
تاعالى المسطعطات ضض غعم وجاسئ بسث جاسئ بأن الظزام السعري ق غرغث شاح طسرضئ تصغصغئ شغ تعران، طع 
التصغصئ الساذسئ الاغ غراعا ضض ذي بخغرة بأن الظزام ضسغش طاعطعض وق غساطغع شاح طسرضئ خشغرة شدق 
سظ طسرضئ الةظعب الاغ غسسى لحتظ العاصع بعا خثغسًئ وطضرًا وإغعاطاً فعض تطك المظطصئ بأظه شسق غسسى 
لفاح طسرضئ ضئغرة سطى طساعى تعران والةعقن وذلك لطدشط سطى الظاس ظفسغا سئر الصخش والاعةغر واإلسقم 
الممظعب والاثعغش وغغر ذلك طظ وجائض الترب الاغ غحظعا سطى أعطظا شغ الةظعب لسطعط غصسعن شغ حراك 
المخالتات الاغ غسسى لعا شغسصط ظاغةئ عثا الصخش الثي غساعثف به التاضظئ الحسئغئ حعثاء طظ افذفال 
والظساء والحغعخ وغغرعط. لضظ السآال الثي غةإ أن غطرح بصعة سطى الفخائض، لماذا ق تظاعجون الفرخئ 
الغعم شائادرون لفاح ضض الةئعات شغ تعران وبالاالغ تحااعن ترضغج الظزام وصعته الماعاوغئ وتظصطعن المسرضئ 
فرضه شثغر وجغطئ لطثشاع عغ العةعم، شاتمعن بثلك أعطضط وأبظاءضط طظ عثا الصخش الغعطغ الثي غطالعط 
سطى طسمع وطرأى طظ السالط أجمع، والظزام صث خرق اتفاصغئ خفخ الاخسغث المحآوطئ وأجصطعا ظغابًئ سظضط. 
ظعجه رجالئ فعطظا شغ تعران بأظه غةإ سطغعط أن غثشسعا أبظاءعط طظ الفخائض لغئادروا بالصغام بأسمال تصغصغئ 
ضث الظزام المةرم، شغفاتعا ضض الةئعات، شالفخائض تماطك الغعم جقتاً لع اجاثثم شغ ذرغصه الختغح ضث 
عثا الظزام قصاطسه طظ جثوره خقل أغام طسثودة. شئادروا لتخ أبظائضط لفاح الةئعات وضسر الثطعط التمر 
ولغصطئعا الطاولئ سطى عثا الظزام وأتئاسه وطظ غساظثه شاترصعن بثلك افرض تتئ أصثاطه واهللا طسضط ولظ 
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السغاجئ  شغ  غآبروا  أن  لفشراد  غاأتى  ضغش  غصال  صث 
اتةاه  شغ  تآبر  أن  لفتجاب  غاأتى  ضغش  بض  السالمغئ، 
الثول، ق جغما وأن عثا اقتةاه صث أخث دور السراصئ 
أن  عع  ذلك  سطى  والةعاب  صرون؟  سثة  واجامر 
السغاجغئ،  افسمال  غاابسعن  تغظ  افتجاب  أو  افشراد 
غاائسععا  أن  غخح  ق  الثولغئ،  السغاجئ  وغافعمعن 
طظ أجض الماسئ السصطغئ والارف الفضري، وق طظ أجض 
أجض  طظ  غاائسعظعا  وإظما  المسطعطات،  وزغادة  الاسطط 
أن غرسعا حآون السالط، وطظ أجض أن غفضروا بالطرغصئ 
الاغ غآبرون شغعا سطى السالط، أي طظ أجض أن غضعظعا 
جغاجغغظ، وتاحا لطسغاجغ أن غصخث الماسئ السصطغئ، 
غمغض  أن  طظ  وتاحاه  السصقء،  أسزط  طظ  ضان  ولع 
شعع  المفضرغظ،  أسمص  طظ  ضان  ولع  الفضري  لطارف 
والعضع  الثولغ،  المعصش  وغفعط  السغاجئ  غاائع  إذًا 
الثولغ، وغاابع السغاجئ الثولغئ، فظه جغاجغ شصط، 
ق فظه ساصض أو طفضر. وطسظى ضعظه جغاجغاً أظه غسمض 
السغاجئ  شغ  غآبر  فن  أي  السالط،  حآون  غرسى  فن 
ق  شإظه  أخرى،  جعئ  وطظ  جعئ.  طظ  عثا  الثولغئ، 
غسمض وعع غاخعَّر أظه شرد، وإظما غسمض بعخفه ججًءا 
إن  وعع  دولئ.  شغ  أي  ضغان،  شغ  وبعخفه  أطئ،  طظ 
لط غضظ طمظ غصررون جغاجاعا أو غظفثوظعا، ولضظه 
طمظ غطمتعن فن غضعظعا طمظ غصررون أو غظفثون، 
دولغًا  غآبر  وبثلك  والمظفثغظ،  المصررغظ  غتاجإ  أو 
تاى لع ظض شردًا لغج له خقتغات الاصرغر أو الاظفغث. 
وطاى ضان ضثلك ضان طآبرًا؛ فن الثولئ الاغ عع شغ 
ضغاظعا تآبر بأطباله، أو غسسى عع وأطباله فن غةسطعا 
تآبر شغ السغاجئ الثولغئ والمعصش الثولغ، وطظ عظا 
غأتغ طا غصخث طظ بمرات المفاعغط السغاجغئ، وعع 
جسض الثولئ تآبر شغ السغاجئ الثولغئ، وشغ المعصش 
جغاجغاً،  العاسغظ  افشراد  إغةاد  ذرغص  سظ  الثولغ، 
والمثرضغظ لفسمال السغاجغئ الاغ تتخض شغ السالط، 
الثطعة  ضاظئ  عظا  وطظ  الضئرى.  الثول  طظ  جغما  ق 
افولى لطاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ، والمعصش الثولغ، 
افولى  الطئظئ  وضاظئ  السغاجغئ،  المفاعغط  بطعرة  عغ 
وتفعُّط  السغاجغئ،  افسمال  تائع  سطى  افشراد  تمض 
السغاجئ  شغ  جغاجغغظ  إغةاد  أي  الثولغئ،  السغاجئ 
السغاجئ  شغ  الثولئ  تأبغر  ذئغسغاً  شغأتغ  السالمغئ، 
الثولغئ والمعصش الثولغ، وبثلك غزعر طثى ضرورة 
المفاعغط السغاجغئ، وطصثار صغمئ عثه المفاعغط. إق 
أظه غةإ أن غسطط أن الثولئ ق تضعن دولئ لعا وجعد 
شغ  شالفرد  افخرى،  الثول  طع  بالسقصات  إق  دولغ، 
المةامع ق غضعن له وجعد شغ طةامسه إق بالسقصات 
طع افشراد وطع اآلخرغظ، وطضاظاه شغ المةامع وبغظ 
تأبغره  وبتسإ  السقصات،  عثه  بتسإ  تضعن  الظاس 
شغ السقصات بغظ الظاس. وضثلك الثولئ شإن وجعدعا 
وطضاظاعا  الثول،  طع  لعا  سقصات  بعجعد  غضعن  إظما 
ترتفع وتظثفخ بتسإ سقصاتعا طع الثول، وبتسإ 
تأبغرعا شغ السقصات الثولغئ. والثولئ اإلجقطغئ دولئ 
طئثئغئ، وسمطعا افخطغ أي وظغفاعا عغ تمض الثسعة 
اإلجقطغئ إلى السالط، شمظ المتاط سطغعا، بض ججء طظ 
شغ  تآبر  وأن  دولغئ،  طضاظئ  لعا  تضعن  أن  تضعغظعا، 
السقصات الثولغئ؛ ولثلك ضان ق طظاص طظ أن تضعن 
طفاعغط  السغاجغغظ  سظث  الاغ  السغاجغئ  المفاعغط 
أو  المتطغئ،  السغاجئ  طفاعغط  ق  الثولغئ،  السغاجئ 

السغاجئ اإلصطغمغئ...
سظ ضااب طفاعغط جغاجغئ لتجب الاترغر

السططئ وصطاع غجة.. شصث طارجئ الرباسغئ السربغئ سثة 
ضشعذات سطى السططئ لطسغر شغ طحروع خفصئ الصرن؛ 
تغث خرح رئغج لةظئ الحآون الثارجغئ شغ الئرلمان 
افردظغ افجئص طتمث أبع عثغإ ٢٠١٨/٦/٢٠، صال: (إن 
طاجاغثة شغ عثه افبظاء ُتمارس سطى افردن  ضشعذاً 
والسططئ الفطسطغظغئ، شغ طتاولئ لاترغك خفصئ الصرن 
المصئطئ  البقبئ  (افجابغع  بأن  وأضاف  غجة)  بعابئ  طظ 
جاضعن تاجمئ لما غةري اإلسثاد له أطرغضغاً)، أطا شغ 
غجة شإن الدشعذات المحارضئ طظ صئض غععد وطخر 
وسعد  الدشعذات  عثه  وتئع  جظعات،  طظث  تاعصش  لط 
المسابر،  سطى  وتسعغض  وأطعال،  جثغئ  بمساسثات 
وتعجسئ طظاذص الخغث وغغر ذلك طظ طحارغع.. شصث 
ظحرت (جرغثة السربغ الةثغث) طصاق باارغت ٢٠١٨/٣/١٧ 
سظ تحضغض (لةظئ طحارضئ) بغظ أطرغضا وطخر وضغان 
لخالح  وإغابئ  إظساظغئ  بمعام  الصغام  تاعلى  غععد، 
الفطسطغظغغظ، خخعخاً شغ صطاع غجة المتاخر؛ وعع طا 
غاسص طع تسرغئاٍت أخرى سظ تفضغر شغ ظصض طحروسغ 
المغظاء والمطار؛ الطثغظ ضان طصررًا إظحاؤعما شغ غجة 
أن  سطى  ساطاً)،  سحرغظ  صئض  أوجطع  تفاعمات  (ضمظ 
أخرى  طظطصئ  أو  السرغح،  شغ  إظحاءعما  طخر  تاعلى 
الصاعرة  جغطرة  تتئ  لغضعظا  غجة،  جعاتض  طظ  صرغئئ 

وإحراشعا، لثثطئ أعض الصطاع.
ودولغا)  (إصطغمغا  والسغاجغئ  اقصاخادغئ  الاعغؤئ   -٢
لمئاحرة عثه الخفصئ بالفسض. شعظاك طساع أطرغضغئ 
السسعدغئ،  خاخئ  اإلصطغمغئ  الثول  بمساسثة  تبغبئ 
والمآجسات المالغئ الثولغئ؛ لرخث طئالس طالغئ ضئغرة 
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

الضفار   طظ  أجقشعط  حأن  حأظعط  والشرب  أطرغضا  إن 
والمحرضغظ ق غرسعن سعثًا وق غتفزعن سصثًا، بض غظصدعن 
السععد والمعابغص شغ ضض طرة وعط ق غاصعن، شأغظ عط طظ 
صغط اإلجقم وأتضاطه الاغ تعجإ العشاء بالسصث والسعث، صال 
ْوفُوا بِالُْعُقوِد﴾. تصاً طا أتعج الئحرغئ 
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تسالى:  ﴿يَا ك

الغعم بسث أن أضبر الضاشرون شغ افرض الفساد وظطمعا السئاد 
وأعطضعا الترث والظسض، طا أتعجعا إلى دولئ اإلجقم "الثقشئ 
اإلجقطغئ" الراحثة الاغ تفغ بالسصعد وتتفر السععد وتظحر 

بغظ الظاس السثل وافطظ وافطان... 
شعططَّ أغعا المسطمعن إلى إصاطاعا، شفغعا السج والسآدد والمةث، 
وخثق رجعل اهللا  سظثطا وخش الثطغفئ بأظه وصاغئ لفطئ طظ 
ََّقى  ْ َوَراِئِه َوُ َماُم ُجٌَّة َُقاَتُل ِم ا اإلِْ َ ضض جعء وضسش وععان:  «ِإنَّ

ِِه»،  أخرجه طسطط سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اجاماع السصئئ الاآطري، شخض طظ شخعل تخفغئ 

   صدغئ شطسطغظ ...٢
- تعران أبئ أن ترضع فطرغضا شترحئ سطغعا ضقبعا ...٢

-  لماذا الثقشئ؟ ...٣
-  خقص بعرة الحام بغث أعطعا ولغج بأغثي أسثائعا ...٤
-  تطعرات طسرضئ التثغثة شغ ظض زغارة المئسعث افطمغ 

   إلى الغمظ ...٤
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أردوغان  شعز  الارضغئ  اقظاثابات  دائرة  أسطظئ 
الصعطغ  التجب  طع  باتالفه  الةمععرغئ  برئاجئ 
بظسئئ ٥٢,٤٪. بغظما تعزسئ الظسإ سطى المرحتغظ 
الثمسئ اآلخرغظ، وضان أسقعط طرحح تجب الحسإ 

طترم إظةغ بظسئئ ٣٠,٧٪.
ضان عآقء المرحتعن الثمسئ غظازرون الثورة الباظغئ 
طعاجعئ  شغ  طظعط  واتثا  طرحتا  وغصثطعا  لغاعتثوا 
لخالته  تسمئ  صث  افولى  الثورة  أن  وبما  أردوغان. 
بسئإ تتالفه طع التجب الصعطغ شطط تسث عظاك تاجئ 
لطثورة الباظغئ. بغظما اظثفدئ ظسئئ ظةاح تجبه تجب 
السثالئ والاظمغئ إلى ٤٢,٥٪ شغ الئرلمان، شاظثفدئ 
ظسئئ تمبغطه شغ الئرلمان إلى ٢٩٣ طصسثا بغظما ضان 
طةمعع طصاسثه شغ آخر اظاثابات جرت سام ٢٠١٥ عع 
أن  سطما  برلماظغ ٤٩,٥٪.  تمبغض  بظسئئ  طصسثا   ٣١٧
طصاسث الئرلمان صث زغثت شغ الثجاعر الةثغث الثي ُأصر 
جابصه طظ ٥٥٠ طصسثا إلى ٦٠٠  السام الماضغ سظ 
طصسث. طما غثل سطى أن ظةاح أردوغان ضان طع خسارة 
ضئغرة. شطع لط غظض دسط التجب الصعطغ تتئ طسمى اتتاد 
أردوغان  خسارة  لضاظئ  اقظاثابات  عثه  شغ  الةمععر 
طثوغئ. وجئإ تأغغث التجب الصعطغ فردوغان عع جغر 
التجبغظ شغ الثط افطرغضغ ووقؤعما فطرغضا وعما 
تجبان سطماظغان. وصث وضسئ أطرغضا ضض بصطعا إلظةاح 
طظئب  تعل  طسه  اتفصئ  إذ  الثارج  شغ  جعاء  أردوغان 
وظعر ضأظه بطض صعطغ تال دون إصاطئ ضغان ضردي شغ 
حمال جعرغا وجمتئ له أن غاصثم شغ حمال السراق 
العاصسئ تتئ ظفعذعا لغدرب تجب السمال الضردجااظغ 
اقظفخالغ عظاك شغ جئض صظثغض. بغظما افتجاب افخرى 
افوروبغ  تتئ طسمى اتتاد الحسإ تسغر شغ الثط 
وخاخئ اإلظةطغجي. شعغ تعالغ أوروبا وبرغطاظغا خاخئ 

وق تآغث السغاجات افطرغضغئ.
وسحغئ شعز أردوغان أسطظئ أطرغضا سطى لسان الماتثبئ 
باجط الئغئ افبغخ جارة جاظثرز أن "الرئغج تراطإ 
شغ  شعزه  سطى  لغعظؤه  أردوغان  بالرئغج  جغاخض 
اقظاثابات الرئاجغئ.. لاأضغث صعة سقصاتظا به". وبالفسض 
اتخض به ولحثة شرح تراطإ بفعز أردوغان وسثه "بصمئ 
الظاتع  زسماء  صمئ  عاطح  سطى  بروضسض  شغ  بظائغئ 
المصررة غعطغ ١١و١٢ تمعز المصئض" ضما ذضرت ختغفئ 
ترضغا  تفسطه  أن  غةإ  طا  سطى  لغافصا  وذلك  الترغات، 
فردوغان  تراطإ  ذضر  وصث  أطرغضا،  لتساب  أردوغان 
سظث شعزه باقجافااء سطى تسثغض الثجاعر إلصرار الظزام 
الرئاجغ غعم ٢٠١٧/٤/١٦ "أسطغ اعاماطا لخثاصاظا 
طسا"  بعا  جظصعم  جثا  طعمئ  أحغاء  عظاك  تعجث  وإظه 
تغث إن حسار تراطإ "أطرغضا أوق" وعغ شغ ترب تةارغئ 
وجغاجغئ طع أوروبا الاغ تسمض سطى إجصاط أردوغان 
جعاء بمتاوقت اقظصقب أو بافسمال السغاجغئ تغث 
تتحث أتئاسعا ضثه وتظاصث جغاجاته وتسّغر تمقت 
إسقطغئ ضثه. وصث أسطظ ذلك ظعر الثغظ جاظغضطغ ظائإ 
رئغج العزراء الارضغ غعم ٢٠١٦/٧/٢٨ شغ طصابطئ طع 
اتدح  طا  تادح،  بثأت  "الخعرة  إخقص:  أظئاء  وضالئ 
شغ طةمض الخعرة أن جماسئ شاح اهللا غعلظ عط أداة، 
بض إظعط لغسعا خاتإ الثور الرئغج.. بض تصعم الثول 
افوروبغعن  وغزعر  لقظصقبغغظ،  شاخفص  افوروبغئ.. 
تجظعط لفحض اقظصقب، شظتظ أطام خعرة بغاظغئ لمعصش 
غربغ لط ُغْثِش تجظه سطى شحض طتاولئ اقظصقب. شظتظ 
شغ طعاجعئ إسقطعط وأختاب الصرار سظثعط. والمعصش 
افوروبغ عثا لط غزعر فول طرة سطى عثه الخعرة، 
شفغ اقظصقبات السابصئ ظعر طبض ذلك، شضاظعا غصثطعن 
الثسط لعا، وسطى افصض ضاظعا غصثطعن الثسط بالسضعت 

سظ عثه اقظصقبات، شعظاك أطبطئ ق تتخى..".
شاقظاثابات افخغرة طآحر سطى اظثفاض حسئغئ أردوغان 
والاأغغث افسمى له طظ صئض الئسخ رغط شعزه برئاجئ 
غثرضعن  الضبغرون  بثأ  وصث  المرة.  عثه  الةمععرغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تسغح أطئ اإلجقم عثه افغام أجعاء طا غسمى بثضرى 
(الظضسئ)؛ شغ حعر تجغران ١٩٦٧. وعغ ذضرى الاآطر سطى 
طا تئصى طظ أرض اإلجراء والمسراج. شعض اظاعئ شخعل 
عثه الظضئات والظضسات بتص شطسطغظ، أم أظعا طا زالئ 

تاسثد وجعععا وتاةثد شخعلعا؟
غعم،  ضض  شغ  تاةثد  والظضسات؛  الظضئات  أن  التصغصئ 
بض شغ ضض جاسئ بتص صداغا أطئ اإلجقم. وآخر عثه 
الظضئات؛ طا غتاك ضث صدغئ شطسطغظ؛ لامطغضعا لغععد 

بق بمظ؛ ضمظ طا غسمى بخفصئ الصرن.
لصث تثبئ تطعرات خطغرة دولغئ وإصطغمغئ جظئ ٢٠١٧ 
عثه  شغ  تخإ  عثا؛  غعطظا  تاى  طسامرة  زالئ  وطا 
المآاطرة الضئرى؛ طظ أجض إضمال شخعلعا، وطظ عثه 

الاطعرات:
المتغطئ  والثول  شطسطغظ،  داخض  افجعاء  تعغؤئ   -١
بعا؛ وخاخئ طخر وافردن. شما غصعم به تاضط طخر 
داخض جغظاء؛ طظ تحرغث وصاض وإرعاب، وطظ جغاجئ 
تةعغع وإشصار لطظاس، وطا غصعم به تاضط افردن طظ 
أوجاط  شغ  الرسإ  وبث  اقصاخادغئ،  لفزطئ  تخسغث 
اإلشقس،  حفا  سطى  افردن  بأن  افردن؛  شغ  الحسإ 
وتتااج إلى إظصاذ، وطا أسصإ ذلك طظ دسعات ططك آل 
جسعد لمآتمر إظصاذ اصاخادي سصث شغ طضئ المضرطئ 
٢٠١٨/٦/١١. وضان ظائإ الرئغج افطرغضغ طاغك بظج 
طظ  ضقً   ،٢٠١٨ الباظغ  ضاظعن  حعر  ظعاغئ  شغ  زار  صث 
الصاعرة وسمان لمتاولئ تسعغص خفصئ الصرن، وتدمظئ 
الثولغئ  المساسثات  بثخعص  أطرغضغئ  تطمغظات 
طا  غثفى  شق  شطسطغظ  داخض  وأطا  وافردن)...،  لمخر 
غمارس طظ ضشعط جغاجغئ واصاخادغئ؛ شغ طظاذص 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

كيفية التأثير في 
السياسة العالمية

يا أهل الشام وفصائله! 
لماذا ال تكون حوران هي بوابة النصر؟!

الظضسئ (يف ذضراعا العاتثة والثمسني)
تاةثد املآاطرات وتاسثد...

بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

raya_no_189.indd   1raya_no_189.indd   1 10.07.2018   11:20:4110.07.2018   11:20:41



 افربساء ٢٠ طظ حّعال ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٤ تمعز/ غعلغع ٢٠١٨ طـ  ٢     السثد ١٨٩

ضطما ادسئ روجغا أظعا تصاتض (اإلرعابغغظ) ظراعا تصثف 
ترغث  أظعا  أطرغضا  وتّثسغ  المثظغغظ!،  سطى  تممعا 
سطى  وتدغص  تدشط  شظراعا  (اإلرعاب)  طظابع  تةفغش 
الطئظاظغ  وتجبعا  المةرطئ  إغران  وتّثسغ  المثظغغظ! 
أظعما غصاتقن (اإلرعابغغظ) شظراعما غصاقن المثظغغظ 
تظزغط  صاال  غّثسغ  المةرم  الظزام  وضثلك  افبرغاء!! 
الثولئ  لاظزغط  ذرغصا  غفاح  شظراه  و(اإلرعاب)  الثولئ 

لغصاتض به المةاعثغظ ولغئثأ عع بصخش المثظغغظ!
خطعات  غاثث  أن  أراد  إذا  الثولغ  المةامع  تاى 
إرعاب  سظ  غسضئ  أو  غحةع  ظراه  (اإلرعاب)  لمصاتطئ 
طا  الحسعب!  سطى  غدغص  بغظما  المةرطئ  افظزمئ 
السر شغ الحسعب؟ السر شغ الحسعب أن الشرب غظزر 
طعما  المسطمغظ  وأن  (اإلرعاب)  دغظ  أظه  لقجقم 
تخإ  لثلك  (اإلرعاب)  تاضظئ  شعط  طعاصفعط  ضاظئ 

الثول جام غدئعا سطغظا.

ججء  (الةعقن  تعران  أعض  سطى  غاضئئ  أطرغضا  لضظ 
طثططاتعا  ضض  وجه  شغ  وصفعا  فظعط  تعران)  طظ 
وجه  شغ  تصش  أن  تعران  لتاضظئ  ضغش  وأشحطععا. 
طثططات أطرغضا تفحطعا وتتض سصثعا؟ تئثأ المسألئ 
أطرغضا  إرادة  غغر  طظ  غجالئ  خربئ  تترغر  تط  أن  طظث 
طرورا باترغر دغر السثس وتض طرسغ، إلى تترغر تض 
التارة، شضض ذلك لط غضظ فطرغضا رغئئ شغ تترغره، 

لضظ التاضظئ دشسئ لاترغره.
وق  المعت  طسرضئ  تفاح  ق  أن  أرادت  أطرغضا  إن  بط 
طصاتطغعا  شتمئ  سطغعا  أخرت  التاضظئ  لضظ  المثلئ 
المةرطغظ،  وخسارة  المآطظغظ  ظخر  بعا  وتتصص 
لطظزام  ظخغإ  طسئر  تسطط  أن  أرادت  أطرغضا  إن  بط 
المةرم لضظ التاضظئ وصفئ طعاصش الئطعلئ وطظسئ 
تسطغط المسئر، بط إن أطرغضا أسادت الضرة باظغئ وبالبئ 
لاسطغط المسئر لضظ التاضظئ رشدئ وطظسئ شفحطئ 

أطرغضا شغ طسساعا.
بط إن أطرغضا شرضئ سطى شخائطظا المرتئطئ بالمعك 
والاعتر  الاخسغث  خفخ  بط  وطظ  الظار  إذقق  وصش 
شصغثت الفخائض الاغ اطابطئ لعا بغظما التاضظئ ضاظئ 
تاترق لفاح المسارك طظ أغام دارغا والمسدمغئ إلى 
الشعذئ،  بط  وطظ  وإدلإ  وتطإ  جظ  وبغئ  صثجغا 
وفن الفخائض المرتئطئ طظسئ شاح أي طسرضئ بسثعا 
طظ  غاضئا  طعصفا  اتثثت  الحسئغئ  التاضظئ  شإن 
الاعتر  خفخ  إلظعاء  وتاترق  تسمض  وظطئ  الفخائض 

وشاح المسارك.
بط إن أطرغضا دشسئ الظزام المةرم لغئثل جععدا شغ 
المخالتات باقساماد سطى الدفادع سمقء الظزام لضظ 
والادغغص  وطتاجئاعط  بمقتصاعط  دشسئ  التاضظئ 
سطغعط واساصال صسط طظعط شثئى خعت المخالتات 
تعران  غسارجع  الظزام  بةسض  أطرغضا  خطئ  وشحطئ 
بض  التاضظئ  طعصش  بسئإ  ذلك  وضض  بالمخالتات 
إغران  لتجب  سمقء  واساصطئ  الظزام  سمقء  وقتصئ 

الطئظاظغ وشحض عثا المسسى واظاعى أبره.
طثظغئ  بحثخغات  تاخض  أن  تاولئ  روجغا  إن  بط 
وسسضرغئ شغ تعران لضسإ تأغغثعط وذرتئ شضرة 
إرجال حرذئ سسضرغئ روجغئ تدئط المظاذص وطظ 
بط سرضئ تحضغض طةطج سسضري طعتث شغ الةظعب 
بإحراف تمغمغط إلدارة الةظعب لضظ التاضظئ أسطظئ 
طظ  سثاء  أحث  روجغا  أن  خراتئ  بضض  طعصفعا  سظ 
ضفثع  شعع  بروجغا  غاخض  طظ  وأظه  المةرم  الظزام 
إن  بط  جثغث،  طظ  المسسى  عثا  شفحض  لعا،  سمغض 
أطرغضا وبسث أن أدرضئ سةج الظزام بسث الشعذئ سطى 
أن غسارجع حئرا واتثا قظعغار صعاه الئحرغئ سمثت 
إلى الرد سطى تعثغثات الظزام لتعران. سمثت لمعصش 
طشاغر تغث تعسثت الظزام بالرد التاجط إن عع شضر 
بسمض سسضري شغ الةظعب. ظظئ أطرغضا أن التاضظئ 
وطظسئ  تماعا  عغ  إن  غثغعا  بغظ  راضسئ  لعا  جاطةأ 
الظزام سظعا. لضظ تاضظئ تعران أخرجئ طزاعرة شغ 
درسا ساخمئ تعران لارشع قشائ "ظتظ لسظا شغ ضفالئ 
بالحام  لغ  تضفض  اهللا  إن  اهللا  ضفالئ  شغ  ظتظ  أطرغضا 

طساعثة جقم طثجغئ طع عثا الضغان والاروغب له وشاح 
افبعاب له شغ الساخمئ وشغ المثن الئسغثة ضالسصئئ 
واجاثئارغئ  وسسضرغئ  أطظغئ  تساون  اتفاصغات  وتعصغع 
واصاخادغئ ضاتفاصغئ الشاز...الت، ضض عثا أخئح طسروشا 
صئض  طظ  إظحائه  طظث  ووظغفاه  الظزام  عثا  دور  سظ 
رأس الضفر برغطاظغا آظثاك، أطا الةثغث اآلن شعع دور 
وضأن  الشرب  أوجثعا  الاغ  والمحغثات  افظزمئ  ضض 
العصئ صث تان اآلن لازعر سطى تصغصاعا وأظعا أغدا 
وجثت وأظحؤئ خثطئ لطشرب وطحارغسه اقجاسمارغئ 
وسطى رأجعا تماغئ وتسعغص ضغان غععد؛ خظةر عثا 

الشرب الضاشر شغ صطإ افطئ.
جغدططعن  أظعط  أطرغضا  وجغثته  الضاشر  الشرب  غزظ 
وطحارغع  جثغثة  صــثس  بخظاسئ  جثغث  طظ  افطــئ 
اصاخادغئ وبدسئ دوقرات وإذا لط غفطح ذلك شغ إصظاع 
افطئ شالتثغث والظار وعظا غأتغ دور أجعجة الصمع الاغ 
اجامع صادتعا شغ السصئئ ورجمعا افدوار والسغظارغععات 
الماعصسئ لردود افشسال سظث اإلسقن سما غسمى بخفصئ 
الصرن، شعثا اقجاماع وغغره طظ اقجاماسات والطصاءات 
والمآاطرات طا عغ إق تطصات طااابسئ شغ تخفغئ صدغئ 
شطسطغظ وتسطغمعا بض والرصص واقتافال باغاخابعا 

طظ صئض أذل خطص اهللا غععد.
ضغاع  طظ  ضطعا؛  وافطــج  الغعم  المسطمغظ  صداغا 
حسعبعا  وإذقل  برواتعا  وظعإ  واجاسمارعا  الئقد 
صئض  طظ  وتدطغطعا  سطغعا  الاآطر  واجامرار  وأعطعا 
افظزمئ الاغ أوجثعا وزرسعا الشرب الضاشر، ق تتض وق 
غآطض أن تتض طمظ تآطر وخان وباع وجطَّط، شعآقء 
ولع  خغر  طظعط  غرتةى  وق  وخظائسه  الشرب  أذظــاب 
عا وظسئعا فحرف الثطص أو اظاسئعا فحرف بصاع  تسمَّ
خثطئ  شغ  غاسابصعن  شضطعط  الترطغظ،  بقد  افرض 
واحظطظ  شغ  أجغادعط  خثطئ  وشغ  اهللا  خطص  أذل 

ولظثن وسعاخط الشرب الضاشر.
شطسطغظ والصثس ق تتررعما إق أغٍث ذاعرة طاعضؤئ، 
تخض لغطعا بظعارعا شغ خثطئ دغظعا وربعا ودسعتعا 
والسقم  الخقة  سطغه  طتمث  ظئغعا  ذرغصئ  وسطى 
افسراض  وتماغئ  اهللا  أتضام  تطئغص  أن  سطمظا  الثي 
والمصثجات ق تضعن دون ضغان ودولئ، شعاجر سطغه طظ 
ربغ أشدض الخقة والاسطغط وأصام دولئ اإلجقم شغ 
المثغظئ بسث أن تتّةرت طضئ أطاطه ولط غساةإ لثسعته 
شالظخر  والثجرج،  افوس  طظ  غبرب  أعض  إق  وظخرته 
والسج والامضغظ وسث طظ رب السالمغظ فولؤك الثغظ 
غسغرون سطى خطا التئغإ طتمث سطغه الخقة والاسطغط 
وق غتغثون صغث أظمطئ سظ ذلك ولع صاتطعط أعض الضفر 

وأذظابعط وأجعجتعط الصمسغئ.
وافطئ اإلجقطغئ برغط ضض المآاطرات والادطغض والثثاع 
وخطئ لصظاسئ أن عثه افظزمئ عغ الاغ أوردتظا طعارد 
وأخئتئ  ضثبعا،  وطظ  طظعا  أغثغعا  ششسطئ  العقك 
تظازر الثقص طظعا الغعم صئض الشث، وطا ذلك سطى اهللا 
بئسغث، وأن غسجظا بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة ضما 

 بحرظا رجعل اهللا سطغه الخقة والسقم

تعران أبئ أن ترضع فطرغضا
 شترحئ سطغعا ضقبعا
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ضحش طعصع "إظاطةظج أوظقغظ" الفرظسغ سظ اجاماع 
جظعبغ  السصئئ  شغ  الةاري  الحعر  طظ   ١٧ شغ  سصث 
افردن، ضط ضّق طظ رئغج اقجاثئارات الثارجغئ ضغان 
غععد (المعجاد) غعجغ ضععغظ وظزرائه السسعدي خالث 
والمخري  الةظثي  سثظان  وافردظغ  تمغثان  سطغ  بظ 
سئاس ضاطض والفطسطغظغ طاجث شرج. وتظاول اقجاماع 
صداغا سطى رأجعا الرؤغئ افطرغضغئ لطسقم شغ الحرق 
جارغث  له  أسّث  اقجاماع  أن  المخثر  وأوضح  افوجط. 
ضعحظر طساحار الرئغج افطرغضغ وجغسعن غرغظئقت 

طمبطه شغ المفاوضات. (الةجغرة ظئ).
وأضاف المعصع أظه شغ الغعم الاالغ لطصاء، سصث ظاظغاعع 
اجاماساً طع ططك افردن، شغ ١٨ تجغران/غعظغع الةاري، 
تغث بتبا الثطئ افطرغضغئ لطاسعغئ إلى جاظإ افوضاع 
شغ جعرغا. وبمئ طظ تتثث سظ طحارضئ ولغ السعث 

السسعدي شغ ذلك اقجاماع.
غظفغ افردن وجططئ سئاس تثوث طبض عثا الطصاء شغ 
السصئئ، شغما تطاجم الرغاض وتض أبغإ الخمئ شق تظفغان 
وق تآضثان، سطى أن الثقخئ افعط عظا تامبض شغ أن 
افذراف المسظغئ بما غسمى سمطغئ السقم شغ المظطصئ 
غسظى  وأطظغ  جري  بسدعا  سثة،  طسارات  وشص  تسمض 

بالافاخغض وغسسى إلزالئ طظ غسارض ذرغصه.
طع  اقجاماسات  عثه  طبض  أخئار  وتعاترت  تضررت  وصث 
طظ  جثا  صرغئئ  ضعظعا  السصئئ  شغ  غععد  ضغان  طمبطغ 
طثغظئ إغقت الاغ تةاورعا سطى خطغب السصئئ، شصث ضان 
المطك تسغظ شغ زغاراته لطسصئئ غالئا غسعر شغ إغقت 
وغةامع طع (أخثصائه)!! سثا سظ اقجاماسات والطصاءات 
الاغ ضان تسغظ غرتئعا وغظسصعا لئسخ الجسماء السرب 
لطصاء بجسماء غععد، وصث تاشر ابظه سئث اهللا سطى عثا 
اإلرث الثئغث طظ السقصات واقتخاقت طع ضغان غععد 
اهللا  سئث  لصاء  الطصاءات  عثه  طظ  تسرب  طا  آخر  وضان 
وظاظغاعع والسغسغ طع ضغري وزغر خارجغئ أطرغضا سام 
٢٠١٦ وتسرب خئر الطصاء سام ٢٠١٧ سطما أن السسعدغئ 
ضاظئ غالئا تاضرة شغ طبض عثه الطصاءات ولتصاعا أغدا 
اإلطارات، بط بثأت الطصاءات بحضض طئاحر ودون تاجئ 
لفردن شغ السعث السطماظغ الةثغث شغ السسعدغئ طما 
أبار تفغزئ الظزام افردظغ وأحسره بالثطر لسثم التاجئ 
طساصئق لثوره العجغط؛ شالاآطر والثغاظئ أخئتا سقظغئ 
غسظغ  السصئئ  شغ  افخغر  والطصاء  إلخفائعما،  داسغ  وق 
أن اظثراط الرغاض أضئر طما غزظ، شئسث لعم الصغادة 
الفطسطغظغئ سطى شرص أعثرت ضما ظسإ لعلغ السعث 
خطعة  الرغاض  تظاصض  جطمان،  بظ  طتمث  السسعدي 
أخرى إلى افطام، لاخئح قسئا شغ السطظ ق طراصئا وطسطصا، 
وعثا تطعر بالس الثطعرة شغ رأي الئسخ فجئاب سثة، 
أعمعا أن الرغاض وتض أبغإ أخئتاا تظسصان وتئتبان 
وتاساوظان، ولثلك وشص ضبغرغظ شالمسظى العتغث ربما 
أن السقصئ بغظعما أضئر وأخطر طظ شاح جفارات، وأن أطر 

اإلسقن سظ عثا أخئح تتخغض تاخض.
دور الظزام افردظغ شغ تسطغط شطسطغظ والصثس لضغان 
غععد وتماغئ عثا الضغان والتفاظ سطى تثوده وتعصغع 

وأعطه".
بثسعى  التاضظئ  خثاع  شغ  أطرغضا  جععد  شفحطئ 
رعظ  طظ  تامضظ  ولط  وخابئ  الظزام  طظ  التماغئ 
درسا  أعض  تظاجر  خثتئ  ذلك  طظ  وأضبر  صرارعا. 
بضطمات البئات والصاال وطعاصش اإلغمان، وتةاوبئ ضض 

تعران طع درسا وتئظئ بغاظعا، ووصفئ طعصفعا.
سطى  تعران  تاضظئ  تأخث  أن  أرادت  أطرغضا  إن  بط 
الطتغظ  طساسثات  لعصش  طعسثا  شتثدت  غرة  تغظ 
وطضاشآت  تسعغقت  المةرم  الظزام  وضع  تغظ  شغ 
قجاقم الصمح طظ تاضظئ تعران...ضغ غستإ الصمح 
بسث  حثغثا  طعصفا  وصفئ  التاضظئ  لضظ  أغثغعا.  طظ 
أن وسئ سطى ذلك راصئئ الصمح وطظسئ سئعره لطظزام 
طظ  ضض  بمتاجئئ  وعثدت  لثجظه  براطب  ووضسئ 
شفحطئ  المةرم.  الظزام  إلى  الصمح  ظصض  شغ  غساسث 
أطرغضا شغ عثا المسسى، بط إن أطرغضا ببئ أشضارعا 

ذاتغا  تضما  شطرتئ  والةظعب  تعران  طساصئض  تعل 
أو حئه ذاتغ. لضظ تاضظئ تعران رشدئ عثا الطرح 
ولط تصئض به، شأدرضئ أطرغضا أن الثي غفحض خططعا 

وطحارغسعا عع التاضظئ...تاضظئ تعران.
وضسادة أطرغضا وسظةعغاعا شغ الاساطض ذرتئ شضرة 
ترضغع التاضظئ ودشسئ بعا شترحئ سطغعا ضض ضقبعا 
طظ الثول والمطغحغات، لضظ الظزام ضطإ بق أجظان 
شعع غثمح بأظاشره وق غسخ بأظغابه... غسعي طظ 

بسغث وإن اصارب شعظاك طظ غظازره لغصاطه.
خط  سطى  دخطئ  روجغا  أن  المسادلئ  طظ  غشغر  ولظ 
الصاال لةاظإ تطش الظزام المةرم، تصخش وتصاض شغ 
التاضظئ، شطعق أن المعصش ترج سطى الظزام لما دخطئ 
وجععا  سظ  ضحفئ  شصث  أطرغضا  أطا  تساظثه.  روجغا 
التصغصغ الثي ضان غسرشه الضبغر طظ الظاس وغظثثع 
سظ  تثطغعا  أطرغضا  أسطظئ  إذ  الصادة...  طظ  الضبغر  به 

الفخائض المرتئطئ بعا.
وعثا دغثن أطرغضا إذ تاثطى سظ سمقئعا سظث تماغج 
طخطتاعا، وترطغ بعط شغ ظار الصاال. بسئإ ضض عثا 
أطرغضا أرادت تأدغإ وترضغع التاضظئ. لضظ هللا تضمئ 
﴿ِإنَّ اهللاََّ ُغَثاِشُع َسِظ الَِّثغَظ آَطُظعا﴾ لغظةح أعض تعران 
شغ طسساعط التالغ بخث الظزام وضسر حعضاه سطغعط 

أن غظائععا لظصاط صعتعط وغسجزوعا وعغ:
البعرغغظ  طظ  خغارعا  صرغئ  ضض  طظ  غثرج  أن   -١
وغثشسععط  إلغعط  الظاس  شغساصطئعا  المآطظغظ 

لغضعظعا تاضظئ تصغصغئ لطةعاد والبعرة.
٢- أن تصعم صغادة التاضظئ شغ ضض صرغئ بإسقن الاسئؤئ 
المةاعثغظ  شسثد  المةاعث  الحئاب  واجاظفار  الساطئ 
خارج الفخائض أضساف أضساف سثدعط داخض الفخائض 

وأغطئعط طثطخعن وعط طادة الظخر بإذن اهللا.
الخادصغظ  باةمغع  التاضظئ  صغادة  تصعم  أن   -٣
المثطخغظ طظ الحئاب المةاعث تتئ صغادة سسضرغئ 
وواصع  الةئعات  أوضاع  جرغسا  ترتإ  طثطخئ، 

المةاعثغظ وتاساطض طع تطش الظزام المةرم.
٤- أن تئثل التاضظئ لطةعاد ولع صض المئثول لغضعن 
وأن  وحسإ  تاضظئ  بعرة  والبعرة  أطئ  جعاد  الةعاد 
والاثفغش  الظازتغظ  اجاغساب  سطى  سعدتظا  ضما  تسمض 

سظعط وظمث غث السعن لعط.
٥- أن تأخث التاضظئ وصغادتعا تعجععا السغاجغ لاعاثي 
لطمعاصش الختغتئ طظ خقل إسطائعا صغادتعا السغاجغئ 

لتجب الاترغر الرائث الثي لط غضثب أعطه صط.
٦- أغاعا الفخائض أطا وصث ضحفئ أطرغضا سظ خثاسعا 
وتثطئ سظضط شغ جاسئ الحثة واظاعى ارتئاذضط بعا، 
شسعدوا إلى خش تاضظاضط وذعروا أغثغضط طظ رجج 
السقصئ طع أطرغضا، صاتطعا شغ خش أعطضط وأخطخعا هللا.

وأخرجعا  خفعشضط  رخعا  التئغئئ  التاضظئ  أغاعا   -٧
صادة  اظضحش  أن  شئسث  واتثروا  بغظضط  طظ  الدفادع 
شخائض شرصئ السحائر وطظ صئطعط صادة جئعئ أظخار 
 ُ ُْؤِم اإلجقم، وغغرعط سطغضط أن تظائععا «َال ُيْلَدُغ اْل

.« ِ َتْ ٍر َواِحٍد َمرَّ ْ ْ ُج ِم
 ...واهللا غالإ سطى أطره

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الطغإ – وقغئ افردنـ  ــــــــــ  ــــــــــ بصطط: المعظثس ضاطض التعراظغـ 

بأواطر طظ طراد تظاري رئغج المةطج السسضري شغ طثغظئ طسرة الظسمان، صاطئ طةمعسئ تابسئ له باساصال المعظثس 
طحغر أبع الطئظ "أبع تازم" لغطئ ٢٠١٨/٦/١٥. وذلك أبظاء تعزغع بغان بسظعان "المةطج السسضري شغ طثغظئ طسرة 
الظسمان غخطش خطش الطشاة شغ تربه ضث تجب الاترغر"؛ لغآضث طا جاء شغ الئغان طظ اتئاسه جغاجئ الصمع وتضمغط 
افشعاه، وصث تسرض المعظثس طحغر أبع الطئظ إلى اقساصال طرتغظ طرة سطى غث ذاغغئ الحام افب؛ وطرة سطى غث 
ذاغغئ الحام اقبظ، وعا عع اآلن غاسرض لقساصال سطى غث المةطج السسضري شغ طثغظئ طسرة الظسمان؛ وعع الثي 
عةر طظ طثغظئ تمص إلى الحمال السعري ظاغةئ العثن والمفاوضات الاغ حارضئ شغعا صغادات الفخائض وضأظه عع 
المسآول سظ عثا الاعةغر؛ وضأظه عع الثي ذعإ إلى أجااظئ وجظغش لغئغع تدتغات أعض الحام شغ جعق المآتمرات 
الثولغئ؛ وضأظه عع الثي عادن وشاوض والاجم بالثطعط التمر الاغ تمظع أي سمض جاد سطى الساتض ودطحص؛ وضأظه 
عع الثي جطط تطإ والشعذئ وحرق السضئ؛ وضأظه عع الثي أحسض شاغض اقصااال بغظ الفخائض لاسغض الثطاء أظعارًا 
سطى أغثي بسدعا الئسخ؛ وضأظه عع الثي غصئخ طؤات اآلقف طظ الثوقرات طظ طثابرات الثول الثاسمئ؛ وضأظه 

عع المسآول سما آلئ إلغه بعرة الحام...!!

اعتقال المهندس مشير أبو اللبن
على أيدي المجلس العسكري في مدينة معرة النعمان
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 السثد ١٨٩  ٣ افربساء ٢٠ طظ حّعال ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٤ تمعز/ غعلغع ٢٠١٨ طـ  

سصث تجب الاترغر غعم البقباء ٢٠١٨/٠٦/٢٦م شغ طصره بمفارق جضرة ظثوة ختفغئ صّثم شغعا طعصفه طظ الاصرغر الثي 
أخثرته لةظئ التصعق والترغات. وصث أحار افجااذ سماد الثغظ تّثوق شغ بثاغئ الظثوة إلى المزطمئ الاغ تسّرض 
لعا افخ طظغر سمارة المسآول شغ تجب الاترغر إبر إغثاسه شغ السةظ طظ صئض الصداء السسضري باعمئ تعزغع طظاحغر 
طظ حأظعا تسضغر الظزام السام والمج طظ طسظعغات الةغح، وضان ذلك سصإ تعزغع بغان لطتجب شغ خائفئ ٢٠١٧ 
غضحش شغه التجب تشرغر التضام بافطظ والةغح وإجئارعط سطى تماغئ أحثاص طظ ضغان غععد دخطعا الئقد لطتب 
شغ الشرغئئ. وبغظ افجااذ تّثوق أن عثا اإلجراء الثي أصثم سطغه الصداء السسضري غسّث جابصئ خطغرة بسث بعرة ٢٠١١ 
الاغ صاطئ سطى الزطط واقجائثاد. إذ فّول طّرة طظث تضط بظ سطغ غخثر تضط صدائغ بسطإ ترّغئ رجض جغاجغ طظ 
أجض أشضاره وآرائه السغاجغئ. ضما بّغظ افجااذ أن السططئ الصائمئ عغ الاغ تسمث لاتغغث الةغح وافطظ سظ صداغا 
المسطمغظ وتسمض سطى سرصطئ أسمال تجب الاترغر سئر وجائض طصرشئ وخسغسئ؛ تارة باقساصاقت الاسسفّغئ وتارة أخرى 
باسثغر أجعجة افطظ والةغح والصداء شغ تربعا الصثرة طظ أجض طظع دساة الثقشئ واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ سظ 
الصغام بعاجئعط تةاه أطاعط. بط صّثم افجااذ طتمث الظاخر حعغثئ سدع العغؤئ اإلدارغئ لطتجب شغ ضطماه طعصش 
التجب طظ تصرغر الطةظئ الاغ جارت شغ إسثاد طصارتاتعا سطى الظتع الثي تثده لعا "الئاجغ صائث السئسغ" شغ ١٣ 
آب/أغسطج ٢٠١٧ والثي غحّضض اجاةابئ شعرغئ لقطقءات المعغظئ والمثلئ والاغ أخثرعا الئرلمان افوروبغ شغ 
٢٠١٦/٠٩/١٤. وصث أحار افجااذ طتمث الظاخر إلى تثغث رئغج الثولئ الئاجغ صائث السئسغ سظث اجاقم الاصرغر والثي 
أشخح شغه بحضض طئاحر سظ ترتغإ الثوائر افجظئغئ بعثا الاصرغر ورضاعط سظ طردود التضام شغ تعظج وعع طظ 
المثجي أن غسمث رأس الثولئ إلى تعظغش طظخئه وطصثرات الثولئ لعثم أجج السقصات شغ المةامع وتتطغط 
طسّطمات افطئ خثطئ فسثائعا، طا غآضث خّتئ طا ظّئه إلغه تجب الاترغر طظث جظعات بأن المسار السغاجغ شغ تعظج 
عع طسار طشحعش وصائط سطى أجاس العقء لقرادة اقجاسمارغئ لطثول الضئرى الظاعئئ لثغرات الئقد. ضما أسطظ 
افجااذ طتمث الظاخر حعغثئ سظ اظطقق التجب شغ السمض طع الظاس - المساظضرغظ بثورعط لعثه المئادرات 
المسافجة لسصغثة المسطمغظ - لطاخثي لعثا السئث الاحرغسغ بمثاطش افسمال السغاجغئ والفضرغئ الممضظئ، وأن 
التجب جغصثم رّدا سطمّغا طظدئطا بأتضام الحرغسئ اإلجقطغئ غظصخ شغه عثه المئادرة. وصث صال الثضاعر طتمث 
طصغثغح رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تعظج سصإ اظاعاء الظثوة شغ تعار ختفغ إن الفطسفئ الساطئ 
الاغ اظئبصئ طظعا اصاراتات الطةظئ طظاصدئ تماطا لطسصغثة اإلجقطغئ، وعثا لظائغظ تةط الضاربئ الاغ طبطعا دجاعر 
٢٠١٤، والاغ جئص لتجب الاترغر أن حرتعا جمطئ وتفخغق، ولظاثضر طةثدا أن ظعاب المةطج الاأجغسغ صث ارتضئعا 
أضئر سمطغئ تتاغض جماسغ سطى الحسإ الاعظسغ تغظ تعاشصعا سطى خفئ الثولئ المثظغئ وسطى جسض السغادة لطحسإ 
بثل أن تضعن لطحرع. وصال الثضاعر إن شحض التضام شغ تعظج الغعم شغ رساغئ حآون الظاس واّتئاسعط تسطغمات 
خظثوق الظصث الثولغ أوخض الئقد إلى عثه التالئ الضاربغئ الاغ غسغحعا أعض الئطث.. وعع طا جّرأعط الغعم بسث 

اخاطاف التغاة السغاجغئ واقصاخادغئ إلى السمض سطى طجغث تثرغإ المةامع.

وأظعا تعثف إلى تمطغك طا تئصى طظ أرض شطسطغظ 
غخئح  وبالاالغ  الصرن)،  (خفصئ  تمرغر  طصابض  لغععد؛ 
أعض شطسطغظ داخض ضاظاعظات؛ طسجولئ وطظفخطئ سظ 
بسدعا دون تعاخض جشراشغ، وبق جغادة ولع ججئغئ.. 
بظاء  واجامرار  افرض  سطى  غععد  تمثد  اجامرار  طع 
المساعذظات؛ وذلك ضمصثطئ لسغطرة غععد الضاططئ 

سطى طا تئصى طظ شطسطغظ. 
الخفصئ  عثه  شغ  وذاك؛  عثا  طظ  افخطر  افطر  إن 
ودولغ  إصطغمغ  طثطط  ضمظ  أظعا  عع  اإلجراطغئ؛ 
غعثف لمضاشتئ اإلجقم السغاجغ؛ وذلك بإظعاء الخراع 
طظزعطئ  ضمظ  غععد  ضغان  وجسض  السربغ،  الغععدي 
المظطصئ شغ عثا السمض اإلجراطغ، وباساون طضحعف 
وخرغح طع الثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ. شعض 
جاظةح عثه الحرور والمضر الثولغ واإلصطغمغ بثخعص 

صدغئ شطسطغظ، وصدغئ طضاشتئ اإلجقم؟
الشرب  أراد  لصث  ظصعل:  السآال  عثا  سظ  ولقجابئ 
ضغان  إظحاء  طظ  حرا  اإلصطغمغئ  الثول  وبمساسثة 
غععد شغ صطإ السالط اإلجقطغ. تغث ضان العثف عع 
المساسثة شغ ترب اإلجقم، والتغطعلئ دون سعدته طرة 
أخرى إلى واصع التغاة. ولضظ الستر اظصطإ سطى الساتر؛ 
إذ ضان اغاخاب غععد فرض اإلجراء والمسراج جئئا شغ 
تظئه طحاسر المسطمغظ لقجقم، ولفصخى والمصثجات. 
وضان ذلك تاشجا لصغام تجب إجقطغ طظ شطسطغظ تجب 
الاترغر ١٩٥٣م؛ غسمض لاترغر افصخى سظ ذرغص إسادة 
طةث اإلجقم.. والغعم تاضرر ظفج المسرتغئ اإلجراطغئ 
طضرا  أجرع  واهللا  وأعطه..  لقجقم  والمضر  الضغث  شغ 
طظ طضرعط.. شعط غثبرون أطرًا، واهللا غرغث غغر ذلك. 
اإلجراطغئ  المآاطرات  عثه  طظ  جغةسض  وجض  سج  شاهللا 
طسةثعا  وبتص  المصثجئ  افرض  بتص  الماعاخطئ 
افصخى وحسئعا المسطط المرابط افبغ، جغةسض طظ 
ذلك شاتتئ خغر شغ لّط حمض عثه افطئ إلظصاذ افصخى؛ 
بعتثة افطئ ورجعسعا إلى دغظعا وتدارتعا وتارغثعا 
السزغط؛ الثي ترر افصخى وتاشر سطغه جظعات سثغثة. 
وصث تعسث التص تسالى شغ جعرة اإلجراء شساد غععد 
والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  وطآاطراتعط  والظخارى، 
بالسثاب سطى أغثي المآطظغظ المثطخغظ... صال تسالى: 
وََجَعلَْنا  ُعْدنَا  ُعديُّْم  َوإِْن  يَرمَْحَُكْم  ن 

َ
أ َربُُّكْم   ٰ َ ﴿َع

 ﴾َجَهنََّم لِلْاَكفِِريَن َحِصريًا

طظ أجض عثا المحروع.. شصث ظصطئ ختغفئ "عآرتج" 
السئرغئ ٢٠١٨/٦/١٧ سظ طخادر طظ ضغان غععد: (أن إدارة 
دول  طظ  جاططإ  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج 
الثطغب اجابمار ططغار دوقر شغ صطاع غجة لاظفغث طحارغع 

اصاخادغئ ذعغطئ افطث).
أطا المساسغ السغاجغئ الاغ صاطئ بعا أطرغضا وتطفاؤعا 
لاعغؤئ افجعاء شضان أبرزعا شغ السظئ افخغرة اساراف 
الرئغج افطرغضغ بالصثس ساخمئ لضغان غععد، وظصض 
السفارة افطرغضغئ إلى الصثس، واسائار ذلك ججءًا طظ 
سمطغئ السقم. تغث صال: (العقغات الماتثة طخممئ 
سطى المساعمئ شغ تسعغض إبرام اتفاق جقم طصئعل 
طظ الطرشغظ)، وأظه (جغئثل ضض طا غساطغع لطمساسثة 
عثه  طظ  وضان  الظعع).  عثا  طظ  اتفاق  إبرام  سطى 
المساسغ أغدا صرارات (صمئ الزعران) شغ السسعدغئ 
سطى  شطسطغظ  صدغئ  تض  إلى  تثسع  الاغ   ٢٠١٨/٤/١٥
غععد،  بضغان  واقساراف  افطط،  عغؤئ  صرارات  أجاس 
وبأن الصثس ساخمئ لثولاغظ... وطظ عثه المساسغ 
الصمئ  اجاداشئ  تغث  ترضغا؛  به  تصعم  طا  السغاجغئ 
اإلجقطغئ شغ إجطظئعل بسث صمئ الزعران ٢٠١٨/٠٥/١٨ 
دولغئ،  تماغئ  بصعات  (المطالئئ  صراراتعا:  طظ  وضان 
 ،١٩٦٧ تثود  سطى  شطسطغظغئ  دولئ  إلصاطئ  والثسعة 

وساخماعا الصثس الحرصغئ).
إجراءات  اتثاذ  دون  افرض،  سطى  غععد  طمارجات   -٣
صام  طا  الممارجات؛  عثه  وطظ  ضثعط.  شاسطئ  دولغئ 
لدط  والثسعة  الصثس،  ضط  صرارات  طظ  غععد  به 
الضظغسئ  خعتئ  تغث  ضغاظعط؛  إلى  المساعذظات 
سطى  الافاوض  تزر  صاظعن  سطى   ٢٠١٨/١/٢٨ الغععدغئ 
طثغظئ الصثس، أو الاظازل سظ أي أججاء طظعا، أو تصسغمعا 
شغ أي تسعغئ طساصئطغئ، ضما غحارط الصاظعن طعاشصئ 
سثدعط  الئالس  الظعاب  بطبغ  أي  الضظغسئ،  شغ  ظائئا   ٨٠
١٢٠ ظائئا، صئض إطداء أي اتفاق جقم طع الفطسطغظغغظ. 
وخعتئ الطةظئ المرضجغئ لتجب الطغضعد ظعاغئ ٢٠١٧ سطى 
 - الشربغئ  الدفئ  طساعذظات  ضض  لدط  صرار  طحروع 
واطاثاداتعا شغ طظاذص ج - لضغاظعط. ودسئ لطاخعغئ 

سطغه شغ الضظغسئ شغ السام الةثغث ٢٠١٨.
الثولغ  طظعا  جعاء  وافسمال  الممارجات  عثه  إن 
لاثلض  شطسطغظ؛  داخض  افرض  سطى  أو  اإلصطغمغ،  أو 
وصرغئئ،  ضئغرة  المآاطرة  أن  الاأوغض  تصئض  ق  بخعرة 

تامئ: الظضسئ (شغ ذضراعا التادغئ وافربسغظ) تاةّثد المآاطرات وتاسّثد... ملاذا الثقشئ؟

إن أغئ دولئ شغ السالط تصعم سطى صاسثتغظ أجاجغاغظ 
خقتغئ  عغ  والسغادة  والسططئ،  السغادة  عما 
الاحرغع وصث ضاظئ عثه السغادة طظث ظحأت افطط إطا 
هللا أو لقظسان وق بالث لعما، وسظثطا تضعن السغادة 
شغ  تثاجل  شصث  سثة  أحضاق  تاثث  شإظعا  لقظسان 
ْعلَى﴾،  

َ ْ
األ َرّبُُكُم  نَا 

َ
﴿أ غصعل  وعع  ضفرسعن  حثص 

شغ  تضعن  وصث  َلْيرِي﴾،  إِلٍَه  ّمِْن  لَُكم  َعلِْمُت  ﴿َما 
التجب التاضط ضالتجب الحغعسغ وضاظئ صئض البعرة 
إلى  البعرة  بسث  تتعلئ  بط  الضظغسئ  بغث  الفرظسغئ 
الحسإ والثي غمبطه طةطج الظعاب الاحرغسغ، وعغ 
طع اخاقف أحضالعا تافص شغ جسض خقتغئ الاحرغع 
لقظسان. وبسث أن بسث اهللا طتمثًا  تخر السغادة 
هللا وتثه وأصام دولاه سطى عثا افجاس واسائر ضض 
به،  الضفر  غةإ  ذاغعتا  افجاس  لعثا  طثالش  تضط 
بَِما  ّغَُهْم آَمُنواْ 

َ
لَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَزُْقُموَن ك

َ
﴿أ تسالى:  صال 

ن َفَتَحاَكُمواْ إِلَى 
َ
نزَِل ِمن َقْبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نزَِل إِلَْيَك َوَما أ

ُ
أ

ن 
َ
ْيَطاُن أ بِِه َويُرِيُد الّشَ ن يَْكُفُرواْ 

َ
أ ِمُرواْ 

ُ
اُغوِت َوَقْد أ الّطَ

اُغوِت َويُْؤِمن  يُِضلَُّهْم َضالَالً بَِعيًدا﴾. ﴿َفَمْن يَْكُفْر بِالّطَ
بِاّبِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوْعَقَى الَ انِفَصاَم لََها﴾...

شمما تصثم غائغظ أن لخقتغئ الاحرغع والتضط سطى 
افشسال طخثرغظ ق بالث لعما؛ شإطا هللا (الحرع) وعع 
طا جاء به رجعل اهللا  أو لقظسان (السصض) طع اخاقف 
طسمغاتعا. وإذا أردظا التضط وبغان التص شغ ذلك ق بث 

لظا طظ طسرشئ واصع الةعاغظ وخفاتعما.
إلى  السقم  سطغه  آدم  طظ  اإلظسان  واصع  بتث  شسظث 
وأظه  وطتثود  وطتااج  ساجج  أظه  ظةث  الساسئ  صغام 
طافاوت وطثاطش؛ شما غصعله حثص سظ شسض تسظًا 
غصعل سظه اآلخر صئغتاً، وطاظاصخ؛ شما غتضط به سطى 
وصئ  شغ  بالصئح  سطغه  غتضط  طا  وصئ  شغ  تسظ  أطر 
وتثاطش  شغعا  غسغح  الاغ  بالئغؤئ  طاأبر  وعع  آخر، 
أتضاطه وشصا لطعاصع الماشغر. شمظ ضان واصسه عثا ق 
الظاغةئ  فن  الاحرغع،  خقتغئ  إلغه  ُتسظث  أن  غمضظ 
عغ حصاء اإلظسان وتساجاه. وطا تال الئحرغئ الثي 
الثدعع  بسئإ  إق  وحصاء  بآس  طظ  الغعم  تسغحه 
لشغر اهللا تسالى شغ الثجاتغر وافظزمئ والصعاظغظ وشغ 

الثولئ وجائر طفاخض التغاة.
أطا الةعئ الباظغئ شعغ اهللا (الحرع) شعع خالص اإلظسان 
َال َفْعلَُم َمْن 

َ
والسطغط بتاجاته وغرائجه وضض خطةاته ﴿أ

َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِيُر﴾ شعع أسطط بما غخطح تاله 
وعع الثي غتثد التسظ وغبغإ سطغه وغتثد الصئغح 

وغساصإ سطغه.
أطا الصاسثة الباظغئ وعغ السططان وعع خقتغئ الاظفغث 
شعع لقظسان وصث جسطه اهللا لـ (افطئ) تسطغه لمظ غظعب 
سظعا شغ تطئغص حرع اهللا سظ رضا واخاغار بالئغسئ الاغ 
تاثث وجائض سثة، وصث غشاخإ عثا السططان بالصعة 
أو باإلضراه. وبما أن الئغسئ عغ سصث طراضاة بغظ افطئ 
والتاضط شإن عثا السصث غئطض باإلضراه تاله تال جمغع 
إلسادة  إق  السقم  سطغه  التسغظ  خروج  وطا  السصعد، 

افطئ  طظ  غجغث  اغاخئه  الثي  المشخعب  السططان 
باإلضراه شطط غضظ خروجه لطسغادة أو لاشغغر الظزام.

أطاظئ  وتمطئ  افظئغاء  سمض  إن  ظصعل  ذلك  أجض  طظ 
افظئغاء عع جسض السغادة هللا (لطحرع) شسغادة الحرع 
غاغاعط ولغج السططئ، وعثا واضح شغ غاغئ رجعل 
افظخار  ظخرة  له  اهللا  عغأ  أن  إلى  بسباه  طظث    اهللا 
والاغ  المظعرة  المثغظئ  شغ  دولاه  إصاطئ  طظ  وطضظه 
ضاظئ السغادة شغعا هللا وتثه. وصئض ذلك أسطغ رجعل 
ولضظه  السغادة  تساب  سطى  طضئ  شغ  السططئ  اهللا 
رشدعا؛ شصث جاءه سائئ وصال له غا ابظ أخغ إن ضظئ 
إظما ترغث بما جؤئ به طظ عثا افطر طاق جمسظا لك طظ 
أطعالظا تاى تضعن أضبرظا طاق، وإن ضظئ ترغث به حرشا 
ضظئ  وإن  دوظك،  أطرا  ظصطع  ق  تاى  سطغظا  جعدظاك 
ترغث ططضا ططضظاك سطغظا، وإن ضان عثا الثي غأتغك َرِئّغا 
تراه ق تساطغع رده سظ ظفسك ذطئظا لك الطإ وبثلظا 
شغه أطعالظا تاى ُظئرئك طظه شإظه ربما غطإ الاابع سطى 
ورجعل  سائئ  شرغ  إذا  تاى  طظه،  ُغثاوى  تاى  الرجض 
اهللا غسامع طظه صال: «أصث شرغئ غا أبا العلغث»؟ صال: 
ظسط، صال: «شاجمع طظغ»، صال: أشسض، صال: «بسط اهللا 
الرتمظ الرتغط: ﴿حم تَنِزيٌل ّمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم كَِتٌب 
َونَِذيرا  بَِشيرا  َفْعلَُموَن  لَّقوٍْم  َعَربِّيا  قُْرءانا  ءاَفُتُه  فُّصلَْت 
رجعل  طدى  بط  يَْسَمُعوَن﴾،  ْكَثرُُهْم َفُهْم الَ 

َ
ْعَرَض أ

َ
َفأ

اهللا شغعا غصرأعا سطغه، شطما جمسعا سائئ طظه أظخئ 
لعا وألصى غثغه خطش ظعره طسامثا سطغعما غسامع 
طظه بط اظاعى رجعل اهللا إلى السةثة طظعا شسةث، بط 
صال: صث جمسئ غا أبا العلغث طا جمسئ شأظئ وذاك». 
عثا  سطى  الئطثان  غفاتعن  وعط  المسطمعن  واجامر 
الظعب وعع تطئغص حرع اهللا شغ افرض وجسض السغادة 
هللا وتثه ق حرغك له، وأخئتئ دولئ اإلجقم بسث 
جصعط اإلطئراذعرغاغظ الروطغئ والفارجغئ عغ الثولئ 
افولى ذعال بقبئ سحر صرظا ساش شغعا المسطمعن 

السج والطمأظغظئ.
شمظ ضض طا تصثم غمضظ اإلجابئ سطى السظعان "لماذا 
الثقشئ؟" شعغ أوق وصئض ضض حغء تضط حرسغ أطر اهللا 
ِن اْحُكم بَيَْنُهم 

َ
به رجعله والمسطمغظ، صال تسالى: ﴿وَأ

ن َفْفتُِنوَك َعن 
َ
ْهوَاَءُهْم وَاْحَذْرُهْم أ

َ
ُ َوَال تَتَّبِْع أ نَزَل اّبَ

َ
بَِما أ

ن 
َ
ُ أ ّغََما يُِريُد اّبَ

َ
ُ إِلَْيَك َفإِن تََولَّوْا َفاْعلَْم ك نَزَل اّبَ

َ
َنْعِض َما أ

يُِصيَبُهم بَِبْعِض ُذنُوبِِهْم َوإِّنَ َكثِيرًا ّمَِن الّنَاِس لََفاِسُقوَن﴾، 
وعغ جسادة السغح وبثوظعا الاساجئ والحصاء، صال 
ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإَِنّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا 

َ
تسالى: ﴿َوَمْن أ

ْقَمى 
َ
ْقَمى  َقاَل َرِبّ لَِم َحَشْرتَنِي أ

َ
َونَْحُشرُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ

َفنَِسيَتَها  آيَاُيَنا  َيْتَك 
َ
أ َكَذلَِك  َقاَل    بَِصيرًا  ُكنُت  َوَقْد 

َوَكَذلَِك الَْيوَْم تُنَسى﴾، وعغ سج المسطمغظ وعثا واضح 
بسث عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ، وصث خسر المسطمعن 
بسثعا ضض حغء طظ سج وضراطئ وأطظ وأطان وأخئتعا 

ضافغاام سطى طعائث الطؤام. 
الطعط اظخر دغظك وأضرطظا بثولئ الثقشئ سطى طظعاج 

 الظئعة... آطغظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغـ 

حزب التحرير/ والية تونس
ندوة صحفية "موقف الحزب من التقرير الذي أصدرته لجنة 

الحقوق والحريات"

بالظزام السطماظغ". وسظثطا جرت طتاولئ اقظصقب ضثه 
طظ صئض جماسئ اإلظةطغج غعم ٢٠١٦/٧/١٥ وخرج الظاس 
ضث اقظصقبغغظ بالاضئغر والاعطغض والخقة شغ المساجث 
طما غثل سطى تعجععط اإلجقطغ، رشخ أردوغان عثا 
المظزر ودسا سطى الفعر إلى طسغرة الثغمصراذغئ لطاأضغث 
سطى الظزام السطماظغ وسثم الاعجه اإلجقطغ، وذطإ 
طظ طآغثغه أن غظدمعا لمسغرة الثغمصراذغئ الباظغئ 
الاغ ظزمعا تجب الحسإ لغآضث أن الاداطظ طع عثا 
التجب تجب طخطفى ضمال الثي تارب اإلجقم أشدض 
طظ السعدة إلى اإلجقم. شأردوغان غخر سطى ظزام الضفر 
السطماظغ وغتارب دساته تغث زج بالضبغرغظ طظ حئاب 
تجب الاترغر شغ السةعن بمةمعع أتضام لطةمغع تاةاوز 
٦٠٠ جظئ. شمظعط طظ تضط سطغه ١٥ ساطاً طبض الظاذص 
الرجمغ السابص لطتجب غطماز حغطك شّرج اهللا سظه وسظ 

إخعاظه واظاصط اهللا طظ الثغظ ظطمععط.
شفغ الثظغا بثت خسارة أردوغان تطعح شغ افشص ولضظ 
الثسارة الضئرى عغ خسارة اآلخرة، وذلك عع الثسران 
غفطاه،  لط  أخثه  إذا  تاى  لطزالط  غمث  واهللا  المئغظ. 
اهللا  لسئاد  جغضعن  والظخر  طصاثر.  سجغج  أخث  شغأخثه 
المثطخغظ الساططغظ لاتضغط حرسه طاةسثا شغ خقشئ 
ضره  ولع  وصعته،  اهللا  بتعل  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة 
أردوغان وخثغصه التمغط بعتغظ ضما غخفه أردوغان 
ظفسه، وضثلك خثغصه وتطغفه الظزام اإلغراظغ، وضثلك 
تطغفاه وخثغصاه أطرغضا ضما غخفعا، وجغسصط ظزام 
الضفر السطماظغ بإذن اهللا وعع الصائض جئتاظه والخادق 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ ُ ا وسثه: ﴿وََعَد ابَّ
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
ِ َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد  ْمًنا َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َخْوفِِهْم أ

 ﴾ َْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقون
ُ
َذلَِك َفأ

خاظعط  شصث  والمسطمغظ.  لقجقم  أردوغان  خغاظات 
شغ جعرغا شسطمعط لطمةرطغظ روجغا وإغران وظزام 
سام  تطإ  طظ  البعار  جتإ  تغث  أجث،  بحار  الطاغغئ 
٢٠١٦، واتاال سطى البعار بمظاذص تثفغخ الاخسغث. 
الداطظئ  أردوغان  وترضغا  غخّسثون  المةرطعن  شضان 
طا  جاضظا  تترك  ق  المةرطغظ  طع  المظاذص  عثه  شغ 
الترضات  سطى  صدعا  تغث  طظعا،  ضئغر  تآطر  سطى  غثل 
المسطتئ المعالغئ لطسسعدغئ وترضغا وغغرعما. وصث سجز 
التثود  أبسث  إلى  وإغران  روجغا  طع  سقصاه  أردوغان 
وعما الثولاان التارجاان لظزام الطاغغئ وظعر ذلك 
شغ طتادبات جعتحغ وأجااظئ. وصث ظعر ضثب وخثاع 
غخّسثون  شغععد  بفطسطغظ،  غاسطص  شغما  أردوغان 
ذتظ.  بثون  جسةسئ  جعى  طظه  ُغسمع  وق  وغصاطعن، 
وشغ الثاخض العضع اقصاخادي صث تردى شزعر سطى 

تصغصاه أظه اصاخاد عح صث ظفت شغه لُغرى أظه ظاجح.
ولضظ الثسارة الضئرى عغ سظث اهللا الّثغان، تغث التساب 
والسصاب غعم الصغاطئ، شمع عثه الثغاظات الاغ جغتاجإ 
شغ  سطغعا أردوغان سظث اهللا، شصث صدى ظتع ١٦ ساطاً 
سظه  وغثاشع  السطماظغ  الضفر  ظزام  غطئص  وعع  التضط 
وغروج له بضض صعة ضما شسض سظثطا ذعإ إلى طخر شغ 
أغطعل سام ٢٠١١ لغصعل صعلاه المظضرة أن أشدض ظزام 
تضطط  وسظثطا  السطماظغ.  الظزام  عع  ولطمظطصئ  لمخر 
رئغج الئرلمان الارضغ إجماسغض ضعرطان شغ ظغسان 
بعضع  ظصئض  لماذا  إجقطغ  ضئطث  "ظتظ  صائق   ٢٠١٦
ظاراجع شغه سظ الثغظ؟ ظتظ بطث إجقطغ ولثا غظئشغ أن 
غضعن لثغظا دجاعر دغظغ". شرد سطغه أردوغان طساظضرا 
ذلك طسائرا ذلك رأغا حثخغا ق غمبض التجب وق الئرلمان 
أظصاض  سطى  الضفار  أصاطعا  الاغ  السطماظغئ  الثولئ  وق 
الثقشئ السبماظغئ، وصال: "لظ ظتغث سظ الظزام السطماظغ"، 
طخر  شغ  المسطمغظ  اإلخعان  أصظسئ  "لصث  وأضاف: 

تامئ ضطمئ السثد: ربح أردوغان اقظاثابات وعع خاجر
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سظ  غرغفغث  طارتظ  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  خرج 
خماه الثي راشص تترضاته طظث تعلغه المعمئ الخسئئ 
لثى  رغئئ  وجعد  سظ  وضحش   ،٢٠١٨ آذار/طارس  شغ 
بالسعدة  التعبغغظ  واقظصقبغغظ  (الحرسغئ)  التضعطئ 
إلى المفاوضات الاغ تعصفئ طظث آب/أغسطج ٢٠١٦. 
شغ  عادي  طظخعر  ربه  سئث  الرئغج  "الاصغئ  وأضاف: 
اهللا  أظخار  طفاوضغ  ضئغر  السقم  سئث  وطتمث  سثن، 
اجاسثادعما  الطرشان  وأضث  طسصط.  شغ  (التعبغغظ) 
لطصثوم إلى ذاولئ المتادبات. وأساصث أن ذلك صث ذال 
افخغرة  المتادبات  سصث  سطى  ساطان  طر  شصث  اظازاره، 
تعل الغمظ. وأساصث أن الحسإ الغمظغ غاعصع اجاؤظاف 
طظ  أظه  طآضثًا  طمضظ"،  وصئ  أصرب  شغ  المفاوضات 
المئضر الاتثث سظ الةثول الجطظغ إلضمال المفاوضات.

غرغفغث أسطظ أظه غسمض سطى طسارغظ؛ افول التثغثة. 
والباظغ التض السغاجغ الحاطض لفزطئ الغمظغئ. وبصثر طا 
غسائر المئسعث افطمغ أن التثغثة طسألئ طعمئ فظه 
التض  أن  غرى  شإظه  الصاال،  شغ  الثعض  تةظغئعا  غرغث 

السغاجغ الحاطض عع افعط.
وسئر إذاسئ افطط الماتثة، صال المئسعث إظه جغسرض 
سطى  أخرى  طرة  المتادبات  بثء  ضغفغئ  تعل  خطاه 
وحثد  المصئض،  افجئعع  خقل  الثولغ  افطظ  طةطج 
صائقً: "أود أن أجطإ افذراف طساً شغ غدعن افجابغع 
الصطغطئ المصئطئ"، طدغفاً: "آطض أن غةامع طةطج افطظ 
تعل  خطئ  أطاطه  وجظطرح  المصئض،  افجئعع  الثولغ 
ضغفغئ بثء المتادبات طرة أخرى، وأتعصع إجراء طجغث 
طظ المتادبات طع أظخار اهللا (التعبغغظ) خقل افغام 
ضغفغئ  تعل  لطشاغئ  واضتغظ  لظضعن  المصئطئ  الصطغطئ 
التثغثة  وعما  المارابطاغظ؛  الصدغاغظ  طع  الاساطض 

واجاؤظاف المفاوضات السغاجغئ".
طظ  الغماظغ  خالث  الغمظغ  الثارجغئ  وزغر  تثر  بثوره، 
"إسادة إتغاء طئادرة ضغري الاغ وخفعا بـ(المثشعظئ)"، 
وصال لـ"الحرق افوجط" إظه ق ترتغئات جغاجغئ طططصًا 
صئض افطظغئ. وباقظاصال إلى "طسادلئ التثغثة"، تتثث 
بثور  الصغام  سطغظا  "سرض  أظه  سظ  افطمغ  المئسعث 
صغادي شغ المغظاء وإدارته، وتمئ المعاشصئ سطى ذلك 
طسالةئ  تاسغظ  ولضظ  اهللا.  وأظخار  الغمظ  تضعطئ  طظ 
صدغئ المثغظئ والمتاشزئ، وشغ العصئ التالغ طا زلظا 
ظةري المفاوضات تعل طا إذا ضان دور افطط الماتثة 
جغساسث شغ تةظإ وصعع العةعم أم ق، وافعط عع طا 
إذا ضان اجاؤظاف المفاوضات جغسظغ تةظإ العةعم سطى 

التثغثة وتةظإ الاترك ظتع الترب أم ق".
شغ المصابض، غصعل وزغر الثارجغئ الغمظغ: "طعصفظا الثي 
سئرظا سظه بثسط خرغح طظ الاتالش عع أظه ق غمضظ 
الصئعل بئظث واتث طظ المئادرة (طئادرة التثغثة)، وأظظا 
ظاتثث سظ طئادرة ضتجطئ واتثة تظططص شغ افجاس 
طظ خروج التعبغ طظ التثغثة طغظاًء وطثغظًئ، وعثا عع 
التث افدظى والمئثأ الثي غصعم سطغه صرار طةطج افطظ 
٢٢١٦ الثي غحارط اقظستاب وتسطغط افجطتئ ضمثخض 

لطسقم المساثام شغ الغمظ".
وغرجع المئسعث افطمغ "سثم تثوث عةعم ضئغر سطى 
طغظاء أو طثغظئ التثغثة إلى المتادبات الاغ أجرغظاعا 
طع افذراف"، وغصعل: "وصع صاال تعل المطار، ولضظ 
تاى  ضئغرة  صاالغئ  أسماقً  تحعث  لط  المغظاء  طظطصئ 
اآلن"، طدغفاً: "صغادة جماسئ أظخار اهللا تمضظئ طظ أن 
تسطغظا شغ افطط الماتثة سرض الصغام بثور رئغسغ 
وصش  سطى  ذلك  وغسامث  التثغثة،  طغظاء  إدارة  شغ 
إذقق الظار السام شغ المتاشزئ، وأساصث أظظا ظعاخض طع 
افذراف تتثغث طا غاسغظ سمطه لاةظإ اتامال وصعع 

أي عةعم سطى التثغثة".
وغآضث غرغفغث اجاسثاد افطط الماتثة لاعلغ طسألئ 
إدارة المغظاء "بمةرد أن تافص افذراف"، وغدغش: "طا 

بط غثرج ولغث المسطط ظاشغاً أي اتفاق تعل الةظعب وطسعقً 
سطى المخالتات!!

وضثلك شصث تسالئ أخعات حاذة شغ أوجاط المسارضغظ 
تطالإ أعض الةظعب بفاح طسئر ظخغإ طع افردن، تتئ 

تةب واعغئ، المضر واضح شغ بظاغاعا!
إق أن التصغصئ البابائ وعغ أن أعض الةظعب الثغظ ضاظعا 
أضبر  صئض  اظطقصاعا  وحرارة  المئارضئ،  البعرة  حسطئ 
طظ جئع جظغظ، صثطعا شغ جئغطعا الشالغ والظفغج، 
طاتّثغظ آلئ اإلجرام الرعغئئ الاغ ُطعرجئ سطى أعض 
الحام ساطًئ وسطغعط بحضض خاص، شاراعط الغعم صث 
أسطظعا طعصفعط واضتاً جطغاً وعع "أن ق سعدة لطعراء" 
شصث ترصعا طراضئعط ولغج أطاطعط إق اقجامرار شغ 
البعرة تاى اظاخارعا بإذن اهللا، وصث أخثرت بافطج 
"أوضتئ  بغاظاً  الةظعب  ساخمئ  درسا  طثغظئ  سحائُر 
شغه بأن أعض الةظعب باصعن سطى طسغرتعط وأن طظ 
اهللا"  غا  غغرك  لظا  طا  اهللا  "غا  غعطاً  تظاجرعط  خثتئ 
طسامرون ببعرتعط تاى الظخر، وصث أسثوا أظفسعط 
دساة  ظفسه  العصئ  شغ  طتثرغظ  اقتاماقت  فجعأ 
سمر  المةاعث  طصعلئ  طرددغظ  والمعادظئ  المخالتئ 

المثاار "ظتظ لظ ظساسطط.. ظظاخر أو ظساحعث"!
شسطى أعض الحام أن غسطمعا بأن بئاتعط سطى بعرتعط 
لعع الخثرة الاغ تاتطط سطغعا ضض المآاطرات طعما 
َسُزط طضرعا وضغثعا، ولغسطمعا ضثلك بأظعط صث أذعطعا 
تغارى  المةرطغظ  شارى  وبئاتعط  بخئرعط  السالط 

طاثئطغظ وصث حابئ رؤوس أجاذغظعط.
ولضظ طظ ظاتغئ أخرى شإن لطظخر طصعطاته وأجئابه، 
شئرغط الخمعد افجطعري شغ وجه أطط الضفر صاذئئ 
لط  إذا  العصئ  طع  اقظتراف  طظ  غمظع  ق  ذلك  أن  إق 
ُتاثث اإلجراءات العاصغئ الضفغطئ بالتفاظ سطى اجامرار 
المظحعد  عثشعا  إلى  تخض  تاى  ظصغئ  ذاعرة  البعرة 
وعع إجصاط الظزام وإصاطئ ظزام اإلجقم، وعثا افطر 
المةرطئ  الثول  عثه  طع  ارتئاط  ضض  صطع  إلى  غتااج 
ادَّسعا  طظ  عط  شعا  المسطمغظ،  تضام  طظ  وأدواتعا 
خثاصئ الحسإ السعري بافطج تراعط الغعم غسغثون 
وغمثوظه  ظتعه،  الةسعر  وغمثون  حرسغاه  لططاغغئ 

بأجئاب التغاة وعع الماعالك الساصط.
وق ظساطغع تفسغر عثا الاضالإ طظ المةامع الثولغ 
سطى عثه البعرة الغاغمئ بعثا الحضض الفزغع، وإصثام 
دول بتالعا، ضروجغا وإغران بأطر طظ أطرغضا، سطى دشع 
بمظ باعر بالادتغئ بالمال والرجال والسقح لطصداء 
سطى عثه البعرة، ق ظساطغع تفسغر ذلك إق أظعا ترب 
جاشرة سطى اإلجقم، وسطى الحرغسئ اإلجقطغئ الاغ ظادت 
بعرة الحام بإصاطاعا، لاظعغ بعا تصئئ التضط الةئري 
الثي ضّرس عغمظئ الشرب الضاشر، وجام المسطمغظ جعء 

السثاب سطى طثى سصعد ذعغطئ.
ولظ تساطغع عثه البعرة العصعف شغ وجه عثا الاضالإ 
الثولغ واقظاخار سطغه، إق إذا ظخروا اهللا ﴿ِإْن َتْظُخُروا 
دغظه  بظخر  إق  غضعن  ق  اهللا  وظخر  َغْظُخْرُضْط﴾   

َ
اهللا

وتطئغص حرسه. وغضعن ذلك بائظغ طحروع الثقشئ الاغ 
وسث بعا اهللا سئاده المآطظغظ وبحر بعا جغثظا طتمث 
، شئعا وتثعا تتمى بغدئ اإلجقم وتخان افسراض 
والثطاء وافطعال، وبعا ُتضش غث الضاشر المساسمر سظ 
افطئ  سظ  وتثفش  وظعئعا،  المسطمغظ  بثغرات  السئث 
الادتغات الةسام الاغ جاثشسعا وتثشسعا بسئإ سثم 

وضعح الطرغص أطام عثه البعرة الغاغمئ!
عثا المحروع الثي صثطه تجب الاترغر لغضعن ذعق 
ظةاة غسغث لفطئ سجتعا وضراطاعا وغصعدعا إلى الظخر 
ِ َفْنُصُر َمْن  المئغظ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر اّبَ

 ﴾يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا         

ظّزمئ حابات تجب الاترغر/ وقغئ لئظان طتطغئ الحمال غعم الةمسئ، ٠٨ حعال ١٤٣٩عـ المعاشص ٢٢ تجغران/غعظغع ٢٠١٨م لصاء صّغماً وطساغثة 
ذغئئ وطامّغجة لجعرات الثقشئ بمظاجئئ سغث الفطر المئارك بسظعان "السغث بغظ الفرح والتجن". تغث اشااح الطصاء باقوة سطرة طظ آغات الثضر 
التضغط إلتثى الجعرات الخشغرات، بط صّثطئ السرغفئ ضطمات سثبئ وطآبرة عظأت بعا التاضرات بالسغث. بط بثأت شصرات الطصاء طع الجعرات 
تتئ السظاوغظ الاالغئ: حرح وتسرغش (لماذا جمغ السغث سغثًا؟)، بط تطاه صخغثة (أظا السغث غا أغعا المسطمعن)، بط تطاعا (دسعة سطى البئات 
بسث رطدان)، بط تطاعا صخغثة (أعظؤضط جمعع المسطمغظ)، بط تقعا حرح (طسظى شرتئ السغث ولماذا غةإ أن ظفرح بالسغث؟) بط تطاه صخغثة 
طآبرة ذضرْت شغعا تال افطئ المرغر (سغٌث ق زال غظازر) عّظأت شغعا افطئ ساطئ وخطغفئ المسطمغظ الصادم بإذن اهللا خاخئ، حاضغئ له جراح 
افطئ وطساظاتعا شغ ضاشئ أخصاع افرض، طسّئرة له سظ حعق المسطمغظ لصثوطه لغئّثد بسغش التص ضئاب الزطط والزقم، بط تطاعا ضطمئ 
سظ (السغث ولتزات الفرح وأعمّغاه شغ تغاة المسطمغظ)، بط تطاعا صخغثة (تئضغ الصطعُب سطى وداسك ترصًئ) سطى شراق رطدان التئغإ وطظ 
غثري أظطصاه السام الصادم، بط ضطمئ بّحرت التاضرات بافجر الضئغر لمظ غفرح بالسغث (عض تسطط أظك تآجر سطى شرتاك بالسغث؟)، بط تطاعا 
صخغثة (غْإ غا عقل) حرتئ شغعا جاظئاً طعماً طما تساظغه افطئ طع صثوم السغث، وصث ُخامئ المساغثة بصخغثة أخرى سظ (السغث)، وشغ ظعاغئ 
الطصاء أضثت السرغفئ سطى أن الفرح بالسغث غةّثد أطض افطئ بالظخر المةغث وغثئرعا بأن التجن لغج طضاعباً سطغعا، طآضثة أن إجساد افذفال 
وإشراتعط عع واجٌإ بشّخ الظزر سظ جراتات افطئ وآقطعا، وطئّحرًة - الضئار والخشار - بسسادة صادطئ سظثطا تصعم لفطئ صائماعا وغأتغ 
ولّغ أطرعا الثي بحرع اهللا جغرجسعا إلى طضاظاعا خغر أطئ أخرجئ لطظاس. وذلك ضمظ تفاسض طظ التاضرات افطعات والمحرشات سطى 
الظاحؤئ وطظ بظات جغطعظ.. طا غآضث أن حئاب وحابات تجب الاترغر ترغخعن سطى بظاء جغٍض واعٍ طامغج، غتإ اهللا ورجعله وغسمض سطى 
ظخرة دغظه، وصداغا المسطمغظ طظ تعله وبحاى بصاع افرض شالمسطط أخع المسطط أغظما تّض وارتتض، وبعثا الفعط العاسغ غساسغث عثا 

الةغض ععغاه الدائسئ بسئإ البصاشئ الشربغئ الاغ غضرجعا الشرب الضاشر سطى أذفالظا شغ المثارس واإلسقم والمةامع والثولئ.

خقص بعرة الحام بغث أعطعا ولغج بأغثي أسثائعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*ـ 

ق حك بأن بعرة الحام صث وخطئ إلى طرتطئ ترجئ، 
شئسث أن خسر البعار طظاذص حاجسئ ضاظئ بتعزتعط 
وجغطر الظزام وتطفاؤه سطغعا، بسث طعجات طظ الصاض 
والضغماوغئ  الاصطغثغئ  افجطتئ  أظعاع  بضاشئ  والصخش 
طظ  الئحرغئ  تحعثعا  لط  الاغ  الاظضغض  وخظعف 
حثاذ  طظ  طثسعطئ  الظزام  شطعل  شغعا  حارضئ  صئض، 
اآلشاق طظ المطغحغات الطائفغئ التاصثة إضاشئ إلغران 
وتجبعا الطئظاظغ طثسعطئ بآلئ اإلجرام الروجغ الةعغئ 
جضعتعا  سئر  أطرغضا  الضفر  رأس  وبمئارضئ  والئترغئ، 
سظ المةرطغظ بض وتأغغثعط طظ ظاتغئ، وبغظ الدشط 
سطى الفخائض سئر داسمغعط لغسطمعا المظاذص وطظسعط 
المثطط  عثا  سرصطئ  حأظه  طظ  سمض  بأي  الصغام  طظ 
اإلجراطغ الرعغإ طظ ظاتغئ أخرى، إضاشئ إلى حرسظئ 
ذلك سئر عغؤئ افطط، الاغ جسئ جاعثة لطتغطعلئ دون 
طظ  اصارشعه  طا  سطى  لطمةرطغظ  إداظئ  طةرد  خثور 

جرائط الصاض والاظضغض والاعةغر الصسري.
تخعغره  أراد  عضثا  طرسئاً،  ضؤغئاً  المحعث  بثا  تاى 
عادشغظ  وأدواتعا،  أطرغضا  رأجعط  وسطى  المةرطعن 
الحام،  أعض  ظفعس  شغ  الغأس  زرع  ذلك  وراء  طظ 
ودشسعط لقجاسقم لططاغغئ الثي خاذإ الشرَب غعطًا 
السطماظغئ  صقع  آخر  شساسصط  ظزاطه  جصط  إن  بأظه 

شغ بقد المسطمغظ!
لضظ أعض الحام برغط ضض عثه اآلقم والمتظ لط غرشسعا 
الراغئ الئغداء الاغ أرادعا أسثاؤعط، ولط غساسطمعا بض 
إلخثار  الشعذئ  جصعط  سصإ  الةظعب  سحائر  جارسئ 
بغاظات واضتئ، ترشخ ضض أحضال اقجاسقم لطظزام 
المةرم أو المخالتئ طسه، وبثا واضتاً وتاجماً طعصش 
المظاذص  سطى  الةظعب  شغ  افطر  غصاخر  ولط  الظاس. 
الاغ تصع خارج جغطرة الظزام، بض تاى شغ المظاذص 
الاغ تتئ جغطرته، شصث تط الاخثي لثساة المخالتئ 
وسرابغعا وتخفغئ بسدعط، وضثلك تط الاخثي لئسخ 
المحاغت "الدفادع" وطظسعط طظ ظفث جمعم الغأس 

بغظ الظاس وإبسادعط سظ المظابر.
وشغ عثه افبظاء اجاسرت الترب الظفسغئ الاغ تحظعا 
اآللئ اإلسقطغئ المةرطئ سئر أبعاصعا الماسثدة، تساظثعا 
صعى الضفر والحر، سئر تخرغتات واجاماسات ودجائج، 
تعثف طظ وراء ذلك الضغث والمضر بأعض الحام وخخعخًا 
أعض الةظعب، لما لطةظعب طظ رطجغئ شغ البعرة المئارضئ.

شمظ عثه الاخرغتات طا ُظحر سظ اجاماع شغ طعجضع 
أجراه وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع طع ظزغره شغ 
ضغان غععد أشغشثور لغئرطان تغث تطرصا شغه تسإ طا 
ُأسطظ إلى "صداغا تغعغئ وطعمئ" تعل الاسعغئ شغ جعرغا، 
صئض أن ُغسطظ الضرططغظ أن الرئغج الروجغ شقدغمغر 
بعتغظ بتث عاتفغاً طع ظاظغاعع شغ "بسخ جعاظإ الاسعغئ 
السعرغئ". وصث أضث طخثر روجغ لـةرغثة "التغاة" أن 
"اقجاماع بتث سثدًا طظ الصداغا، سطى رأجعا السماح 
لطةغح السعري بظحر آلغات بصغطئ شغ الةجء المترر طظ 
الةعقن طآصااً"، شغ تةاوز قتفاصغئ شخ اقحائاك الاغ 
ُوصسئ بسث ترب السادس طظ تحرغظ افول (أضاعبر) 
١٩٧٣. وأوضح أن "وجعد إغران وططغحغاتعا شغ جعرغا 
اجاتعذ سطى ججء طعط طظ المتادبات"، ضما وأحار إلى 
ضغان  شغ  السسضرغئ  اقجاثئارات  رئغج  طحارضئ  أن 
غععد تمغر عاغمظ "عثشئ أجاجاً إلى تئادل طسطعطات 
غربغ  جظعب  شغ  المسارضئ  طسطتغ  تعل  اجاثئارغئ 
الطئظاظغئ  والمطغحغات  اإلغراظغئ  الصعات  وتمرضج  جعرغا، 

وافششاظغئ والسراصغئ الثاسمئ لفجث".
ضما وتظاصطئ وجائض اإلسقم ظئأ تعثغث أطرغضا لطظزام 
طتثرة إغاه طظ أي سمض شغ طظطصئ خفخ الاخسغث شغ 
الةظعب، افطر الثي جسض الظزام غشغِّر لعةاه بسث أن ضان 
غعثد وغاعسث أعض الةظعب بالترب إلى تعجه آخر طفاده 

أظه غرغث أخث الةظعب بالمخالتات ولغج بالصاال!!

حزب التحرير/ والية لبنان
فعالية زهرات الخالفة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1439هـ

تطعرات طسرضئ التثغثة يف ظض زغارة املئسعث 
افطمغ إىل الغمظ

ظتاول شسطه اآلن عع تتثغث طا غاسغظ طا عع ضروري 
لاةظإ وصعع عةعم سطى التثغثة، وعثا غادمظ تثابغر 
طتثدة لطمغظاء والمثغظئ ووصفاً ساطاً إلذقق الظار. ولضظ 
ذلك  شغ  بما  افذراف،  طع  المحاورات  طظ  لغ  اتدح 
الاتالش، أن تض صدغئ التثغثة طرتئط بئثء المفاوضات 
السغاجغئ. عثشظا عع طسالةئ طسألئ التثغثة شغ جغاق 

المفاوضات السغاجغئ".
غسعد وزغر الثارجغئ الغمظغ لغصعل إن "اجاسادة التثغثة 
افطط  وطغباق  الثولغ  الصاظعن  تفعغخ  ضمظ  غأتغ 
المقتئ  غتمغ  بما  افطظ،  طةطج  وصرارات  الماتثة 
افجطتئ  تعرغإ  وبعصش  افتمر  الئتر  جظعب  الثولغئ 
والخعارغت لطتعبغغظ وغعصش اجاعثاف السفظ الاةارغئ 
بالخعارغت وزرع المةرى المائغ الثولغ بافلشام الئترغئ 
المساسثات  اظسغاب  اجامرار  إلى  إضاشئ  السحعائغ، 

اإلظساظغئ واإلغابغئ والاةارغئ سئر طغظاء التثغثة".
شغما صال طعصع ذا عغض افطرغضغ، إظه و"رغط أن افزطئ 
اإلظساظغئ الصادطئ الاغ جغحعثعا السالط تأجطئ، لضظ 
تداءل  تغث  ذلك،  ظتع  أو  شصط  فجئعع  ربما  ذلك 
طساعى الصاال شغ طثغظئ التثغثة الغمظغئ بحضض طآصئ. 
ضما أن الصعات الغمظغئ المحارضئ ترصإ "وصفاً" أتادي 
الةاظإ لاصثطعا شغ المغظاء اقجاراتغةغ الثي تمر سئره 

الضبغر طظ واردات افغثغئ التغعغئ لطئقد".
وبتسإ المعصع، طظتئ اإلطارات طظث الـ ٢٣ طظ تجغران/
غعظغع المئسعث الثاص لفطط الماتثة طارتظ غرغفغث 
شرخئ لاتصغص السقم. وصث ُأبطشئ التضعطات افجظئغئ 
تاراوح  لمثة  جاسامر  المعاجعات"  جمعد  "تالئ  بأن 
بغظ ٧ إلى ١٠ أغام، وعع طا غسظغ تاى ٣٠ تجغران/غعظغع 
وربما ٣ طظ تمعز/غعلغع الصادم. وتخر اإلطارات أن سطى 
التعبغعن،  غزعر  ق  لضظ  التثغثة،  تسطغط  التعبغغظ 

المثسعطعن طظ إغران، أي اجاسثاد لطصغام بثلك.
الاخرغتات  وطظ  افرض  سطى  العصائع  طظ  غائغظ 
التثغثة  شغ  وخاخئ  الغمظ  شغ  السغاجغئ  وافسمال 
اإلطارات  دولئ  تصعدعط  طظ  جعاء  اإلظةطغج  سمقء  أن 
أو الاحضغقت الاغ غصعدعا طا غسمى برئغج الحرسغئ 
سئث ربه عادي طصثطعن سطى طسرضئ ضئغرة شغ التثغثة 
باتئ  التثغثة  طغظاء  سطى  التعبغغظ  جغطرة  طظع  وأن 
وافلعغئ  التحعد  غسجزون  شعط  طخغرغئ،  صدغئ  لعط 
السسضرغئ باتةاه الساتض الشربغ لضسر حعضئ التعبغغظ 
بغظما تعد افطط الماتثة سئر المئسعث افطمغ الئرغطاظغ 
لغضعظا  والمثغظئ  المغظاء  باسطغط  التعبغغظ  تصظع  أن 
تتئ إحراف افطط الماتثة وعع طا غرشده التعبغعن 
شعط غرغثون تسطغط المغظاء شصط بغظما اإلطارات ترغث 
المثغظئ  تعل  طربساً  طارًا  ضغطع   ٥٠ غظستئعا  أن  طظعط 
ضما أضث ذلك لصظاة المغادغظ أتث افسداء المفاوضغظ 

المتسعبغظ سطى تضعطئ التعبغغظ.
لمسرضئ  الخرغح  المظع  بسثم  اضافئ  شصث  أطرغضا  أطا 
التثغثة وعغ ترغث طظ ذلك أن تسطغ دورًا لطسسعدغئ 
شغ ططش الغمظ وتدشط سطى التعبغغظ لصئعل ذلك وضش 
غث إغران سظ دسط التعبغغظ لغصئطعا بالثور السسعدي 

الثي جغحرضعط شغ التضط شغ الغمظ.
عضثا غسامر الخراع سطى بقد اإلغمان والتضمئ خثطئ 
فجظثات اجاسمارغئ أطرغضغئ وبرغطاظغئ بغظما غزض أعض 
الغمظ شغ جتغط المساظاة والتروب الاغ أعطضئ الئقد 
والسئاد، وخاخئ شغ طثغظئ التثغثة الاغ تساظغ التر 
أعطعا  لغثغر  المساظاة  طظ  شغعا  الترب  وزادت  الحثغث 

بغظ العقك أو الظجوح!
إظه لظ غعصش عثه المعازل السئبغئ شغ بقد المسطمغظ 
دولئ  بإصاطئ  اإلجقم  إلى  اقتاضام  إق  الغمظ  وطظعا 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وغغر ذلك طظ تطعل 

  إظما عغ جراب بصغسئ غتسئه الزمآن طاء
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ
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