
 - ١٤٣٨عـ  رجإ   ١٠ ظئ،  (السربغئ  طعصع  ظحر 
جئعتظغك  وضالئ  صالئ  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠١٧/٤/٦م)، 
الروجغئ إن الصعات الةعغئ السسعدغئ تأتغ شغ خثارة 
صائمئ أشدض ١٠ صعات جعغئ تماطضعا الثول السربغئ. 
وطظتئ العضالئ الصعات الةعغئ السسعدغئ عثا الاخظغش 
تماطضه  الثي  الماصثم  الةعي  افجطعل  سطى  بظاء 
السسعدغئ، إضاشئ إلى وجعد ظثئئ طمغجة طظ الطغارغظ 
شغ عثه الصعات. ووشصا لطاصرغر، تمطك السسعدغئ السثغث 

طظ الطائرات التربغئ والسسضرغئ وسّثد "٥" طظعا:
بسغثة  ذائرات  أظعا  غمغجعا  طا  وأعط  إغشض:  إف-١٥ 
المثى وغمضظعا العخعل إلى سمص أراضغ السثو وضرب 
عثا  ظعر  ولصث  خطعذه،  خطش  اجاراتغةغئ  أعثاف 
تغظما ظةتئ ذائرات إف-١٥ جسعدغئ  بترب الثطغب 
شغ إجصاط ذائرتغ طغراج سراصغاغظ، ضما ظةتئ شغ 
الترب  أبظاء  إغراظغاغظ  شاظاعم  إف-٤  ذائرتغ  إجصاط 
اخاراق  تاولاا  أن  بسث  الثطغب  شعق  اإلغراظغئ  السراصغئ 

المةال الةعي السسعدي.
تعرظادو: وعغ طظ إظااج أوروبغ طحارك. خممئ أجاجا 
ضطائرة عةعطغئ طاسثدة المعام صادرة سطى العةعم لغق 
وظعارا وشغ جمغع افتعال الةعغئ وسطى ارتفاع طظثفخ 

وبسرسات تفعق جرسئ الخعت وتمعلئ ضئغرة جثا.
سثد  السسعدغئ  المطضغئ  الةعغئ  الصعات  احارت  وصث 
٧٢ طظ ذائرات الاعرظادو IDS وسثد ٤٨ طظ ذائرات 
الاعرظادو ADV. حارضئ الاعرظادو شغ ترب الثطغب سام 
طظ  السالمغئ  التروب  شغ  لعا  طحارضئ  ضأول  ١٩٩١م 
صئض الصعات الةعغئ المطضغئ السسعدغئ والصعات الةعغئ 

المطضغئ الئرغطاظغئ والصعات الةعغئ اإلغطالغئ.
داجع راشال: ذائرة طصاتطئ شرظسغئ طاسثدة المعام طظ 
الةغض "الرابع والظخش"، خظسئ طظ صئض حرضئ شرظسغئ، 

وضحش سظعا شغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٠٠.
غع إتح-١ إرضعغج: عغ طروتغئ سسضرغئ طاسثدة 
افغراض، تط تخظغسعا طظ ذرف بغض لطمروتغات لسث 
اإلخقء  غثص  شغما  افطرغضغئ  الئرغئ  الصعات  تاجغات 
الطئغ وضمروتغئ طاسثدة اقجاسماقت. وسثدعا لثى 

السسعدغئ ٢٤.
جغضعرجضغ إس إتح-٦٠ جغ ععك: طروتغئ بمترضغ 
سمعد دوران تعربغظغ طاسثدة المعام، أطرغضغئ طئظغئ 
صادرة  ععك.  بقك  غع-إتح-٦٠  طروتغئ  عغضض  سطى 
سطى اقظاحار سطى طاظ شرصاذئ، طثطرة، ذراد وجفغظئ 
عةعطغئ برطائغئ، أو تاططئ ذائرات. صادرة سطى العئعط 
سطى طاظ جفغظئ، غمضظعا تسئؤئ سثد ضئغر طظ الةظعد. 
الثاخئ  والسمطغات  الشعاخات  ضث  لطصاال  وخالتئ 

واإلظصاذ والظصض الطئغ أو إسادة الاجود بالعصعد.
أطرغضغئ  عةعم  طروتغئ  عغ  أباتحغ:  إتح-٦٤  إغه 
الخظع، وتامغج بأظعا طروتغئ عةعطغئ سالغئ الاسطغح، 
طظ  تعاجط  أن  بإطضاظعا  جرغسئ،  أشسال  ردود  ذات 
طساشات صرغئئ أو شغ السمص، بتغث تضعن صادرة سطى 
الاثطغر، واإلخقل بصعات السثو. وعغ صادرة سطى السمض 

لغق وظعارا وشغ جمغع الزروف المظاخغئ.
افجطعل  عثا  أن  عغ  السةغئئ  المفارصئ   :
الدثط طظ الطائرات الفااضئ، إطا أن غئصى طضثجا شغ 
طثازظه تاى غساطغه الشئار، وغسارغه الخثأ، شغخئح 
خردة! وإطا غساثثطه آل جسعد ضث المسطمغظ ضما 
شسطعا شغ تروب الثطغب تغث اجاثثطعه ضث السراق 
وإغران ضما ورد شغ الاصرغر، وضما غساثثطعظه تالغا 
أرض  غشاخإ  الثي  غععد  ضغان  أطا  الغمظ...  شغ 
والروجغئ  افطرغضغئ  والصعات  المئارضئ،  شطسطغظ 
غضاعي  الاغ  اقجاسمارغئ،  الضفر  دول  طظ  وغغرعا 
بظارعا المسطمعن شغ جعرغا لغض ظعار طظث جظعات؛ 
جسعد،  آل  ذائرات  طظ  طأطظ  شغ  جمغسا  شعآقء 
غععد  ضغان  أطظ  غتفزعن  شعط  ذلك  طظ  أضبر  بض 
أرض  شغ  وتبئغاه  طسه،  الاطئغع  خطش  وغطعبعن 
شطسطغظ، وغساظثون بض وغحارضعن أطرغضا والشرب 
الضاشر شغ تربعط الخطغئغئ سطى المسطمغظ، شطسظئ 

اهللا سطى الزالمغظ.

ظحر طعصع (الترة، ٢٠١٧/٠٤/٠٦)، الثئر الاالغ: (باخرف) "تعصع طرضج بغع لفبتاث أن غافعق المسطمعن شغ 
سثدعط سطى الظخارى بتطعل سام ٢٠٣٥، اسامادا سطى سثد العقدات، طا جغةسض طظ اإلجقم أضبر الثغاظات 
اظاحارا شغ السالط. وصال المرضج افطرغضغ إن الظخارى غافعصعن تاى اآلن شغ طسثقت الثخعبئ، غغر أن دراجئ 
المرضج أظعرت أن ذلك لظ غسامر بتطعل سام ٢٠٣٥، بسئإ اقظاحار العاجع لقجقم، شـ ٣١ شغ المؤئ طظ 
طةمعع العقدات شغ السالط طا بغظ سام ٢٠١٠ و٢٠١٥ ولثت طظ آباء طسطمغظ. وصال المرضج إن طظ أجئاب 
ارتفاع سثد العقدات شغ خفعف المسطمغظ، عع تراجع الثخعبئ وارتفاع الحغثعخئ سظث الظخارى خاخئ شغ 
أوروبا، تغث إن سثد وشغات افذفال طسامر شغ اقرتفاع، ووبصئ الثراجئ ١,٤ ططغعن وشاة بغظ المعالغث الةثد 

شغ ألماظغا خقل الفارة طا بغظ سام ٢٠١٠ و٢٠١٥.".
: إظه وإن ضان طا جاء شغ عثا الاصرغر سظ تظاطغ اإلجقم شغ السالط غئحر بثغر؛ إق أن المسطمغظ 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

لغضعن  افخرى،  افدغان  طظ  غغرعط  أو  الظخارى  سظث  وتراجسعا  سظثعط  الثخعبئ  ارتفاع  غظازروا  لظ 
اإلجقم عع أضبر الثغاظات اظاحارا شغ السالط، بض إن الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا 
بإذن اهللا، وتمطعا اإلجقم لطسالط أجمع بالثسعة والةعاد، وتطئغصعا لحرع ربظا جئتاظه وتسالى بالسثل 
واإلظخاف سطى المسطمغظ وغغر المسطمغظ، وجسطعا لشغر المسطمغظ طا لطمسطمغظ طظ اإلظخاف، وسطغعط 
طا سطى المسطمغظ طظ اقظاخاف؛ إن ذلك عع الثي جغثشع الظاس ذعسا ق ضرعا إلى الثخعل شغ دغظ اهللا 
أشعاجا، وجغزعر اإلجقم إن حاء اهللا سطى ضض افدغان، وجغخئح عع الثغظ افضبر اظاحارا بغظ افدغان 
ْفوَاًجا  َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك 

َ
أ  ِ يَْت اجَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن ابَّ

َ
وَالَْفْتُح  َوَرأ  ِ شغ السالط، صال تسالى: ﴿إَِذا َجاء نرَْصُ ابَّ

وَاْسَتْغِفرْهُ إِنَُّه اَكَن تَوَّابًا﴾

تئسغئ اإلطارات وطعاصفعا 
طظ بسخ الصداغا اإلصطغمغئ الساخظئ

إن المسطمغظ سظثطا ضاظئ لعط دولئ، وجاضعن بإذن اهللا، 
ضاظعا صعة شغ التص ُغتسإ لعا ضض تساب، شق غةرؤ الزطمئ 
شعط  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  السثوان  سطى  والطعاغغئ 
إن زلعا وصاطعا بسثوان سطى اإلجقم والمسطمغظ شصث ضاظعا 
ووصائع  خطفعط،  طظ  بعط  غحرد  طا  الصعي  الرد  طظ  غقصعن 
جغثًا،  غثرضعظعا  المساسمرون  والضفار  بثلك،  تظطص  الاارغت 
ولثلك شعط غئثلعن العجع شغ أن ق تسعد دولئ المسطمغظ، 
الثقشئ الراحثة، شاتص التص وتئطض الئاذض، وعثا أطر بابئ 
ق غظضره خاتإ بخر وبخغرة، شمبقً... شإن تاضط السظث صث 
اساثى سطى جفغظئ شغعا طسطمات وأخثعظ أجغرات، شأرجض 
الثطغفئ إلى والغه بأن غصاص طظ ذلك التاضط الزالط، شصاد 
ذلك  طظ  واصاص  المسطمات  وأظصث  جغحاً  الصاجط  بظ  طتمث 

التاضط الطاغغئ وشاح بقد السظث...

اصرأ شغ عثا السثد:
- اظاعئ سمطغات درع الفرات والئتث جاٍر سظ اجط 

   السمطغات الةثغثة! ...٢
- لصاء صمئ ورجائض طئطظئ بغظ رئغسغ أطرغضا والخغظ ...٢

- تحضغض التضعطئ شغ المشرب بغظ السطالئ والئاذض ...٢
- اقصااال الثائر شغ دارشعر جرح ق غدمثه إق دولئ الثقشئ 

   سطى طظعاج الظئعة ...٤
- الرئغج الخعطالغ الةثغث غسطظ بقده "طظطصئ ترب"...٤
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ضطمئ السثد
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بصطط: سئث التمغث سئث التمغث*

• ق تثرج ضربئ أطرغضا الخاروخغئ المسرتغئ لمطار 
الةمسئ  شةر  تمص  رغش  شغ  السسضري  الحسغرات 
٢٠١٧/٤/٧م سظ ضعظعا سمق جغاجغا غعثف إلى إخراج 
أطرغضا طظ ترج دولغ ضئغر وصسئ شغه، ظاغةئ الفسض 
الحظغع لسمغطعا المةرم بحار، وعع صخش طثغظئ خان 
شاضتا  خرصا  غسائر  طا  الضغمغائغئ،  بافجطتئ  حغثعن 
لطصاظعن الثولغ، الثي غتّرم اجاثثام عثه افجطتئ 
شغ التروب والظجاسات طع السسضرغغظ، شضغش به وصث 

أزعص أرواح طائئ طثظغ أغطئعط طظ افذفال؟!
• إظه فجئعع دطعي جثغث طّر طظ سمر البعرة السعرغئ، 
طجدتٌط بافتثاث واقجاماسات والاخرغتات وطظاظر 
سظ  تصغصغٌّ  وطسّئٌر  خظصا،  المشاالغظ  افذفال  جبث 
طفاعغط تدارٍة طاعتحٍئ آغطٍئ إلى السصعط، تتاول 
تسرغع  إق  عع  وطا  الاعتح،  بجغادة  سمرعا  إذالئ 

لثظّع أجطعا الصرغإ.
حمالغ  حغثعن  خان  طثغظئ  أعالغ  تسّرض  شصث   •
بشاز  سظغش  لصخش  ٢٠١٧/٤/٤م  البقباء  خئاح  تماة 
قتص  جثغث،  إجراطغ  سمض  شغ  الصاتض  السارغظ 
الظزام  ذائرات  بعا  صاطئ  جابصئ  سثغثة  فسمال 
التاصث، وّبصئ طظعا السحرات طظزمئ عغعطظ راغاج 
طظازمئ  أتثابا  أخئتئ  "إظعا  سظعا:  وصالئ  ووتح، 

شغ جعرغا"!
• وصث تعالئ ردود افشسال الثولغئ المساظضرة لعثه 
الثغظ  افوروبغغظ  طظ  خخعخا  خادرة  الةرغمئ، 
الساتئ  إلى  خقله  طظ  غظفثون  طثخض  سظ  غئتبعن 
المطش  شغ  لطصرار  أطرغضا  اتاضار  لضسر  السعرغئ، 
السعري. شصث اتعط الرئغج الفرظسغ شراظسعا ععقظث 
الصعات التضعطغئ السعرغئ بالمسآولغئ بحضض طئاحر 
سظ العةعم، صائق: "إن بحار افجث غسعل سطى تعاذآ 
وأسربئ  السصاب".  طظ  خعف  دون  لطاخرف  تطفائه 
خثطاعا  سظ  طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ  العزراء  رئغسئ 
الظزام  عمةغئ  سطى  آخر  دلغض  العةعم  "عثا  صائطئ: 
جثا  واضتئ  طدغفئ: "أظا  تعرذه".  بئئ  إن  السعري 
تمبض  طساصرة  جعرغا  شغ  لفجث  طساصئض  ق  أن  شغ 
بثون  اظاصالغئ  طرتطئ  إلى  وداسغئ  السعرغغظ"،  ضض 

افجث. (بغ بغ جغ سربغ).
• وذطئئ شرظسا سطى الفعر سصث اجاماع ذارئ لمةطج 
وزغر  وأسطظ  الضغمغائغ،  العةعم  بسث  الثولغ  افطظ 
أجطتئ  اجاثثام  أن  آغرلعت  طارك  جان  خارجغاعا، 
تزر  قتفاصغئ  طصئعل  غغر  اظاعاضا  غحضض  ضغمغائغئ 
افجطتئ الضغمغائغئ. طظ جعاعا ظثدت وزغرة خارجغئ 
بالعةعم،  طعغغرغظغ  شغثغرغضا  افوروبغ  اقتتاد 
المسآولغئ  بالطئع  رعغئئ.  افظئاء  إن  "الغعم  وصالئ: 

الرئغسغئ تصع سطى ساتص الظزام". (شرظسا ٢٤).
العصئ  شغ  افوروبغئ  الاخرغتات  عثه  أتئ  وصث   •
افطط  طع  بالاساون  افوروبغ  اقتتاد  شغه  سصث  الثي 
الماتثة اجاماسا لطماظتغظ شغ بروضسض تعل جعرغا 
أوروبغ  ضأجطعب  وروجغا،  ترضغا  طظ  ضض  سظه  غابئ 
السعري،  التثث  إلى  خقله  طظ  لطعلعج  جثغث 
افربساء  المآتمر  شغ  المحارضئ  الثول  الاجطئ  تغث 
ططغارات  جائ  بصغمئ  إظساظغئ  طساسثات  باصثغط 
وأوضح  ٢٠١٧م.  سام  خقل  السعرغغظ  إلى  دوقر 
المفعض افوروبغ لطمساسثة اإلظساظغئ خرغساعس 
اقتتاد  أن  اقجاماع  خاام  شغ  جاغطغاظثغثس 
الظجاع  شغ  السالط  شغ  طاظتئ  جعئ  أول  افوروبغ، 
السعري، الاجم تصثغط ١,٣ ططغار دوقر لطسام التالغ. 

(شرظسا ٢٤).
إسقطغئ  تمطئ  السغاجغ  الدشط  ذلك  وراشص   •
أوروبغئ حثغثة الطعةئ سطى أطرغضا صادتعا الختش 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

الةعاب:
- بسث ١٩٧١ أخئتئ اإلطارات اتتادا طضعظاً طظ جئع 
إطارات... لصث ضان الحغت زاغث بظ جططان آل ظعغان، 
شغ  وشاته  وبسث  لقطارات،  رئغساً  ظئغ،  أبع  تاضط 
سام ٢٠٠٤، أخئح الحغت خطغفئ بظ زاغث آل ظعغان، 
ابظه افضئر، رئغساً لقطارات الاغ غئطس سثد جضاظعا ٩ 
 ٪١١ ظتع  افخطغعن  جضاظعا  غمبض  ظسمئ،  طقغغظ 
طظ  خطغفئ  الحغت  زاد  وصث  السضان...  طةمعع  طظ 
حراء  خقل  طظ  اإلطارات  لثولئ  السسضرغئ  الصثرات 
أجطتئ طظ الثول الشربغئ واقجابمار بحضض ضئغر شغ 
أول  اإلطارات  وتسطمئ  اإلطاراتغغظ.  الةظعد  تثرغإ 
 ١٦E/F Desert-F ذراز طظ  ذائرة   ٨٠ طظ  ذائرة 
طع  دوقر  ططغار   ٦,٤ بصغمئ  سصث  إذار  شغ   Falcon
بسث  شغما  اإلطارات  تخطئ  بط  الماتثة...  العقغات 
وطصاتقت  أباتحغ،  ذراز  طظ  عطغضعبار  ذائرات  سطى 
طظ  وطةمعسئ  طثرسئ،  وسربات   ،١٦-F ذراز  طظ 
اإلطارات  دور  أخئح  بط  وطظ  والثخائر.  الخعارغت 
ضاظئ  وصث  والسسضرغئ!  بض  السغاجغئ  لفسمال  طعّغًأ 
زغارة ططضئ برغطاظغا لقطارات شغ ٢٠١٠ تاعغةاً لعثا 

إلى  برغطاظغا  ططضئ  الباظغئ  إلغجابغث  (وخطئ  الثور 
اإلطارات أطج شغ زغارة رجمغئ بثأتعا طظ أبع ظئغ، 
وصال جفغر برغطاظغا شغ أبع ظئغ دوطغظغك جغرغمغ 
تربط  صعغئ  "خثاصئ  إن  الفرظسغئ  الختاشئ  لعضالئ 
اسائر  شغما  اإلطارات"  شغ  التاضمئ  افجر  طع  المطضئ 
سئث الرتمظ غاظط المطغعسغ جفغر اإلطارات شغ لظثن 
أن عثه الجغارة تسائر تاعغةا لاطعر السقصات البظائغئ 
واخفا  المةاقت،  حاى  شغ  الخثغصغظ  الئطثغظ  بغظ 
افوجط  الحرق  (جرغثة  جثا"...)  بـ"العاطئ  الجغارة 
٢٠١٠/١١/٢٥). وصث طارجئ اإلطارات دورعا بإتصان 
المظطصئ  شغ  اقجاسمارغئ  الاتالفات  إلى  شاظدمئ 
الاتالفات  أضاظئ  جعاء  الئرغطاظغئ،  لطسغاجئ  تظفغثًا 
شاثخطعا  أطرغضغئ،  ضاظئ  أم  تصغصاعا  سطى  إظةطغجغئ 
اإلطارات سطى الطرغصئ الئرغطاظغئ لاضعن سغظ برغطاظغا 
سطى السغاجئ افطرغضغئ... وعضثا تصاتض اإلطارات رغط 
تئسغاعا لقظةطغج تتئ لعاء أطرغضا وتسغر شغ ظطعا، أو 
السربغ،  لطاتالش  ضاظدماطعا  سمقئعا  ظض  شغ  تسغر 
بض افطرغضغ، بصغادة السسعدغئ جطمان باجط ساخفئ 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
غئثو أن طعصش دولئ اإلطارات شغه بسخ اإلحضالغات والاظاصدات، وطظعا: اقخاقف الحثغث بغظ طعصش اإلطارات 
وطعاصش بسخ سمقء اإلظةطغج طبض طعصفعا تةاه سئث ربه طظخعر عادي تغث تمثخ طآخرًا سظ رشخ اجاصئاله شغ 
اإلطارات، وضثلك رشدعا صراره سجل طثغر أطظ المطار شغ سثن، وأغداً الاعتر بغظعا وبغظ تعظج... شغ العصئ الثي 
عغ شغه تافص بحضض قشئ لطظزر طع سمقء أطرغضا، شضان احاراضعا شغ ساخفئ التجم بصغادة جطمان سمغض أطرغضا، 
بط وصعشعا بصعة بةاظإ خطغفئ تفار سمغض أطرغضا المثدرم شغ لغئغا. وطساظثتعا ودسمعا القطتثود لطرئغج 
المخري سئث الفااح السغسغ. شما تفسغر عثه المعاصش الماعاذؤئ طع سمقء أطرغضا والمائاسثة طع سمقء برغطاظغا؟

األسطول الجوي آلل سعود
حرب على المسلمين سلم 

على الكافرين

تطبيق اإلسالم هو الذي سيجعله أكثر الديانات انتشارا في العالم
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الخعارغت والاةارة باتئ طعاضغع جاخظئ بغظ أطرغضا 
والخغظ، والسالط غارصإ لمحاعثة طا جغتثث سظثطا 
اجاداف تراطإ الرئغج الخغظغ (حغ جغظ) شغ الصمئ 
ظغسان/ طظ  والسابع  السادس  غعطغ  جاسامر  الاغ 

أبرغض الةاري. صئض اظاثابه أخر تراطإ سطى أن الخغظ 
سثو لعط. وصال المسآول الرجمغ لطسسضرغئ الخغظغئ 
سعث  شغ  الترب  اظثقع  بأن  تراطإ  اظاثاب  غعم  شغ 
وإظما   شارغئ،  حسارات  طةرد  تسث  "لط  تراطإ  إدارة 

أخئتئ اتاماق تصغصغا".
 قتصا صاطئ السسضرغئ الخغظغئ باسرغإ خعر فتثث 
 ،"٤١ شغظس  "دوظس  وعغ  لطخغظ  الئالغساغئ  الخعارغت 
(عغطعظس  طصاذسئ  حرق  حمال  شغ  ظحرعا  تط  والاغ 
جغاظس) بالصرب طظ التثود طع روجغا. طع ذلك ظصطئ 
(دطاري  الضرططغظ  باجط  الماتثث  صعل  جئعتظغك 
صال:  تغث  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٤ شغ  بغسضعف) 
"بالاأضغث أي سمض غعثف إلى تطعغر الصعات المسطتئ 
الخغظغئ ق غظزر إلغه سطى أظه غحضض تعثغثا لئقدظا"، 
الئقد  شأي  روجغا  تضظ  لط  إذا  السآال:  غفرض  وعثا 

غظئشغ أن تحسر بالاعثغث؟
إلغراق  سمطاعا  صغمئ  باثفغخ  الخغظ  تراطإ  اتعط 
أطرغضا بالئدائع الرخغخئ، وعثد باشغغر طا ضان غسمى 
"جغاجئ الخغظ العاتثة" طظ خقل الثخعل شغ سقصات 
طع تاغعان، طما أتثث اضطرابا شغ طظطصئ بتر الخغظ 

جطسات  خقل  تغطرجعن  رغضج  صال  وصث  الةظعبغ، 
تبئغاه  ضعزغر خارجغئ: "ظتظ طدطرون إلرجال إحارة 
وغسغطرون  أراضغ  غأخثون  فظعط  لطخغظ  واضتئ 

سطغعا ولغج لطخغظ تص شغعا".
وردا سطى اخائار الصثائش الثي صاطئ به ضعرغا الحمالغئ، 
واشصئ أطرغضا سطى ظحر الظزام المداد لطخعارغت شغ 
ذلك  سطى  وردًا  الخغظ.  أغدإ  طما  الةظعبغئ  ضعرغا 
شرضئ الخغظ سصعبات اصاخادغئ سطى حرضات ضعرغا 
الةظعبغئ والاغ أداظعا وزغر الثارجغئ رغضج تغطرجعن 
"إن  صائق:  الماضغ  الحعر  الخغظ  شغ  وجعده  أبظاء 
طقئط  غغر  الةظعبغئ  ضعرغا  ضث  اقصاخادي  اقظاصام 
الاغ  الخعارغت  صثائش  تةارب  وبسث  لطصطص".  وطبغر 
صاطئ بعا ضعرغا الحمالغئ شغ آذار/طارس صال تراطإ 
طتثرا: "أسرف بالدئط طا غةري بغظ الخغظ وضعرغا 
صدغئ  باجامرار  تساثثم  أطرغضا  وضاظئ  الحمالغئ"، 
ضعرغا الحمالغئ لاعثغث الخغظ، وشغ غعم افتث صئض 
اظسصاد الصمئ تثر تراطإ طظ أن بقده طساسثة قتثاذ 

لضظ  المصئطئ.  افحعر  شغ  والسراق  جعرغا  حمال 
لغسئ  وتجبه  أردوغان  غططصعا  الاغ  الثساغات  عثه 
لخالح  الصعطغغظ  أخعات  لتحث  إسقطغٍئ  تمطٍئ  جعى 
اقجافااء الصادم شغ ١٦ ظغسان/أبرغض الةاري. شتجب 
الحرق  شغ  أطرغضا  سثو  لغج  الضردجااظغ  السمال 
المثطخعن،  الخادصعن  المسطمعن  بض  افوجــط، 
وتماة  والقذصغئ  دطحص  رغش  شغ  غظاحرون  وعآقء 
وخان  الثخعص،  وجه  سطى  إدلإ  وجععل  وتطإ 
السعري  الظزام  لعةمات  تسرضئ  الاغ  حغثعن 
المةرم بافجطتئ الضغمغائغئ تتاض طعصسا اجاراتغةغا 
سطى ططاصى الطرق المفاعتئ سطى غرب تطإ وحمال 
تماة وحرق القذصغئ. شالعثف افطرغضغ الباظغ لغج 
السمال  تجب  طعاصع  وق  السراصغ،  أو  السعري  الحمال 
الضردجااظغ، بض إدلإ. وجائصى أطرغضا تسطغ الدعء 
افخدر لمبض عثه المةازر طظ جعئ وتازاعر بئسخ 
الةعقت الاأدغئغئ اقجاسراضغئ لطظزام السعري تاى 
تخض إلى طئاشاعا طظ إخداع البعرة السعرغئ لطتض 
لغج  السغاجغ  التض  وعثا  ترغثه.  الثي  السغاجغ 

جعى إسادة إظااج الظزام السعري السمغض.
شإن ضاظئ جاضعن عظاك سمطغات سسضرغئ جثغثة شغ 
جعرغا شإن أطرغضا عغ الاغ جاتثد صعاطعا وجعاعا 
عثا  وغآغث  أردوغان.  ولغج  واجمعا،  بض  واتةاععا 
تخرغح أردوغان سصإ الدربئ افطرغضغئ اقجاسراضغئ 
لمطار الحسغرات "إن ضان افطر جغأخث ُبسثه السمطغ 
تصا؛ شظتظ جاعجون لطصغام بما غارتإ سطغظا". وصعله 
طئاحرة:  الحسغرات  لصاسثة  افطرغضغ  الصخش  بسث 
"ظراه سمق إغةابغا لضظه ق غضفغ" غئغظ طثى ارتئاذه 
ق  الدربات  عثه  أن  جغثا  غثرك  شأردوغان  بأطرغضا. 
تاةاوز اقجاسراض، ولسئئ خئغبئ لضسإ بصئ الفخائض 
المصاتطئ شغ جعرغا. وأردوغان غثرك جغثا أن أطرغضا 
دأبئ وق تجال تصش إلى جاظإ الظزام السعري وتمظته 
الفرص المااالغئ، وتسسى لطتفاظ سطغه تفاظ الةفظ 
لطسغظ. ضثلك غثرك أردوغان أن الظزام السعري لغج 
الارضغ.  ضالظزام  تماطا  فطرغضا  طثطخئ  دطغئ  جعى 
وبثلك غئثو أردوغان وعع غماثح الصخش افطرغضغ 
شغ  طاعرذا  سطغه؛  غارتإ  بما  اجاسثاده  سظ  وغسطظ 
خغاظئ ضئغرة. ولغج سةغئا أن غثسع أردوغان أطرغضا 
بافطج  ضــان  وصــث  ــط  افوج الحرق  شغ  لطاساون 
وأطرغضا  أوروبا  باتعام  المغادغظ  شغ  غخثح  الصرغإ 
بالحسارات المسادغئ لقطئرغالغئ، وغسطظعا طثوغئ: "إن 
ترضغا تتاَخر طظ صئض صعى الحر السالمغئ الاغ ق ترغث 
ظمع ترضغا"! لضظه الغعم - وصئض أن غجول خثى تطك 
الضطمات - غططإ طظ أطرغضا زسغمئ اإلرعاب؛ أن تمظته 
 !!دورا وغائظى تماغئ طخالتعا شغ الحرق افوجط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا

شإن  الفردغئ  أو  التجبغئ  بخفاعط  غظاثئعن  الثغظ 
تصعط وواجئعط عع طتاجئئ التاضط وطظ غمبطه شغ 
المراضاة  سصث  تةاوز  أو  خرج  إن  وضئغرة  خشغرة  ضض 
أتضام  تطئغص  أي  وبعغع،  اظاثإ  أجاجه  سطى  الثي 
طاسع  عثا  وشغ  بعا،  الظاس  حآون  ورساغئ  اإلجقم 
لطاظاشج بغظ افتجاب إلبئات طخثاصغاعا وإخقخعا 
وجثواعا، ق أن غضعن اظاثابعط غظغمئ لتضط أو بسخ 
تضط ولع سطى أجاس الاظازقت والاطفغصات الاغ تةسض 
طاةاظسئ  واتثة  جعئ  ولغج  وحااتا  طجصا  التضط 
التصائإ  تعزع  الاغ  التاضمئ  اقئاقشات  تطك  طظ 
العزارغئ بغظ احاراضغ ورأجمالغ وطظ غثسغ الخفئ 
اإلجقطغئ... لغخئح التضط خطغطا ق غمضظ المحارك 
طظ  وق  طظعةه  طظ  حغء  تطئغص  طظ  التضط  شغ 
غارأس التضعطئ صادرا سطى الصرار شغسصط شغ طااعئ 
الظاس  تساب  سطى  ذلك  وضض  والارضغات  التسابات 

وحآوظعط المسططئ...

طظعب  شغ  تظازع  ق  الاغ  اإلجقم  بأطئ  غطغص  ق  عثا 
َال  َوَربَِّك  ﴿َفَال  اهللا  أظجل  بما  التضط  ضعظه  طظ  التضط 
يِف  جَيُِدوا  َال  ُعمَّ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما  ُموَك  حُيَكِّ  ٰ َّ َح يُْؤِمُنوَن 
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما﴾ [الظساء: ٦٥] ْغُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ

َ
أ

شأطئ اإلجقم سظثعا أرضغئ تحرغسغئ طسطعطئ وطرضغ 
شغضعن  وافتجاب  أشرادعا  بغظ  اقخاقف  أطا  سظعا... 
الاطئغص  شغ  وإصظاسا  ضفاءة  وأضبر  أجثر  عع  شغمظ 

(التاضط) أو المتاجئئ (طةطج الحعرى)...
أطا طا ظراه الغعم طظ تصطغث أسمى لطخغس الشربغئ شغ 
وأخض  السطالئ  أخض  شعع  التضعطات  وتألغش  التضط 
عثه  سظ  وظضش  رؤوجظا  ظرشع  أن  والعاجإ  الئقء... 
الخغس المطاعغئ الاغ ذال إغعام الظاس وطثادساعط 
شغ  التضط  شظزام  وسةج،  شعضى  وتاخطعا  بعا 
وغطابص  حرسغئ  أتضام  عع  بما  ربظا  غرضغ  اإلجقم 

 واصع التضط
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تحضغض  سظ  اإلسقن  وصع  أحعر   ٦ صرابئ  وبسث  أخغرا 
أخثر  أن  بسث  وذلك  المشرب  شغ  الةثغثة  التضعطئ 
الثغعان المطضغ بغاظا غعم ١٥ آذار/طارس ٢٠١٧ غظص 
سئث  لتجب السثالئ والاظمغئ  إسفاء افطغظ السام  سطى 
اإلله بظ ضغران طظ تحضغض التضعطئ بسث تسطض شاق 
أو  تعاشصغئ  خغشئ  إلى  تعخض  ودون  أحعر  الثمسئ 
الاغ  افغطئغئ  لاتصغص  افخرى  افتجاب  طع  تحارضغئ 
تضعطئ  تحضغض  طظ  اقظاثابات  شغ  افول  تمضظ 
طساصرة، وصث شعض اإلخثار المطضغ الصغادي (جسث 
المعمئ،  بعثه  ظفسه  التجب  طظ  السبماظغ)  الثغظ 
افتجاب  طظ  ضبغر  رشخ  عع  الاأخغر  عثا  وطرد 
التضط  سطى  وتجبه  ضغران  بظ  اإلله  سئث  طساسثة 
(تحرغظ  افخغرة  الظغابغئ  اقظاثابات  بسث  طةثدا 
افول/أضاعبر ٢٠١٦)، وغصال إن المثجن (الصخر) سمض 

بثوره سطى عثا الاسطغض.
وتغبغات  السغاجغئ  المقبسات  لغسئ  عظا  وزاوغاظا 

وتظاصدعا  الثغمصراذغئ  شساد  بغان  وإظما  الثئر  عثا 
وعحاحاعا شغ إغةاد التضط التصغصغ شدق سظ التضط 
الراحث. شالثغمصراذغئ تةسض التضط تالئ طائسئ صابطئ 
لطمساوطئ والمتاخخئ والارضغات والاطفغص، عثا طا 
ظراه بضباشئ شغ أزطات التضعطات تغظ تحضغطعا وتغظ 
سمطعا، طا غثسع شغ ضبغر طظ افتغان إلى تض الئرلمان 
وإسادة اقظاثابات وافخض شغ التضط أن غضعن بغث 
التاضط (الرئغج) الثي غظاثئه الظاس وغرتدعظه وعع 
والمظفثغظ  المفعضغظ  وغسغظ  التضط  غاعلى  الثي 
بط غتاجإ سطى عثا افجاس شغ ضض حآون التضط؛ 

شاإلطام راع وعع طسآول سظ رسغاه.
وعثا طا ظةثه شغ ظزام التضط شغ اإلجقم شالظاس 
طصادى  غضعن  الثطغفئ)  (وعع  تاضمعط  اخااروا  إذا 
ورساغئ  ظزرا  الظاس  أطر  غاعلى  طظ  غسغظ  أن  تضمه 
ضان،  إن  الاةاوز  أو  الاصخغر  طسآولغئ  عع  وغاتمض 
وسطغه واجإ الاثارك... أطا طةطج الحعرى أي الظاس 
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بثأت سمطغات درع الفرات شغ ٢٤ آب ٢٠١٦، واجامرت 
آذار/طــارس   ٣١ شغ  اظاعائعا  سظ  وأسطظ  أحعر،   ٧
أردوغان  ترضغا  رئغج  تخرغتات  جاءت  وصث   ،٢٠١٧
تآضث  افرضان  عغؤئ  ورئغج  غطثرغط  العزراء  ورئغج 
تمام سمطغات درع الفرات بظةاح، ولط غعمض أردوغان 
صعله: "أظعغظا الثطعة افولى شغ جعرغا، وجظططص سطى 

الترضات الةثغثة أجماء جثغثة".
ظسط لصث ضان الظةاح افضئر لسمطغات درع الفرات بالظسئئ 
لارضغا عع جصعط تطإ وإخقءعا. وعثا "الظةاح" جعاُد 
ذعال  والاظمغئ  السثالئ  وتجب  أردوغــان  غضفغ  وجٍه 

تغاتعط ذقً وسارًا.
الرئغج  أخثر   ٢٠١٦ السام  طظ  ظغسان  حعر  شغ 
افطرغضغ المةرم أوباطا أواطره طظ غرشاه التمراء شغ 
لسمطغئ  بالاتدغرات  لطئثء  فردوغان  افبغخ  الئغئ 
زغارته  طظ  سعدته  شعر  أردوغان  وبادر  الفرات،  درع 
وأزغطئ  روجغا،  طع  السقصات  تسعغئ  إلى  فطرغضا 
جغر  تسغص  الاغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  السعائص  ضض 
شالاصى  بسرسئ،  ذرغصعا  السمطغئ  وحصئ  السمطغئ، 
أردوغان طع بعتغظ شغ جاظئ بطرجئغرغ واتفص طسه 
شغ  بعا  الصغام  غمضظ  الاغ  المحارضئ  السمطغات  سطى 
تطإ. وعضثا اظططصئ السمطغئ باحاثاد الفاظئ والصاال 
بغظ الفخائض اإلجقطغئ شغ جعرغا بتةئ صاال تظزغط 
الثولئ. وأدى الةغح الارضغ وصائثه أردوغان دورعط 
شغ  أطرغضا  سظ  بالعضالئ  وطصاتطغظ  طأجعرغظ  ضصاطٍئ 
ضض طظ جعرغا والسراق، وخاظعا جعرغا سمعطا وتطإ 

سطى وجه الثخعص.
تسظاً، لماذا شسض أردوغان ضض عثا؟ وطا عع المصابض؟

لصث صام أردوغان بما صام به لغارك بغظ غثي أوباطا الثي 
لط غفاأ غظاصض طظ إخفاق إلى إخفاق، وطظ ورذئ إلى 
أخرى ذعال السظعات السئ المظخرطئ طظ تغاة البعرة 
السعرغئ المحاسطئ... ظسط صام بما صام به طظ أجض أن 
لطئغئ  افخغر  وداسه  سظث  ظةاتا  أوباطا  غثي  بغظ  غدع 
الحثغث  حشفه  طظ  بثاشعٍ  به  صام  بما  وصام  افبغخ. 
وترخه سطى السططئ ورغئًئ طظه شغ أن تمضظه أطرغضا طظ 
الئصاء سطى ضرجغ الرئاجئ الجائض!. وأطرغضا بثورعا تثرك 
عثا الترص الماجاغث سظث أردوغان سطى السططئ، وتثرك 
أظه بعثا العضع جغضعن سئثًا أحث وشاء لعا، واإلدارة 
افطرغضغئ الةثغثة بظمطعا السثائغ الماشطرس جاططإ 
طظ أردوغان سمطغات أضئر وأضبر ظةاتا خارج تثودعا، أطا 
أردوغان شعع جاعج وسطى أعئئ اقجاسثاد غظازر افواطر 
الةثغثة. طظ عظا غأتغ صعله "أظعغظا الثطعة افولى شغ 
جعرغا، وجظططص سطى الترضات الةثغثة أجماء جثغثة" 

طآحرًا واضتاً سطى ذلك.
غجطع  سسضرغٍئ  بسمطغاٍت  عثا  صعله  غفسر  طظ  وعظاك 
شغ  الضردجااظغ  السمال  تــجب  جظاتغ  ضث  سطغعا 
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----- بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ -----

إجراءات طظ جاظإ واتث إذا لجم افطر صائقً: "إن الخغظ 
إطا أن تصرر طساسثتظا شغ ضعرغا الحمالغئ وإطا أن ق 
تفسض". ازداد الاعتر صئض غعم طظ اظسصاد الصمئ سظثطا 

صاطئ ضعرغا الحمالغئ بإذقق خاروخ آخر شغ الئتر.
وطع ذلك، اخاامئ الصمئ بسئارات ودغئ سظ اقتارام 
والافاعط المائادلغظ، بما شغ ذلك المخالح المحارضئ 
ضما وخفعا العزغر افطرغضغ (جاغفظ طظعحظ) بصعله: 
"عظاك ضرورة لطعخعل إلى بغؤئ تةارغئ أضبر تعازظاً". 
الةظعبغئ  ضعرغا  وزراء  رئغج  صال  ذلك  سطى  وسقوة 
(ععاظس ضغع آعظ) إظه أجرى اتخاق عاتفغا طع تراطإ 
خئاح الغعم الاالغ قظاعاء الصمئ تغث صال: "الرئغج 
تراطإ صال بأظه سصث طظاصحات طاسمصئ طع الرئغج حغ 
تعل خطعرة المحضطئ الظعوغئ لضعرغا الحمالغئ وضغفغئ 
الرد سطغعا، وصال إظه ظصض المعصش افطرغضغ إلى ظحر 
طظزعطئ الثشاع الخاروخغئ "باد"، إق أن ضطمات البظاء 
المائادلئ لط تثسمعا أي اتفاصغئ طتثدة طما غحغر إلى 

شحض الصمئ دبطعطاجغا.
ضان ضرب أطرغضا لسعرغا بالصثائش خقل سحاء تراطإ 
أطرغضا  قجاسثاد  واضتا  تتثغرا  الخغظغ  ظزغره  طع 
طع  طخالتعا.  تعثد  دولئ  أي  ضث  الصعة  قجاثثام 
ذلك صث ق تضعن أطرغضا عغ خاتئئ الغث السطغا. وضان 
الرئغج الخغظغ صث تعصش بحضض طفاجأ شغ أقجضا 
لطصاء  وذلك  الصمئ  بسث  بقده  إلى  سعدته  ذرغص  شغ 

تاضط العقغئ وتجوغث ذائرته بالعصعد، وذلك غسائر أطرا 
غرغئا. الرتقت الاةارغئ بغظ الخغظ أطرغضا ق تاعصش 
شغ طسزط افتغان، وبما أن أقجضا عغ وقغئ أطرغضغئ، 
شمظ الشرغإ أن غصعم زسغط السالط بجغارة تاضط وقغئ. 
ربما ضان الرئغج الخغظغ غرجض رجائطه الثاخئ: أوق 
إذا ضان تراطإ غسائر تاغعان دولئ طساصطئ شإن الخغظ 
صام  تراطإ  إن  باظغا  المئادرة.  تساسغث  ضغش  تسطط 
خاروخغئ ضث دولئ ذات جغادة دون دسط  بدربات 
طظ الصاظعن الثولغ وذلك لغسرض صعته أطام الخغظ، 
طظ جعئ أخرى شإن تعصش رئغج الخغظ شغ أقجضا 
شغ  الخغظغئ  الظعوغئ  الخعارغت  أن  طظ  تتثغرا  ضان 
إصطغمعا الحمالغ الحرصغ غمضظ أن تخض إلى أطرغضا 
الحمالغئ  الصطئغئ  الثائرة  حرق  حمالغ  الاتطغص  سئر 
عثه  ظعاغئ  شغ  جغظاخر  طظ  ظسطط  وجعف  وأقجضا. 
المعاجعئ باائع طا جغتثث لطظزام المداد لطخعارغت 
شغ ضعرغا الةظعبغئ، وطا عغ الاظازقت الاغ جاصثطعا 

 الخغظ فطرغضا لسثم اقظاحار
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 ----- بصطط: طتمعد ضار* -----
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التجم، شعغ الصعة الباظغئ بسث السسعدغئ تغث تحارك 
ُتزعر  وعغ  ذائرة...   ٣٠ غئطس  الطائرات  طظ  بسثد 
ظفسعا طظ تطفاء أطرغضا شصث صال جفغر اإلطارات شغ 
تطغش  اإلطارات  شغ  (فطرغضا  الساغئئ  غعجش  واحظطظ 
(واحظطظ  الخشغرة...)  بسئارذئ  غطصإ  وعادئ  صعي 
بعجئ ٢٠١٤/١١/٩)، وضثلك شضما جاء شغ واحظطظ 
الزفرة  صاسثة  شغ  طراجطعا  طظ   ٢٠١٧/١/٣ بعجئ 
اإلطاراتغئ شإن (الطائرات افطرغضغئ تظططص طظ صاسثة 
الزفرة، وطظث جائ أجابغع، شغ ذرغصعا لرطغ تممعا 
الختغفئ  وأضاشئ  والسراق...)  جعرغا  طظ  ضض  سطى 
إلى (أن طا ق غسرشه الئسخ أو صطئ، عع تمرضج تعالغ 
وعغ  الزفرة،  صاسثة  شغ  أطرغضغ  جظثي   ٣,٥٠٠
الصاسثة السسضرغئ العتغثة الاغ تمطك طصاتقت "إف-

الصائث  زغظغ  أظطعظغ  سظ  الختغفئ  وتظصض   ...("٢٢
"إن  افوجط  الحرق  شغ  افطرغضغئ  لطصعات  السابص 
السقصئ  تسث  اإلطارات  طع  الماتثة  العقغات  سقصئ 
افصعى طع أي دولئ شغ السالط السربغ الغعم". وعضثا 
فطرغضا...  صعي  تطغش  وضأظعا  تئثو  اإلطارات  شإن 
لتساب  وشغ التصغصئ شإن اإلطارات تطسإ دورا خاخاً 
اإلظةطغج، وطا احارضئ شغ تروب أطرغضا إق بإغساز طظ 
وضأظعا  السطظغ  الزععر  شغ  ذرغصاعا  وسطى  برغطاظغا 

تآغث أطرغضا بط الاحعغح سطغعا طظ وراء جاار!
٢- وطظ الةثغر ذضره أن برغطاظغا طظث عجائمعا حرق 
السعغج، وخاخئ ١٩٥٦، بط خسائرعا الفادتئ شغ 
طظ  اظستابعا  صرار  بسث  وطظ   ،١٩٦٣ الغمظ  ترب 
الثطغب سسضرغا سام ١٩٦٨ الثي ظفثته سام ١٩٧١، 
شإظعا لط تسث تتامض الئصاء سطى طا عغ سطغه. ولثلك 
شدطئ اقظستاب السسضري وتتعغض حضض اقجاسمار 
المئاحر إلى حضض آخر والئصاء جغاجغا وأطظغا واصاخادغا 
ضما شسطئ شغ أغطإ طساسمراتعا... وطظث ذلك العصئ، 
شصث  السعغج  حرق  طظ  الضاطض  اظستابعا  طظث  أي 
أخئتئ برغطاظغا ق تساطغع العصعف السطظغ شغ وجه 
أطرغضا، وصث غطإ سطى جغاجاعا تةاه أطرغضا طا غحئه 
الاأغغث شغ السطظ والاحعغح سطغعا شغ الثفاء وتعزغع 
افدوار سطى سمقئعا: شغزعر عثا ضأظه غعالغ أطرغضا 
وسمقءعا شغضعن شغ خعرة طا غةري طظ طثططاٍت 
سطى  ذاك  وغزعر  افوجاط،  تطك  شغ  ُترجط  أطرغضغئ 

تصغصاه طعالغاً لئرغطاظغا وسمقئعا...!
٣- وعضثا غمضظ شعط طعاصش اإلطارات الاغ وردت 

شغ السآال:
أ- دور اإلطارات شغ الغمظ:

أسطظاعا  الاغ  التجم  ساخفئ  شغ  اإلطارات  حارضئ   •
السسعدغئ سطى الغمظ طظث اظطقصعا شغ آذار ٢٠١٥، 
لضظ  بالاظاغط،  غعتغ  افطعر  ظاعر  أن  رغط  ولضظ 
ترغث  السسعدغئ  ضاظئ  شصث  ضثلك،  لغسئ  التصغصئ 
أن تصاخر ساخفئ التجم سطى الدربات الةعغئ، وأطا 
اإلطارات شإن تةط طحارضاعا الضئغر شغ المسارك الئرغئ 
غثل سطى أظعا صث اجاشطئ الاتالش لطجج بصعات برغئ 
السسعدغئ  ظفغ  بغظ  وبالاثصغص  الغمظ...  شغ  ضئغرة 
وبغظ   ،٢٠١٥/٤/٥ الغمظ  شغ  لعا  برغئ  صعات  وجعد 
وبثء   ٢٠١٥/٤/٢١ التجم"  "ساخفئ  اظاعاء  إسقظعا 
"إسادة افطض"، ظةث أن عثه ضاظئ شارة الاأزغط بغظ 
السسعدغئ الاغ ترغث أن تضعن الدربات الةعغئ ذرغصًا 
ق  افطض"  "إسادة  وإذقصعا  السغاجغئ -  الاسعغئ  إلى 
غثطع طظ إحارة إلى ذلك - وبغظ اإلطارات طظ جعئ 
شسطغًا  دترًا  تضعن  أن  الترب  لعثه  ترغث  الاغ  أخرى 
لطتعبغغظ سظ طثن الغمظ... شفغ العصئ الثي تعثف 
التعبغغظ  سطى  شصط  ضشط  تحضغض  إلى  السسعدغئ 
تمعغثًا لطاسعغات السغاجغئ، تصعم اإلطارات بتربعط 

سطى افرض ودترعط إلى العراء...
• ولغج الثقف السسعدي اإلطاراتغ شغ عثا شتسإ 
بض إن المعصش طظ المثطعع خالح غثاطش، شفغ العصئ 
الثي غساتضط السثاء بغظ السسعدغئ والمثطعع تاعارد 
افظئاء سطى أن اإلطارات تثسمه، بض إظعا أظصثته طظ 
طخر  طعصع  أحار  شصث  التجم!  ساخفئ  غارات  إتثى 
السربغئ ٢٠١٥/٤/٤ إلى ذلك بحضض طئاحر (وضحش 
طسآول غمظغ رشغع شغ تخرغح خاص لـ "طخر السربغئ" 
أن بمئ خقشا بغظ اإلطارات السربغئ الماتثة، والممطضئ 
السربغئ السسعدغئ، بسئإ إبقغ أبع ظئغ ظةض الرئغج 
السابص سطغ سئث اهللا خالح بسمطغئ ساخفئ التجم صئض 
صخش خظساء بساسئ، ورؤغئ اإلطارات بدرورة التفاظ 
سطى خالح وبصائه ضمظ أي طئادرة لطتض، وضحش أن 
تسرغإ اإلطارات طعسث السمطغئ السسضرغئ أظصث خالح 
طظ المعت، إذ غادر طظجله صئض الصخش إلى أطاضظ آطظئ 
بالساخمئ خظساء.) والثي غحغر أغداً إلى دسط اإلطارات 
لسطغ خالح، أظعا تاةاعض الصرار الثولغ بفرض سصعبات 
باتعاطات  اإللضاروظغ  الاعاخض  طعاصع  وتجدتط  سطغه، 
لسطغ  والسسضري  المالغ  الثسط  تصثم  بأظعا  اإلطارات 
سئث اهللا خالح وسائطاه وأظعا ق تجال تطغفا له، وذلك 
رغط ظاعر طحارضئ اإلطارات شغ الاتالش السربغ الثي 
التعبغغظ  ضث  تربا  غحظ  والثي  السسعدغئ  تصعده 
الاغ  الترب  وعغ  خالح،  تطغفعط  وضث  الغمظ  شغ 
اقظصقب  و"إظعاء  الئقد"  إلى  الحرسغئ  "إسادة  تدع 
لعا...  طسطظئ  أعثاشاً  التعبغعن"  ظفثه  الثي  الثطعي 

والثي غآضث عثه السقصئ أغداً طا ذضرته غمظ برس 
٢٠١٥/١٠/٢٢ (غعاخض ظةض الرئغج المثطعع السمغث 
الرضظ أتمث سطغ خالح، اإلصاطئ شغ اإلطارات خاضسًا 
الاغ  الترب  طظ  الرغط  سطى  خاص،  ظعع  طظ  لتماغئ 

تحارك شغعا اإلطارات ضث التعبغغظ وخالح...)!!
إذ  الرغح،  طعإ  شغ  ظفسه  عادي  الرئغج  إن  بط   •
برغطاظغا  أن  أي  بسجله،  افطمغئ  المئادرات  تطالإ 
تةعج الصعى وافوراق افخرى شغ الغمظ تاى إذا آلئ 
الاسعغات الثولغئ إلبساد عادي سظ المحعث السغاجغ 
شغ الغمظ، شق غضعن وصاعا إبساد عادي إبسادًا لطظفعذ 
اإلظةطغجي سظ الغمظ، فن ذلك الظفعذ طامبض بأوراق 
افوراق  عثه  طظ  واتثة  إق  عادي  وطا  أخرى،  ضبغرة 
تثسط  اإلطارات  برغطاظغا  جسطئ  وعضثا  الضبغرة... 
سطغ خالح... وضق الرجطغظ عادي وخالح طظ أحغاع 
برغطاظغا، ولضظ المسألئ عغ تعزغع افدوار سطى ذرغصئ 
الثعاء الئرغطاظغ! وعضثا غفعط الثقف بغظ اإلطارات 
وعادي ضمظ عثا الثط، وطظ بط اقجاصئال الفاتر له 
طظ  لعادي  اإلطارات  طظع  سطى  والثقف  ظئغ  أبع  شغ 
سجل طثغر أطظ المطار شغ سثن خقح السمغري (أبع 
اإلطارات  جغاجئ  بغظ  الزاعر  الاظاشر  أن  أي  صطان)... 
شغ الغمظ والرئغج عادي باسائاره طظ تعابع برغطاظغا 
بمعمئ  لقطارات  برغطاظغا  تضطغش  سظ  ظاتب  عع  إظما 
خاخئ تصادغ عثا الثور، وعضثا ُتزعر اإلطارات أظعا 
ق تصش بةاظإ عادي الثي واشصئ سطغه شغ المئادرة 
الثطغةغئ، وعغ تصش شسق بةاظإ سمغض آخر لئرغطاظغا 
وعع سطغ خالح. وبثلك تطسإ دورًا لتساب اإلظةطغج 
الثي  السسعدي  الظزام  سطى  افطعر  غثطط  الغمظ  شغ 

غسمض لتساب أطرغضا عظاك.
ب- دور اإلطارات شغ لغئغا: إن دور اإلطارات المرجعم 
الثطعط  إلى  بالظزر  شعمه  غسعض  لغئغا  شغ  لعا 
لقجقطغغظ،  المظاعدئ  اإلطارات  لسغاجئ  السرغدئ 
تطك السغاجئ الاغ غحرف سطى بظائعا وتظفغثعا رئغج 
ضثلك  والظزر  بطغر،  تعظغ  افجئص  الئرغطاظغ  العزراء 
والعجط  لغعن،  افطمغ  المئسعث  طع  سقصاتعا  إلى 
الثي تظحط اإلطارات شغ دسمه شغ لغئغا، ضض ذلك شغ 
أجعاء الظفعذ العاجع لئرغطاظغا طظ تغث تسثد افوراق 
الاغ غمضظ لطظثن أن تطسإ بعا ضما عع افطر بالظسئئ 
لئرغطاظغا شغ الغمظ وذلك بسئإ ظفعذعا الضاجح شغ 
الئقد إبان تصئئ الصثاشغ... ودسط اإلطارات لطسطماظغغظ 
وطحاغت الصئائض وطظاعدئ "اإلجقطغغظ" غةسطعا تصش 
صطر  طظ  المثسعطئ  الصعى  لاطك  المداد  الةاظإ  شغ 
"اإلجقطغغظ"  وجط  لقظةطغج  تسمض  شصطر  لغئغا،  شغ 
وعثه  والصئائض.  السطماظغغظ  وجط  ضثلك  واإلطارات 
الصسمئ لفدوار الصطرغئ واإلطاراتغئ عغ سغظ طا ذضرته 
طةطئ الفعرغظ بعلغسغ افطرغضغئ، إذ ظصض طعصع سربغ 
٢١، ٢٠١٤/٨/٢٨ أي بسث الشارات الةعغئ اإلطاراتغئ 
شغ لغئغا (وتحغر المةطئ - شعرغظ بعلغسغ افطرغضغئ 
بثأ  لغئغا  شغ  الظفعذ  سطى  اإلصطغمغ  الخراع  أن  إلى   -
طظث سام ٢٠١١ الثي اظثلسئ شغه اظافاضئ ضث ظزام 
صطر  دولئ  شغعا  دسمئ  والاغ  الصثاشغ،  طسمر  السصغث 
المصاتطغظ طظ أختاب المغعل اإلجقطغئ شغما دسمئ 
اإلطارات الصعى ذات الاعجعات الصئطغئ خاخئ طظ تطك 
الاغ تظامغ لصئائض الجظاان غرب لغئغا). وصاطئ المةطئ 
افطرغضغئ بفدح رجاقت اإلطارات شغ لغئغا وسثدتعط 

باقجط...
وضاظئ اإلطارات سطى سقصئ وذغثة بالمئسعث افطمغ 
المغعل  ذو  اإلجئاظغ  وعع  لغعن  برظاردغظع  لطغئغا 
افوروبغئ، وتسمض طسه بمتاولئ تعشغر الثسط لمساسغه 
سطى جاظإ برلمان ذئرق وجماسئ تفار، وصث شدتئ 
المراجقت  شغ  اإللضاروظغ  برغثه  تسرغئات  الختش 
بسث  وشدتئ  ضما  اإلطاراتغ،  الثارجغئ  وزغر  طع 
طشٍر  براتٍإ  اإلطارات  شغ  طئاحرة  لطسمض  اظاصاله  ذلك 
السقصئ  وعثه  لغئغا.  شغ  افطمغ  لمظخئه  ترضه  بسث 
الثي  الثولغ  المئسعث  وبغظ  اإلطارات  بغظ  العذغثة 
غمبض المغعل الئرغطاظغئ تثل سطى رضا برغطاظغا سظ 
دور اإلطارات شغ لغئغا، ذلك الثور الثي ظعر بحضٍض 
قشٍئ بسث الشارات الةعغئ الاغ وجعاعا ضث طصاتطغظ 
شضاظئ   ،٢٠١٤ آب  حعر  ذرابطج  شغ  إجقطغغظ 
اإلطاراتغئ  الشارات  تطك  لضحش  السئاصئ  عغ  أطرغضا 
سصث  وبسث  ذئرق  إلى  الئرلمان  ظصض  طع  تجاطظئ  الاغ 
أن  ذضره  الةثغر  وطظ   .!٢٠١٤/٨/٤ افولى  جطساه 
ظتع  اإلطاراتغ  الاعجه  خطش  غصش  طظ  عغ  برغطاظغا 
السطماظغغظ وضث "اإلجقطغغظ"، شصث ظصض طعصع طخر 
السربغئ ٢٠١٧/١/٣١ (طظ جعئ أخرى ضاظئ ختغفئ 
سظ  السابص  شغ  ضحفئ  صث  الئرغطاظغئ  «تطغشراف» 
تساصث طرضج «تعظغ بطغر» لقجاحارات بمئطس غصثر بـ 
٣٥ ططغعن دوقر طع دولئ اإلطارات السربغئ الماتثة، 
وشًصا  واجاحارات،  ظخائح  تصثغط  طصابض  شغ  وذلك 
لمسعدة السصث المجطع بغظ طرضج بطغر ووزارة الثارجغئ 
اإلطاراتغئ... وطظ أبرز طقطح تطك الاعجعات والمعاصش 
الترضات  طظ  المعصش  الطرشغظ  بغظ  المحارضئ 
المظطصئ)...  تطك  شغ  الظاحطئ  اإلجقطغئ  وافتجاب 
وبعثا غادح بأن برغطاظغا تصسط أدوار سمقئعا سطى 
المتخطئ  شغ  ولضظه  الاظاصخ،  سطغه  غئثو  صث  ظتع 

وزارة الثشاع لطرد سطى العةعم. وتابع المسآول الثي 
تط  الاغ  الثغارات  "إن  ععغاه:  سظ  الضحش  رشخ 
خخعخا  تحمض  افبغخ  الئغئ  طظ  بططإ  تصثغمعا 
"إظه  وأضاف:  السعري".  الطغران  لحض  ضربات  حظ 
الثشاع  وزغر  طع  تراطإ  غظاصح  أن  المتامض  طظ 
(شرظسا  شطعرغثا".  شغ  جعرغا  بحأن  الثغارات  طاتغج 

.(٢٤
الرئغج  طظ  بأطر  افطرغضغ  الةغح  وجه  وعضثا   •
تراطإ شةر الةمسئ ضربئ خاروخغئ اجاعثشئ صاسثة 
صئض  بالدربئ  روجغا  أبطس  أن  بسث  الةعغئ،  الحسغرات 
تظفغثعا، لغاط إخقء الصاسثة، ضغ ق تثطر آلئ صاض، أو 
تاى تخغإ طةرطا بأذى. وبثلك رضئئ أطرغضا المعجئ 
افوروبغئ إلى أبسث طثى، وتعلئ طةراعا بشغر اتةاه، 
برجالئ  وباسبئ  السالمغ،  السام  الرأي  ظصمئ  طماخئ 
الثولغ  الماخرف  عغ  تجال  ق  أطرغضا  أن  طفادعا 
لفوروبغغظ  تسمح  ولظ  السعري،  المطش  شغ  العتغث 

باقحاراك طسعا شغه.
واإلطارات  السسعدغئ  شغ  السئغث  جارع  الفعر  وسطى   •
لطرئغج  تأغغثعط  بإسقن  والضعغئ  وصطر  والئترغظ 
أردوغان  وذالئه  "الحةاع"،  بصراره  وظعععا  تراطإ، 
المرتئطئ  الفخائض  صادة  وبسخ  السطماظغ  واقئاقف 
باعجغع الدربئ لاحمض جمغع المطارات وتاى إجصاط 
اهللا  بسبه  وصث  المظازر،  المعثي  أظه  ظاظغظ  الظزام، 

 !لغمف افرض سثق بسثطا ططؤئ ظطما وجعرا
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ جعرغا

ضائئ  تغث  لظثن،  شغ  الخادرة  والسربغئ  الئرغطاظغئ 
الااغمج: "إن العةعم غسث افسظش شغ جعرغا طظث أربع 
جظعات". وسظعظئ التغاة: "طثبتئ الضغماوي شغ إدلإ 
اقشاااتغئ:  شغ  شضائئ  الشاردغان  أطا  تراطإ"!  تثائر 
ق  افجث  تضعطئ  جسض  الماتثة  العقغات  "طعصش 
الثولغ  المةامع  أن  تثرك  وجسطعا  السصاب!  تثحى 
ساجج سظ اتثاذ صرارات شسالئ لمساصئئ المسآولغظ سظ 

اجاثثام افجطتئ المترطئ دولغا".
ترج  شغ   - الظزام  داسمئ   - أطرغضا  وصسئ  وعضثا   •
افوروبغغظ،  طساغرة  إلى  شاضطرت  ضئغر،  دولغ 
صرار  طحروع  البقباء  وشرظسا  برغطاظغا  طع  وصثطئ 
شغ طةطج افطظ الثولغ، غثغظ العةعم الضغمغائغ، 

وغطالإ بإجراء تتصغص شغ أجرع وصئ طمضظ.
لئتث  ذارئئ  جطسئ  افربساء  افطظ  طةطج  وسصث   •
ظغضغ  أطرغضا  جفغرة  خّسثت  تغث  المحروع،  عثا 
"جااثث  بقدعا  أن  طظ  طتثرة  لعةاعا  طظ  عاغطغ 
إجراءات أتادغئ شغ جعرغا إذا شحطئ افطط الماتثة 
شغ الرد سطى العةعم". أطا الرئغج افطرغضغ دوظالث 
إن  افربساء،  ختفغ  طآتمر  خقل  صال  شصث  تراطإ 
بحار  الرئغج  تغال  طعصفه  غّغر  الضغمغائغ  العةعم 

افجث، واسثًا برد أطرغضغ سطى "إعاظاه لقظساظغئ".
• وبسث أن اسائرت المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض 
وأن  ترب،  جرغمئ  الضغمغائغئ  افجطتئ  اجاثثام  أن 
بالعةعم  غظثد  افطظ  طةطج  طظ  صرار  خثور  سثم 
الضغمغائغ "شدغتئ"، أسطظ طسآول أطرغضغ الثمغج 
سرضاعا  سسضرغئ  خغارات  غثرس  افبغخ  الئغئ  أن 

تامئ: تئسغئ اإلطارات وطعاصفعا طظ بسخ الصداغا اإلصطغمغئ الساخظئ

 تامئ ضطمئ السثد: خاروخغئ تراطإ رضعب لطمعجئ افوروبغئ ...

سمقئعا  ضض  تدع  ق  شعغ  اإلظةطغج،  أغراض  غتصص 
شغه  تاسثد  الاغ  الئطثان  شغ  خاخئ  واتثة  جعٍئ  شغ 
وبةاظإ  تفار  ضث  تصش  شصطر  لغئغا،  طبض  أوراصعا، 
تضعطئ العشاق اإلظةطغجغئ، واإلطارات ُتزعر أظعا تصش 

بةاظإ تفار وتسظثه بصعة!
ج- دور اإلطارات شغ تعظج: صال رئغج تعظج، باجغ 
صائث السئسغ، شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥: "...
اقجاصرار  زسجسئ  أجالغإ  اتئاع  اإلطارات  وجاعاخض 
فظعا تساصث أظعا آطظئ (طظ المتاجئئ) - شعغ تمطك 
افطعال القزطئ لاعلغث الصعة دون خعف فن الةمغع، 
بما شغ ذلك أوروبا، غسامثون سطى أطعالعط". (طغثل 
 ...(٢٠١٥ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٣٠ إي،  إغسئ 
وبالاثصغص شغ طعصش اإلطارات الثي غزعر شغه طساداة 
لاعظج الاغ تسغر شغ رضاب اإلظةطغج تغث غزعر وجعد 
تعتر شغ السقصات بغظعما، غائغظ أظه طعصش طخطظع، 
والثلغض سطى ذلك أن السئسغ صث ذعإ إلى اإلطارات... 
تعظج  بغظ  السقصات  تعتر  سظ  التثغث  خدط  وشغ 
واإلطارات شصث ُظحر أن اإلطارات جامعل خفصئ أجطتئ 
تثودعا  لدئط  لاعظج  شرظسغئ  سسضرغئ  وطسثات 
طع لغئغا والةجائر. تغث أسطظ الرئغج الفرظسغ أوقظث 
سظثطا  بئارغج  السئسغ  الاعظسغ  الرئغج  لصائه  شغ 
صال شغ طآتمر ختفغ طحارك "إن عظاك تساوظا بغظ 
سطى  رده  شغ  وذلك  المةال"  عثا  شغ  البقبئ  الئطثان 
جآال غاسطص بالمعضعع تغث ظحرت الختش الفرظسغئ 
سظ وجعد خفصئ أجطتئ شرظسغئ لاعظج ٢٠١٥/٤/٧، 
الئضعش  الطغإ  الاعظسغ  الثارجغئ  وزغر  ضحش  وصث 
طظ  واإلطارات  شرظسا  طع  طفاوضات  تةري  "بقده  أن 
أجض طساسثتعا سطى حراء أجطتئ..." (خفتئ الثولغئ، 
اإلطارات  تمعل  جاظإ  شمظ  وعضثا   !(٢٠١٥/٤/٧
تعظج بخفصات أجطتئ وطظ جاظإ آخر تزعر وجعد 
غغر  الاعتر  أن  سطى  غثل  طا  طسعا  السقصات  شغ  تعتر 
إظةطغجغا  دورا  اإلطارات  لاطسإ  طخطظع  وعع  تصغصغ 
تعظج  فن  لغئغا  شغ  وخاخئ  تعلعا  وطا  تعظج  شغ 
تصش ضث تفار وشغ خش تضعطئ العشاق الطغئغئ الاغ 
ذرابطج  إلى  واظاصطئ  وبرساغاعا  تدظعا  شغ  ولثت 
طع تعظج غسعض  شغما بسث، شإظعار أن عظاك خقشاً 

تمرغر الثثاع اإلطاراتغ بض اإلظةطغجي لتفار!.
د- دور اإلطارات طع السغسغ: إن اإلطارات صث اظثشسئ 
ضئغر  بحضض  السغسغ  المخري  الرئغج  لمساظثة 
طرجغ  سطى  السغسغ  اظصقب  طظث  السسعدغئ  وطسعا 
وضاظئ  السغسغ،  ظزام  لمساظثة   ،٢٠١٣ طظاخش 
اهللا،  سئث  المطك  سعث  شغ  اإلظةطغج  تعالغ  السسعدغئ 
وعثا غمضظ شعمه طظ باب أن برغطاظغا ظفسعا تساغر 
أطرغضا،  سمقء  طساغرة  سمقئعا  طظ  شاططإ  أطرغضا، 
اإلظةطغج  وسمقء  الطعلى،  الغث  المظطصئ  شغ  لعط  فن 
أضسش طظعط، شق تثشع برغطاظغا سمقءعا جمطًئ واتثة 

لقخطفاف وطساداة سمقء أطرغضا  
ضما  الثاخئ  التاقت  بسخ  شغ  إق  طضحعف  بحضض 
طع  ظفسعا  برغطاظغا  تخظسه  طا  وعثا  صطر.  به  تصعم 
المطمؤظئ،  اإلحارات  بسخ  له  ترجض  السغسغ، شعغ 
سظه  تتثبئ  طا  وعع  اإلطارات،  بثولئ  وتصرظعا 
الةثغث  السربغ  طعصع  ظصض  شضما  الئرغطاظغئ،  الختش 
شاغظظحال  ختغفئ  شغ  تصرغر  سظ   ٢٠١٤/٠٦/٢٥
سطى  المططسغظ  ("بسخ  الاصرغر  شغ  جاء  تغث  تاغمج، 

افسمال، الاغ غصعم بعا تعظغ بطغر أبطشعا ذي شاغظظحال 
تاغمج، أظه ضطش طةمعسئ طظ الثئراء بضاابئ تصرغر سظ 
تظزغط اإلخعان المسطمغظ واقتعاطات المعجعئ لعط 
الثطغةغغظ  وطظاخرغعط  المخري،  الةغح  صادة  طظ 
الختغفئ،  وذضرت  اإلرعاب"،  سمطغات  شغ  بالاعرط 
أن "تعظغ بطغر" دسط شغ خطاباته اقظصقب السسضري 
شغ طخر الثي أصخى الرئغج المخري طتمث طرجغ 
سظ التضط. ووخش "بطغر" اقظصقب المخري شغ أتث 
طخر".  لحسإ  طعمئ  إظصاذ  "سمطغئ  بأظه  خطاباته 
تماطا  طاعاشص  المعصش  عثا  "أن  الختغفئ:  وأضاشئ 
تخرشات  شإن  ولثلك  اإلطارات").  تضعطئ  طعصش  طع 
الثط  ضمظ  عغ  السغسغ  طع  الماصاربئ  اإلطارات 

الئرغطاظغ المرجعم دوظما أي خروج سظه.
باارغت  جآال  جعاب  شغ  صطظا  شصث  ولطاثضغر   -٤
بمسظى  خراع  غاعصع  "ق  إظه  غطغ:  طا   ٢٠١٦/١/١٢
شغ  تثور  الاغ  الثول  أو  الاابسئ  الثول  بغظ  الخراع 
الفطك إذا ضاظئ الثولئ الضئرى المائعسئ عغ ظفسعا، 
وذلك فظعا عغ الاغ تثغر السغاجئ الثارجغئ بحضض 
شغ  تاتضط  الاغ  عغ  سادة  السغاجئ  وعثه  سام، 
الخراع... عثا طظ تغث الخراع. أطا أن تثاطش دون 
 - أوضح  الفطك  دول  بغظ  وعع   - بغظعا  شغما  الخراع 
شعثا طمضظ أن غضعن شغ بقث تاقت: التالئ افولى: 
إن ضان طظ باب تعزغع افدوار لثثطئ طخطتئ الثولئ 
الضئرى. التالئ الباظغئ: إن ضان الثقف بثواشع داخطغئ 
الثارجغئ  السغاجئ  شغ  تآبر  خارجغئ  تأبغرات  دون 
لطثولئ الضئرى الاغ تسغر تطك الثول شغ شطضعا. التالئ 
باسثغظ  السمقء  أتث  دسط  باب  طظ  ضان  إن  البالبئ: 
تثث "ضان عادئًا" بغظه وبغظ سمغض آخر بط غسعد إلى 
غظطئص  شعثا  الثسط".  طصادغات  اظاعاء  بسث  العثوء 
سطى اإلطارات الاابسئ لقظةطغج الاغ تثخض تتئ الظصطئ 
رجمه  دورًا  شاطسإ  افدوار،  تعزغع  باب  طظ  افولى 

اإلظةطغج ضما تطسإ صطر دورًا آخر لعط.
بالعقء  لقظةطغج  تثغظ  اإلطارات  أن  والثقخئ؛   -٥
والائسغئ المططصئ ضئاصغ دول الثطغب إق شغ السسعدغئ 
تالغا...  جطمان  سعث  سطى  أطرغضا  طع  تسغر  الاغ 
شاإلطارات تصعم بطسإ دور غرجمه اإلظةطغج لعا جعاء، 
شغ  أم  لغئغا  شغ  ضان  أم  الغمظ  شغ  الثور  عثا  أضان 
الاظاصخ  شإن  وعضثا  المخري...  لطظزام  دسمعا 
الثطعط  سظ  ظاتب  عع  إظما  جغاجاعا  سطى  الزاعر 
السرغدئ الاغ رجماعا برغطاظغا لعا بثسط السطماظغغظ، 
السرغدئ  الثطعط  غغر  وعغ  اإلجقطغغظ،  وطظاعدئ 
تصعم  اإلطارات  أن  سظ  شدًق  طبًق،  لصطر  المرجعطئ 
أي  وأظعا  لئرغطاظغا،  وسمغصئ  خاخئ  جغاجات  باظفغث 
اإلطارات ضبغرًا طا تسمض لئرغطاظغا شغ الثطعط الثطفغئ 
لسمقء أطرغضا شغ المظطصئ، وتصثم خثطاعا لئرغطاظغا 
طظ تطك المعاصع... وطع ذلك، شسعاء أضاظئ صطر، أم 
اإلطارات، أم أي دولئ أخرى شغ بقد المسطمغظ تثثم 
ضئرى،  جرغمئ  شاطك  المساسمرغظ،  الضفار  طخالح 
وضطعط طائٌَّر طا عط شغه، ولظ غةظعا طظ وراء ذلك خغرا 
شغ الثظغا وق شغ اآلخرة، بض عط ضما صال الصعي السجغج 
ِ َوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما  ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد ابَّ

َ
ِيَن أ َّ ﴿َسُيِصيُب ا
 ﴾اَكنُوا َفْمُكُروَن

الباظغ سحر طظ رجإ ١٤٣٨عـ
٢٠١٧/٤/٩م

raya_no_125.indd   3raya_no_125.indd   3 10.04.2017   14:59:0010.04.2017   14:59:00



افربساء ١٥ طظ رجإ ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ١٢ ظغسان / أبرغض ٢٠١٧ طـ٤     السثد ١٢٥

بسث اتاةازعا شغ جةظ (جغسعر) فضبر طظ جائ أحعر، اساصطئ حرذئ (جغسعر) طرة أخرى وبق رتمئ افخئ 
(طسخعطئ أخار) شغ ٢٩ طظ آذار/طارس ٢٠١٧م، طع حصغصعا افخشر (تظجغر أتمث)، طظ أطام بعابئ السةظ 
بسث أن ُأخطغ جئغطعا بضفالئ! وضاظئ الحرذئ صث اساصطئ (طسخعطئ) بحضض غغر صاظعظغ شغ المرة افولى طظ 
داخض بظاغئ طتضمئ الخطح شغ دضا شغ ٢٨ طظ آب/أغسطج ٢٠١٦م طع حصغصعا (تظجغر أتمث) - وعع سدع 
شغ تجب الاترغر - تغث ضاظئ برشصاه شغ المتضمئ. لصث ساظئ سائطئ (طسخعطئ) بأضمطعا طظ صمع طسامر طظ 
صئض بسخ الئططةغئ الثغظ غضرععن اإلجقم شغ حرذئ (جغسعر). وشغ السام الماضغ اتاةج الئططةغئ طظ 
صسط الحرذئ افخئ (جمغئ ظغسا)، زوجئ سدع شغ تجب الاترغر، بسث أن شحطئ شغ اساصاله، وعغ اآلن شغ 

السةظ فضبر طظ جائ أحعر.

سئث  طتمث  تثغباً  المظاثإ  الخعطالغ  الرئغج  أسطظ 
اهللا شرطاظةع أن الخعطال عغ بطث ترب، وجاء اإلسقن 
شغ   ٢٠١٧ ظغسان/أبرغض   ٥ الثمغج  غعم  خثر  الثي 
ظض تفاصط اظسثام افطظ، تغث تط طآخرًا اإلبقغ سظ 
تفةغر ضئغر شغ الساخمئ طصثغحع ظاب سظه طصاض جئسئ 
سسضرغًا  زغاً  شرطاظةع  ارتثى  إسقظه  وشغ  أحثاص. 
صال:  تغث  اقجاسقم  سطى  الحئاب  المصاتطغظ  وتث 
"ظصعل لطمصاتطغظ الحئاب الثغظ غسطئ أدطشاعط أن 
الاغ  أجطتاعط  لعضع  غعطاً   ٦٠ طثتعا  طعطئ  لثغعط 

غساثثطعظعا ضث أعطعط وغأتعا إلغظا". (الةجغرة)
إدارة  وضسئ  السام  عثا  طظ  آذار/طارس  طططع  وشغ 
واجسئ  السسضرغئ  السمطغات  لماابسئ  خطئ  تراطإ 
الظطاق والاغ تحمض سمطغات الصعات الثاخئ لمتاربئ 
الةماسات المسطتئ شغ الخعطال. وصث أرجض الئظااغعن 
الثاخئ  لطصعات  لطسماح  افبغخ  الئغئ  إلى  تعخغات 
افطرغضغئ بمساسثة الةغح الخعطالغ إلسطاء الةغح 
الدربات  طظ  المجغث  إلذقق  أضئر  طروظئ  افطرغضغ 

الةعغئ العصائغئ.
الةثغث،  بافطر  لغج  افطرغضغ  السسضري  الاثخض  إن 
وإظما عع اطاثاد لثطط ذعغطئ بثأت شغ سعث بعش. 
الرئغج  تتثث  ١٩٩٢م  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٤ شفغ 
جغاط  بأظه  وأخئرعط  افطرغضغغظ  إلى  بعش  جعرج 
 ١٩٩٣ سام  وشغ  الخعطال.  إلى  أطرغضغئ  صعات  إرجال 
حظئ أطرغضا سمطغئ سسضرغئ تتئ اجط "إسادة افطض" 
وأخئتئ  الةظسغات  طاسثدة  صعة  إلى  اظدمئ  والاغ 
تسرف باجط صعة السمض الماتثة. وجاءت عثه السمطغئ 
ظاغةئ إلزالئ جغاد بري الثي ضان طآغثًا فطرغضا، تغث 
الظفط  لسمالصئ  الخعطال  بطبغ  خخخئ  صغادته  إن 

افطرغضغغظ طبض ضعظعضع وحغفرون وشغطغئج.
المخغر  تحضض  باتئ  أطرغضا  شإن  التغظ،  ذلك  وطظث 
السغاجغ لطئقد طظ خقل إظحاء دول سمغطئ لط تصثم 
ضاظئ  ولسظعات  والصعر.  الصمع  جعى  حغؤاً  لطخعطال 
أطرغضا تجود أطراء الترب بافجطتئ، والمبغر لطسثرغئ 
عع أن التضعطات اجاعسئئ تطك افجطتئ. إن الثطئ 
طثاطفئ  طظاذص  تفاغئ  عغ  لطخعطال  افطرغضغئ 
وتحةغع المظاذص الجاخرة بالطاصئ طبض جعبا لطاماحغ 
إسقن  أن  طساشرباً  غسث  لط  لثلك  أطرغضا.  طخالح  طع 
العةمات  لاضبغش  أطرغضا  خطط  بسث  جاء  شرطاظةع 

السسضرغئ سطى الخعطال.
ضما  الطئغسغئ،  المعارد  بعشرة  غامغج  بطث  الخعطال 

تسث)،  (شــرق  صثغمئ  جغاجئ  وعغ  الفرصئ،  إلغةاد 
أن  بسث  الئضر،  افرض  عثه  لبروات  لسابعط  وغسغض 

ظدئئ البروات شغ بقدعط.
شأطرغضا الاغ تصش طع الظزام، ق ترغث فوروبا أن غضعن 
لعا طعذأ صثم شغ السعدان، ولثلك تصش بصعة طع 
طظ  وتتمغعا  المامردة،  الترضات  ترب  شغ  التضعطئ 
برغطاظغا  وبثاخئ  أوروبا،  تصش  وبالمصابض  السصعط، 
وشرظسا، طع الترضات المامردة، تمثعا بالمال والسقح 
اإلصطغط  عثا  شغ  أطرغضا  تجاتط  أن  أجض  طظ  واإلسقم، 
المطغء بالثغرات، بسث أن شصثت جظعب السعدان، تغث 

خار الةظعب خالخا فطرغضا.
التضعطئ  بغظ  المفاوضات  جعقت  طظ  غتثث  طا  أطا 
والمامردغظ، شصث تطاول زطاظعا، فن الةمغع ق غظزر 
إلى  غظزرون  طا  بصثر  دارشــعر  شغ  أعطظا  طساظاة  إلى 
الاغ  والمضاجإ  شخغض،  لضض  السغاجغئ  المضاجإ 
خراع  عع  إًذا  وصثاطعط.  وراءعــط  عط  َطظ  غةظغعا 
التضعطئ  شغ  الئطث  عثا  أبظاء  عط  ــه  وأدوات افشغال، 
الئطث  عثا  إظسان  عع  ووصــعده  المسطتئ،  والترضات 
الطغإ أعطه، الثغظ ضاسعا وتحردوا، وُصاطعا، وعاضئ 
تاى  ظساؤعط،  وترططئ  أذفالعط،  وتغاط  أسراضعط، 
بسغث المظال،  أضتى افطظ وافطان شغ دارشعر، تطماً 
تغث ق لشئ إق لشئ السقح، وق طظطص إق طظطص الصعة، 
وعثه التالئ عغ الاغ أضسفئ السعدان ضطه، وجسطاه 
غرتمغ شغ أتدان الصعى الشربغئ الضاشرة المساسمرة، 
شأخئح طرحتا لطافضك والامجق. شئسث اظفخال الةظعب 
بثات الثساوى، عا عغ دارشعر تاعغأ لقظفخال باتفاصغئ 
الثوتئ، خظع ظغفاحا المحآوطئ، وعا عغ افطعر تجداد 
أبظائعا  بسخ  خار  تاى  ضردشان  جظعب  شغ  جــعءًا 

غطالئعن بتص تصرغر المخغر خراتئ.
إن طحضطئ دارشعر، بض طحضطئ السعدان، عغ شغ جعء 
تضمئ  الاغ  افظزمئ  صئض  طظ  سثطعا،  بض  الرساغئ، 
السعدان طظث سععد اقجاسمار، طرورا بالتضعطات الاغ 
جمغئ (وذظغئ)، وإلى غعطظا عثا، شعغ أظزمئ جئاغئ، 
بالضطغئ  وخاضسئ  خاظسئ  أظعا  شعق  رساغئ،  أظزمئ  ق 
لطشرب الضاشر المساسمر. شإن خقص أعض دارشعر، وأعض 
السعدان سمعطا، بض وخقص افطئ اإلجقطغئ جمساء، 
عع شغ ظئث أظزمئ الةعر السمغطئ، وإصاطئ ظزام غصعم 
سطى طئثأ اإلجقم السزغط، خقشئ راحثة سطى طظعاج 
وتصطع  والسثل،  التص  وتصغط  الرساغئ،  تتسظ  الظئعة، 
غث الشرب الضاشر المساسمر، الساببئ بئقدظا وطصثراتعا، 
وتسغث لفطئ طةثعا المعؤود، وسجعا المفصعد، وتغظعا 
شغ  ضاظئ  ضما  الحرغفئ،  الضسئئ  ضاجغئ  دارشعر  تسعد 
السابص ججءا طظ إتثى وقغات الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة. عثا عع الطرغص، وق ذرغص غغره غسسث 

 افطئ، وغرضغ رب السالمغظ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

شغه:  جاء  خئر  ٢٠١٧/٤/٩م)  (الةجغرة،  طعصع  سطى  ورد 
تفةغرغظ  شغ  طؤئ  طظ  أضبر  وأخغإ  حثخا   ٤٣ "صاض 
تئظاعما تظزغط الثولئ اإلجقطغئ اجاعثشا الغعم افتث 
ضظغساغظ شغ طخر، شغ تغظ دسا الرئغج سئث الفااح 
عثه  لئتث  الصعطغ  المةطج  اجاماع  إلى  السغسغ 
الاطعرات. وصع اقظفةار افول داخض ضظغسئ طارجرجج 
بمثغظئ ذظطا ساخمئ طتاشزئ الشربغئ حمال الصاعرة، 
وتسئإ بمصاض بقبغظ حثخا وإخابئ أضبر طظ جئسغظ 
سطى افصض، وبسث ذلك بساساغظ وصع اقظفةار الباظغ 

أطام الضاتثرائغئ المرصسغئ شغ طثغظئ اإلجضظثرغئ حمالغ طخر، وتسئإ بمصاض ١٣ حثخا وإخابئ آخرغظ".
: إن الثول الشربغئ عغ الاغ تحسض الفاظئ "الطائفغئ"، وتتّرك طا غسمى بالخراع الثغظغ شغ بقد 

م

المسطمغظ وذلك خثطئ فجظثاتعا اقجاسمارغئ، وطظ أجض تحعغه خعرة اإلجقم ولفّخ الظاس سظ اقتاحاد 
سطى طحروع الثقشئ. طع أن طظ غفعط ذئغسئ الحرغسئ الرباظغئ غثرك أن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ 
دولئ لطظاس جمغسا، ولغسئ خاخئ بالمسطمغظ، ولثلك شإظعا جئغض لطاراتط بغظعط ق الحصاء وبسث الحتظاء 
غتاول  ضما  رصابعط،  سطى  طسططا  جعذا  ولغسئ  لطئحرغئ،  الثغر  وتةطإ  لطسئاد  رتمئ  وعغ  بغظعط،  شغما 
الئسخ تخعغرعا، سئر طبض عثه الةرائط. بط إن دولئ الثقشئ عغ رتمئ لطمثظغغظ شغ حاى بصاع افرض، 
ق شغ بقد المسطمغظ شتسإ، ولظ تضعن طخثر إرعاب لعط، ولثلك شإن الافةغرات السئبغئ الاغ تظال طظ 
افبرغاء والمثظغغظ عظا وعظاك، تظاصخ أتضام الحرغسئ الشّراء ودجاعر دولئ الثقشئ، فن اإلجقم لط غئح 
اجاعثاف افبرغاء والمثظغغظ طظ غغر المتاربغظ بالصاض. وإن طا غةري طظ جرائط تتئ سظعان الثقشئ (أو 
ظسئاه إلى تظزغط سسضري غتمض سظعاظعا) عع ظطط لمحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، صئض أن 

غضعن ظطما لمظ ُغصاض تتئ تطك الثسعى الثاذؤئ.

االقتتال الدائر في دارفور جرح ال يضمده 
إال دولة الخالفة على منهاج النبوة

----- بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض* -----
تصرغر  الماضغ،  البقباء  الثولغ  افطظ  طةطج  ظاصح 
افطغظ السام لفطط الماتثة "أظطعظغع غعتغرغح"، سظ 
افوضاع شغ دارشعر غربغ السعدان، تغث صال افطغظ 
المخثر  عغ  السعداظغئ  التضعطئ  صعات  "إن  السام: 
دارشعر"،  إصطغط  شغ  والةرغمئ  افطظ  قظسثام  الرئغج 
اقظاعاضات،  اجامرار  إزاء  الئالس  الصطص  سظ  طسرباً 
وتةاوزات تصعق اإلظسان؛ الاغ ترتضإ ضث المثظغغظ، 
ق جغما المحردغظ داخطغاً، والظساء، وافذفال، وأوضح 
غعتغرغح شغ تصرغره، الثي اذطسئ سطغه (افظاضعل)، 
البصغطئ،  وافجطتئ  الخشغرة،  افجطتئ  اظاحار  أن 
وتسئؤئ الصئائض لطصاال، وتآضض الطتمئ اقجاماسغئ شغ 
جظعات الظجاع افربع سحرة، تآدي إلى  خقل  اإلصطغط، 
تفاصط السظش المرتضإ، طظ أجض العخعل إلى طخادر 
افطغظ  اتعام  الثرذعم  رشدئ  وصث  السغح.  ضسإ 
السام لفطط الماتثة الصعات التضعطغئ بأظعا (المخثر 
دارشعر)،  إصطغط  شغ  والةرغمئ  افطظ  قظسثام  الرئغج 
طسائرة أظعا ظالمئ، وق تساظث إلى طسطعطات تصغصغئ. 
"التغاة  لـ  تثغث  شغ  ضئغر  تضعطغ  طسآول  واظاصث 
الطظثظغئ" تصرغر افطغظ السام أطام طةطج افطظ، بحأن 
العاصع،  سظ  بسغث  أظه  طعضتاً  دارشــعر،  شغ  افوضــاع 
وغثالش تصثغرات الئسبئ الثولغئ - اإلشرغصغئ المحارضئ 
"غعظاطغث"، ولط غراع الاطعرات اإلغةابغئ لتالئ افطظ 
الشربغئ،  الثول  جفراء  بعا  حعث  الاغ  واقجاصرارغئ، 

الثغظ زاروا اإلصطغط خقل افحعر الماضغئ.
إلغعا  وخطئ  الاغ  افوضــاع  أن  شغ  ابظان  غثاطش  ق 
دارشعر، بسئإ الخراع الثائر بغظ التضعطئ والفخائض 
المامردة، عغ تالئ طجرغئ وبائسئ، أربع سحرة جظئ، 
عثا  إظسان  عع  وافخغر  افول  والثاجر  ظازف،  والةرح 
طأواه  أخئح  ــثي  وال أطــره،  سطى  المشطعب  اإلصطغط؛ 
طظ  والضساء  الشثاء  غساةثي  القجؤغظ،  طثغمات 
الظجاع  طظاذص  شغ  افجعد  بسةطعا  طسروشئ  طظزمات 
بسخ  تمض  لصث  أطان،  وق  أطظ  ق  ضطعا،  إشرغصغا  شغ 
الثي  الاعمغح  ذرغسئ  تتئ  السقح  اإلصطغط  أبظاء 
تمارجه التضعطئ ضث طظطصاعط؛ شق خثطات ختغئ 
وق تسطغمغئ، وق أطظ وق أطان، وخراسات بغظ الصئائض 
تعل افرض والجرع، وتضعطئ تئثل المطغارات شغ صاال 
عثه الفخائض، والسسغ لمخالتاعا، دون أن تظزر إلى 
المحضطئ الرئغسغئ، وعغ رساغئ حؤعن الظاس شغ عثه 
تظفصه  طا  طسحار  سحر  التضعطئ  أظفصئ  شطع  المظاذص، 
شغ الترب، لاتعل عثا اإلصطغط؛ الثي غجخر بافجاس 
إلى  اإلصطغط  عثا  لاتعل  والئاذظئ،  الزاعرة  بالبروات 
جظئ شغ افرض، ولما وجث المامردون طسعغا لتمض 
لغج  ولضظ  أعطعط،  طظ  أتث  تئسعط  ولما  السقح، 
افطر شغ غث التضعطئ، وق شغ غث المامردغظ، شالةمغع 
غثدع لطضاشر المساسمر الثي غآجب الخراع، وغثسغ 
غسسى  إظما  التصغصئ  شغ  وعع  إلذفائه،  غسسى  بأظه 

الغرب الكافر وعمالؤه
هم من يتولون كبر الفتنة الطائفية، والصراع الديني

شغ ٥ ظغسان/أبرغض أسطظئ طتضمئ برغفعلسك السسضرغئ صرارعا بتص ٤ طظ جضان تاارجاان بسئإ ظحاذعط 
شغ خفعف تجب الاترغر، وضاظئ افتضام ضالاالغ:

حاضغروف أغرات (ولث ١٩٩٥م)، تضط سطغه بالسةظ لمثة ١٨ ساطاً شغ جةظ طحثد، وغعظسعف ظائض (ولث ١٩٩٨م)، 
تضط سطغه بالسةظ لمثة ١٧ ساطاً شغ جةظ طحثد، وإغئاتعلغظ راغظعر (ولث ١٩٩٨م)، تضط سطغه بالسةظ لمثة 
١٧ ساطاً شغ جةظ طحثد، وجطغمجغاظعف أرجقن (ولث ١٩٨٧م)، تضط سطغه بالسةظ لمثة ١٦ ساطاً شغ جةظ 
طحثد... باإلضاشئ إلى ذلك تثدت المتضمئ لعط ساطاً طع وصش الاظفغث تاى بسث اظصداء طثة طتضعطغاعط. عثا 
وصث سطص المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ روجغا سطى عثه افتضام الةائرة شغ بغان ختفغ غعم افربساء ٨ طظ 
رجإ ١٤٣٨عـ، المعاشص ٠٥ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧م، بصعله: "عثه افتضام الساالغظغئ تثل سطى أظعا أتضام جغاجغئ، 
تغث لط غحمض الظطص بالتضط أي ضقم تعل صغام المتضعطغظ بأي ظحاط إرعابغ. تاى إن ضض اقتعاطات المفئرضئ 
الاغ صثطعا جعاز المثابرات الروجغ بظغئ ضطعا سطى أجاس أن المتضعطغظ طارجعا أسماقً تبصغفغئ بغظ المخطغظ شغ 

المساجث، وعثا ضطه فن تجب الاترغر دون أي طئرر تط وضسه سطى قئتئ المظزمات اإلرعابغئ".

أحكام بالسجن عالية على شباب حزب التحرير في روسيا

الرئيس الصومالي الجديد 
يعلن بالده "منطقة حرب"

----- بصطط: حسئان طسطط* -----

جط
طار

اسائرته أطرغضا "طقذًا آطظاً لقرعابغغظ" بعثف تتصغص 
طخالتعا اقصاخادغئ. تط اضاحاف تسرب الظفط شغ 
التصئئ اقجاسمارغئ طظ صئض الةغعلعجغغظ اإلغطالغغظ 
الظفط  حرضات  تظاشسئ  بسث  وشغما  والئرغطاظغغظ. 
الئرغطاظغئ  الظفط  حرضات  طع  وافطرغضغئ  الفرظسغئ 
قجاضحاف  اقطاغاز  تصعق  سطى  لطتخعل  واإلغطالغئ 
الظفط. ضض ذلك تعل الئقد لتطئئ خراع بغظ أوروبا 
لطخعطال.  الظفطغئ  البروة  سطى  لطسغطرة  وأطرغضا 
طظ  وذلك  أطرغضا  برغطاظغا  بصغادة  أوروبا  تظاشج 
خقل دسط المطغحغات المتطغئ والئطثان الئثغطئ طبض 
تثسط  أطرغضا  إن  تغظ  شغ  وجغئعتغ،  وأوغظثا  ضغظغا 
المطغحغات طظ خقل دول طبض إبغعبغا والسعدان، عثه 

عغ ذئغسئ الخراع شغ الخعطال.
افزطات  أجعأ  طظ  واتثة  تالغاً  تمبض  الخعطال 
الاغ  الطعغطئ  الةفاف  طعجئ  تسامر  تغث  اإلظساظغئ، 
 ٥ طظ  أضبر  واآلن  سثغثة.  لسظعات  المةاسات  تئساعا 
طقغغظ خعطالغ غتااجعن طساسثة شعرغئ لمظع وصعع 
الظزام  طظ  شارغئ  وسعدًا  غتااجعن  وق  أخرى،  طةاسئ 
اقظصساطات  طظ  طآلط  بعضع  الخعطال  تمر  التالغ. 
والتروب السحائرغئ والمةاسات، بغظما العغؤات المسماة 
الثولغئ طبض "رابطئ السالط اإلجقطغ" و"طظزمئ الثول 
طعصش  لعا  غضظ  لط  العغؤات  طظ  وغغرعا  اإلجقطغئ" 
إجقطغ  بطث  وضأي  اعامام.  أي  الخعطال  تسط  ولط 
لفارة  الخعطال  تسرضئ  إشرغصغا  دول  وضئاصغ  آخر 
ذعغطئ طظ جغطرة الثول اقجاسمارغئ. وذعال شارة 
طظ  الشربغ  الحمالغ  الةجء  سطى  برغطاظغا  جغطرة 
الئرغطاظغئ.  بالخعطال  جمغ  ساطاً  لسئسغظ  الخعطال 
ساطًا   ٥٠ طظ  فضبر  جظعبعا  سطى  إغطالغا  جغطرت  ضما 
تغث أذطص سطغعا اجط الخعطال اإلغطالغئ، وجغطرت 
شرظسا سطى طا غسرف الغعم باجط جمععرغئ جغئعتغ. 
ضما أن الثول المةاورة صث اجاعلئ سطى أججاء ضئغرة 
طظ أراضغعا باقتفاق طع الثول اقجاسمارغئ وق جغما 
برغطاظغا، تغث اجاعلئ إبغعبغا الاغ ضاظئ تسرف جابصًا 
سطى  ضغظغا  واجاعلئ  أوغادغظ  طظطصئ  سطى  بالتئحئ 

أراض واجسئ شغ الةظعب.
إصاطئ  سظث  غظاعغ  جعف  المأجاوي  العضع  عثا  لضظ 
شالثقشئ  اهللا،  بإذن  صرغئا  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
عغ الاغ جاسالب بخعرة ضاططئ ضاشئ طحاضض الخعطال 

 وبصغئ السالط
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا

النظام في بنغالدش
يواصل اعتقال امرأتين من أسر أعضاء حزب التحرير

www.) صاطئ عغؤئ تضظعلعجغا المسطعطات واقتخاقت شغ ترضغا بتزر المعصع الرجمغ لتجب الاترغر/ وقغئ ترضغا
hizb-turkiye.org)، وبسث عثا التزر بفارة وجغجة تط تزر المعصع الرجمغ لطمضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
الاترغر (www.hizb-ut-tahrir.info) شغ ترضغا. وصث وضع ضق اإلجرائغظ طعضع الاظفغث صئض خثور صرار المتضمئ 

دون أي طئرر ودون تصثغط أغئ طسطعطات ضرورغئ.

نظام تركيا أردوغان العلماني يحظر مواقع حزب التحرير
حّظ الئعلغج السغاجغ الاعظسغ شغ افجابغع الصطغطئ الماضغئ تمطئ اساصاقت جغاجّغئ شغ خفعف حئاب تجب 
الّاترغر بسئإ ططخصات تائطّغئ تثّضر المسطمغظ شغ تعظج بعاجإ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة الاغ شرضعا اهللا سطغعط ضما شرض سطغعط الخقة والخغام والتّب... وإزاء ذلك خاذإ المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر / وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ، غعم افربساء ٨ طظ رجإ ١٤٣٨عـ، المعاشص ٠٥ ظغسان/أبرغض 
٢٠١٧م، خاذإ أعض تعظج بصعله: "أظاط طظ أّطئ أضرطعا اهللا باإلجقم وضفى بعا ظسمئ، أظاط طظ أّطئ حرشعا 
اهللا جّض جقله بأن تضعن خغر أّطئ أخرجئ لطظاس، وذلك باطئغص اإلجقم بثقشئ راحثة سطى طظعاج الّظئّعة. شضغش 
ترضعن أن ُغتاضط أبظاؤضط فّظعط غثسعن إلى تطئغص اإلجقم؟! وضغش ترضعن بمساسمر غسّغر التّضام وغسصث 

اّتفاصات طع العزارات لضغ تسامّر عغمظاه سطغضط؟!"

حملة اعتقاالت ضد شباب حزب التحرير في تونس
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