شق  ظسمئ،  المطغعن  سظ  تسثادعا 
دولئ سزمى، شضض عثا اقظاحار السسضري، وزرع ضض 
عثه الصعاسث السسضرغئ، وتمعغض ضض عثه المطغحغات، 
وطع ضض عثه الاسمغئ ق غمضظ أْن غضعن وراءه دولٌئ 
لثولئ  ظفعذًا  غضعن  أْن  ُبّث  ق  بض  ضاإلطارات،  خشغرة 

ضئرى عغ برغطاظغا الاغ ترسى اإلطارات شسطغاً.
وعضثا تمّثد الثور اإلطاراتغ شغ الغمظ خقل الساطغظ 
ق  الماضغغظ بسرسئ خاذفئ شأخئح أتئاسعا أطرًا واصساً 
وجعدعا  وأخئح  طساصئطغ،  تض  شغ  تةاوزعط  غمضظ 
السسضري صعة ُغتسإ لعا ألش تساب شغ أغئ تسعغئ 
جغاجغئ لطغمظ، واظسضج ذلك سطى الظفعذ الئرغطاظغ 
شغ الغمظ، شاتعلئ لظثن إلى ساخمئ قجاماسات الصعى 
لطغمظ،  برغطاظغ  أطمغ  طئسعث  اخاغار  وتط  الرباسغئ، 
لطتض  راسغئ  دولئ  اإلطارات  بفدض  برغطاظغا  وأخئتئ 
السغاجغ شغ الغمظ، شاصثطئ السسعدغئ بططإ رجمغ 
لئرغطاظغا لمساسثتعا شغ إظعاء افزطئ الغمظغئ وشصاً لما 

ذضرته ختغفئ رأي الغعم الاغ تخثر شغ لظثن.
وعضثا تاخارع أطرغضا وبرغطاظغا وتاظاشسان سطى الغمظ 
بافسمال  واإلطارات  السسعدغئ  شاصعم  طتطغئ،  بأدوات 
سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  سظ  ظغابًئ  المضطفئ  السسضرغئ 
افرض ق لحغء إق لمث الظفعذ افطرغضغ والئرغطاظغ 
شغ الغمظ، بغظما غثشع الحسإ الغمظغ بمظ ذلك الظفعذ 
ضطفًئ سالغئ طظ دطاء أبظائه وصعت أذفاله، وبغظما ُتثّطر 
الفّااضئ  افطراض  وتساعذظ  أبظاؤه،  وغةعع  بقده 
والئرغطاظغ  افطرغضغ  الظفعذ  لغئصى  بصاسه  ضض  شغ 

 طساعذظاً شغ الغمظ

ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ ظصطئ تعار بسظعان "ذعبى لطشرباء... غخطتعن طا أشسث  ظزمئ 
الظاس"، بعثف تسجغج روح المسؤعلغئ لثى ذطئئ الةاطسئ تةاه صداغا أطاعط اإلجقطغئ، وسطى رأس ذلك تمض 
الثسعة اإلجقطغئ طظ أجض تطئغص أتضام اإلجقم. وتدمظ الظحاط تعزغع ضاغئات تعل صداغا افطئ السغاجغئ، 
الاغ غةإ أن غضعن لطمسطمغظ شغعا دور شاسض لتطعا، باإلضاشئ إلى تعزغع بطاصئ ذّضرت شغعا ضاطئ العسغ ذطئئ 
الةاطسئ بئسخ اآلغات وافتادغث الاغ تتّث سطى افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر وسطى ضرورة السمض سطى 
د  ن ما أف ل اء الذي  ى للغر ا، ف رجع غر ا و إسجاز اإلجقم، طبض تثغبه  الثي صال شغه «إّن الدي بدأ غر
ي». ضثلك ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بغرزغئ ظصطئ تعار بسظعان "الثدعع فتضام  عد م س اس م  ال
الحرع ق تثغغر شغه" ووزسئ وظاصحئ بطاصئ اظاصثت شغعا افخعات الاغ تاعاون بأطر التضط باإلجقم وإصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تتئ ذرغسئ سثم جعاز إضراه الظاس بتضط اإلجقم، واخفئ ذلك بالادطغض 
وشغما  إلجام؟!  دون  اخاغاًرا  ُغطئَّص  صاظعن  أو  الثظغا  شغ  ظزام  وجعد  سظ  طاسائطئ،  اإلجقم.  أسثاء  غثثم  وأظه 
ول شغ السالط تساأذن رساغاعا صئض تظفغث الصعاظغظ سطغعط؟ ولع أظظا اطاظسظا، ظتظ المسطمغظ سظ  إذا ضاظئ الثُّ
تطئغص اإلجقم شغ بقد المسطمغظ بثرغسئ سثم إضراه الظاس سطى تطئغص الحرغسئ، شماذا جغضعن الئثغض جعى 

إضراععط سطى الثدعع لطسطماظغئ وأظزمئ الضفر؟!

بساخفئ  ُجّمغ  شغما  بالسسعدغئ  اإلطارات  الاتاق  ضان 
غجو  شغ  بأطرغضا  برغطاظغا  قلاتاق  ُطحابعاً  التجم 
السراق، وعثشه الرئغج عع طظع السسعدغئ وأطرغضا طظ 
الافرد برجط طساصئض الغمظ، والثلغض سطى ذلك تسئغر 
طسآولغظ شغ اإلطارات بسثم اصاظاسعط بساخفئ التجم، 
شصث جاء سطى لسان المساحار السغاجغ لعلغ سعث أبع 
ظئغ افضادغمغ اإلطاراتغ سئث الثالص سئث اهللا صعله بأّن: 

"سمطغئ ساخفئ التجم ق تسثو جعى طشاطرة جسعدغئ".
وضسئ أطرغضا خطئ واضتئ لطسسعدغئ شغ الغمظ تصعم 

سطى بقبئ طرتضجات وعغ:
١- إضساف سئث ربه طظخعر عادي الثي ُغمّبض طا ُغسّمى 
بالحرسغئ، وصث تتّثث عادي طّرات سثغثة سظ سثم دسط 
السسعدغئ لصعاته، ضما أحغع أضبر طظ طرة سظ اتاةازه 

شغ السسعدغئ وطظسه طظ طمارجئ طعاطه.
لصمئ  وترضعا  خالح  اهللا  سئث  سطغ  جماسئ  إضساف   –٢

جائشئ لطتعبغغظ، وصاض خالح ظفسه.
٣– تصعغئ جماسئ التعبغغظ وسثم اجاعثاشعط بدربات 

تصغصغئ، وطتاولئ دطةعط شغ تض جغاجغ طع المضعظات 
الغمظغئ افخرى، ضمظ طحروع جغاجغ أطرغضغ لطغمظ، 
المئسعبعن  غتمطعا  أطمغئ  جغاجغئ  بتطعل  طثسعم 

افطمغعن الماساصئعن لطغمظ.
شصث  افطرغضغئ  لطثطئ  المعازغئ  برغطاظغا  خطئ  أّطا 
خطئ  وضاظئ  اإلطارات  دولئ  تظفغثعا  شغ  اجاثثطئ 

سسضرغئ باطاغاز، وتصعم سطى المرتضجات الاالغئ:
باب  طدغص  شغ  ُطضّبش  إطاراتغ  سسضري  اظاحار   –١

افتمر،  الئتر  سطى  السغطرة  طفااح  باسائاره  المظثب 
وبعخفه واتثًا طظ أعط الممرات الئترغئ شغ السالط، بض 
عع حرغان طقتغ دولغ ق غمضظ أن تساشظغ سظه ضض 

الصعى الثولغئ، وتحّضض عثا اقظاحار سطى الظتع الاالغ:
• السغطرة سطى أرخئغض جعصطرة اقجاراتغةغ جظعب 

سثن صئالئ المدغص.
• السغطرة سطى ججغرة برغط (طغعن) العاصسئ شغ شععئ 

المدغص.
• السغطرة سطى أراضغ صرغئ ذوبان المططئ طئاحرة سطى 

المدغص.
• ظحر ٤٠٠ جظثي إطاراتغ شغ طغظاء طثا الصرغإ طظ 
سسضرغئ  إطثادات  صاسثة  إلى  تتعغطه  بسث  المدغص 
بترغئ رئغسغئ لثثطئ العجعد السسضري اإلطاراتغ شغ 

ضض أظتاء الغمظ.
• الاتضط بمثغظئ سثن ظفسعا طظ خقل إصاطئ تجام 

أطظغ طتضط تعل المثغظئ وططارعا.
• السغطرة سطى ططار طثغظئ المضق شغ تدرطعت.

اإلشرغصغئ  السعاتض  شغ  سسضرغاغظ  صاسثتغظ  بظاء   •
المصابطئ لمدغص سثن شغ ضض طظ طثغظئ سخإ اإلرتغرغئ 
وطثغظئ بربرة الخعطالغئ الاابسئ لما ُغسمى جمععرغئ 

أرض الخعطال الاابسئ لئرغطاظغا.
تابسئ  جظعبغئ  غمظغئ  سسضرغئ  ططغحغات  تحضغض   –٢

المةطج  ططغحغا  أعمعا  الغمظ  جظعب  شغ  لقطارات 
ذي  السابص  سثن  طتاشر  بصغادة  الةظعبغ  اقظاصالغ 
وططغحغا  الجبغثي،  سغثروس  اقظفخالغئ  الاعجعات 
برغك  بظ  عاظغ  السابص  العزغر  بجساطئ  أخرى  جظعبغئ 

وعع ذو تعجعات جطفغئ.
سطغ  طصاض  بسث  حمالغئ  سسضرغئ  ططغحغا  تحضغض   –٣

أذطص  خالح  ذارق  أخغه  ابظ  بصغادة  خالح  اهللا  سئث 
سطغعا جغح الحمال لطسمض ضث التعبغغظ ضئثغض سظ 

جغح عادي.
وعثه الثطئ الاغ غشطإ سطغعا الطابع السسضري تعثف 

جةائر  حرضئ  خقل  طظ  تعظغفه  تط  وصث  المةامسغ، 
الظساء  إلصظاع  وذلك  تعباضع،  أطرغضان  تثسى  أطرغضغئ 
افطرغضغات بالاثخغظ وعثا طا ضان طثالفا فسراف ذلك 
العصئ. وشغ ١٩٢٩م صام باظزغط طعضإ لثسط تثخغظ 
الظساء شغ افطاضظ الساطئ ولةسض الثخان طعاضئا لطمعضئ 
وضرطج "لمحاسض الترغئ" بعثف جسض الظساء غحسرن أن 
الاثخغظ عع دلغض سطى الرغئئ شغ الاترر. تاى إن الطعن 
لطظساء  لطمعضئ  طعاضإ  ضطعن  له  الاروغب  تط  افخدر 
وذلك لغاعاشص طع لعن سطإ الثخان. وصث تصصئ التمطئ 
بالاثخغظ  افطرغضغات  الظساء  بثأت  تغث  ضئغرا؛  ظةاتا 
بحضض سطظغ وتصصئ أطرغضان تعباضع الضبغر طظ افرباح.

ضاإ  شصث  الربح.  تتصغص  أجض  طظ  غصاخر  ق  والاقسإ 
بغرظاغج: "إن الاقسإ بالعسغ والثضاء لطسادات المظزمئ 
وآلراء الةمعع عع ساطض طعط شغ المةامع الثغمصراذغ. 
شأولؤك الثغظ غاقسئعن بعثه اآللغئ غغر المرئغئ لطمةامع 
غحضطعن تضعطئ خفغئ عغ الصعة التاضمئ التصغصغئ لعثه 
الئقد. شظتظ طتضعطعن، وسصعلظا طصعلئئ، وأذواصظا تط 
تحضغطعا، وآراؤظا ُطصارتئ طظ صئض رجال لط ظسمع بعط 
طظ صئض... تصرغئا شغ ضض تخرف شغ تغاتظا الغعطغئ... 
شظتظ ُطسغطر سطغظا طظ صئض سثد صطغض طظ افحثاص... 

الثغظ غمسضعن بالثغعط الاغ تاتضط بسصعل الساطئ".
والغعم، وبعجعد طترضات الئتث الدثمئ سطى اإلظارظئ 
وحرضات الاعاخض اإللضاروظغ تائع أشضارظا وتخرشاتظا، 
شإن أولؤك الثغظ غسسعن لطسغطرة سطى سصعل الساطئ 
بالسابص!  طصارظئ  جثا  ضئغرة  إطضاظغات  لثغعط  أخئح 
تاى إن التضعطات المظاثئئ تثحى أن تفصث السغطرة 
أطرغضا  خارجغئ  وزغر  صال  شسظثطا  خارجغئ.  سعاطض  سطى 
رغضج تغطرجعن: "إن روجغا صث صاطئ بالاثخض طسئصا 
شغ الةعلئ الصادطئ طظ اقظاثابات افطرغضغئ، وطظ أظه 
ق غعجث الضبغر طما غمضظ فطرغضا شسطه إلغصاف ذلك"، 
شإظه بئساذئ صث اسارف أن اقظاثابات تصعم سطى الاقسإ 

بالرأي السام، والثي تطعر اآلن لغاثطى تثود الثول.
إن بسخ المفضرغظ الشربغغظ غامظعن الاشغغر. تغث صال 
إرغك شروم: "ق غمضظظا أن ظةسض طظ الظاس سصقء طظ 
خقل جسطعط طقئمغظ لعثا المةامع. ظتظ بتاجئ إلى 
"إن  جضعطاضر:  وصال  الظاس"،  اتاغاجات  غقئط  طةامع 
ضض اإلحارات تثل سطى أن ظزاطظا الثي سفا سطغه الجطظ 
- والثي غثسعه الئسخ "الرأجمالغئ الضاربئ" - جغسعد 

تاى ترجط ضاربئ سالمغئ تعجعات بصاشغئ جثغثة".
إق أن الاعجعات البصاشغئ الةثغثة عغ بغظ غثغك وتثك 
ِيَن  َّ والسالط بأجمسه غتااجك. صال تسالى: ﴿لَْم يَُكِن ا
يَِيُهُم 

ْ
ٰ تَأ َّ نَي َح ْهِل الِْكَتاِب وَالُْمرْشِكنَِي ُمنَفكِّ

َ
َكَفُروا ِمْن أ

َرةً  فِيَها ُكُتٌب  َطهَّ ِ َفْتلُو ُصُحًفا مُّ َن ابَّ اْكَيَِّنُة * رَُسوٌل مِّ
 [جعرة الئغظئ: ١-٣] ﴾َقيَِّمٌة
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الثغمصراذغئ  إلى  الئسخ  شغه  غظزر  الثي  العصئ  شغ 
طظ  السثغث  شإن  الثقص،  إلى  الطرغص  أظعا  سطى 
سمغصغ الافضغر طظ الشرب غصعلعن إن الثغمصراذغئ صث 
"بصاشئ  إلى  صادت  أظعا  ضغش  وغضائعن  شحطعا،  أبئائ 
المساعطك" الاغ أدت إلى طرض الئحرغئ. شاسطغصات 
وزغر خارجغئ أطرغضا عثا افجئعع، رغضج تغطرجعن، 
أظعرت أظه تاى دولئ سزغمئ ضأطرغضا سرضئ لثطر 
السادغعن  افطرغضان  له  غاسرض  الثي  ظفسه  الاقسإ 

وذلك بثطص رغئات طخطظسئ.
شغعا  غظطعي  بصاشئ  بأظعا  المساعطك  بصاشئ  وُتسرَّف 
المساعى اقجاماسغ والصغط والظحاذات سطى اجاعقك 
لةائجة  والمرحح  المآلش  صال  تغث  والثثطات.  السطع 
ظعبض لطسقم، برغاظئ طاضةغض: "شغ تغاة المساعطضغظ 
ظتظ ظخئح طا ظساعطضه - ظفاغات خالتئ لقجاسمال 
طرة واتثة لغاط اجاثثاطعا وطظ بط رطغعا بسغثا"، وصث 
أدت سصعد طظ الاقسإ بسصطغئ المساعطك إلى "اظاحار 
تثرغةغ لعباء اإلتئاط"، وذلك تسإ جعن اف جضعطاضر، 
والثي صام باألغش تعالغ ١٠ ضاإ. تغث ضاإ: "وبما أن 
تغاة المساعطك تثور تعل المئالشئ الحثغثة برغئات 
طادغئ ذات طساعى طظثفخ واخطظاسغئ ق طسظى لعا، 
شعغ جرسان طا ُأتغطئ بالدةر، واقجاغاء. وذلك فن 
اإلظسان غةث ضض طا شغ التغاة غغر طبغر لقعامام وغغر 
اإلظسان  إن  تغث  المفاجأ،  بافطر  لغج  وعثا  ُطةج". 
المساعطك  بصاشئ  تصعم  بغظما  الثّقصئ،  بصثراته  غامغج 
بارضغج اإلظااج واإلبثاع بأغثي حرضات صطغطئ وضثمئ، 
وبالاالغ تتعغض أغطإ الئحر إلى طساعطضغظ جطئغغظ. 
وصث غطإ سطى الطسام "العجئئ السرغسئ" و"المحروبات 
الشازغئ" واآلن شإن طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ تحارك 
وتآغث اآلراء سعضا سظا تاى إظظا أخئتظا ق ظتااج إلى 
الازاعر بالافضغر سظ أظفسظا، والئحر اآلن طحشعلعن جثا 
باقجاعقك إلى درجئ أظعط ق غةثون وصاا فظفسعط أو 

لشغرعط. وق حغء طظ عثا عع تادث تضظعلعجغ.
شفغ سام ١٩٢٧م، صام بعل طازور، وعع طخرشغ طظ 
شغ  بحرح  ــروذرز،  ب لغمان  لثى  غسمض  جارغئ  وول 
أن  سطغظا  "غةإ  صائق:  عارشارد  شغ  لفسمال  طراجسئ 
إلى  اقتاغاجات  سطى  تسامث  بصاشئ  طظ  أطرغضا  ظظصض 
سطى  الظاس  تثرغإ  غةإ  الرغئات.  سطى  تسامث  بصاشئ 
الحسعر بالرغئئ، وبإرادة أحغاء جثغثة، تاى صئض أن 
أن  سطغظا  غةإ  ضاطض.  بحضض  طظعا  الصثغمئ  ُتساعطك 
رغئات  سطى  غةإ  تغث  جثغثة.  سصطغئ  تحضغض  ظسغث 

الحثص أن تطشى سطى اتاغاجاته".
وصث ضان لئعل طازور حرغك سمض ذو تأبغر ضئغر غثسى 
الظفسغ  المتطض  خاله  ضــان  ــثي  وال بغرظاغج،  إدوارد 
جغشمعظث شروغث. وصث أخئح بغرظاغج جغثا شغ الاقسإ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ  ـ 

تمّثد دور اإلطارات املحئعه يف الغمظ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

همم  لشحذ  الغربية  الضفة  جامعات  في  تنشط  الوعي  كتلة 
الصحيحة اإلسالم  أفكار  وبث  الطالب 

جط
طار

خرجئ طزاعرتان، سصإ خقة الةمسئ، شغ طثغظئ إدلإ، ظزمعما حئاب تجب الاترغر، اظططصئ إتثاعما طظ جاطع 
التسغظ، وافخرى طظ جاطع جسث، بسظعان: "غا وغض صعم غخماعن"، عافئ ضث خغاظئ الصادة لطشعذئ الحرصغئ وظادت 
بإغصاف اقصااال بغظ الفخائض، وضثلك خرجئ طزاعرة شغ طثغظئ أرغتا وأخرى شغ صرغئ شغطعن برغش إدلإ الةظعبغ. 
وشغ رغش إدلإ الحمالغ، خرجئ طزاعرات طمابطئ شغ طثغظاغ جطصغظ والثاظا، وبطثات جرطثا وضططغ وترطاظغظ، 
وصرغاغ دغر تسان وتطسادة، إضاشئ إلى طثغمات الضراطئ شغ طظطصئ أذمئ. بغظما دسئ وصفئ شغ طثغظئ إسجاز 
برغش تطإ الحمالغ، لفاح طسارك تصغصغئ ظخرة لطشعذئ، ورشدئ اقصااال بغظ الفخائض وذالئئ بإجصاط الصادة 
الماثاذلغظ. وخرج أعالغ طثغظئ تطئغسئ وبطثة الشظطع برغش تمص الحمالغ شغ طزاعرات ذالئعا شغعا الفخائض 
بفاح المسارك ظخرًة وتثفغفاً سظ الشعذئ الحرصغئ. وصال أتث المازاعرغظ شغ طثغظئ تطئغسئ لـ "بطثي ظغعز": الرغش 
الحمالغ لتمص وضسه طحابه لعضع الشعذئ الحرصغئ تظازره أغام ضأغام الشعذئ طا لط تاترك الفخائض، إلظصاذ 
الشعذئ والدشط سطى الظزام شغ ضض المثن البائرة. وأحار إلى أن الثول الداطظئ لمظاذص "خفخ الاخسغث" ضاذبئ 

وتسمض طظ أجض طخالتعا شصط.

حزب التحرير / والية سوريا
مظاهرات رفضا لالقتتال بين الفصائل والمطالبة بإسقاط القادة المتخاذلين

إبر إرجال ١٠٠٠ جظثي باضسااظغ آخر إلى طمطضئ آل جسعد باإلضاشئ إلى ١٦٠٠ جظثي صث تط إرجالعط جابصا، 
وغاط  الختغح،  المضان  شغ  عع  لغج  عثا  الئاضسااظغئ  الصعات  ظحر  أن  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  أضث 
باثطغط طظ واحظطظ سئر افظزمئ السمغطئ شغ السالط اإلجقطغ. وأوضح بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، غعم البقباء ٤ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠ حئاط/شئراغر ٢٠١٨م، بسظعان 
"أظععا اقجاشقل اقجاسماري لصعاتظا..."، أوضح أن الصعات الئاضسااظغئ صث تتعلئ طظ التثود الحرصغئ تغث 
تصاض العظث طسطمغ ضحمغر المتاطئ إلى التثود الشربغئ إلظصاذ الصعات افطرغضغئ طظ طصاتطغ الصئائض. وبغظما ُبتَّئ 
أخعات طسطمغ جعرغا وطغاظمار وشطسطغظ وضحمغر ذالئغظ المساسثة، غرجض تضام باضساان صعات باضساان 
إلى جاظإ الثطغئ الرئغسغئ فطرغضا شغ الثطغب وعع ططك آل جسعد فظه غمعل الترب الثطعغئ سطى المسطمغظ شغ 
الغمظ، وغسمض طع أطرغضا لطتفاظ سطى ذاغغئ جعرغا طظ اقظعغار صئض أن غظافخ المسطمعن. وأحار الئغان إلى 
أظه سظثطا غاسطص افطر بالاترغر، غخر الظزام الئاضسااظغ سطى اتارام التثود، أطا لاأطغظ المحارغع والعضاقت 
افطرغضغئ، شاجول المثاوف. وخاط الئغان طآضثًا: ظسط، المسةث الظئعي والضسئئ المحرشئ لعما التص شغ دطظا، 
ولضظ طاذا سظ المسةث افصخى المئارك؟! وضثلك أظعار دطاء المسطمغظ المسفعضئ بعمةغئ جغعش الضفر. 
بالاأضغث إن التاجئ المطتئ شغ عثا العصئ عغ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، بتغث تصاتض صعاتظا الحرغفئ وتصاض 

إلرضاء اهللا جئتاظه وتسالى، والفعز بالةظئ وتطئغئ ظثاءات المزطعطغظ.

النظام الباكستاني 
يسّخر جيش باكستان لخدمة مصالح أمريكا الصليبية



 السثد ١٧١  ٣افربساء ١٢ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٨ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ 

الاسعغقت  وضثلك  اإلغراظغ،  الثسط  سرض  افطرغضغئ 
المخرغئ طبض اجاماع التراك الةظعبغ شغ الصاعرة بجساطئ 
سطغ ظاخر طتمث جظئ ٢٠١٤، وأغداً الاسعغقت الطئظاظغئ، 
شصث وشرت بغروت لسطغ جالط الئغخ ططةأً وطظئرًا إسقطغًا 
ضان طتروطاً طظه شغ ُسمان طظث لةعئه إلغعا جظئ ١٩٩٤، 
بط وطع اظثقع ساخفئ التجم السسعدغئ جظئ ٢٠١٤ اظاصض 
الرغط  وسطى  افطعال...  سطغه  أغثصئ  الاغ  الرغاض  إلى 
بمتاولئ  اإلطارات  بثأت  شصث  آظفاً  صطظا  ضما  ذلك  طظ 
الاأبغر شغ جظاح الئغخ وظاخر... أطا لماذا بثأت بعثا 
الةظاح شطسئئغظ: افول: أظه غائظى السظش، والباظغ: خطفغاه 
تحضغض  وراء  ضاظعا  شصث  لقظةطغج  طعاقته  شغ  السابصئ 
جئعاه الصعطغئ وتسطغمه تضط جظعب الغمظ شأرادوا أن 
ُغتغعا شغ ذاضرته تطك التصئئ شغسغثوه إلغعا أو غصربعه 
ظعا له... وبسث بثء سمطغات الاتالش السربغ  طظعا شاتسَّ
شغ الغمظ سام ٢٠١٥ ظصطعه طظ السسعدغئ إلى اإلطارات 
تغث غصغط شغ "أبع ظئغ" تالغاً، وذلك أن الئغخ ضان 
تعالغ  طضث  شصث  فطرغضا  المعالغئ  الئقد  شغ  غاظصض 
جظاغظ (٢٠١٢ و٢٠١٣) شغ لئظان طثسعطاً طظ صئض إغران 
وبتماغئ تجبعا عظاك، بط اظاصض إلى السسعدغئ وطظ بط 
اجامالاه اإلطارات باسائار أظعا شغ الاتالش وظصطاه ضما 
ذضرظا آظفاً إلغعا تغث غصغط شغ أبع ظئغ وأتاذاه بعالئ 
طظ اقتارام... وطظ المسروف أن جالط الئغخ طاصطإ 
شصث ضان وقؤه لقظةطغج وعع رئغج الغمظ الةظعبغ بط 
شغ أوائض الاسسغظات اجامالاه أطرغضا وبصغ سطى عثا 
العقء وعع غاظصض بغظ الئقد المعالغئ فطرغضا، بط عع 
أن  غسائسث  وق  اجاصطابه  غتاولعن  اإلطارات  شغ  اآلن 
غاصطإ طرة أخرى وإن تثث شصث تاعتر افطعر بغظه وبغظ 
اإلطارات... سطى ضض، طعصفه أصرب إلى المةطج اقظاصالغ 
شصث أبظى سطغه: (شصث أسطظ ظائإ الرئغج الغمظغ افجئص، 
سطغ جالط الئغخ، تأغغثه وطئارضاه دسعة تحضغض "ضغان 
جظعبغ جغاجغ"، بسث غعم طظ تأغغث بقبئ طتاشزغظ 
سغثروس  سثن،  طتاشر  دسعة  جظعبغئ  طتاشزات  شغ 
الجبغثي، لاحضغض الضغان. وأضث الئغخ، شغ بغان تخض 
عثه  جغثسط  أظه  طظه  ظسثئ  سطى  الةثغث"  "السربغ 
الثسعة "بضض طا غمضظ"، وتث طثاطش الصعى السغاجغئ 
الةظعبغئ والحثخغات المساصطئ سطى "الافاسض اإلغةابغ 
طع عثه الثسعة، والثروج طظ تالئ اقظازار والقطئاقة 
واقتضالغئ تةاه طرتطئ جثغثة"... وجاء بغان الئغخ بسث 
غعم طظ اظدمام بقبئ طتاشزغظ، عط طتاشر أبغظ، 
الثدر السسغثي، وطتاشر لتب، ظاخر الثئةغ، وطتاشر 
الدالع، شدض الةسثي، إلى دسعة طتاشر سثن، سغثروس 
الةثغث  السربغ  جظعبغ"....  "ضغان  باحضغض  الجبغثي، 
٢٠١٦/٩/١٦)، وغحئعه شغ ذلك خاتئه سطغ ظاخر طتمث 
أخرى غرغث تضعطئ  غآغث اقظفخال وأتغاظاً  شعع أتغاظاً 
واتثة شغ الغمظ ولضظ باحاراذات غراعا! شطثى جآاله 
سظ التض شغ الغمظ ٢٠١٧/١٠/٤، أي صئض عئئ سطغ خالح 
ضث التعبغغظ ظعاغئ ٢٠١٧، صال (تحضغض تضعطئ وتثة 
وذظغئ تعاشصغئ. واجائساد السظاخر افجاجغئ الماسئئئ 
شغ الترب طظ الطرشغظ "التعبغغظ وتضعطئ عادي" طظ 
أي طظاخإ رجمغئ خقل المرتطئ اقظاصالغئ. جتإ السقح 
طظ ضض افذراف وافتجاب وتسطغمعا إلى وزارة الثشاع، 
واتثة  وتضعطئ  واتث  رئغج  إلى  بتاجئ  الغمظ  فن 
ووزغر دشاع واتث واقتاضام إلى خظثوق اقظاثابات شى 
وواضح  السربغ ٢٠١٧/١٠/٤.)  افعرام  المصئطئ...  المرتطئ 
طظ ضض عثا أن اإلظةطغج صث ظةتعا سظ ذرغص اإلطارات شغ 
الظفاذ إلى درجئ طآبرة شغ ضق الرجطغظ وجظاتعما، شطط 
غاثثوا اقظفخال أغثغعلعجغئ بابائ ق غاجتجتعن سظعا 
ضما ظحأ سطغه التراك الةظعبغ أخقً، بض وشص الزروف 

الاغ تتغط بعما.
٥- أطا جظاح تسظ باسعم شصث ضان جغاجغاً أغثغعلعجغا 
اظفخالغاً لطسزط... شأدرك اإلظةطغج أن أغئ تطعل ترضغئ 
شغ  غتاخروه  أن  شتاولعا  تةثي  ق  عغمظئ  أو  إغراء  أو 
صرار  دون  أي  ططاعغئ  بطرغصئ  الةئرغئ  باإلصاطئ  ُسمان 
رجمغ، وضان عع صث لةأ إلغعا فظعا ضاظئ تزعر سطى 
وشص  برغطاظغا  طع  تسغر  بأظعا  غسطط  لط  وضأظه  التغاد 
الثور المرجعم لعا! وسظ ذرغص سمقئعا شغ ُسمان تط 
تدغغص الثظاق سطى تسظ باسعم وشرض إصاطئ جئرغئ 
سطغه شغ طثغظئ خقلئ السماظغئ طثة ذعغطئ... وبعثا 
الاشغغإ الطعغض لرجض أطرغضا افول شغ التراك الةظعبغ 
شصث ضسفئ إلى تث طا الفخائض المعالغئ فطرغضا شغ 
الفرخئ  اإلطارات  ذرغص  سظ  اإلظةطغج  شاغاظط  التراك، 
ورضجوا الةععد إلغةاد تراك جظعبغ طعاز لةظاح باسعم 
شغ  ضالاعط  ووجثوا  الةظعب،  صدغئ  شغ  سطغه  غجاغث 
شغ  المسروشئ  الصغادات  طظ  شعع  الجبغثي،  سغثروس 
المخغر  تصرغر  ترضئ  طآجج  وعع  الةظعبغ،  التراك 
"تاط" اقظفخالغئ جظئ ١٩٩٦، ولصربه طظ جماسئ اإلظةطغج 
شصث سغظه الرئغج عادي ٢٠١٥/١٢/٧ طتاشزاً لسثن، وذلك 
بسث اظطقق ساخفئ التجم السسعدغئ (آذار ٢٠١٥) بأحعر، 
به،  اإلظةطغج  سمقء  بصئ  سطى  صعغاً  طآحرًا  ذلك  شضان 
وصث أتاذئ بسغثروس الجبغثي عالئ ضئغرة شغ سثن، 
لطمثغظئ وصث أساد إلغعا الضعرباء  ظاجتاً  شضان طتاشزاً 
وذرد السخابات المسطتئ، وتارب التعبغغظ، وظاعخ 
طصارتات طئسعث أطرغضا افطمغ ولث الحغت، ضض ذلك 
اإلطارات،  طظ  وطئاحر  سطظغ  وسسضري  طالغ  بثسط 
١٩٩٤وصائثًا  جظئ  افعطغئ  الترب  شغ  طصاتقً  ولضعظه 
طظثرذاً شغ الترضئ اقظفخالغئ طظث وصئ طئضر، وططاردًا 

طظ ظزام سطغ خالح التاضط شغ خظساء طظث طظفاه إلى 
جغئعتغ جظئ ١٩٩٤، ولضعظه ابظ طظطصئ الدالع، طرضج 
التراك الةظعبغ وبصطه، باإلضاشئ إلى ظةاتاته ضمتاشر 
لسثن وتربه ضث التعبغغظ، شصث احاثت إلغه افظزار 
شغ الةظعب ضحثخغئ جغاجغئ طرطعصئ تظاشج الصغادة 
الاارغثغئ لتسظ باسعم شغ التراك الةظعبغ... وسسضرغًا 
غسامث سغثروس الجبغثي سطى عاظغ بظ برغك طآجج 
صعات "التجام الةظعبغ" والثي غعخش سطى ظطاق واجع 
برجض اإلطارات شغ الةظعب (عاظغ بظ برغك الثي ظعر 
سطى الساتئ الغمظغئ ضمصاتض غعاجه التعبغغظ، بط سطى 
الساتئ السغاجغئ ضعزغر تفرضه الصعة اإلطاراتغئ، وذلك 
أبع  طظ  السثغ  الثسط  بفدض  المتصص  ظفعذه  بسئإ 
ظئغ، وأجج طا غسرف بصعات «التجام افطظغ»، وعغ 
المطغحغا المثسعطئ سطًظا طظ دولئ اإلطارات شغ جظعب 
شالجبغثي  وعضثا   ،(٢٠١٧/١١/٢ بعجئ  جاجئ  الغمظ... 
وبرغك ضان لعما حأن شغ الةظعب، ولضظ فظعما ضاظا شغ 
تضعطئ عادي ووقؤعا طضحعف لقظةطغج وعثه ق تعِجث 
لعما حسئغئ شغ الثسعة لطتراك الةظعبغ شضاظئ الثطعة 
افولى إخراجعما طظ تضعطئ عادي بطرغصئ تزعرعما، 
وخاخئ الجبغثي، سطى خقف صعي طع طسسضر عادي وطظ 
بط غطاش تعله الةظعبغعن لاحضغض التراك الةثغث وعضثا 

ضان...
ظغسان/أبرغض   ٢٧ شغ  الغمظغ  الرئغج  أخثر  لصث   -٦
سثن،  طتاشر  الجبغثي،  سغثروس  بإصالئ  صراًرا   ٢٠١٧
ووزغر الثولئ عاظغ بظ برغك، طع إتالئ افخغر لطاتصغص، 
وخرج اآلقف طظ الغمظغغظ شغ طزاعرة شغ طثغظئ سثن 
طظ  شخائض  وأسطظئ  عادي،  بصرارات  تظثغثا  الةظعبغئ 
التراك الةظعبغ شغ "إسقن سثن" ٤ أغار/طاغع ٢٠١٧ أظعا 
صررت تفعغخ سغثروس الجبغثي باحضغض ورئاجئ تضاض 
غاعلى إدارة وتمبغض الةظعب لاتصغص أعثاشه وتططساته، 
باإلضاشئ إلى تثعغطه بضاطض الخقتغات قتثاذ طا غطجم 
طظ اإلجراءات لاظفغث بظعد اإلسقن... وبسث أجئعع طظ 
تضطغش التراك الةظعبغ لطجبغثي باحضغض صغادة جغاجغئ 
إلدارة وتمبغض الةظعب، أسطظ الجبغثي سظ رئاجاه لعغؤئ 
رئاجئ المةطج اقظاصالغ الةظعبغ شغ طثغظئ سثن غعم 
١١ أغار/طاغع ٢٠١٧، وتسغغظ بظ برغك ظائًئا له، باإلضاشئ 
إلى سدعغئ ٢٦ حثخاً. وطظ باب المجاغثة سطى باسعم 
السابص  الةظعبغ  الغمظ  سطط  واضع  وعع  غثطإ  ضان 
الثمغج،  تطفجغعظغئ،  ضطمئ  شغ  الجبغثي،  (صال  بةاظئه 
واضسا سطط دولئ الغمظ الةظعبغ السابصئ، إظه بمعجإ 
"إسقن سثن الاارغثغ"، تط إظحاء "صغادة جغاجغئ جظعبغئ 
الةظعبغ"  اقظاصالغ  المةطج  رئاجئ  عغؤئ  تسمى  سطغا 
لرئغج  ظائئاً  جغضعن  برغك  بظ  عاظغ  أن  وأضاف 
المةطج باإلضاشئ إلى سدعغئ ٢٦ حثخاً، وأوضح أن 
"عغؤئ رئاجئ المةطج اقظاصالغ الةظعبغ تاعلى اجاضمال 
الةظعبغ،  اقظاصالغ  المةطج  عغؤات  تأجغج  إجراءات 
وإدارة وتمبغض الةظعب داخطغا وخارجغا"... CNN بالسربغئ 
٢٠١٧/٥/١١)، وبعثا شصث أخئتئ لطجبغثي وبظ برغك وطظ 
خطفعما اإلطارات/اإلظةطغج خقتغات تحضغض صغادة الةظعب 
بالضاطض، شمتاشزع المتاشزات عط طظ تسغغظ الرئغج 
الغمظغ، أي أظعط طظ رجال الثائرة اإلظةطغجغئ شغ الغمظ، 
اقظاصالغ  المةطج  أسداء  طظ  الصغادات  باصغ  وضثلك 
شعط طظ طآغثغه، بض اجاطاع أن غدط لمةطسه بسخ 
رجاقت جظاح باسعم طبض سطغ السسثي وظاخر الثئةغ 
تاى وإن ضان إلى تغظ، شإذا اظضحفئ التصغصئ خرجعا أو 
ُأخرجعا، وصث غضعن ذرغصاً قجاصطابعط، شظاخر الثئةغ 
وشغ ظض "تشغغإ" باسعم سظ الساتئ شصث أخئح طآغثًا 

بحضض طئضر لطجبغثي!
اقظاصالغ  لطمةطج  التاجمئ  حئه  السغطرة  وبعثه   
واطاقضه  سثن،  شغ  الجبغثي  سغثروس  برئاجئ 
شغ  برغك  بظ  بصغادة  ظسئغاً  ضئغرة  سسضرغئ  لصعات 
وبالافاف  طأرب،  وشغ  بض  أخرى،  جظعبغئ  طتاشزات 
الجبغثي،  سغثروس  صغادة  تعل  المتاشزات  طتاشزغ 
وضثلك تأغغث صثاطى رجال "دولئ الةظعب" جابصاً طظ 
أسطظ  الثي  الئغخ  جالط  سطغ  طبض  "اقحاراضغغظ" 
وتغاره  الفدطغ  ذارق  وتأغغث  طئضرًا،  لطجبغثي  تأغغثه 
الصئطغ  وضسه  إلى  المداشئ  اإلجقطغئ  الخئشئ  ذي 
الصعي شغ أبغظ، ووصعف دولئ اإلطارات إلى جاظئه طالغًا 
وجغاجغاً وسسضرغاً، غضعن اإلظةطغج صث تسمعا طسألئ 
الجبغثي  سغثروس  سمغطعط  تعل  الةظعبغ  التراك 
بثرجئ ضئغرة. وإذا طا اجامرت الزروف السغاجغئ سطى 
خاخئ وجعد بصض اإلطارات شغ الةظعب  سطغه،  طا عغ 

شإن عثه السغطرة طرحتئ لقجامرار.
٧- أطا أطرغضا شصث أدرضئ تأخرعا، وأظعرت اظجساجعا، وطا 
غحغر إلى اظجساج أطرغضا طظ تحضغض المةطج اقظاصالغ 
(وجه  لطمةطج  الحغت  ولث  الثولغ  طئسعبعا  طظاعدئ 
المئسعث افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت لمتاشر 
سثن المصال سغثروس الجبغثي، رجالئ "تعثغث واضتئ" 
قظفخال  اظاصالغ  طةطج  تحضغض  إسقظه  خطفغئ  سطى 
الغمظغ  المحعث  وظصض  طّططع.  طخثر  تسإ  الةظعب، 
سظ طخثر طططع أن ولث الحغت الاصى الجبغثي طعجعا 
الامسك  سطى  إخراره  تال  شغ  واضتئ  تعثغث  رجالئ 
الغمظغئ  الرئاجئ  رشداه  والثي  أسطظه،  الثي  بالمةطج 
وطةطج الاساون الثطغةغ وجماسئ التعبغ وضبغر طظ 
داخض التراك الةظعبغ، وأظه شغ تال تمسضه "الجبغثي" 
جغثرجه  الثولغ  افطظ  وطةطج  الماتثة  افطط  شإن 

وأسغث اساصاله طرة أخرى شغ السام ظفسه. وعضثا أخئح 
اقظفخالغ باسعم رطجًا ضئغرًا لطتراك الةظعبغ لةععده 
التبغبئ وتألغئه صثاطى السسضرغغظ والصئائض والظاحطغظ 
ضث التضعطئ المرضجغئ شغ خظساء، وترجغثه المطالإ 
اقظفخالغئ وتسمغصعا، وبارتئاذاته بأطرغضا وتطصغه الثسط 
اإلغراظغ شصث ضاظئ خطعاته تاسط بالترضئ الماسارسئ، 
شحضض باسعم المةطج افسطى لطتراك الةظعبغ وأخئح 
رئغساً له (غمبض المةطج افسطى لطتراك السطمغ لاترغر 
الةظعب الفخغض الرئغسغ لطتراك الةظعبغ الثي غدط 
أغدا شخائض طظ بغظعا العغؤئ العذظغئ السطغا قجاصقل 
واجاسادة  لاترغر  افسطى  العذظغ  والمةطج  الةظعب، 
واتتاد  الةظعبغ،  الثغمصراذغ  والاةمع  الةظعب،  دولئ 
حئاب وذقب الةظعب... وتسائر طتاشزئ الدالع إتثى 
ظئ.  الةجغرة  وظحاذا...  جثعظئ  التراك  طظاذص  أضبر 
خراتئ  باسعم  تخش  ضاظئ  طعاصع  وعظاك   (٢٠١١/٣/٣
بالسمغض اإلغراظغ ضما جاء شغ طعصع "عظا سثن ٢٠١٦/٩/١٣"، 
وعضثا شإن التراك الةظعبغ بصغادة تسظ باسعم الثي 
تشثى سطى الاعمغح عع ترضئ جغاجغئ ارتئطئ بالثسط 
افطرغضغ المئضر، وأخئح ظعاًة غمضظ فطرغضا السمض طظ 
خقلعا لطظفاذ إلى الغمظ طظ جعئ الةظعب أغداً، وضاظئ 
الترضات والفسالغات واإلضرابات الاغ غصعم بعا التراك 
وطرضجعا طثغظئ الدالع، سطى الرغط طظ أن تسظ باسعم 
تدرطغ طظ المضق، ولط غضظ طظ الدالع، ضاظئ ضض 
تطك الترضات بمبابئ الاثرغإ لعثه الفؤئ سطى افسمال 
السغاجغئ، ولط تضظ تضعطئ خظساء شغ الئثاغئ ترى طظ 
ضاظئ  سطغعا  الئارزة  افسمال  فن  خطعرة  الترضئ  عثه 
جغاجغئ، ولثلك ضاظئ تضافغ باساصال رطعزعا ضتسظ 
باسعم، وأتمث بظ شرغث، وسطغ الشرغإ، وسطغ طظاخر، 

لفارات، بط تططص جراتعط.
٣- شرجال أطرغضا شغ التراك الةظعبغ صث تثصعا شضرة 
وتخطئعا  أغثغعلعجغئ،  لعط  أخئتئ  الاغ  اقظفخال 
سطغعا، وأطا اآلخرون الثغظ اظةرشعا طع ظحاذات التراك 
الةظعبغ الثي غشثغه الاعمغح، شئسدعط طظ الظحطاء 
المتطغغظ، وآخرون واصسعن تتئ تأبغر اإلظةطغج ورجالعط 
شغ الغمظ، وأطبال عآقء ضاظعا تارًة طع العتثة، وتارة 
طع اقظفخال، ولط غضظ اقظفخال أغثغعلعجغاعط، شضاظئ 
التضعطئ شغ خظساء تسافغث طظ عآقء سظ ذرغص تمغغع 
شضرة اقظفخال الاغ غامتعر تعلعا سمقء أطرغضا، وضاظئ 
تجج بئسخ رجالعا بغظعط لثات الشرض... وضما صطظا شطط 
تضظ تضعطئ خظساء ترى طظعط خطعرة، ولضظ سظثطا 
ورائه  وطظ  خظساء  شغ  خالح  الرئغج  لتضعطئ  تئغظ 
اإلظةطغج أن عثه الترضئ خارت تضاسإ زخماً ططمعجاً، 
شغ  أطرغضا  سمقء  وأن  خاخئ  تاخاسث  طثاذرعا  وأن 
خثارة التراك، شصث أخثت الثولئ شغ خظساء وطسعط 
اإلظةطغج وأتئاسعط اإلصطغمغعن بالاساطض طع عثه الترضئ 
بحضض جثي قتاعائعا، خاخئ وصث بثا أظعا باتئ سخغًئ 
سطى اقجاؤخال شغ ظض المحاسر الماظاطغئ شغ الةظعب 
تاطعر  "اإلظةطغجغئ"  اقتاعاء  خطئ  وضاظئ  بالاعمغح، 
جادة  طتاوقت  شمظ  الةظعبغ،  التراك  تطعر  تسإ 
لقخاراق إلى المقتصئ الاغ ق تضافغ باقساصال بض إلى 
السظش... واجامر ذلك إلى أن دخطئ اإلطارات برًا بةغحعا 
أحثعا  بطشئ  بط  السربغ  الاتالش  شغ  ضعظعا  طساشطئ 
بسث طصاض خالح تغث أخئح ظفعذ برغطاظغا شغ الحمال 
ضسغفاً وخحغئ طظ الفراغ إذا ظةح التعبغعن شغ بسط 
ظفعذعط شغ الحمال ولثلك بثأت تفضر بحضض جثي شغ 
أن غضعن لعا صعة شغ الةظعب تضعن سظثعا ورصئ ضشط 
لغضعن لعا وجعد شغ تضط الغمظ شإن لط تساطع، شسطى 
افصض شغ الةظعب، ولثلك بثأت الافضغر بةث شغ ترضغج 
تسامث  تضظ  لط  وأظعا  وبثاخئ  الةظعب  شغ  لعا  ظفعذ 
ضطغاً سطى عادي سطى اسائار أن السسعدغئ طعغمظئ سطغه، 
وعضثا اعامئ بعثا افطر سظ ذرغص اإلطارات باإلضاشئ 
إلى بثء صعات الرئغج الغمظغ السابص سطغ خالح الثي 
صاطه التعبغعن شغ ظعاغئ السظئ الماضغئ غعم ٢٠١٧/١٢/٤ 
تسعد إلى الةظعب وتخطش بةاظإ صعات اإلطارات شغ 
صاال التعبغغظ. وصث "أضث طخثر تضعطغ غمظغ أن ذارق 
خالح ابظ أخ سطغ خالح طعجعد شغ سثن تتئ تماغئ 
الصعات اإلطاراتغئ، وذضرت طخادر دبطعطاجغئ أن اإلطارات 
تئثل جععدا ضئغرة طظ أجض رشع السصعبات المفروضئ 
سطى أتمث ابظ سطغ خالح طظ أجض لسإ دور جغاجغ 
وصث   (٢٠١٨/٢/٥ الغمظغ  تاغمج  ظاس  (طعصع  طساصئق"... 
خرح صائث صعات المةطج اقظاصالغ الةظعبغ سغثروس 
إلى  وجظصش  خالح  ذارق  جظثسط  (إظظا  صائق:  الجبغثي 
جاظئه شغ الحمال وشغ ضاشئ افراضغ تاى تترغر خظساء 
بحضض ضاطض... ٢٠١٨/١/٣٠ شراظج ٢٤)، شمسظى ذلك أن 
برغطاظغا تطسإ لسئئ شغ الةظعب وتسجز ظفعذعا بسمقئعا 
الترس  صعات  شغ  الماظفثغظ  خالح  سطغ  أصارب  طظ 
الةمععري الغمظغ، وتجب المآتمر السام، وضاظئ صعات 
اإلطارات  أن  سطماً  اإلطارات،  طظ  طثسعطئ  اقظفخالغغظ 
تحارك بصعات جعغئ وبرغئ، والسسعدغئ تحارك شصط 

بصعات جعغئ.
٤- وعضثا بثأت برغطاظغا تظحط شغ الةظعب سظ ذرغص 
اإلطارات قخاراق التراك الةظعبغ افخطغ أو تعمغحه 
بخظع تراك جثغث غاخثر الساتئ... وصث بثأت اإلطارات 
أن  طظ  الرغط  سطى  وذلك  الئغخ  جالط  سطغ  بةظاح 
برغطاظغا ضاظئ تثرك تةط المتاوقت افطرغضغئ لثسط 
المتاوقت  تطك  وطظ  ظاخر،  وسطغ  الئغخ  جالط  سطغ 

تامئ: واصع التراك الةظعبغ وتئسغاه
ضمظ المسرصطغظ لسمطغئ السقم شغ الغمظ وتظفغث الصرار 
٢٢١٦ الخادر تتئ الفخض السابع، وجغاط الاساطض طسعط 
ضالتعبغغظ وخالح باسائارعط "طامردغظ".... روجغا الغعم 
شدشطئ  افطر  تثارضئ  أطرغضا  أن  وغئثو   ،(٢٠١٧/٥/١٤
سطى ُسمان إلذقق جراح باسعم، وبسث أن أذطص جراته 
أخث تسظ باسعم بالاترك الصعي المظاعخ لطمةطج 
ضئغر  طزعر  شغ  اإلطارات  دولئ  دسماه  الثي  اقظاصالغ 
لطخراع افظةطع-أطرغضغ سطى الغمظ، وظعر أن تترضاته 
بثسط جسعدي واضح، شصث ُسصث تتئ جمسعط وبخرعط 
المآتمر افول لمةطج التراك البعري بصغادته شغ طثغظئ 
دولئ  سثن ٢٠١٧/٨/١٧ ضط جامائئ طظ أتئاسه، طاعماً 
بغان  شغ  جاء  وصث  الغمظ...  جظعب  باتاقل  اإلطارات 
اجاشقل تماس حسئظا  صاذساً  المآتمر: (ظرشخ رشداً 
قظاجاع  ساذفغاً  سطغه  والاأبغر  افضاذغإ  وضت  الةظعبغ 
الحسئغئ  اإلرادة  سضج  السغر  بط  وطظ  حسئغ  تأغغث 
لطةظعب... ظآضث أن الجسغط تسظ باسعم رئغج المةطج 
افسطى لطتراك البعري غسائر الجسغط والرطج الةظعبغ الثي 
ظساج وظفاثر شغه... إن طا غةري اْلَغْعَم شغ الةظعب طظ 
جئاق طتمعم بغظ صعى خارجغئ ضثولئ اإلطارات السربغئ 
وخغراته  الةظعب  طظاشث  سطى  تساتعذ  أخئتئ  الاى 
وتاتضط بمخغر حسئظا وتعجعاته بط تأتغ لامظح بطئ 
طمظ اتثثتعط أتئاساً لعا صطغقً طظ الفاات التصغر... سثن 
الشث ٢٠١٧/٨/١٧)، أي أن جماسئ باسعم تظاخإ اإلطارت 
وجمى  الغمظ،  طظ  بالثروج  وتطالئعا  السطظغ  السثاء 
الثغظ  اإلطارات  بـ"أتئاع  الجبغثي  جماسَئ  باسعم  طآتمُر 

تمظتعط صطغقً طظ الفاات"...
بط ضان المآتمر الباظغ لةماسئ باسعم الثي اظسصث شغ 
٢٠١٧/١١/١١ وصث جاء شغ بغان المآتمر الباظغ الثااطغ 
سثن  شغ  سصث  الثي  لئاسعم  البعري  التراك  لمةطج 
دول  "ظثسع  طظه  ظسثئ  سطى  الةثغث  السربغ  وتخض 
طع  بظثغئ  المئاحر  لطتعار  السربغ  بالاتالش  غسمى  طا 
طظ  صعاتعا  ضض  جتإ  بسث  لطتراك  افسطى  المةطج 
اقجاماسغئ  الراوابط  سطى  ترخظا  طآضثغظ  أراضغظا 
غرأجه  الثي  المةطج  ووخش  بغظظا"...  الاغ  والثغظغئ 
باسعم الاتالش بـ"دول اتاقل" وتابع "ظآضث سطى تصظا 
الضاطض شغ الاساطض طع اقتاقل بضاشئ الطرق والعجائض 
المحروسئ شغ الجطان والمضان المظاجئغظ وشصا لمخالتظا 
العذظغئ" وحثد الئغان سطى "أن أي طفاوضات أو تطعل 
تسابظغ الصدغئ الةظعبغئ وطمبطعا الحرسغ لظ غضاإ له 
الظةاح وذلك فن الممبطغظ الحرسغغظ عط طظ صاد التراك 
طظث غعطه افول ولغج طظ خطصاعط الخثشئ أو خظسعط 
المال أو اجاظسثعط اقتاقل افجظئغ"... (السربغ الةثغث 
٢٠١٧/١١/١١) والئغان وإن تضطط سظ الاتالش السربغ لضظه 
بتماغئ  سصث  المآتمر  فن  اإلطارات  ضث  أجاجاً  طعجه 

جسعدغئ!
وسطغ  الئغخ،  جالط  سطغ  عجغمئ  بسث  والثقخئ:   -٨
سطى  خالح  سطغ  واجاغقء   ١٩٩٤ جظئ  طتمث  ظاخر 
الةظعب  أعض  وتعمغح  الةظعبغ  الغمظ  طصثرات 
تسئإ  شصث  الةظعب...  سسضر  طظ  الضبغر  واضطعاد 
ضض عثا شغ ظحعء ترضات طسارضئ طاسثدة طظث ذلك 

الاارغت تاى الغعم... وأبرزعا بقث ترضات:
- التراك الةظعبغ جظاح سطغ جالط الئغخ وعع طاصطإ: 
برغطاظغا  غعاشص  وتارة  وسمقئعا،  أطرغضا  طع  تارة 

وسمقءعا...
- التراك الةظعبغ جظاح تسظ باسعم وعع طثسعم طظ 

أطرغضا وسمقئعا وخاخئ إغران...
طظ  طثسعم  وعع  الجبغثي  جظاح  الةظعبغ  التراك   -

برغطاظغا وسمقئعا وخاخئ اإلطارات...
- وضما بغَّظا أسقه شصث ألصغظا الدعء سطى أعط طعاصفعا 
أن  المآلط  لمظ  وإظه  الةارغئ...  الغمظغئ  الصداغا  تةاه 
صداغاظا غسئث بعا الضفار المساسمرون بأدوات خثئئ 
طظ بظغ جطثتظا! شُاسفك دطاؤظا شغ الغمظ وغغر الغمظ 
لمخطتئ الضفار بأدوات طتطغئ... وظسغ عآقء أو تظاجعا 

أطعرًا لع سصطععا لئضعا دطاً طظ جعء طا شسطعا:
غرضظ  أن  سظ  جازطاً  ظعغاً  ظعى  صث  السجغج  الصعي  شاهللا 
ِيَن َظلَُموا  َّ المسطط إلى الضفار الزالمغظ ﴿َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا
َاَء ُعمَّ َال  ِ ْو

َ
ِ ِمْن أ ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن ابَّ َ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: «َلَزَواُل 
ٍ» وأخرجه ابظ  ِل ْ ِل َرُجٍل ُم ْ َقْ ِ ِم ُن َعَلى هللااَّ ْنَا َأْهَ الدُّ
سساضر شغ طسةمه وصال عثا تثغث تسظ، شضغش وعغ 
ُتجعص لمخطتئ الضفار المساسمرغظ؟! إظعا لةرغمئ شعق 
ِ وََعَذاٌب  ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد ابَّ

َ
ِيَن أ َّ الةرغمئ ﴿َسُيِصيُب ا
َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾.

وطع ذلك شإن الغمظ الاغ وخفعا رجعل اهللا  بئطث 
اإلغمان والتضمئ ق تثطع طظ رجال طآطظغظ خادصغظ 
غرضظعن  الثغظ  فولؤك  بالمرخاد  جغصفعن  طثطخغظ 
لطضفار المساسمرغظ... وجغسغثون الغمظ بإذن اهللا دار 
إجقم تسازض براغئ اإلجقم شغ خقشئ راحثة تسغث لعا 
السجة شاضعن ضما صال  شغما أورده الئثاري شغ ختغته 
ْ َأْهُل  َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه َسْظ الظَِّئغِّ : «أََتاُك
ُة  َ ْ ِ اٍن َواْل َ َ اُن  َ ًا اإلِْ ُ ُقُل ْ َأَرقُّ َأْفِئَدًة َوَأْلَ ِ ُه َ اْلَ

 «اِنٌَة َ َ
الباطظ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ

٢٠١٨/٠٢/٢٤م



افربساء ١٢ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٨ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٧١

وجائض  "أسطظئ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٨/٢/٢٢م)  ١٤٣٩عـ،  اآلخرة  جمادى   ٦ الثمغج،  ظغعز،  (بطثي  طعصع  ظحر 
إسقطغئ روجغئ، أن ذائرات تربغئ روجغئ تثغبئ الخظع، وخطئ إلى جعرغا لطاةربئ، صئض تسطغمعا إلى صعات 
جقح الةع الروجغ. وظصطئ وضالئ "جئعتظغك" الروجغئ سظ وضالئ افظئاء الروجغئ (رغضج) صعلعا، إظه "وخطئ 
وأربع  جع-٣٥  ذراز  طظ  طصاتقت  أربع  طع  جعرغا،  شغ  السسضرغئ  تمغمغط  صاسثة  ططار  إلى  جع-٥٧  ذائرة 
طصاتقت صاذشئ طظ ذراز جع-٢٥ وذائرة اإلظثار المئضر أ-٥٠". وأضثت "جئعتظغك" أظه لط غخثر بغان تعل ذلك 
سظ أي طخثر رجمغ، بغظما أسطظئ طخادر إسقطغئ سظ وخعل ٩ ذائرات جثغثة إلى صاسثة تمغمغط شغ الغعطغظ 
الماضغغظ. وأحارت إلى أن ذائرة "جع-٥٧" الاغ تظامغ إلى الةغض الثاطج طظ المصاتقت، ق تجال صغث اقخائار 
ولط تثخض الثثطئ الفسطغئ شغ الصعات الةعغئ الروجغئ. وأضاشئ أن ذائرة "جع-٥٧" أظةجت رتطاعا الةعغئ 
افولى شغ غعم ٢٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٠، وُغاعصع أن تئثأ الصعات الةعغئ الروجغئ اجاقم طصاتقت الةغض 
الثاطج خقل السام التالغ أو السام المصئض ٢٠١٩. وتصثم روجغا الثسط السسضري القطتثود لصعات الظزام، 
لصمع البعرة الحسئغئ شغ جعرغا، ضما حارضئ روجغا بالمسارك بحضض طئاحر وصاطئ اآلقف طظ السعرغغظ، بصخش 

ذائراتعا التربغئ، شغ طسزط المثن والمظاذص السعرغئ".

جغةسض لتماس طئررا لطاظازل وعع ورصئ دأبئ تماس 
سطى اجاسمالعا وبرسئ بعا تاى أوجثت لعا رأغا ساطاـ 
والظزام شغ افردن صث خرح شغ أضبر طظ طظاجئئ بأظه 
لظ غساطغع أن غاتمض ضطفئ الصدغئ الفطسطغظغئ وتثه، 
والظاس شغ افردن، سطى تث زسمه، لط تسث تتامض، طا 
غئرر له المجغث طظ الاظازل والافرغطـ. أطا سراب غععد 
السغسغ شق أظظ أن لثغه طحضطئ طع أي حغء إق طع 
(إن  صالعا:  تغظ  غععد  خثق  ولثلك  وتمطاه  اإلجقم 

السغسغ عثغئ اهللا طظ السماء لغععد)!
وإذن شإن أطرغضا تثرك أن أي تض جافرضه أو تططئه 
تسعغصه  غةإ  غجة  دولئ  طحروع  أو  الصرن  خفصئ  شغ 
سطى الظاس وإصظاسعط به، وق غضعن ذلك إق بالادغغص 
سطغعط شغ طساغحعط وأصعاتعط تاى غخئح أطر السغاجئ 
وطحارغسعا خطش ظععرعط بض تةسض جض عمعط افضض 
بالصعة  غآخث  ق  طا  طصعلئ  سطى  تراعظ  شعغ  والحرب، 
غتااج إلى صعة أضئر؛ شسقح التروب داخض الئطث العاتث 
جقح صثر تمرر شغه طحارغسعا، وجقح اإلشصار والاةعغع 
جقح صثر تمرر شغه طحارغسعا أو سطى افصض عضثا ظظعا، 
ولضظ ظظعا عثا جغردغعا؛ شإن افطئ لغسئ ضأظزماعا 
ق  اإلجقم  خظسعا  الاغ  والمحاسر  افشضار  وإن  سمغطئ، 
تجول ضئصسئ زغئ قطسئ بعبعا، شما زالئ افطئ تسائر 
وأي  جثوره،  طظ  صطسه  غةإ  غرغئا  جسما  غععد  ضغان 
اتفاق بغظ التضام وغععد لع صثر أن غةري سطغه اجافااء 
وجمسئ له الاعاصغع ربما ق غعصع سطغه إق التضام وبسخ 
طظ الماظفسغظ، وتاى طظ حارضئ افطئ شغ خظاساعط 
افطئ  شإن  طسطتئ  وغغر  طسطتئ  إجقطغئ  ترضات  طظ 
شتطط  تظازلعا،  أو  شرذعا  عط  إن  تطفزعط  طا  جرسان 
افطئ  جسط  غصئطه  تاى  غععد  ضغان  باسعغص  أطرغضا 
عع تطط ذعباوي؛ شسضعت افطئ آت طظ ضسفعا وصطئ 
تغطاعا ولغج طظ صئغض الاثاذل أو الثغاظئ، وإذا ساد لعا 
جططاظعا - وعع صرغإ إن حاء اهللا - شسعف تصاطع ضغان 
ُهْم يََرْونَُه بَِعيًدا  غععد طظ جثوره وطظ خطفه أطرغضا. ﴿إَِغّ

 ﴾َونَرَاهُ َقِريًبا 

طتاض  طست  ضغان  إق  عع  طا  غععد  وضغان  لفطئ  ططك 
طشاخإ فرض المسطمغظ وبروتعط وق غةعز الاظازل 
سظ ججء طظ بروات المسطمغظ لخالته شدق سظ حراء 

عثه البروة طظه وبأطعال افطئ المضطعطئ!
التثود  ترجغط  اتفاصغات  أضاظئ  جعاء  اقتفاصغات  عثه 
صئرص  ولمتاطغ  غععد  لضغان  بمعجئعا  طظح  والاغ 
اإلجقطغئ تصعصا عغ طظ أطعال افطئ وتاى اتفاصغات 
حراء عثا الشاز طظعط عغ اتفاصغات باذطئ ق تطجم افطئ 
ولظ تضعن جئئا شغ صئعل افطئ لضغان غععد والاطئغع 
طسه وعع طا غسسى الظزام المخري إلبراطه طظ خقل 
الثاص  الصطاع  خقل  طظ  تمئ  الاغ  الخفصئ  تطك 
وأحاد بعا الظزام، وتاول إسقطغعه إخراجعا طظ الطابع 
افطر  إظعار  طتاولغظ  الاةاري،  الطابع  إلى  السغاجغ 
سطى أظه طخطتئ اصاخادغئ لمخر تةسطعا طرضجا لططاصئ 
شغ المظطصئ، شغ طتاولئ لاسعغشعا لثى سعام الظاس 
الراشدغظ لضغان غععد وضض طا غمئ له بخطئ، افطر الثي 
سئر سظه جابصا ظاظغاعع رئغج وزراء غععد (إن طحضطاظا 
لغسئ طع التضام بض طع الحسعب)، شمتاولئ إخراجعا 
طظ الطابع السغاجغ عع طظ صئغض الاروغب لطاطئغع طع 

الحسعب شالتضام ططئِّسعن أخق.
إن عثه اقتفاصغئ وشعق ضعظعا تسطغ لغععد طا ق غةعز 
لعط أخثه طظ أطعال افطئ شإظعا تمظتعط اطاغازا ذعال 
جظعات السصث وتسطغعط أشدطغئ ضعظعط طظاةغ الطاصئ 

وتربط أطظعط بأطظ المظطصئ ضطعا.
وضأظغ بما غتثث اآلن وطا جئصه طظ اتفاصغات ترجغط 
وخظاشغر  تغران  ججغرتغ  دخعل  طظ  تقه  وطا  التثود 
تتئ إدارة تضام آل جسعد، عع ججء طظ خفصئ الصرن 
الاغ ربما تعثف إلى الاطئغع الضاطض طع ضغان غععد، أي 

تطئغع الحسعب، وعثا طا لظ غضعن إن حاء اهللا
غا أعض الضظاظئ! عثا عع واصع عثه البروة الاغ غعثرعا 
الظزام شعغ بروتضط وتص أخغض طظ تصعصضط ضفطه لضط 
الحرع ولط غاظازل سظه تضاطضط شصط بض جسعا لحرائه 
وإطضاظغاتعا  بإطضاظعا  طظ سثوضط وبأطعالضط!! وطخر 
وبتثودعا الدغصئ تطك تساطغع تصا أن تخئح طرضجا 
لططاصئ لع اجاسادت طا عع طظ تصعا وطا عع طمطعك لعا 
شسق طظ أغثي سثوعا، وعثا غتااج لصغادة جغاجغئ واسغئ 
تصعدضط، تمطك بثغق غتغغضط، وعط بغظضط تسرشعظعط؛ 
تالضط  غخطح  طا  طسعط  شاتمطعا  الاترغر،  تجب  حئاب 
تظحر  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  خغرضط  لضط  وغسغث 
الرتمئ بغظضط وتسغث لضط سجضط وترعإ بضط سثوضط، 
وتغظعا لظ غةرؤ غععد أو غغرعط سطى المساس بما عع 
طمطعك لضط عثا لع بصغ شغ أرض شطسطغظ غععد أخق، 

الطعط اجسطه صرغئا واجسطظا طظ جظعده وحععده.
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبّ

َ
﴿يَا ك

  ﴾يُْحيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

الظزام املخري غفرط يف تصعق افطئ
بط غحرتغعا بأطعال أعض الضظاظئ وغئغسعط الععط

اقبظغظ  ــعم  غ غــعــعد،  ضغان  إســقم  وجــائــض  أشـــادت 
بـ  وخفاعا  اتفاصغئ  تعصغع  تط  أظه  ٢٠١٨/٢/١٩م، 
"الاارغثغئ" بغظ  ضغان غععد وطخر، بمعجئعا شإن حرضئ 
"دغطغك" الاابسئ لضغان غععد طالضئ تصطغ الشاز "لغفغاتان" 
و"تمار" وصسئ طع حرضئ "دولفغظعس" المخرغئ اتفاصغئ 
لاعشغر الشاز الطئغسغ طظ ضغان غععد لمخر لمثة ١٠ 
جظعات بصغمئ ١٥ ططغار دوقر، وبمعجإ اقتفاصغئ جغعشر 

ضغان غععد لمخر ٦٤ ططغار طار طضسإ طظ الشاز.
خقل السظعات افخغرة ظعرت اضاحاشات ضثمئ جثًا 
لطشاز الطئغسغ شغ طظطصئ حرق الماعجط جسطاعا طظ 
 ٢٠١٠ طارس  شفغ  السالط؛  شغ  الاظصغإ  طظاذص  أعط 
عغؤئ المسح الةغعلعجغ افطرغضغئ صالئ إن اتاغاذغات 
حرق الماعجط تخض إلى ١٢٢ ترغطغعن صثم طضسإ 
طظ الشاز الطئغسغ، وتالغاً بسخ الاصثغرات ترشع الرصط 
أسطظئ   ٢٠٠٩ "شغ  وأوضتئ:  ترغطغعن.   ٢٢٧ إلى 
تصض   ٢٠١٠ وشغ  تمار،  غاز  تصض  اضاحاف  (إجرائغض) 
لفغبان، وغئطس طةمعع اتاغاذغ التصطغظ ٢٥ ترغطغعن 
اتاغاذغ  إن  صالئ  الــثراجــات  إتــثى  طضسإ.  صــثم 
وشغ  ساطاً،   ١٥٠ لمثة  اجاعقضعا  غضفغ  (إجرائغض) 
٢٠١١ أسطظئ صئرص اضاحاف تصض أشرودغئ بمثجون 
وتثعا تصثر  البقبئ  صثم، عثه التصعل  ترغطغعن   ٢٧

صغمئ اقتاغاذغ بعا بـ٢٤٠ ططغار دوقر".
 واصع افطر، وتسإ تثود جاغضج بغضع المجسعطئ، شإن 
تصطّغ لفغبان وأشرودغئ أصرب إلى طخر، تغث غئسثان 
١٩٠ ضغطعطارًا سظ دطغاط، بغظما غئسثان ٢٣٥ ضغطعطارًا 
طظ تغفا، أطا تصض حمحعن الثي أسطظ سظه ضغان غععد 
شغ ٢٠١٢، شعع غئسث سظ دطغاط ١١٤ ضغطعطارًا شصط، 
شسطغا  تط  وصث  ضغطعطارًا،   ٢٣٧ تغفا  سظ  غئسث  بغظما 
الافرغط شغ عثه التصعل وطا تدثه طظ بروة طظ صئض 
المآصئ  المخري  الرئغج  وصع  تغث  المخري،  الظزام 
تغظعا سثلغ طظخعر اتفاصغئ طع رئغج صئرص شغ ١٢ 
ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٣ اجمعا "اقتفاصغئ اإلذارغئ 
لاصاجط طضاطظ العغثروضربعن"، وعثه اقتفاصغئ خثق 
سطغعا الرئغج سئث الفااح السغسغ شغ ٢٧ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ٢٠١٤ بالظغابئ سظ طةطج الحسإ الشائإ وصاعا، 
وصث أسطئ عثه اقتفاصغئ لصئرص والغعظان وضغان غععد 
تص الاظصغإ شغ طظاذص عغ أخق داخض التثود الئترغئ 

المخرغئ تسإ تثود جاغضج بغضع المجسعطئ.
شغ آب/أغسطج ٢٠١٥، أسطظئ حرضئ إظغ اضاحاف تصض 
ظعر الشازي العائض، الثي عع افضئر شغ الئتر الماعجط، 
وغصثر اتاغاذغه بظتع ٣٠ ترغطغعن صثم طضسإ، افطر 
الثي جسض وزارة الئارول تسطظ سظ تتصغص طخر اقضافاء 
الثاتغ طظ الشاز الطئغسغ بظعاغئ السام الةاري، وتتصغص 

شائخ طظه شغ ٢٠١٩.
واصع المظطصئ الاغ غساثرج الشاز طظعا تاى لع ضاظئ 
ضمظ التثود المجسعطئ لضغان غععد شعغ شغ تصغصاعا 

الاةرؤ سطى أتضام اهللا وجغطئ اقظاعازغني لابئغئ ضراجغعط
والسضعت سظ ذلك وجغطئ املاثاذلني لطئصاء يف التضط

تخرغتاٍت  بقبئ  المشرب  أعض  سرف  وجغج،  ظرف  شغ 
طبغرٍة وطسافجة، أولعا تخرغح وزغر الحئاب والرغاضئ 
إغصاظ  غساظضر   ٢٠١٨/٢/٩ شغ  السطمغ  الطالئغ  رحغث 
افذفال شغ المثغمات الخغفغئ لخقة الفةر، وجسطعط 
غةطسعن جاساٍت تتئ الحمج لخقة الةمسئ. وصال 
شغ تخرغتات طظسعبئ إلغه "إن الطغض طثّخٌص لظعم 
افذفال". وضحفئ تخرغتات الطالئغ السطمغ أن وزارة 
الحئاب والرغاضئ جااثث إجراءاٍت خارطًئ تعطُّ براطب 
المثغمات - الاغ غسافغث طظعا ظتع طؤاغ ألش ذفض 
جظعغاً - اباثاء طظ شخض الخغش الصادم، تادّمظ طا 
جغاط اساماده شغ تظحؤئ افذفال. وأطا الاخرغح الباظغ 
شطمتمث أوجار وزغر السثل، شغ ٢٠١٨/٢/١٢ تغث صال: 
"إذا ضاظئ اخاغارات المعاذظغظ عغ طمارجئ الترغات، 
شإظه ق غةإ أن تمارس شغ الفداء السام"، طعردًا أن 
"السقصات الةظسغئ الرضائغئ طبقً بغظ راحثغظ بثون 
سظٍش ق تسظغ المةامع، ولضظ غةإ اتارام اآلخرغظ سظث 
طمارجاعا". وأطا الاخرغح البالث شطظعر الثغظ سغعش 
تغث   ٢٠١٨/٢/٢٢ شغ  لطاسطغط،  افسطى  المةطج  سدع 
دسا إلى تثرغج اقظفااح سطى افدغان وترغئ المساصث، 
وضثلك ترغئ الاخرف شغ الةسث شغ المثارس، شدق 
سظ تسطغط افذفال ضغفغئ الاخرف شغ الةسث والترغئ 
تسثغض  السثل  وزغر  طظ  سغعش  ذطإ  ضما  الةظسغئ. 
الصعاظغظ الاغ تفرض صغعدا سطى طمارجئ عثه الترغات، 
الترغات  سطى  لطاظخغص  الثجاعر  تسثغض  طصارتا 
الفردغئ وترغئ المساصث. وصث أضاف سغعش وعع غثاشع 
سظ المبطغئ والترغئ الةظسغئ إن طخطفى الرطغث، وزغر 
الثولئ المضطش بتصعق اإلظسان وجسث الثغظ السبماظغ، 
رئغج التضعطئ، طافصان طسه تعل ططالئه وطصارتاته 

شغ طا غثص ترغئ المساصث.
سظ  الطرف  عن  غُشدُّ شعط  دوطاً،  التضام  سعَّدظا  ضما 
ضالفصر  الحسإ  تتاعا  غرزح  الاغ  التصغصغئ  المحاضض 
الرساغئ  وجعء  الاسطغط  وجعء  والةرغمئ  والئطالئ 
طا  إق  لعط  غزعر  وق  و...،  الفساد  واظاحار  الختغئ 
غجسب أجغادعط ضسفئ المةامع أو تسعغث افذفال سطى 
سعدة  سطى  تثل  الاغ  المزاعر  طظ  غغرعا  أو  الخقة 
الاخرغتغظ  أن  افطر،  شغ  الةثغث  لثغظعط.  الظاس 
صث خثرا طظ وزغرغظ غظامغان لطتجب ظفسه (الاةمع 
غئثو  والثي  الصخر  طظ  المصرب  لفترار)  العذظغ 
افخالئ  تجب  بثل  التزعة  طضان  لغأخث  ُغعغأ  أظه 
السابص  شغ  بحثة  الصخر  دسمه  الثي  والمساخرة 
وواضح  السابصئ.  اقظاثابات  ضسإ  شغ  شحض  لضظه 
طظ تخرغتغعما أن الئصاء شغ التضط وتبئغئ المعاصع 
شغه غمر بالدرورة سئر الاةرؤ سطى أتضام اهللا وظحر 
ضثلك  شعع  البالث  الاخرغح  أطا  الثغر.  وطظع  الفساد 
طظ حثص طصرب طظ الصخر غراد له أن غضعن شاسق 
طةامسغا وواجعئ طظ واجعات المةامع المثظغ وصث 
سرف سظه وسظ ابظه ظئغض سغعش السسغ التبغث إلحاسئ 
الفاتحئ شغ المةامع تاى بطس بسغعش افب أن غضحش 
سظ خئائبه شاجضط أظعف المسطمغظ الطاعرغظ دسعته 

لترغئ الطعاط والستاق تتئ طسمى ترغئ الةسث!
زورًا  اإلجقطغغظ  سطى  المتسعب  التاضط،  التجب  أطا 
وبعااظاً، شضما سعَّدظا أغداً، شق عع شغ السغر وق عع 
ث سثم  شغ الظفغر، شصث تةاعض عثه الاخرغتات وتسمَّ
الاسطغص سطغعا وضأن افطر ق غسظغه، وأظى له أن غةرؤ 
سطى اظاصاد حثص أو وزراء تجب غتزى باأغغث طاظاٍم 
طظ الصخر وعع الثي ق غدغع شرخئ إلرجال اإلحارات 
سظ تفاظغه شغ خثطئ الصخر وأظه ق غسخغ لطصخر أطرًا؟!

طظ  المسطعم  طظ  وعثا  صطسغًئ،  ترطًئ  تراٌم  الجظا  إن 
الثغظ بالدرورة، ووصعسه برضا الطرشغظ ق غظفغ سظه 
ترطاه وق غثفش طظعا حغؤاً، صال تسالى: ﴿َوَال َيْقَرُبوا 
نَا إِنَُّه اَكَن َفاِحَشًة وََساَء َسبِيًال﴾ [اإلجراء: ٣٢]، وصال  الزِّ
ْنُهَما ِمائََة َجَتٍة  وا لُكَّ وَاِحٍد مِّ ِ َفاْجِتُ أغداً: ﴿الزَّاغَِيُة وَالزَّا
 ِ ِ إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِابَّ َفٌة يِف دِيِن ابَّ

ْ
ُخْذُكم بِِهَما رَأ

ْ
َوَال تَأ

الُمْؤِمننَِي﴾  َن  مِّ َطائَِفٌة  َعَذاَنُهَما  َوليَْشَهْد  اآلِخِر  َوِْم  وَا
[الظعر: ٢]، وتادبئ طاسج والشاطثغئ تآضث إغصاع رجعل 
اهللا  التث سطغعما، سطماً أظه طظ العاضح أن الجظا شغ 
ضق التادباغظ وصع خفغًئ ولط غطَّطع سطغه أتٌث، وأظه وصع 
بالاراضغ بغظ الطرشغظ المحارضغظ شغه. أطا المبطغئ 
سمض  إظه  شغه  غصال  أن  طظ  أتط  سمض  شعع  الةظسغئ 
بعائمغ، شضض ذي شطرة جطغمئ غمصاه، وطظ المسطعم 
طظ الثغظ بالدرورة ترطاه، وصث شسطه صعم لعط سطغه 
إِْذ  السقم شثطرعط اهللا سج وجض، صال تسالى: ﴿َولُوطاً 
َحٍد 

َ
أ ِمْن  بَِها  َسَبَقُكْم  َما  الَفاِحَشَة  تُوَن 

ْ
تَأ

َ
أ لَِقْوِمِه  َقاَل 

ُدوِن  ْن  مِّ َشْهَوةً  الرَِّجاَل  تُوَن 
ْ
حَكَأ إِنَُّكم   * الَعالَِمنْيَ  َن  مِّ

رْسِفُوَن  َوَما اَكَن َجوَاَب َقْوِمِه إالَّ  ْغُتم َقْوٌم مُّ
َ
النِّسآءِ بَْل أ

ُروَن *  نَاٌس َفَتَطهَّ
ُ
ْن َقْريَتُِكْم إِغَُّهْم أ ْخرُِجوُهم مِّ

َ
ْن َقالُوا أ

َ
أ

ْمَطْرنَا 
َ
تَُه اكنَْت ِمَن الَغابِِرْيَن * وَأ

َ
ْهلَُه إِالَّ اْمرَأ

َ
َْيَناهُ وأ

ْ
جن

َ
َفأ

 ﴾ الُمْجِرِمنْيَ َخقَِبُة  اَكَن  َكْيَف  فاْغُظْر  َطراً  مَّ َعلَْيِهم 
[افسراف: ٨٠-٨٤].

الحثوذ  تئرغر  أو  بالاراضغ  الجظا  بعصعع  الاسثر  إن 
السصعبئ  بإجصاط  لطمظاداة  الةسث  بترغئ  الةظسغ 
شغ  تحغسه  الاغ  والمفاعغط  افشضار  وتثرغج  سظه، 
طظ  وعع  الحرسغئ،  بافتضام  له  سقصئ  ق  المةامع، 
وعع  السطماظغئ،  بعا  تظادي  الاغ  الترغات  شاح  باب 
إلى  الثولئ  ضاظئ  وصث  اهللا،  فتضام  خرغتئ  طثالفئ 
تث اآلن تسطط بعصعع الجظا سطى ظطاق واجع وبعجعد 
الحثوذ الةظسغ ولضظعا ضاظئ تشخ الطرف سظه، أطا 
اآلن شغئثو أظه غراد تصظغظه رجمغاً ورشع الاةرغط سظه 
لطفساد  طرتع  إلى  رجمغ  بحضض  بقدظا  تاتعل  تاى 
والحاذغظ  الجظاة  جتاشض  سظ  الترج  وُغرشع  والفةعر 

الثغظ جسطعا بقدظا صئطًئ لعط.
أطا الاسثر بالترص سطى ختئ افذفال لمظع إغصاظعط 
لخقة الفةر أو جطعجعط تتئ الحمج لخطعات الُةَمع، 
شإن العزغر ظفسه ق غجسةه أن غطسإ افذفال ضرة الصثم 
أو غتدروا طئارغاتعا شغ المقسإ لساسات ذعغطئ، وضض 
عثا تتئ الحمج، لضظ اظازارعط لطخقة عع وتثه 
طا غجسةه!! إن عثا الترص المخطظع عع طما ق غظططغ 
سطى طخالح افذفال  سطى أتث، ولع ضان ترغخا شسقً 
طا ترضعط عع وتضعطاه غساظعن الفصر والئرد والةعع 
والمرض والسمض المدظغ، وعع طما ق غثفى سطى أتث.

شغ  وإحاساه  والحثود  الجظا  سظ  الاةرغط  رشع  إن 
المثارس بغظ الظاحؤئ عع دغابٌئ وجرغمئ ضئرى تعسَّث 
صال  واآلخرة،  الثظغا  شغ  بالسصعبئ  سطغعا  المصِثم  اهللا 
ِيَن  َّ ن تَِشيَع الَْفاِحَشُة يِف ا

َ
ِيَن حُيِبُّوَن أ َّ ﴿إِنَّ ا تسالى: 

نُتْم 
َ
ُ َفْعلَُم وَأ ْغَيا وَاْآلِخَرةِ وَابَّ ُّ ٌم يِف ا ِ

َ
آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أ

َال َيْعلَُموَن﴾ [الظعر: ١٩]، وضثا طظع افذفال طظ الخقة 
بثسعى الترص سطى ختاعط، شعع جغٌر سطى درب أبغ 
ِي َفْنىَه * َقْبًدا إَِذا َصىلَّ  َّ يَْت ا

َ
َرأ

َ
جعض، صال تسالى: ﴿أ

يَْت إِْن 
َ
َرأ

َ
َمَر بِاحكَّْقَوى * أ

َ
ْو أ

َ
يَْت إِْن اَكَن بَلَ الُْهَدى * أ

َ
َرأ

َ
* أ

َ يََرى * َكالَّ لنَِئْ لَْم يَنَْتِه  نَّ ابَّ
َ
لَْم َفْعلَْم بِأ

َ
َّ * أ َب َوتََو َكذَّ

لَنَْسَفًعا بِاجَّاِصَيِة * نَاِصَيٍة اَكِذبٍَة َخاِطَئٍة * َفلَْيْدُع نَاِديَُه * 
َباغَِية﴾ [جعرة السطص: ٩-١٨]. َسَنْدُع الزَّ

أغعا المسطمعن،
إن تضاطظا لغسعا طظا، وعط طظ ذغظئ غغر ذغظاظا، تربعا 
سطى طظاعب الشرب تاى سادوا غفضرون طبطه وغثثطعظه 
طسططغظ  داطعا  وطا  ظفسه،  عع  غثثم  طما  أشدض 
طساتئ  تاداءل  لضغ  جعثًا  غعشروا  شطظ  رصابظا  سطى 
افتضام والمحاسر اإلجقطغئ شغ تغاتظا وتغاة أبظائظا 
تاى تظسثم ق صثر اهللا، وبصثر جضعتظا سظعط جاجداد 
جرأتعط لطعلعج إلى طظاذص ضاظعا غاعغئعن طظ طةرد 
الظضغر  دوا  وحثِّ أغثغعط  سطى  وا  شُحثُّ طظعا،  اقصاراب 
سطغعط، واسطمعا أن التض الةثري العتغث عع طا ظادغظا 
به دوطاً: خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تصطع دابر 
ضالةئال طبض أبغ  عآقء افصجام، وُتِتضُّ طتطَّعط رجاقً 
بضر وسمر، ُغتضِّمعن حرع اهللا وغدربعن بغث طظ تثغٍث 

 ضض طظ تسعل له ظفسه اقصاراب طظ أتضام اهللا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث سئث اهللاـ  ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ 

روسيا الصليبية تستقدم طائراتها حديثة الصنع 
إلى سوريا لتجربها في المسلمين

تامئ ضطمئ السثد: (طحروع دولئ غجة) بغظ تعاذآ التضام وآطال جادتعط
المظطصئ ولغج بطاصئ ذاتغئ، وعع غثرك أن تض صدغئ 
شطسطغظ لظ غثوم إن لط غضظ له جظث دولغ (أطرغضغ 
بافجاس) وجظث إصطغمغ، وأن الامظع الثي غئثغه تضام 
المظطصئ عع لقجاعقك المتطغ لغج غغر؛ شالظزام شغ 
افردن طبق غثسغ بأن أزطاته وبالثات اقصاخادغئ آتغئ 
طظ طعصفه (الماخطإ) شغ صدغئ الصثس، وضأن افردن 
صئض صدغئ الصثس افخغرة ضاظئ طظ الثول اإلجضظثظاشغئ! 
وججار دطحص وأبعاصه تظسص تظاجرعط لغض ظعار بالمماظسئ 
الاغ بتةاعا غصاض الظاس وتسائاح أسراضعط وضض طظ 
غفضر بالاشغغر سظثه سثو لثول المماظسئ وسمغض لضغان 
غععد طع أن وراباه لطثغاظئ تضاد تضعن بالتمخ الظعوي، 
والسغسغ وطا أدراك طا السغسغ! الثي ربما ق غاثضر أظه 
غتضط طخر ولربما لع صثر له الارحح سظ تجب الطغضعد 

صث غسئص ظاظغاعع بافخعات!
أطام  سصئئ  افغام  طظ  غعم  شغ  غضعظعا  لط  التضام  إن 
أطرغضا ضما لط غضظ آباؤعط سصئئ أطام برغطاظغا أو ضغان 
غععد، شصث شسطئ برغطاظغا صئض صرن طظ الجطان طا عع 
أخطر طظ خفصئ الصرن أو طحروع دولئ غجة شعاشصعا بض 
وتعاذأوا سطى تمجغص افطئ وتفاغئ ضغاظعا، ولضظ أطرغضا 
اآلن خاتئئ المحارغع تعاجه بافطئ سصئئ شغ ذرغص أي 
تض طصئعل وإق شإظعا ق تطصغ باق لطتضام شعغ تفرض 
سطغعط إن عط تمّظسعا أو ظاصحعا، ولضظعا ترغث تق غصئطه 

الظاس وتخظع له أبعاصا وإسقطغغظ ووجطا جغاجغاـ
طحروع  سظ  غاسرب  بثأ  طا  تعل  التةقن  عثا  ولسض 
أعطعا  طظ  جغظاء  شاطعغر  الرصص!  أول  عع  غجة  دولئ 
رئغج  ووجعد  سقصئ،  ذو  أظه  غئثو  طظعا  وتعةغرعط 
صغادات  طظ  وبسخ  تماس  لترضئ  السغاجغ  المضاإ 
تماس شغ طخر واجاماسعط بمثغر المثابرات المخرغئ 
ودتقن والمحعراوي فغام عع أطر ذو سقصئ، وزغارات 
تغطرجعن لطمظطصئ (بمتادبات خسئئ وحائضئ) والاجاطه 
المصئطئ  السظعات  طثى  سطى  افردن  شغ  الظزام  بثسط 
بالمطغارات عع ذو سقصئ أغدا، والزظ أن الضض جغاساون 
غجة  سطى  الدشط  ولسض  افطرغضغئ،  اإلدارة  إظةاح  شغ 


