
١٤٤٢عـ،  حعال   ١٧ السئئ،  (المةث،  طعصع  ظحر 
طةمعسئ  "ضحفئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٥/٢٩م) 
"طتاطعن طظ أجض السثالئ"، الغعم السئئ، أن أجعجة 
أطظ السططئ ظفثت تمطئ اجاثساءات واساصاقت ذالئ 
الدفئ  طظ  المتررغظ  وافجرى  الظاحطغظ  طظ  سثدا 
الشربغئ المتاطئ. وصالئ المةمعسئ إظعا تابسئ تمطئ 
اقساصاقت الاغ تصعم بعا أجعجة افطظ شغ الدفئ طظث 
أجئعسغظ تصرغئًا، والاغ ذالئ طا غجغث سظ السحرغظ 
ظاحطغظ  ذالئ  الاغ  اقجاثساءات  سظ  سثا  طساصًق 
صام  وطحارضات  ضاابات  خطفغئ  سطى  طتررغظ  وأجرى 
بعا المساصطعن المثضعرون سطى خفتات الاعاخض أو 
لطصثس  المساظثة  الحسئغئ  الفسالغات  شغ  المحارضئ 
إذقق  وصش  سظ  اإلسقن  أسصاب  شغ  وغجة  المتاطئ 
الظار بغظ شخائض المصاوطئ وصعات اقتاقل شغ صطاع 
تالئ  سحرغظ  غصارب  طا  رخثت  أظعا  وأوضتئ  غجة. 
اساصال شغ طثاطش طتاشزات الدفئ الشربغئ المتاطئ، 
ظحطاء  اجاعثشئ  اجاثساءات  لسثة  باإلضاشئ 
آخرغظ طظ بغظعط أجرى طتررون، شغما غقتص جعاز 
المثابرات الساطئ المساصض السغاجغ السابص وافجغر 
المترر عغبط جغاج بسث رشده اقطابال لمصابطئ الةعاز 
صئض سثة أغام. وذضرت المةمعسئ أظعا وبصئ تسرض 
السثغث طظ عآقء المساصطغظ لطحئح والدرب واإلعاظئ 
بسث ترتغطعط طظ طظاذص جضظعط إلى جةظ الطةظئ 
واضح  خرق  شغ  أرغتا  طثغظئ  شغ  المحارضئ  افطظغئ 
وصسئ  الاغ  الثولغئ  واقتفاصات  الفطسطغظغ  لطصاظعن 
سطغعا السططئ الفطسطغظغئ، طآضثة أن ضض اقساصاقت 
الاغ صاطئ بعا افجعجة افطظغئ جرت بخعرة تسسفغئ 
وطثالفئ لطصاظعن، دون التخعل سطى طثضرة تعصغش 

صاظعظغئ طظ جعات اقخاخاص".
: بسث الشغاب الضاطض لطسططئ الفطسطغظغئ 
غععد  لضغان  الئربرغئ  التمطئ  أبظاء  المحعث  سظ 
العمةغ  وسثواظه  الشربغئ،  والدفئ  الصثس  سطى 
سطى صطاع غجة تغث دشظئ رأجعا شغ الرطال طبض 
غثظج  غععد  ضغان  ضان  بغظما  ضسادتعا،  الظساطئ 
تسعد  الدفئ،  شغ  وغصاض  غجة  وغصخش  افصخى 
جثغث  طظ  الرطال  تتئ  طظ  رأجعا  لاثرج  السططئ 
وتترك أجعجتعا افطظغئ لمساظثة ضغان غععد شغ 
شغ  بعا  غصعم  الاغ  المسسعرة  اقساصاقت  تمطئ 
طتررغظ  وأجرى  ظاحطغظ  بتص  الشربغئ  الدفئ 
المساظثة  الحسئغئ  الفسالغات  شغ  وطحارضغظ 
تصعم  الاغ  افسمال  عثه  إن  غجة.  وصطاع  لطصثس 
غععد  لضغان  خثطئ  الفطسطغظغئ  السططئ  بعا 
شطسطغظ  أعض  بتص  المةازر  أبحع  غرتضإ  الثي 
افلش  لطمرة  لغبئئ  خاخئ؛  غجة  صطاع  وأعض  ساطئ 
المساسمر  الضاشر  الشرب  خظسعا  خئغبئ  أداة  أظعا 
لثثطئ طخالته، والتفاظ سطى ضغان غععد الشاخإ 
شاساظثه تغظ غسةج، وتتمغه تغظ غظضحش ظعره، 
وتعجث له طثرجا تغظما غاأزم وغزعر ضسفه، وأن 
عمعا العتغث عع الاظسغص طسه وتفر أطظه طصابض 
الضغان  عثا  به  غسمح  الثي  بالصثر  الظفعذ  بصاء 
المست وَغُمّظ به سطغعا وطا غائع ذلك طظ طضاسئات 
وطخالح حثخغئ وترضغئ وضغ ق غثعإ إلى جعئ 
غرشسعا  أن  شطسطغظ  أعض  سطى  العاجإ  إن  أخرى. 
الخعت شغ وجه عثه السططئ الزالمئ وأن غةئروعا 
ولةاظعا  الصثرة  جةعظعا  طظ  أبظائعط  إخراج  سطى 
أضسش  وعغ  ذلك،  سطى  صادرون  وعط  الاحئغتغئ 
شغ  ولعط  طسعط  وتخطثم  الظاس  تعاجه  أن  طظ 
جرائمعا  سطى  جضاعا  إن  أطا  وحعاعث،  تةربئ  ذلك 
شسعف تسامر شغ سربثتعا وتشعلعا سطغعط وسطى 

طظ غصعل التص أو غظاصث جغاجاتعا.

شمخر ودول الثطغب ضارضغا وإغران وباضساان جعاء 
ودول  المسطمغظ،  صداغا  سطى  الاآطر  شغ  بسعاء 
الُمعاقة ضثول المماظسئ، وق شرق بغظ صغادات عثه 
الثول شغ الثغاظئ والسمالئ سظ طبغقتعا بحغء جعى 

بافجماء والحسارات.
تماس  صغادة  شسطاه  طا  أجعأ  طظ  ضان  ولثلك 
قجابمار اجائسالعا السسضري أْن تضغض المثح لتضام 
دول طا ُغسّمى بمتعر المماظسئ ضإغران وجعرغا الاغ 
وسّثبعا  شثبتعا  جعرغا،  أعض  بثطاء  جظعدعما  ولس 
الئقد  ودّطروا  جعرغا،  أعض  ظخش  وعّةروا  المقغغظ، 

سطى رؤوس أعطعا.
صغادة  شغعا  وصسئ  الاغ  افخطاء  أشثح  طظ  وضان 
بالاصّرب  غاسطص  الثي  السغاجغ  اقجابمار  تماس 
ضاش  إلى  ضافًا  وصفئ  الاغ  الفطسطغظغئ  السططئ  طظ 
بةاظإ اقتاقل شغ صمع المسغرات المآغثة لشجة أبظاء 

سثوان غععد سطغعا.
شاح  ترضئ  طظ  ُشخض  الثي  الصثوة  ظاخر  ضحش  وصث 
طآخرًا بأّن وظغفئ السططئ الفطسطغظغئ ق تصاخر شصط 
سطى الاظسغص افطظغ طع ضغان غععد، بض عغ أضئر طظ 
الاابسئ  افطظغئ  الفطسطغظغئ  شالضاائإ  بضبغر،  الاظسغص 
لطسططئ الفطسطغظغئ تاطصى شسطغاً تسطغماتعا طئاحرة طظ 

جغح اقتاقل.
شالسططئ الفطسطغظغئ طظ ظاتغٍئ أطظغئ أخئتئ تسظغ 
غسظغ  طسعا  والاساطض  الضطمئ،  طسظى  بضض  اقتاقل 
الاساطض طع اقتاقل، لثلك ضان واجئاً سطى تماس أْن 
ق  العجعد  طظ  وإزالاعا  السططئ  تصعغخ  سطى  تسمض 
الاساطض طسعا، وإّن خروج تماس طظ المسرضئ شائجة 

افرض املئارضئ 
والتصغصئ السارغئ
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بصطط: افجااذ طظاجغ طتمث

Èà]Ëâ’\;Ñ]⁄miàˆ\;Öö]¶Â;Îá≈;ÄÊ⁄ê

افرض المئارضئ شطسطغظ عغ أرض 
ظض  شغ  المسطمعن  شاتعا  إجقطغئ؛ 
سظثطا  المسطمعن  وتررعا  الثقشئ، 
الثقشئ،  ظض  شغ  الخطغئغعن  اتاطعا 
ذمع  غعم  المسطمعن  سطغعا  وتاشر 
وسطى  الثقشئ،  ظض  شغ  غععد  شغعا 
غترروعا  أن  جمغسا  الغعم  المسطمغظ 

طةثدا طظ غععد.

اصرأ شغ عثا السثد:
- غا حغت افزعر طظ تثاذإ؟ وطاذا تساثسى 

   طظ أتضام الحرع؟  ...٢
- اظعغار الةظغه السعداظغ وشحض التطعل المطروتئ

   شما عع التض الةثري؟ ...٢
- الشقء ظااج ذئغسغ شغ ظض افظزمئ الرأجمالغئ  ...٣

- زغارة باغثن إلى تعلسا لظ تمتع سار أجعأ طثبتئ 
   سرصغئ شغ أطرغضا  ...٤

- العضع السغاجغ شغ أوزبغضساان 
   (الةجء الباظغ وافخغر)   ...٤
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ضطمئ السثد

تثود  طظ  المظئبصئ  بإجقطعا،  السزغمئ  افطئ  لعثه 
وحععاتعا؛  ظفسعا  تثود  طظ  ق  وشدائطه  إجقطعا 
الثغرة برشدعا لمظضر واصسعا وجصغط أتعالعا وشساد 
أوضاسعا والروغئدات تضاطعا؛ السثغئ بفطثات أضئادعا 
وإسادة  وطةثعا  سجعا  واجاسادة  ظعداعا  جئغض  شغ 
إجقطعا السزغط إلى جثة التضط والصغادة؛ الَصغَِّمئ سطى 

الئحرغئ إلظصاذعا طظ جتغط أععاء حغاذغظعا...
لعثه افطئ السزغمئ ضان لجاطا سطغعا أن تثرك تطك 

التصغصئ السارغئ:
أن شاجسئ الثعر وصاخمئ الزعر الاغ تطئ بعا طظث 
الظضث  الفخام  ذلك  بعا  تط  والاغ  سةاف،  سام  طائئ 
بغظ إجقطعا وتغاتعا عغ بسئإ ضغاع خقشاعا، إذ 
حرع  بغظ  طظضرة  صطغسئ  إلى  افطر  اظاعى  بدغاسعا 
الثغان وحآون سئاده، شاظعث الئظاء وخر السصش بفخض 
افجاس السصائثي سظ تخعرات وأظزمئ التغاة. شضاظئ 
الةظاغئ الضئرى الاغ جظاعا الشرب الضاشر شغ تص افطئ 
أن جسض أجاس تغاتعا سصغثة ضفره وطعبصئ طعبصاته 

"شخض الثغظ سظ التغاة".
بط أخئح دغظعا رعغظئ لثى التضام الروغئدات ُغْظست 
ووجاوس  وععاعط  زغشعط  بتسإ  وُغَطفَّص  ل  وُغَسثَّ
ضعظعتًا  بات  تاى  ظعراظغعط،  بغظ  الشرب  حغاذغظ 
غامسح به التاضط لغثفغ به سمالاه وخغاظاه، وذصعجا 

لطساطئ جعشاء ق أبر لعا شغ تغاتعط وطساحعط.
وتعالئ  طخائئظا  وتساظمئ  طآجغظا  تعالثت  بط 
شعاجسظا، وأضتئ أغاطظا بسثد شعاجسظا ق ظضاد ظمسغ 
سطى شاجسئ تاى ظخئح سطى أخرى، تضالئئ سطغظا دول 
دطاؤظا  جفضئ  ذاطع،  لضض  ططمسا  شأخئتظا  الضفر 
وظعئئ برواتظا وصدمئ أرضظا طظ صطئعا وأذراشعا، 
صئطاظا  ودظسئ  والمسراج  اإلجراء  أرض  واغاخئئ 
افولى، وجطئئ دغارظا وجفضئ دطاؤظا شغ الحغحان 
والئعجظئ،  وضحمغر  والصرم  وتاارجاان  والصعصاز 
وطجصئ السراق والخعطال وأششاظساان، وترق أبظاؤظا 
السعدان  وصسمئ  الحرصغئ  وترضساان  بعرطا  شغ 
وشخطئ تغمعر الحرصغئ سظ إظثوظغسغا وُطضظئ الغعظان 
طظ صئرخظا، بط اجاتض جفاح الحام وخسغج طخر 
سئثا أطرغضا دطاءظا شغ الحام والضظاظئ، وتض الثراب 
ذرابطج  دطرت  بط  حصغا،  شأطسى  السسغث  بالغمظ 
أبظائظا  طةازر  بط  الحرق،  ذرابطج  خراب  بسث  الشرب 
شغ طالغ وأشرغصغا العجطى... بط ضان وضان، وطا ضان 
ظاصغ  به  الثي  الةظئ  إطاطظا  بفصث  جاعطغاظا  سخر  إق 

وطظ ورائه ظصاتض.
وزاد افطر بحاسئ أن طظ أبظاء أطاظا الثغظ عط عثف 
لطاثطغر والامجغص، أخئتعا ذابعرا خاطسا وطساول شغ 
غث سثوعط؛ لعثم أطاعط شغ إغماظعا وتمجغصعا حغسا 
ووذظغات وصعطغات حاى، وظسش صطسغاتعا وبعاباعا 
وشصه  العاصع  وشصه  اقضطرار  ذرغسئ  تتئ  الحرسغئ 
وجطإ  المصاخث  وشصه  والمخطتئ  تغظا،  اقجادساف 
المخالح ودرء المفاجث تغظا آخر، تاى غثت الدرورة 
وتراطعط،  تقلعط  وطصغاس  الصعم  دغظ  والمخطتئ 
بعما غظسش الثغظ وتظاعك ترطاته، تاى رتسعا شغ 

تمى المطك الثغان شأخابعا طتارطه.
جةظاء  أظعط  غئخرون  ق  التغارى  عآقء  أن  وافظضى 
صفص الفضر والسغاجات الشربغئ! شإذا طا أرادوا العبعب 
عثا  وجةظعط  الصفص؛  داخض  وبئاعط  أصخى  ضان 
غتةإ سظعط الرؤغئ خارج أجعاره، شئات بغظعط وبغظ 

التصغصئ جعر.
شتض الثولاغظ طبق لغج طظ طثرجات شصه اجادساشعط 
ولضظه خظغع طضر شصه اقجاتمار الشربغ، ولغج تق 
المئارضئ.  لفرض  وتصطغع  ذبح  ُطْثَغئ  ولضظه  طآصاا 
وعثظئ أطرغضا فششاظساان لغسئ شرجا ولضظعا ذطصئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إّن خمعد أعض غجة الئاجض أطام السثوان العمةغ لثولئ 
غععد لعع دلغض واضح سطى صثرة المسطمغظ سطى خعض 
أسزط الُمعاجعات طع صعى الضفر والُسثوان شغ طسارك 
أطاعط شغ المساصئض، ق جغما وأّن عثا الخمعد غاسطص 
بحرغط ضّغٍص طظ افرض ُطتاخر ُطظث جظعات طظ جغح 
وطظ  طاطعرة،  سسضرغئ  بارجاظئ  الماثط  غععد  دولئ 

ظزام السغسغ طظ جعئ جغظاء.
وعثا الخمعد المامغج لشجة أشرز تصغصاغظ اجاراتغةغاغظ 

وعما:
١- ُعجال وعحاحئ ضغان غععد، وإطضاظغئ إلتاق العجغمئ 

الماتصصئ المتثصئ به.
٢- تصغصئ وجعد صعة عائطئ ضاطظئ لثى المسطمغظ صادرة 

سطى الاشطإ سطى أساى الصعى بأصض اإلطضاظغات.
بالاخثي  غجة  صطاع  شغ  السسضرغئ  الصغادة  وظةاح 
لةئروت وسةرشئ الصعة السسضرغئ لضغان غععد أوجإ 
سطغعا الصغام بأسمال جغاجغئ طآّبرة تاظاجإ طع تةط 

تطك اإلظةازات الماتصصئ.
واقجابمار شغ افسمال السغاجغئ له حضقن:

١- اجابمار شغ الثول والتضعطات. 
٢- اجابمار شغ الحسعب والاظزغمات.

وصث غخسإ - إْن لط غضظ طظ المساتغض - الةمع بغظ 
ذغظك اقجابمارغظ لعجعد الاظاصخ الاام بغظعما، ولاسثر 

الةمع بغظعما بسئإ وجعد ُععة جتغصئ تفخض بغظعما.
وتضعطات  دول  عغ  الغعم  والتضعطات  الثول  شضض 
طسادغئ لقجقم ولطحسعب اإلجقطغئ، وجمغع تضاطعا 
أجراء وسمقء وتطفاء لطضاشر المساسمر، وق غعجث طغجة 
شدض فتثعما سطى اآلخر، شضطعط طظ الةظج ظفسه 

وطظ الطغظئ ظفسعا، وق ُغمضظ العبعق بأيٍ طظعط.

سلطة دايتون 
تساند يهود

ع حملة اعتقاالت
بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

ذضرت تصارغر وجائض اإلسقم أظه جغاط ظحر صعات أطرغضغئ سطى افراضغ الئاضسااظغئ بالصرب طظ خط دوراظث 
بسث اظستابعا طظ أششاظساان. غأتغ عثا شغ العصئ الثي خرح شغه الةظرال شراظك طاضغظجي صائث الصغادة المرضجغئ 
افطرغضغئ طآخرا بأن أطرغضا تافاوض طظ أجض تصعق الطغران والصعات الاغ غاط تمرضجعا شغ آجغا العجطى لمراصئئ 
أششاظساان بسث طشادرة الئقد. وسطغه شصث أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان شغ بغان ختفغ: 
أن السئإ الرئغسغ قظستاب الةغح افطرغضغ طظ أششاظساان عع عجغماه المحغظئ. ولضظ صئض أن تساظغ أطرغضا 
طظ أغئ آبار ضاربغئ لعثه العجغمئ، اظاصطئ بمضر إلى سصث اتفاصغئ الثوتئ بتةئ طتادبات السقم إلخفاء عجغماعا 
السسضرغئ المعغظئ. أطا اآلن، شإن العقغات الماتثة تتاول إظحاء صعاسث سسضرغئ شغ المظطصئ لاأطغظ وجعدعا 
اقجافجازي شغ الئطثان الصرغئئ طظ أششاظساان. وذطإ الئغان طظ المسطمغظ شغ أششاظساان وباضساان والمظطصئ: 
أن غصفعا بإخقص ضث خغاظئ تضاطعط السمقء بسثم السماح لطمظطصئ بأن تمر طرة أخرى بسطسطئ طظ اقضطرابات 
المثطرة المثاطفئ. وخاط الئغان داسغا السظاخر المثطخئ شغ جغعش باضساان والمظطصئ، إلى المصاوطئ ضث اجامرار 
العجعد الحرغر فطرغضا شغ المظطصئ. وأن تتاول الصداء سطى جثور الظفعذ السسضري واقجاثئاراتغ والسغاجغ 

والفضري افطرغضغ وأن تسامر شغ الظدال طظ أجض إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

ال ينبغي السماح ألمريكا المنهزمة من أفغانستان
بتوسيع وجودها العسكري  آسيا الوسطى!
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ظزط تجب الاترغر/ وقغئ لئظان وصفئ أطام السفارة المخرغئ شغ بغروت بسظعان: "افصخى غساخرخ الةغعش!" تغث 
وجه التجب رجالئ فعض الصعة، لطةغعش شغ طخر خخعخاً والئقد اإلجقطغئ سمعطاً، لطصغام بعاجئعط الثي اشارضه 
اهللا تسالى سطغعط ظخرة فعض افرض المئارضئ شطسطغظ طظ خقل إسقن جغح طخر الةعاد ضث ضغان غععد. وألصى 
رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان الثضاعر طتمث إبراعغط ضطمئ بالمةامسغظ. بط صام سدع لةظئ 
اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر المعظثس بقل زغثان باسطغط الئغان طسظعظاً باجط جغادة المطتص السسضري شغ 
السفارة المخرغئ السمغث/ خقح جظغثي، تسطمعا الصظخض المخري. ضما صام حئاب تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان 

باعزغع بغان باجط العقغئ سطى السغارات المارة بسظعان افصخى غساخرخ الةغعش.

شغ  طسئعصئ  غغر  اصاخادغئ  تالئ  السعدان  غسغح 
تارغثه، طظ اظعغار تاد شغ السمطئ المتطغئ (الةظغه) أطام 
السمقت افجظئغئ، إلى جاظإ تتصغص أسطى طسثل تدثط، 
جسطه غتاض المرتئئ الرابسئ سالمغاً، وذلك بسث ساطغظ 
طظ التراك الحسئغ الثي أذاح بتضعطئ اإلظصاذ. وطظث 
أضبر طظ أجئعع بثأ الةظغه السعداظغ رتطئ العئعط إلى 
الصاع بسرسئ الخاروخ، تغث ضحفئ طخادر طخرشغئ 
سظ ارتفاع جسر السمقت ارتفاساً جظعظغاً، تغث جةطئ 
أجسار الثوقر افطرغضغ طساعى تارغثغاً جثغثًا، وجرى 
٤٩٠ طئطس  سظث  افطرغضغ  الثوقر  خرف  جسر  تثاول 

جظغعاً باساطقت السعق السعداء، وبطس جسر بغع الثوقر 
٥٠٠ جظغه، طا أدى إلى ارتفاع أجسار السطع والثثطات 

أضساشاً طداسفئ جسطئ التطغط تغران.

لغج لثى التضعطئ تض تصثطه لطظاس بسث أن ارتمئ 
بالضاطض شغ أتدان الشرب الضاشر المساسمر، خاضسئ 
شطط  الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  الئظك  إلطقءات  ذلغطئ 
التضعطئ  به  تصعم  ضاظئ  بما  الصغام  إق  أطاطعا  غسث 
الئائثة طظ تمقت سطى طظ غسمعظعط تةار السمطئ، 
جحسغظ  باسائارعط  سطغعط  الطعم  ضض  إلصاء  وطتاولئ 
المحروخئ  افجطعاظئ  وعغ  لقصاخاد،  وطثربغظ 
تسعد  بط  الئائث  الظزام  غساثثطعا  ضان  الاغ  ظفسعا 
افطعر لسابص سعثعا، وبخعرة أجعأ طما ضاظئ سطغعا 
بسث عثوء ق غاسثى أغاطاً طسثودات. شما عغ افجئاب 
الاغ أدت إلى تثععر الةظغه؟ وطا عغ المسالةات الاغ 
عثه  وعض  الاثععر؟  عثا  إلغصاف  التضعطئ  اتثثتعا 
طا  بط  افزطئ؟  شاصمئ  أم  الاثععر،  أوصفئ  المسالةات 

عع التض الةثري قظعغار الةظغه السعداظغ؟
قظعغار  وجاآدي  أدت  سثغثة،  أجئاباً  عظالك  إن 
عع  وأعمعا،  افجئاب،  عثه  وأول  السعداظغ،  الةظغه 
باإلظااج  تطالئان  والتالغئ  السابصئ  التضعطاغظ  أن 
وتتارباظه، جعاء أضان اإلظااج الجراسغ، أو الخظاسغ، أو 
الئاعزئ،  والةئاغات  السراصغض  بعضع  وذلك  التغعاظغ، 
طظه  تظازر  الثارجغ،  الامعغض  سطى  بالضطغئ  وتسامث 
افول  عمه  المساسمر  الضاشر  والشرب  والسظث،  السعن 
ببرواته  الشظغ  الئطث  عثا  بروات  غأخث  أن  عع  وافخغر 
المعطضئ،  الربعغئ  الصروض  سئر  والئاذظئ  الزاعرة 
رشع  شغ  تامبض  صاجغئ  حروذاً  التضعطئ  سطى  شغمطغ 
أجسار السطع والثثطات، باجط رشع الثسط، وتثفغخ 
بط  سمقتعط،  أطام  وتترغره  السعداظغ،  الةظغه  صغمئ 
إق  المساسمر  الشرب  غسثعط  وطا  وَغِسثعط،  غمّظغعط، 

غرورًا.
وطظ افجئاب أغداً أن عظالك سةجا ضئغرا شغ المغجان 
أن  أي  دوقر،  ططغار   ٥ إلى   ٤ بغظ  غاراوح  الاةاري 
شإن  ذضرت  وضما  ظخثر.  طما  أضئر  السطع  اجاغراد 
الثولئ عغ السئإ الرئغج شغ عثا السةج، شخادرات 
السعدان إطا طظععبئ، وإطا طشغئئ سمثًا! شالثعإ الثي 
غظاةه السعدان بافذظان ق غسعد رغسه فعض السعدان، 
وإظما غثعإ لةغعب طسغظئ، وحرضات طسغظئ، وصض طبض 
ذلك شغ الخمس السربغ، والسمسط، والفعل السعداظغ، 
شالةمغع  التغعاظغئ  البروة  أطا  الخادرات.  طظ  وغغرعا 
غسطط ضغش أن سحرات الئعاخر المتمطئ بالماحغئ سادت 
اإلجراءات  اجاغفاء  لسثم  السسعدغئ  السعاتض  طظ 

الختغئ، وعع أطر تضرر طرات وطرات دون سقج.
وطظ افجئاب ضثلك طا صاطئ به التضعطئ شغ السام 
طظ  دوقر  ططغعن   ٣٣٥ طظ  أضبر  حراء  طظ  الماضغ 

طخر وغازعا وذعئعا؟ ألط غمّطك عثه البروات لحرضات 
تاى  اقطاغاز؟  تص  طظح  غسمى  بما  الرأجمالغئ  الشرب 
السصعد بغظ الثولئ وعثه الحرضات ق غسطط أعض طخر 

سظ بظعدعا حغؤا!
غا حغت افزعر! إن طا تضطمئ سظه طظ أتضام عغ طظ 
حرغسئ اإلجقم الاغ تسّطط وق تعجث شغ دغظ آخر وإن 
خاتط  بثغظ  خاتماً  ظئغا  اهللا  أظجل  شصث  جماوغا،  ضان 
طعغمظ سطى غغره طظ افدغان والرجاقت، شسظثطا ظاضطط 
سظ وتغ وحرغسئ وأتضام غةإ ظسئاعا إلى عثا الثغظ 
الثاتط وعع اإلجقم بأتضاطه وحرغساه العاجئئ والاغ 
تسطط أظئ صئض غغرك وجعب تطئغصعا شغ ظض الثولئ 

اإلجقطغئ، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
غا حغت افزعر! لصث شرط الظزام المخري ورأجه شغ 
ضض تصعق طخر وسطى رأجعا طغاه الظغض لغرضغ سظه 
عآقء الثغظ تثاذئعط وتسمغعط بالةعات المسآولئ 
طتطغا ودولغا، وضض تفرغط شغ تصعق طخر تط وغاط 
افضئر  الظاعإ  وعط  طظعط،  وبإحارة  بض  برساغاعط 
لبروات الئقد وخغراتعا وق غسظغعط أعض طخر ق طظ 
صرغإ وق طظ بسغث، بض ق غسظغعط إق ضط غظعئعن طظ 

بروات طخر وغغر طخر.
افتضام  إذار  ضمظ  المغاه  فزطئ  العتغث  السقج  إن 
الحرسغئ غعجإ ضمان أن تضعن ضض طظابع افظعار تتئ 
جططان الثولئ وعغ وتثعا الماخرف شغعا وخاتئئ 
افطر  عــثا  تططإ  ولــع  سطغعا،  والسغادة  السططان 
إسقن الترب وخعضعا تاى ق غاتضط أتث شغ أصعات 
المسطمغظ وطائعط، إق أن عثا اإلجراء وعثا الافضغر ق 
غصعم به تضام سمقء طعماعط ووظغفاعط الاغ وجثوا 
طظ أجطعا عغ رساغئ طخالح الشرب وتمضغظه طظ بروات 
ذاتغ  جططاظعا  طئثئغئ  دولئ  به  تصعم  ولضظ  بقدظا، 

تتمض طحروسا لرساغئ حؤعن الظاس بأتضام اإلجقم.
ولعثا ظةجم أن خقخئ الصعل شغ أزطئ المغاه وغغرعا 
وصدغاعا  التصغصغ  افطئ  لمرض  أسراض  ضطعا  أظعا 
سظ  الثقشئ،  اإلجــقم،  دولئ  غغاب  وعع  المخغرغئ 
طعارئئ  ضغاظات  إلى  وتصسغمعا  افطئ  وتفرق  العجعد 
أجمععا زورا وبعااظا دوق بغظما عغ تزائر وجةعن 
بتصعط  المطالئئ  طظ  تمظسعط  افطئ  بأبظاء  تتغط 
الثقشئ  دولاه  شغ  اإلجقم  غتضمعط  أن  شغ  افخغض 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
ولعثا شضض سقج غطرح دون اإلحارة لعجعب تعتغث 
دولئ  شغ  وصراراتعا  وبرواتعا  صعتعا  وتعتغث  افطئ 
افطئ  شسعدة  السئث،  طظ  ضرب  عع  واتثة  إجقطغئ 
لحرع ربعا عع التض التصغصغ والعتغث لضض طحضقت 
افطئ والدماظئ العتغثة لرشاعغئ الظاس ورغث سغحعط، 
وعع طا غةإ أن غضعن ذرتك وطثار تثغبك وخطابك 
غا حغت افزعر، وطبطك ضض حغعخ افزعر وسطماء طخر 
الراحثة  الثقشئ  سجعط  دولئ  لطمسطمغظ  تصام  تاى 
طخر  اجسض  الطعط  بعا.  اهللا  سةض  الظئعة.  طظعاج  سطى 

تاضرتعا واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
ُســوِل ِإَذا  ــِذيــَن آَمــُنــوْا اْسَتِجيُبوْا ِلــّلــِھ َوِلــلــرَّ ــا الَّ َ ــ ُّ

َ
﴿َيـــا أ

َن اْلَمْرِء  ْ نَّ الّلَھ َيُحوُل َب
َ
َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا أ
 ﴾ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن نَّ

َ
َوَقْلِبِھ َوأ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

السعق السعداء لثشع تسعغدات أجر ضتاغا المثطرة 
ضتاغا  وأجر  ٢٠٠٠م،  سام  الغمظ  جعاتض  شغ  ضعل 
شغ  وظغروبغ  السقم  دار  شغ  أطرغضا  جفارتغ  تفةغر 
الثوقر  جعق  أحسض  اإلجراء  وعثا  ١٩٩٨م،  السام 
افجعد. عثه وغغرعا طظ افجئاب عغ طا جسض الثوقر 
غاسّغث المعصش شغ ظض اظعغار ضاطض لطسمطئ المتطغئ 

(الةظغه).
أطا التطعل الاغ صاطئ بعا التضعطئ طثسغئ أظعا تسسى 
لضئح جماح الثوقر، وإظساش اقصاخاد السعداظغ، شعع 
طا جمغ باإلخقح اقصاخادي الضطغ، وعع شغ تصغصاه 
خدعع ضاطض، وخظعع حاطض إلطقءات خظثوق الظصث 
بماعالغئ  العصعد  أجسار  رشع  شغ  تمبطئ  الاغ  الثولغ 
لار  جسر  ضان  اإلظصاذ  ظزام  جصط  شسظثطا  عظثجغئ. 

الئظجغظ ٧ جظغعات، ووخض جسره اآلن إلى ١٥١ جظغعاً، 
وبالرغط طظ ذلك شق تجال التضعطئ تثسغ أظعا تثسمه! 
 ،٪٦٠٠ طظ  فضبر  الضعرباء  أجسار  رشع  إلى  إضاشئ 
والثئج أضبر طظ ٥٠٠٪ وطا زالئ تثسغ أظعا تثسط عثه 
أظعا  أي  والثئج)،  والضعرباء  (العصعد  والثثطات  السطع 
السططئ،  شغ  بصغئ  إن  طساصئقً  أجسارعا  طظ  جاجغث 
زال  وطا  والثثطات،  السطع  أجسار  زغثت  لثلك  وتئساً 

التئض سطى الشارب.
طظ التطعل الاغ صاطئ بعا التضعطئ طا جمغ  وأغداً 
بالمجاد شغ الظصث، وعع ذرح ضمغئ طظ الثوقرات شغ 
الفضرة  عثه  بثأت  وصث  طتثدة،  جطع  لحراء  السعق 
شغه  حارك  ٢٠٢١/٠٥/٢٦م،  شغ  طجاد  أول  بصغام 
دوقر،  ططغعن   ٤٠ طئطس  سرض  وتط  طخرشاً،  سحرون 
تط بغع ١٦ ططغعن طظعا شصط، تغث اجائسث أضبر طظ 
٥٥٪ طظ الططئات بتةئ أظعا غغر طساعشغئ الحروط، 
٢٠٢١/٠٦/٠١م،  البقباء  غعم  بان  بمجاد  ألتص  بط 
خخخئ شغه طئطس ٤٣,٤ ططغعن دوقر، وضان صث تط 
بغع الثوقر شغ المجاد افول بمئطس ٤٢٠ جظغعا لطثوقر 
العاتث، وشغ المجاد الباظغ بمئطس ٤٢٥ جظغعا لطثوقر، 
وبالرغط طظ ذلك ظطئ السعق السعداء جغثة المعصش، 
المخرشغ،  لطئظك  الاأحغري  السسر  بغظ  الفارق  وخار 
تطعث  المخارف  وظطئ  ضئغرًا،  السعداء  السعق  وبغظ 
الراغئ  شرشسئ  أسغاعا،  تاى  السعداء  السعق  وراء 
الئغداء، طا جسض التضعطئ تطةأ ضما ذضرظا لطتض افطظغ 
الثي جربه الظزام الئائث سحرات المرات، وضان شاحقً، 
بض إن التضعطئ التالغئ جرباه جابصاً، وشحطئ شغه، بط 
تضرر شحطعا طرة أخرى، وأظظ أظعا تسطط ذلك ولضظ 
عغ طتاولئ طظعا لادطغض الظاس بأظعا جادة شغ إغصاف 

اظعغار السمطئ المتطغئ وعغ ضاذبئ.
إن التض الةثري لعصش اظعغار الةظغه السعداظغ غامبض 

شغ اآلتغ:
أوقً: شك ربط الةظغه السعداظغ بالثوقر وجسطه غساظث 
أرض  غسائر  السعدان  شإن  هللا  والتمث  الثعإ،  إلى 
الثعإ، وُتساثرج طظه سحرات افذظان جظعغاً، شعثا 
غةسض لطسمطئ صغمئ ذاتغئ ق تظثفخ بالمداربات، وق 

بالسغاجات الثولغئ.
وسثم  الربعغئ،  الخظادغص  طع  السقصئ  صطع  باظغاً: 
بروات  لعثر  وصش  ذلك  شفغ  بإطقءاتعا،  الاساطض 
ا  َ ُّ

َ
الئقد، واجاةابئ لرب السئاد الصائض جئتاظه: ﴿َيا أ

ا ِإْن ُكْنُتْم  َ َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الّرِ َّ ُقوا  ِذيَن آَمُنوا اتَّ الَّ
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* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

غا حغت افزعر طظ تثاذإ؟
وطاذا تساثسغ طظ أتضام الحرع؟

تسصغإ  ٢٠٢١/٦/٤م،  الةمسئ  طخراوي  طعصع  ظصض 
حغت افزعر خقل ضطماه شغ اتافالغئ افطط الماتثة 
ظعرت  خطغرة،  ظاعرة  سطى  لطئغؤئ  السالمغ  بالغعم 
المعارد  الطئغسغئ  بسخ  ِطْطضغَّئ  ساء"  "ادِّ وعغ  تثغباً، 
واقجائثاد بالاخرف شغعا  بما غدر بتغاة دول أخرى، 
وصال: إنَّ الثِّغظ -  سظث َطظ غآطظ به وغتارم صعاظغظه 
الدرورغَّئ  المعارد  ِطْطضغَّئ  بأنَّ  خرغتاً  َغتُضط  ُتضماً   -
طظ  بتاٍل  وق  غخحُّ  ساطَّئ،  ِطْطضغٌَّئ  عغ  الظَّاس   لتغاِة 
افتعال، وتتَئ أي ظرٍف طظ  الزُّروِف، أن ُتارك عثه 
ِف  ُد بالاخرُّ لفرٍد، أو أشراٍد، أو دولٍئ تافرَّ المعارد  ِطْطضاً 
ول المحارضئ لعا  شغ عثا المعرد  شغعا  دوَن جائر الثُّ
السام أو ذاك، طحثدًا سطى أن عثا طظ  أطجِّ طا غاسطص 
بمعضعع اإلشساد شغ افرض، وغةإ أن غاضاتش السالط 
الئغؤات  ظزائره طظ  سثواه إلى  لعصفه صئض أن  تظاصض 
طئ  والزروف الماحابعئ، وأضث أن "الماء" غأتغ شغ ُطصثِّ
سطى  افدغــان  الاغ  تظصُّ  حرائع  الدرورغَّئ  المعارد 
طحارضئ،  جماسغًئ  ططضغًئ  ططضغُاعا  تضعن  أن  وجعِب 
وَطْظعِ  أن غسائثَّ  بعا شرٌد أو أظاٌس، أو دولٌئ دون دوٍل 
أخرى. شعثا المظع أو التةر أو  الادغغص سطى  اآلخرغظ، 
إظما عع َجْطٌإ لتصٍّ طظ تصعِق اهللا تسالى، وتخرٌف طظ 

 الماظعِ شغما ق  َغْمِطك.
شغ تثغث سام تتثث حغت افزعر أطام افطط الماتثة 
شغه  اجاثسى  لطئغؤئ  السالمغ  الغعم  اتافالغئ  خقل 
أتضاطا حرسغئ ووضسعا شغ غغر طعضسعا ولط غطرح 
تثغبه.  شغ  إلغعا  أحار  الاغ  لفزطئ  الحرسغئ  التطعل 
عثا عع لسان تال حغت افزعر شغ خطابه، وضأظه أراد 
الاغ  بالعبغصئ  والاجاطه  بعضعح  سطماظغاه  غرغعط  أن 
وصع سطغعا جابصا طع بابا الفاتغضان سظثطا تتثث سظ 
وأتضاطه  بالثغظ  واإلغمان  السماوي  والعتغ  الثغظ 
دون اإلحارة لقجقم وأن عثه أتضاطه وأظعا واجئئ 
الاطئغص شغ دولئ إجقطغئ غسرشعا حغت افزعر وغسرف 

حضطعا الحرسغ وغثرك وجعب وتامغئ إصاطاعا.
لصث صسط اإلجقم المطضغات إلى بقث؛ طظعا المطضغئ 
افزعر  حغت  إلغعا  أحار  الاغ  المغاه  وتحمض  الساطئ 
عظا وعغ افسغان الاغ جسض الحارع ططضغاعا لةماسئ 
افشراد  وطظع  بغظعط،  طحارضئ  وجسطعا  المسطمغظ، 
الثائمغئ  الــمــعارد  ضض  تحمض  وعــغ  تمطضعا،  طظ 
المسادن  شمظعا  شصط،  المغاه  ولغسئ  الثائمغئ  وحئه 
وذعإ  وغاز  ظفط  طظ  افرض  باذظ  شغ  المثشعظئ 
وتثغث وغغره، وطظعا الضعرباء وطعلثاتعا وطتطاتعا، 
لةماسئ  طمطعضئ  ساطئ  ططضغئ  وأطبالعا  عثه  شضض 
المسطمغظ، طحارضئ بغظعط، وتضعن طعردًا طظ طعارد 
وشص  سطغعط،  الثولئ  تعزسعا  المسطمغظ،  طال  بغئ 
افتضام الحرسغئ، شعض تفسض الثولئ المخرغئ ذلك غا 
حغت افزعر؟! أق تفرط الثولئ شغ ظفط طخر وغازعا 
وتاى طائعا غا حغت افزعر؟! إن الثولئ وإن ضاظئ عغ 
ضان  طا  ضض  أن  إق  الساطئ،  المطضغئ  بإدارة  تصعم  الاغ 
السّث،  والمسادن  والشاز،  الظفط،  طبض  طظ  شغعا  داخقً 
وافتراش،  والساتات،  والسغعن،  وافظعار،  والئتار، 
والمراسغ، والمساجث، شإظه ق غةعز لطثولئ أن تمّطضه 
فتث، شردًا ضان أو جماسئ أو حرضئ؛ فّظه ططك لساطئ 
بظفط  المخري  الظزام  غفسطه  الثي  شما  المسطمغظ، 

اظعغار الةظغه السعداظغ وشحض التطعل املطروتئ
شما عع التض الةثري؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 

اكه الهدن  الفخ الذي أوقع فيه الغرب وأذنابه  ثورة الشام  

لصث ضاظئ العثن والمفاوضات عغ الفت الثي أوصسئ شغه الثول الثاسمئ والماآطرة بعرة الحام شغ حراضه، 
شضاظئ بثاغئ الاراجع واقظضسار تاى التال بالبعرة بسئإ العثن والمفاوضات وطظاذص خفخ الاخسغث إلى طا 
عع سطغه اآلن طظ تراجع واظتسار، بسث أن ضاظئ صاب صعجغظ أو أدظى طظ إجصاط ظزام المةرم بحار. إن الثول 
الماآطرة وطظعا الثاسمئ تسسى لطتفاظ سطى ظزام السمالئ واإلجرام والصداء سطى بعرة الحام وإبصاء الظاس 
تتئ عغمظاعا شَاسعق السائرغظ شغ رضئعا والراضظغظ إلغعا إلى الاظازع والثسران شغ الثظغا وإلى جثط اهللا 
وسثابه شغ اآلخرة وذلك عع الثسران المئغظ. وصث تئغظ لضض ذي سغظغظ أّن عثن أسثاء اهللا وأذظابعط طظ تضام 
المسطمغظ السرب والسةط، وطظ جار سطى ظعةعط طظ الفخائض الجائشئ، أّن العثف طظعا عع تمرغر طثططاتعط 
الحغطاظغئ أو طا غسمعظه بالتطعل السغاجغئ ضما عع التال طظ صئض شغ شطسطغظ، ضطرح تض الثولاغظ، ضثلك 
غطرح التض السغاجغ افطرغضغ شغ جعرغا لطصداء سطى بعرة الحام، وإتضام صئداعط افطظغئ العتحغئ سطى 
الخادصغظ طظ أبظائعا إلسادة حرسغئ ظزام الصاض واإلجرام ولائصى السغادة لطضفر وأعطه، شسطى أعض الحام أن 

غثرضعا خطر التض السغاجغ افطرغضغ وَغتثروه وُغفحطعه صئض شعات افوان.

حزب التحرير/ والية لبنان
خ الجيوش!" ية "األق يست وقفة أمام السفارة الم
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 السثد ٣٤٢  ٣      افربساء ٢٨ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ٩ تجغران/غعظغع  ٢٠٢١ طـ  

إن طخر وطظث تعصغع ظزاطعا اتفاصغئ ضاطإ دغفغث طع ضغان غععد، وإسقظه تغظعا أن ٩٩٪ طظ أوراق الصدغئ 
الفطسطغظغئ بغث أطرغضا، صث بات دورعا بما غثص صدغئ شطسطغظ طتخعرا شغ الدشط سطى أعطعا لطصئعل 
بالتطعل الثغاظغئ وشص تض الثولاغظ الثي تطرته أطرغضا. لثلك شإظه غةإ أن غثرك الةمغع أن عثف العشعد 
المخرغئ إلى صطاع غجة تتثغثا عع إظةاز طا سةجت سظ تتصغصه آلئ غععد السسضرغئ العمةغئ؛ وذلك بعجائطه 
المثابراتغئ الظاسمئ، ضالعخعل إلتمام خفصئ غاط بمعجئعا إذقق جراح أجرى وطفصعدي غععد. ضما غعثف 
التراك المخري إلى الجج بصادة الفخائض الفطسطغظغئ إلى المسارك السغاجغ المدئعط دولغا، العادف لاضرغج 
تض الثولاغظ افطرغضغ، وتجغغظه بأظه عثف ضئغر ق غساتصه إق أختاب الادتغات السزغمئ، وبالاالغ ترطان 
أعض غجة طظ اقجافادة طظ اإلظةاز السسضري الثي تصصعه شغ جعلئ الخراع افخغرة، والتغطعلئ دون اجابماره 
شغ طحروع الاترغر الضاطض لفطسطغظ. إن العاجإ سطى ضض المثطخغظ شغ شطسطغظ وخاخئ شغ صطاع غجة 
عع طصاذسئ العشعد المخرغئ المحئععئ وططالئئ جغعش المسطمغظ وطظعا جغح طخر بسرسئ الاترك لاترغر 

شطسطغظ، شعثا عع السئغض العتغث لتض صدغئ شطسطغظ.

شغ ظض افجعاء المثغمئ سطى افرض المئارضئ شطسطغظ طظ اساثاءات ضغان غععد الشاخإ الماعاخطئ سطى 
المسةث افصخى المئارك وتخاره وصخفه المسامر طظث ١٥ جظئ سطى صطاع غجة، أرجض تجب الاترغر/ برغطاظغا 
شغ اآلوظئ افخغرة وشعدًا طثاطفئ لسفارات افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، طظ طبض جفارة الظزام افردظغ، 
وجفارة الظزام الئاضسااظغ وجفارة الظزام الارضغ، وذالئاعط طظ خقل ضااب رجمغ طعصع باجط تجب الاترغر/ 
برغطاظغا باترغك الةغعش لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ وصطع ضض السقصات الصائمئ طع ضغان غععد الشاخإ، 

ورشخ الحرائع الثولغئ وصرارات افطط الماتثة الاغ طا خثرت إق لارجغت بصاء ضغان غععد.

ظزط تجب الاترغر/ ضغظغا جطسطئ طظ العصفات والفسالغات ذّضرت المسطمغظ بمضاظئ المسةث افصخى المئارك 
وذالئئ جغعش افطئ اإلجقطغئ بالاترك ظخرة لطمسطمغظ شغ افرض المئارضئ شطسطغظ وتترغرعط طظ غععد 
وتطعغر افرض المئارضئ طظ دظسعط. وصث تدر العصفات المؤات طظ المسطمغظ الثغظ أبثوا تأغغثعط لفسالغات 

التجب وطآازرتعط لظثاءاته.

وأعثر طا أظةجته طظ طضاجإ.
وأّطا الثطأ الةسغط البالث شغ اقجابمار السغاجغ لترضئ 
تماس بسث جعلئ الترب افخغرة شغ صطاع غجة شغامّبض 
شغ زغادة طظسعب تساوظعا طع ظزام الطاغغئ السغسغ 
الثي ق غآَطظ له جاظإ، والثي خئرته تماس بظفسعا، 
خعر  باتئ  شصث  وخغاظاه،  وجرائمه  غثره  خئرت  ضما 
الطاغغئ السغسغ لفجش ُترشع شغ حعارع غجة شغ عثه 
افغام، وعع الثي ارتضإ طثبتئ رابسئ بثٍم بارد، وأذاح 
خثور  سطى  غةبط  زال  وطا  طخر،  شغ  اإلخعان  بتضط 

المخرغغظ بضض جئروت وغظضض بعط.
ُتدسش  جعف  السغاجغ  اقجابمار  شغ  افخطاء  شعثه 
تماس تثرغةغاً، وُتصعي ترضئ شاح والسططئ، وتةسض 
طظ السططئ السمغطئ شغ طساعى ُطضاشأ لتماس، طع أّن 

الفرخئ ضاظئ ُطعاتغئ لتماس لطاثطص طظعا ظعائغاً.
تّط تطمغع الخعرة الصئغتئ  وبسئإ عثه افخطاء أغداً 
لئحار افجث، وتمضغظ تضام إغران طظ زغادة ظفعذعط 

وإجراطعط شغ بقد الحام.
وبسئإ عثه افخطاء أخغرًا شصث تّط طظح ظزام السغسغ 
لمث ظفعذه شغ صطاع غجة، ولدت إضسغر  غطاًء حرسغاً 

التغاة شغ ضغان دولاه الماثاسغ.
شغ  غظتخر  أن  غةإ  الختغح  السغاجغ  اقجابمار  إّن 
الحسعب وق غاسثاعا، وعع اقجابمار العتغث الثي غئظغ 
 الصاسثة الحسئغئ الثائمئ التاطغئ لمضاسئات اقظاخار

طظتعا شرخئ ذعئغئ إلجصاط السططئ الفطسطغظغئ الاغ 
عغ اآلن شغ أضسش تاقتعا.

طظ  وأطرغضا  الثولغ  المةامع  طظ  تماس  تصرب  وأّطا 
خقل الاخالح طع السططئ شعثا لظ ُغفغثعا شغ حغء، بض 
عع طصاض لعا، ربما غةرعا إلى طساظصع المفاوضات طع 
ضغان غععد شغ المساصئض، وتساؤل خالث طحسض: لماذا 
ق تاساطض أطرغضا طسظا ضما تاساطض طع ترضئ ذالئان؟ 
ُغةاب سطغه بأّن أطرغضا تساططئ طع ذالئان طظ طعصش 
الماشطإ،  الصعي  طعصش  طظ  ولغج  المدطر،  الدسغش 
شطالئان لط تسارف بسططئ التضعطئ افششاظغئ السمغطئ 
فطرغضا ضما اسارشئ تماس بسططئ طتمعد سئاس، شطع 
تسارف  ولط  الفطسطغظغئ،  السططئ  صاذسئ  تماس  أّن 
بعا، وسمطئ سطى إلشاء وجعدعا، وإلشاء طظزمئ الاترغر 
(الاسطغط والافرغط) الفطسطغظغئ الاغ تظازلئ سظ بماظغظ 
بالمائئ طظ شطسطغظ لغععد طظ دون ُطصابض، ولع أّظعا 
تخثرت عغ المعصش الفطسطغظغ، وأّجسئ ضغاظاً جغاجغًا 
بثغقً سظ ضغان المظزمئ، لع أّظعا شسطئ ذلك قتخطئ بعا 
أطرغضا واتخض بعا المةامع الثولغ، ولضاظئ صث اضطرت 
أطرغضا إلى ُطفاوضاعا وعغ شغ طعصش صعة ضما شسطئ طع 

ترضئ ذالئان والاغ ضاظئ شغ طعصش صعة.
وطع أّن صئعل ترضئ ذالئان الافاوض طع أطرغضا عع 
خطأ جغاجغ ضئغر، لضّظه ق ُغصارن بثطأ تماس الاغ 
الاخالح  عثا  شأضسفعا  سمغطئ،  جططئ  طع  تخالتئ 

وعع جئتاظه الثي جظ لقظسان حرغسئ لاظزغط تغاته 
تظزغما طاظاجصا طاظاغما طع ظزام الضعن ق غدض بعا وق 
غحصى. شحرغسئ اإلجقم طاخطئ وطاظاجصئ وطاظاغمئ 
طع ظاطعس العجعد وطظ بط طع شطرة اإلظسان، وعثا 
السسادة  غةسض  السام  الظاطعس  طع  والاظاغط  الاظاجص 
ضمالعا  وتئطس  تماطعا  ُتِاط  بط  الظاس  دظغا  شغ  واصسئ 
الئحرغئ  الدرورة  عغ  اهللا  شحرغسئ  اآلخرة.  الثار  شغ 
التامغئ والتاجئ الااطئ لاتصغص السسادة وظغض رضعان 
شاإلظسان  السغح،  وضظك  والحصاء  الاغه  ودوظعا  اهللا 
وطعاظئ  الفسغح  الضعن  عثا  شغ  ضغظعظاه  ععان  شغ 
سةجه وضسئ سطمه أسةج طظ أن غتغط بثاته عع سطما 
شضغش بالئحرغئ وظاطعس الضعن الثي غتغا شغه سطما، 

شدق أن غحرع وغصظظ.
جغثا  إق  لغضعن  ضان  طا  السزغط  اإلجقم  عثا  إن   *
طعغمظا، صعغا طاخرشا سجغجا ضرغما، تاضما ق طتضعطا 
الئحر  تغاة  تضعن  أن  إق  غرضى  ق  طصعدا،  ق  صائثا 
رعظ إحارته غخرشعا بةمطاعا وغظزمعا طظ أذراشعا 
وغظسصعا وشص حرغساه، وذلك ضطه إغمان وبصئ بأتضاطه 
ورضا بصدائه واذمؤظان وتسطغط تاّطغظ لطمظسط به رب 

السماوات وافرض جئتاظه.
الساجئ  طظ  وإخعاظضط  أبظاءضط  وآزروا  وا  ُحثُّ  *
المئثئغغظ تمطئ دسعة اإلجقم السزغط، اإلجقم وق 
حغء جعاه، شسطغعط وسطغضط تصع الائسات الثطغرة شغ 
تترغر أطاضط بض الئحرغئ جمساء، وق غضعن ذلك صطسا 
إلى  لطثروج  جةظه،  وعثم  الضفر  صفص  باتطغط  إق 
رتاب اإلجقم الفسغتئ والاتطغص شغ آشاصه العاجسئ؛ 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، شغخئح الئخر تثغثا 
والرؤغئ باصئئ وطاتررة طظ صغعد وتحععات وأسطاب 
الرؤغئ الشربغئ السثطغئ، شغخئح الاخعر تغظعا حاطق 
السطغط  عثي  طخثرعا  خقصئ  طئاضرة  والتطعل  ضاطق 

الثئغر وجظئ المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص.
جظث  وبأجضط  صعتضط  أعض  طظ  أبظاءضط  اجاظخروا   *
وطفااح  ظخرتضط  جسث  شفغعط  جغعحضط،  وضئاط 
طخراسغ خقشاضط وطسعل عثم روغئدات أخظاطضط 
وسجضط  ظخرضط  وذرغص  الضئرى  ططتماضط  وصادة 
ربضط  طرضاة  وجمغض  تصعاضط  وتصغص  وتمضغظضط، 
وتتصغص وسث وبحارة ظئغضط ملسو هيلع هللا ىلص «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل 

 «ِة ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

سطغعا  غحرف  الاغ  الحام  وعثن  خعت.  بضاتط  ظار 
سمقء وطرتجصئ أطرغضا طا ضاظئ إق شستئ لسفاح الحام 
لمجغث طظ المةازر لاتصغص اإلذسان. ودراعط ودظاظغر 
الروغئدات السمقء لطفخائض عظا وعظاك شغعا رخاخئ 
لطضاشر طثئعءة وصاض لطتصعق بعضثا طال طسمعم صثر.

وسطغه شطعثه افطئ السزغمئ أن تسغ وتثرك التصائص 
الاالغئ:

* واعٌط طظ غزظ أن عثا الفراغ اقجاراتغةغ الصاتض 
شغ بقد المسطمغظ جراء غغاب دولئ الثقشئ، غمضظ 
أن تمفه ترضئ أو تجب شدق سظ تزائر اقجاسمار 
التثغث  إق  التثغث  غفض  شق  العظغفغئ؛  الضغاظات  تطك 
والثول ق تخارسعا إق دول، وطظ السئث السغاجغ أن 
غاععط المرء أن طظ السغاجئ خعض الخراع الثولغ 

بثون دولئ.
العاصع  عثا  ِخَرِق  ِطَجِق  َرْصَع  اإلجقم  وظغفئ  لغسئ   *
الرأجمالغ السفظ الئالغ، وق تتسغظ وتططغش أوضاسه 
الئائسئ، وق تثفغش وتظفغج ظضث سغحه وطساظاة وأرق 
أعطه؛ لط تضظ وظغفاه غعم جاء ولظ تضعن وظغفاه 
عع  واإلجقم  ضفر  شالضفر  المساصئض،  شغ  وق  الغعم 
اإلجقم ووظغفئ اإلجقم عغ ظصض الئحر ظصطئ جثرغئ 
طظ الضفر إلى اإلجقم بسث عثم باذطه شغ أظفسعط 

وظسش أخظاطه شغ واصسعط.
* اهللا أغظى الحرضاء سظ الحرك جئتاظه، شثغظه التص 
السزغط  شإجقطه  الئاذض،  لغساةثي  التص  ضان  وطا 
شسصغثته  الائدغع،  وق  افظخاف  وق  الصسمئ  غصئض  ق 
وعغ  وتخرا،  صطسا  لطئحرغئ  التداري  الثجاعر  عغ 
لئظاء  الفضرغئ  والصغادة  افجاجغئ  الفضرغئ  الصاسثة 
افجمى  الصاظعن  وعغ  والثولئ  والمةامع  اإلظسان 
السمطغ  الارجمان  عغ  وخقشاه  التصئ؛  لطتدارة 
فشضاره وأتضاطه، وعغ الضغان التص لقجاماع الئحري 
ولاتصغص الرشاه والسثل والسسادة المظحعدة شغ الثظغا 

ولطمآطظغظ به جسادة الثارغظ.
ضظ  جئتاظه  وإرادته  اهللا  خطص  عع  العجعد  عثا  إن   *
شغضعن، شعع تخمغط وتصثغر السطغط الثئغر، شعراء عثا 
العجعد طحغؤئ تثبره وصثر غتضمه وغترضه وظاطعس 
غظزمه وغظسصه شغ ظزام وظسص وتظاغط بغظ أشراده 
وأججائه شغ ترضئ طظازمئ طظدئطئ طسامرة إلى طا 
حاء اهللا ق تثاض وق تدطرب وق تادارب وق تاسارض؛ 

تامئ: خمعد غجة وطثاذر اقجابمار السغاجغ

تامئ ضطمئ السثد: افرض المئارضئ والتصغصئ السارغئ

حزب التحرير/ بريطانيا
! وفود للسفارات للمطالبة بتحريك الجيوش لتحرير فلسط

الظاتب الصعطغ و٥٢ بالمائئ طظ جمطئ ظاتب الصطاع 
الجراسغ، تسإ اإلتخائغات الرجمغئ).

شغ  برس  شراظج  طعصع  شغ  آخر  تصرغر  شغ  وجاء 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢١ أسثه أحرف حاذلغ: (أبان 
وزغر البروة التغعاظغئ السعداظغ، سادل شرح إدرغج، 
السعدان  اعامام  أخغرًا،  ختاشغئ،  تخرغتات  شغ 
وترخه الضئغر سطى ختئ اإلظسان والتغعان وتظفغث 
السالمغئ  المظزمئ  وشص  الختغئ  اقحاراذات  ضاشئ 
لختئ التغعان وأسطظ سظ وجعد طا غصارب ٤٠٠ ألش 
رأس طظ الدأن بالمتاجر السعداظغئ، تط تتةغرعا 
لفارة صاربئ ٤ أحعر دون ظععر أسراض طرضغئ، طا 
غآضث خطععا طظ ضض افطراض العبائغئ). إذًا المحضطئ 

لغسئ شغ ظثرة الطتعم.
لطتعم  المصاذسات  عثه  أن  المتسعس  والمحاعث 
ضان   ٢٠١٩ شفغ  جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق 
جسر ضغطع الطتط ٣٥٠ جظغعاً، أطا اآلن شخار جسره 
٢٥٠٠ جظغه، وعثا غثل سطى الفحض الثرغع لسقح 
المصاذسئ وزغادات شغ افجسار بخعرة جظعظغئ. إن 
جسرعا  زاد  الاغ  السطع  ضئاصغ  جطسئ  عغ  الطتعم 
شعظاك زغادات سةغئئ سطى أجسار السطع شربما شغ 
السطع  عثه  طظ  والطتعم   ،٪٤٠٠ بطس  السطع  بسخ 
الثي  الظزام  عثا  شغ  جظعظغئ  زغادة  زادت  الاغ 
غئتث سظ المال شغ ضض طضان بسئإ الدرائإ الاغ 
تفرضعا الثولئ، شعغ ضرائإ أصض طا تعخش بأظعا 
الرأجمالغ  الظزام  دغثن  عع  وعثا  الئاعزئ،  شعق 

الثي عّمه وطئطس سطمه جمع المال.
طظ  الدرائإ  لاتخغض  الافاغح  ظصاط  أظحؤئ  وصث 
المعاحغ وطظ ضض جطسئ تأتغ طظ افصالغط. وضرغئئ 
الصطسان الاغ تآخث بالصعة طظ خاتإ المعاحغ وأغدا 
تضطفئ الارتغض، وغقء السطش ورجعم المسالت، ضض عثه 
الاضالغش زائثا سطغعا الدرائإ تداف لسسر الماحغئ 
شغخئح جسرعا خراشغاً. ظسط، رجعم وضرائإ طا أظجل 
اهللا بعا طظ جططان، وتطئغص الظزام الرأجمالغ الةائر 
الثي غسائر الدرائإ والرجعم سمعده الفصري شجادت 

أجسار السطع وسةج الظاس سظ اصاظائعا.
إن المصاذسئ لغسئ تق لمحضطئ الشقء الثي غجول 
بجوال المسئإ له وعع الظزام الرأجمالغ الةائر. سظ 
سئث اهللا بظ سمر رضغ اهللا سظعما سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: 
َشاْفَِطغُر  َرِسغَِّاِه،  َسْظ  َطْسُؤعٌل  َوُضطُُّضْط  َراعٍ،  ُضطُُّضْط  «َأَق 
َرِسغَِّاِه».  َسْظ  َطْسُؤعٌل  َوُعَع  َراعٍ،  الظَّاِس  َسَطى  الَِّثي 
إن اإلجقم غترم الدرائإ وضض طا عع جئإ لشقء 
افجسار، سظ َطْسِصِض ْبِظ َغَساٍر صال: َجِمْسُئ َرُجعَل اهللاَِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص َغُصعُل: «َطْظ َدَخَض ِشغ َحْغٍء ِطْظ َأْجَساِر اْلُمْسِطِمغَظ 
ِلُغْشِطَغُه َسَطْغِعْط َضاَن َتّصاً َسَطى اهللاَِّ َأْن َغْصِثَشُه ِشغ ُطْسَزٍط 
ِطَظ الظَّاِر َغْعَم اْلِصَغاَطِئ». شالتض عع شغ اجاؤخال عثا 
الظزام الرأجمالغ الزالط طظ حأشاه، وإصاطئ ظزام 
الثقشئ الثي غصعم سطى إتسان رساغئ حآون الظاس، 
 وتعشغر التاجات وجسطعا شغ طاظاول غث الةمغع

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

الاعاخض  طعاصع  سطى  الظاحطغظ  طظ  سثد  صاد 
اإللضاروظغ سئر طةمعسات تمقت لمصاذسئ الطتعم 
المصاذسئ  تظفغث  ضرورة  إلى  وأحاروا  بحصغعا 
الطثغظ  والطمع  الةحع  وطتاربئ  وصئ  أصرب  شغ 
أخئتا جمئ واضتئ بغظ ضض الاةار تسئما جاء سئر 
تثغبعط، وأضثوا أن اجاةابئ الظاس لاطك المصاذسئ 
أجسارعط.  سظ  المقتط غاراجسعن  أختاب  جاةسض 
الةثغر بالثضر أن جسر الطتط الدأن صفج إلى ٢٥٠٠
٢٠٠٠ إلى  السةالغ  الطتط  جسر  وخض  ضما  جظغه 
جظغه، وأضث الرحغث خاتإ ططتمئ اإلخعان بأبعجسث 
أن افجسار تمدغ شغ زغادة وربما غخض الدأن إلى 
(وضاقت:  المئارك.  افضتى  سغث  صئض  آقف  خمسئ 

ظئخ السعدان).
عثه لغسئ المرة الاغ تاط شغعا طبض عثه التمقت 
٧ شفغ  أجسارعا  ارتفاع  جراء  الطتعم  لمصاذسئ 
جعداظغعن  ظاحطعن  أذطص   ٢٠١٩ أغطعل/جئامئر، 
سطى حئضات الاعاخض طئادرة لمصاذسئ الطتعم شغ 
ظض ارتفاع أجسارعا بحضض ضئغر شغ الئقد وغغاب 
المئادرة  وضاظئ  افجعاق.  طراصئئ  شغ  الثولئ  دور 
بسظعان "جعداظغعن ضث الشقء"، وتدط تتئ راغاعا 
سثدا طظ المبصفغظ والظاحطغظ شغ السمض الطعسغ، 
اآللغات  ضإتثى  السطع  طصاذسئ  إلى  الظاس  لثسعة 
الفاخطئ  الفارة  المئادرة  وتثدت  الشقء.  لمتاربئ 
بغظ ٥ و١٥ أغطعل/جئامئر طظ تطك السظئ، لمصاذسئ 
الطتعم بسث ارتفاع أجسارعا بظسئئ ٤٣ بالمؤئ. شصث 
ارتفسئ أجسار الطتعم بحضض ضئغر، تغث وخض جسر 
ضغطعغرام لتط الدأن آظثاك إلى ٥٠٠ جظغه طصارظئ 

طع ٣٥٠ جظغعا خقل افحعر الماضغئ.
لتماغئ  السعداظغئ  الةمسغئ  أذطصئ  ٢٠١١م،  وشغ 
المساعطك، أول تمطئ لمصاذسئ الطتعم تتئ حسار 
"الشالغ طاروك"، أسصئعا سثد طظ تمقت المصاذسئ. 
وأضث افطغظ السام لطةمسغئ آظثاك ، غاجر طغرغظغ، 
ترتغئه بمئادرة طصاذسئ السطع المرتفسئ طظ أجض 
المساعمئ شغ اظثفاض أجسار السطع. وشغ ٢٠١٠م 
سطئرة  بمثغظئ  المساعطك  تماغئ  جمسغئ  ظفثت 
والئغخ،  الطتعم  لمصاذسئ  تمطئ  السعدان،  حمال 

بسث اجامرار ارتفاع أجسارعا.
جئتان اهللا! ُتصاذع الطتعم شغ بطث طبض السعدان، 
وعع ُغَسّث طظ أغظى الئقد طظ تغث اطاقك البروة 
المخثرغظ  أضئر  وطظ  بض  أشرغصغا،  شغ  التغعاظغئ 
لطتعم! شصث أورد طعصع السربغ الةثغث شغ ٨ أغطعل/

جئامئر ٢٠١٩: (تحغر الاصثغرات إلى أن السعدان 
الماحغئ،  طظ  رأس  طقغغظ   ١١٠ طظ  أضبر  غمطك 
الدأن،  طظ  رأس  ططغعن   ٣٠ سظ  غصض  ق  طا  طظعا 
شغ طساتات حاجسئ طظ المراسغ الطئغسغئ وطعارد 
المغاه، وغدع اقصاخاد السعداظغ آطاق ضئغرة سطى 
صطاع الخادرات، ضأتث رواشث الظصث افجظئغ الحتغح، 
المتطغئ.  السمطئ  شغ  تاد  عئعط  شغ  تسئإ  والثي 
وسطى الرغط طظ سثم اقعامام التضعطغ، إق أن عثا 
الصطاع غساعط بتعالغ ٢٠ شغ المائئ طظ إجمالغ 

الشقء ظااج ذئغسغ 
يف ظض افظزمئ الرأجمالغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

حزب التحرير/ كينيا
!! وقفات طالبت بتحريك الجيوش لتحرير فلسط

هل ينجح السي ومخابراته  فلسط
بتحقيق ما عجزت عن تحقيقه آلة يهود العسكرية الهمجية؟!
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سطى الرغط طظ إلشاء السئعدغئ صئض ٦٠ ساطا، وذعال 
سصعد الظدال طظ أجض التصعق المثظغئ الاغ تطئ ذلك 
وصعاظغظ المساواة شغ الساغظات والسئسغظات، ق غجال 
افطان.  أو  بالمساواة  غحسرون  ق  السعد  افطرغضغعن 
لصث جةض الاارغت ظاعرة تسمى "العةرة الضئرى"، وعغ 
عةرة ٦ طقغغظ أطرغضغ أجعد طظ جظعب إلى حمال 
العقغات الماتثة عرباً طظ سمطغات الصاض والسظخرغئ 
الاغ ضاظئ أجعأ بضبغر شغ العقغات الةظعبغئ تغث ضان 

أجثادعط سئغثا.
وصث تط تعبغص ٤٧٤٣ سمطغئ إسثام خارج ظطاق الصاظعن 
وصسئ بغظ ساطغ ١٨٨٢ و١٩٦٨ شغ العقغات الماتثة. 
بسُدعط  وَصطع  أترصعا،  أو  الدتاغا  حظص  تط  وصث 
أججاء طظ أجسادعط ضعثاغا تثضارغئ، وضبغرا طا ضان 
لثرجئ  بسمطعط  شثعرغظ  والمافرجعن  المحارضعن 
أظعط الاصطعا خعرا لطائاعغ بما تط الصغام به. ذضر شغ 
أتث الاصارغر أن "تحثا طظ سثة طؤات... ربطعا ضاتطغ 
طاري، وسطصععا رأجا سطى سصإ سطى حةرة، وغمروعا 
بالئظجغظ وزغئ المترضات وأحسطعا شغعا الظار. وضاظئ 
ق تجال سطى صغث التغاة سظثطا حص أتث أشراد الشعغاء 
بطظعا بسضغظ. وجصط ذفطعا الثي لط غعلث بسث سطى 
ططغؤئ  طاري  جبئ  ضاظئ  جتصه.  وتط  ودغج  افرض، 
بمؤات الرخاخات". ضاظئ طاري تغرظر جعداء، وضاظئ 
جرغماعا عغ أظعا عثدت باتثاذ إجراءات صاظعظغئ ضث 
أولؤك الثغظ حارضعا شغ صاض زوجعا الثي تط حظصه 
دون  آخرغظ  جعد  رجال  طع  جابص،  وصئ  شغ  أغدا 
طتاضمئ. وضان جمغع ضتاغا سمطغات الصاض خارج ظطاق 
لمساسثة  بسدعط  وصاض  السعد،  طظ  تصرغئا  الصاظعن 
أسطى  التصغصغ  الرصط  غضعن  أن  المرجح  وطظ  السعد، 

طظ ذلك بضبغر، وق غجال السعد ُغصاطعن.
شغ طبض عثا العصئ طظ السام الماضغ، ضاظئ أطرغضا 
وأسمال  المدادة  والمزاعرات  لطمزاعرات  طسرتا 
غث  سطى  شطعغث  جعرج  طصاض  بسث  والظعإ  الحشإ 
شطعغث  جعرج  ضان  طغظغابعلغج.  طثغظئ  شغ  الحرذئ 
أغام  صئض  سظغش  سظخري  غث  سطى  وصاض  الطعن  أجعد 
طظ الثضرى الااجسئ والاسسغظ لمثبتئ تعلسا، الاغ 
بثأت تخئح طسروشئ سطى ظطاق واجع لطمرة افولى. 
طعمئ"  السعد  "تغاة  سئارة  تعلسا  جضان  رجط 
جمغع  وشغ  المثبتئ،  شغه  وصسئ  الثي  الطرغص  سطى 
الاعترات  تخاسثت  الخغش  شارة  ذعال  أطرغضا  أظتاء 
وتتثث الظاس سظ ترب أعطغئ جثغثة. وبسث أحعر، 
رتإ سمثة المثغظئ سمطغئ لغطغئ جرغئ إلسادة تسئغث 
فولؤك  الاثضاري  الظخإ  إلزالئ  ضثرغسئ  الطرغص 

الثغظ شصثوا تغاتعط شغ الماضغ والتاضر.
إن السظخرغئ المظعةغئ عغ تصغصئ غعطغئ طظ تصائص 
وأصض  شصرا  أضبر  عط  الثغظ  السعد  افطرغضغغظ  تغاة 
تسطغما وغمعتعن أخشر جظا طظ افطرغضغغظ الئغخ. 
السعد  طظ   ٪٤٨ أسرب  لطرأي،  تثغث  اجاطقع  شغ 
ضئاط  أن  شغ  طسثوطئ  أو  جثا  ضؤغطئ  بصئ  سظ 
والئغخ  السعد  جغساططعن  طةامسعط  شغ  الحرذئ 

 سطى صثم المساواة

التضعطئ  رئغج  "أّضث  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٦/٠٤م)  ١٤٤٢عـ،  حعال   ٢٣ الةمسئ،  (طسا،  طعصع  ظحر 
اتفاق  تعصغع  بسث  له  تطفجغعظغ  لصاء  أول  شغ  بغظغئ  ظفاالغ  "غمغظا"،  صائمئ  ورئغج  المتامطئ  (اإلجرائغطّغئ) 
اقئاقف التضعطغ، لطصظاة ١٢، إن تضعطاه لظ تةّمث اقجاغطان شغ الدفئ الشربغئ. وأضاف بغظغئ أن تضعطاه 
جاحظ سمطغئ سسضرغئ سطى غجة أو لئظان إذا اصادئ التاجئ، طسائسثًا أن غآدي اجاظاد تضعطاه المتامطئ إلى 
الصائمئ المعتثة (اإلجقطغئ الةظعبغئ) إلى تصغغثات طظ عثا الظعع، "وشغ ظعاغئ عثه الترب، إن ضان عظاك 

ائاقف شطغضظ. وإن لط غضظ، شسظثعإ قظاثابات، ضض حغء سطى طا غرام".".
: إن تشغغر التضعطات شغ ضغان غععد الشاخإ ق غآبر سطى جغاجاه التاصثة طظ صاض واجاغطان 
الراطغئ  السغاجغئ  المثططات  تمطغه  الثي  وبالصثر  الثولغئ،  والاشطغئ  الزروف  تفرضه  بما  إق  وتعةغر 
لاخفغئ صدغئ شطسطغظ، شإن ضاظئ المثططات تاططإ جفضا لطثطاء وظحرا لطثطار غفعق طا ضان شغ سعث 
ظاظغاعع صاطئ التضعطئ الصادطئ به، وإن ضاظئ تاططإ اجاؤظاف المفاوضات وضئط اإلجرام ضان ذلك. وإظه 
لمظ الادطغض تسعغض بسخ افوجاط السغاجغئ الفاجثة شغ شطسطغظ وخارجعا سطى عثا الاشغر السغاجغ 
شغ ضغان غععد إن ضاإ له الظةاح والارضغج سطغه إسقطغًا بضثبئ الغسار والغمغظ، شمظ عّةر أعض شطسطغظ 
وارتضإ بتصعط المةازر سام ١٩٤٨ وسام ١٩٦٧ عع تجب السمض الغساري وطظ صاض ودطر شغ اظافاضئ 
الةثغث  اقئاقف  سطى  والاسعغض  الغمغظغ،  الطغضعد  تجب  عع  غجة  سطى  المااالغئ  التروب  وشغ  افصخى 
العةغظ الثي تاجسمه أضبر افتجاب الغمغظغئ التاصثة الاغ تآطظ باقجاغطان وضط الدفئ والاعةغر، عع 
ضرٌب طظ الةظعن والععط الممجوج بالثغاظئ والعجغمئ. إن السمض السغاجغ والارضغج اإلسقطغ الخادق 
والعاسغ عع الثي َغظَخّإ سطى اجاظخار افطئ وأعض الصعة والمظسئ شغعا لضسر التعاجج والصغعد وإجصاط 
افظزمئ السمغطئ التاضمئ الاغ تتمغ ضغان غععد وتتعل دون اصاقسه طظ جثوره، وسثم اقلافات إلى طا 
تصعم به بسخ افظزمئ وافوجاط السغاجغئ واإلسقطغئ طظ طتاولئ إللعاء الرأي السام بفصاسئ أن تشغرا 

جغاجغا داخطغا شغ ضغان غععد صث غعصش الةرائط بتص أعض شطسطغظ وغمظع المةازر بتصعط.

العضع السغاجغ يف أوزبغضساان
(الةجء الباظغ وافخري)

ـــــــــ بصطط: افجااذ إجقم أبع خطغضـ  ــــــــــ

يهود قوم بهت غاصبون لفلسط 
ال فرق فيهم ب يسار ويم

أطا أطرغضا شإن أوزبغضساان وإن ضاظئ لغسئ صدغئ 
طعصسعا  بسئإ  طعمئ  دولئ  لضظعا  لعا،  طخغرغئ 
أوزبغضساان  تدمغظ  خقل  طظ  لثلك  اقجاراتغةغ. 
الفرخئ  فطرغضا  جاااح  ظفعذعا  طةال  شغ  بالضاطض 
لثطص طحاضض ضئغرة شغ آجغا العجطى لضض طظ روجغا 
والخغظ. وسطى سضج روجغا شإن لثى أطرغضا طةمعسئ 
فظعا  أوزبغضساان؛  سطى  لطاأبغر  الفرص  طظ  واجسئ 
الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  طبض  افذرع  تماطك 
وطظزمئ تصعق اإلظسان. وبالظزر إلى المخالح افظاظغئ 
بالثغعن  إغراءه  أطرغضا  تتاول  طغرزغاغغش  لطرئغج 
واجابمار طقغغظ الثوقرات وأن تةثبه إلغعا. وغمضظ 
الثارجغ  الثغظ  شغ  التادة  الجغادة  طظ  عثا  طسرشئ 
طظث  الماضغئ  الثمج  السظعات  شغ  فوزبغضساان 

وخعل طغرزغاغغش إلى السططئ شغ سام ٢٠١٦م
(http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-
broadcast/news-comment/74779.html).

ضما تتاول إسثاد الضعادر المعالغئ فطرغضا طظ خقل 
إرجال طسطمغ الطشئ اإلظةطغجغئ إلى بطثظا شغ اتةاه 

بصاشغ وشاح طظزمات بصاشغئ طثاطفئ طبض
IREX. (http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/
radio-broadcast/news-comment/74978.html).

خقل  طظ  التضعطئ  سطى  لطاأبغر  تسسى  أظعا  ضما 
تحضغض ظثئئ جغاجغئ طعالغئ لطشرب. أطا شغ اقتةاه 
طظ  السسضرغئ  صاسثتعا  اظستاب  شمظث  السسضري 
شرخئ  عظاك  تضظ  لط   ٢٠٠٥ سام  آباد  خان  ضرحغ 
أو تاجئ لظحر وتثتعا السسضرغئ. وإن ضاظئ عظاك 
أخئار تفغث بأظعا صث تظصض صعاتعا إلى أوزبغضساان 
بسث إسقن اظستابعا طظ أششاظساان ولضظ عثا غغر 
طرجح؛ فظه طظ الخسإ الصعل إن أوزبغضساان دخطئ 
ذلك  سطى  سقوة  بالضاطض.  افطرغضغ  الظفعذ  طةال 
طظ العاضح أن روجغا لظ تخمئ بحأن ظحر صاسثة 
سسضرغئ أطرغضغئ إلى جاظئعا. ضما أسربئ عغ سظ رد 
شسطعا افولغ سطى عثه المسألئ. شئحضض سام عضثا 
غمضظ تصغغط جغاجئ عاتغظ الثولاغظ شغما غاسطص 
عاتان  تعاخض  ضرغمعف  وشاة  وبسث  بأوزبغضساان. 
بعتغرة  أوزبغضساان  أجض  طظ  الخراع  الثولاان 
طاسارسئ. ولضظ تاى اآلن لط غامضظ أي طظعما طظ 
التخعل سطى تفعق واضح. وإذا تمسضئ أوزبغضساان 
بأتثعما، شغمضظ أن ظسرف عثا طظ خقل اظدمام 
ضاظدمام  فتثعما،  ضئغر  طحروع  إلى  أوزبغضساان 
اقصاخادي افوراجغ  اقتتاد  طبق إلى  أوزبغضساان 

أو ظحر صاسثة سسضرغئ أطرغضغئ شغ أوزبغضساان.
إذا تتثبظا بإغةاز سظ تشغغر السططئ شإن طغرزغاغغش 
ولضظ  حغعسغئ،  سصطغئ  أغدا  لثغه  ضرغمعف؛  طبض 
سطى سضج سثاء ضرغمعف المئثئغ لطمسطمغظ شعع 
سطى  العتحغئ  الترب  إن  تغظ  وشغ  أظاظّغ.  حثص 
افجاجغ  اقتةاه  عغ  ضاظئ  والمسطمغظ  اإلجقم 
لسغاجئ ضرغمعف شطغج لمغرزغاغغش تعجه جغاجغ 
لضظ  له.  بالظسئئ  أوقً  تأتغ  المخطتئ  فن  واضح؛ 
عثا ق غسظغ أظه لظ غتارب الثغظ بض سطى السضج 

افجطعب  شغ  وجغثاطش  الترب  عثه  شغ  جغسامر 
ضان  إذا  سما  الظزر  بشخ  فظه  شصط!  والعجائض 
شإن  أطرغضا  أو  روجغا  غث  شغ  دطغئ  طغرزغاغغش 
عع  عثا  شإن  اإلجقم.  بمتاربئ  غطالئه  ضطغعما 
الحرط افول لطئصاء شغ السططئ شغ بقد المسطمغظ! 
عثه  شغ  الصعة  سطى  ضرغمعف  ظزام  اسامث  وبغظما 
المساططئ  ذرغص  شغ  غسغر  طغرزغاغغش  شإن  الترب 
التسظئ والظفاق لطحسإ وتتعغطه إلى جاظئه. وغئثو 
أظه شغ عثا الخثد غسامع أضبر إلى الشرب؛ فن عثا 

أجطعب غربغ، وعع افجطعب افضبر خطعرة.
طساصرة  طغرزغاغغش  تضعطئ  إن  الصعل  الخسإ  طظ 
اآلن؛ فظه أوقً صثم اقظاثابات طظ تحرغظ الباظغ/
غتاول  عع  إذن  افول/أضاعبر.  تحرغظ  إلى  ظعشمئر 
أن ُغظاثإ شغ وصئ طئضر فظه غثاف طظ حغء طا. 
سطى  أجاجغ  بحضض  لقساماد  غدطر  عع  وباظغاً 
الصاسثة الحسئغئ لطفعز شغ اقظاثابات. وغادح عثا 
الحسإ  طع  اقظاثابات  صئض  اجاماساته  خقل  طظ 
لطحسإ  غامطص  وعع  أوزبغضساان.  أظتاء  جمغع  شغ 
أجطه.  طظ  بتغاته  لطادتغئ  طساسث  بأظه  وغازاعر 
وخقل السظعات الثمج الاغ صداعا شغ السططئ لط 
شغ  العضع  أخئح  بض  تصرغئا  ضرغمعف  ظزام  غاشغر 
بسخ المةاقت أضبر خسعبئ. وسطى وجه الثخعص 
المةال  شغ  جغثة  تشغغرات  تعصع  الثي  الحسإ  بثأ 
بثغئئ  غحسر  بثأ  الرئغج،  تشغغر  جراء  اقصاخادي 
أطض فن العضع اقصاخادي تثععر أضبر طظ ذي صئض.
وشغما غاسطص بالثغظ تتاول التضعطئ ضئح الختعة 
سطى  بافوزبغضغئ  الظاذصغظ  لطمسطمغظ  السرغسئ 
خقل  طظ  عغ  اتةاععا  شغ  تعجغععا  أو  اإلظارظئ 
شغ  تساثثم  وعغ  الختغح.  اقتةاه  سظ  تتعغطعا 
عثا أئمئ السقذغظ بحضض أجاجغ. وتتئ صغادتعا 
عظاك سثد طظ افئمئ الثغظ غاط جسطعط طحاعغر 
خقلعط  طظ  تتاول  والتضعطئ  سمثا.  الحسإ  بغظ 
غاتثبعن  طظ  بغظعط  وطظ  طرضجغئ.  افطعر  جسض 
سظ ججء طظ التصغصئ وغثفعن الئصغئ بسطط أو بشغر 
سطط وغتاولعن أن غةسطعا ساطئ الظاس غائسعظعط. 
شسغخئح عثا بق حك وزرا بصغًق سطغعط شغ اآلخرة.

طما جئص غمضظظا أن ظساظاب أن تضام أوزبغضساان 
شغ  غسغرون  المسطمغظ  تضام  بصغئ  طبض  أغدا 
ذرغص الئاذض وغارددون بغظ اقساماد سطى روجغا 
عع  اهللا  سطى  اقتضال  أن  ظسعا  لضظعط  أطرغضا.  أو 
اهللا  تثاشعا  أن  سطغضط  غظئشغ  أق  الخعاب.  وتثه 
ُف  ُيَخّوِ ْيَطاُن 

الشَّ َذِلُكُم  َما  ﴿ِإنَّ طظعما؟  الثعف  بثل 
َن﴾. ْؤِمِن ْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّ ُ ْوِلَياءُه َفَال َتَخاُفو

َ
أ

شمظ  أوزبغضساان  شغ  لطمسطمغظ  بالظسئئ  أطا 
دواسغ السرور أظعط غاصثطعن بسرسئ ظتع الظعدئ. 
ولضظ غةإ أق غظثثسعا بسث اآلن. شغةإ أن غتثروا 
دغظعط  غئغسعن  الثغظ  الجائفغظ  افئمئ  طضائث  طظ 
جغاجئ  بإخقص  وغثثطعن  الرخغخئ  الثظغا  بمااع 
التضعطئ ضث اإلجقم والمسطمغظ، شإن رجعل اهللا 

 « تنَْيِ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َال يُلَْدُغ الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ

الخعرة  تظزغش  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  غرغث 
السغؤئ فطرغضا شغ الثاخض والثارج بسث تعلغه طظخئه 
طظ تراطإ. وطع ذلك، شإن ذلك غسظغ طسالةئ اإلرث 
إلى  تراطإ  وخعل  صئض  وصسئ  الاغ  لطةرائط  الحرغر 
طظخئه، وجعف تسامر شغ تساغط اقظسةام الثاخطغ 
شغ أطرغضا بسث رتغض باغثن. شغ افجئعع الماضغ، 
بحضض  دطرت  لمثبتئ  المؤعغئ  الثضرى  باغثن  أتغا 
أوضقععطا.  تعلسا،  شغ  بأضمطه  أجعد  تّغًا  طظعةغ 
شصث تط طتع طثبتئ السعد طظ ضاإ الاارغت، ولضظعا 
الماضغ  السام  اتاةاجات  خقل  الزععر  إلى  سادت 
"تغاة السعد طعمئ" الاغ أحسطئ الترائص شغ جمغع 
الاغ  الصاض  سمطغات  طظ  جطسطئ  بسث  أطرغضا  أظتاء 

صاطئ بعا الحرذئ ضث الرجال السعد.
تغًا  الئغخ  الشعغاء  عاجط   ،١٩٢١ سام  شغ 
أوضقععطا،  تعلسا،  شغ  افبرغاء  السعد  لفطرغضغغظ 
طظ  وأضبر  والئظعك  والفظادق  الحرضات  وأترصعا 
١٢٠٠ طظجل، وصث اجامرت المثبتئ غعطغظ. وصاطئ 
الئغخ  السضان  طظ   ٥٠٠ تعالغ  باظاثاب  الحرذئ 
السعد  الرجال  جمغع  سطى  الصئخ  شغ  لطمساسثة 
لطسماح باثطغر التغ دون طسارضئ. وبسث ذلك، ترك 
٦ وأجئر  طأوى،  بق  حثص  آقف   ١٠ طظ  غصرب  طا 
وصاض  اقتاةاز،  طسسضرات  دخعل  سطى  حثص  آقف 
طا غخض إلى ٣٠٠ حثص وألصغئ جببعط شغ طصابر 
الئثء  أطرغضا  صررت  الماضغ،  السام  وشغ  جماسغئ. 
أخرى  جبث   ٥ اضاحاف  وتط  الصئعر،  سظ  الئتث  شغ 
المزالط  "بسخ  باغثن:  وصال  باغثن.  خطاب  بسث 
شزغسئ وطثغفئ وطآلمئ لثرجئ أظه ق غمضظ أن تزض 
طثشعظئ، طعما تاول الظاس جاعثغظ"، وتابع: "شصط 
طع التصغصئ غمضظ أن غأتغ الحفاء. لمةرد أن الاارغت 
أذطص  غتثث. الةتغط  أظه لط  شعثا ق غسظغ  خاطئ، 
السظان، الةتغط الترشغ أذطص السظان. ق غمضظظا شصط 
اخاغار طا ظرغث أن ظسرشه، ولغج طا غةإ أن ظسرشه... 
لصث أتغئ إلى عظا لطمساسثة شغ ضسر الخمئ، فظه 

شغ الخمئ تاسمص الةروح".
الطةظئ  رئغج  ظادلر  جغرولث  الضعظةرس  سدع  وصال 
الصدائغئ "إن طثبتئ تعلسا غرغظعود غمضظ وخفعا 
بأظعا سمض تطعغر سرصغ تط طتعه بسث ذلك طظ ضاإ 
الاارغت لسصعد سثغثة". وطظ الشرغإ أن باغثن ظفسه 
وطثبتاعط  واضطعادعط  السعد  اجاسئاد  غخش  لط 
اسارف  أظه  طسائرا  سرصغ،  تطعغر  بأظه  أطرغضا  شغ 
رجمغا شغ ظغسان/أبرغض بتثث تارغثغ خقل الترب 

السالمغئ افولى باسائاره إبادة جماسغئ.
بثأت المثبتئ شغ تعلسا بسث اتعام رجض أجعد زورا 
باقساثاء الةظسغ سطى اطرأة بغداء، وتط اتاةاز الرجض 
أي  دون  حظصه  جغاط  بأظه  تعثغثات  عظاك  وضاظئ 
جثا  حائساً  ضان  أطر  وعع  تضط،  أو  صاظعظغئ  طتاضمئ 
شغ  طتاضمئ  دون  حثخا   ٦١ حظص  تط  شصث  آظثاك، 
ضان  وبغظما  السعد.  طظ  طسزمعط  وضان  السام  ذلك 
سظه،  باإلشراج  لطمطالئئ  غاةمسعن  السعد  السضان 
تةمع الرجال الئغخ لطمطالئئ بمساصئاه، بط بثأ الصاض. 

زغارة باغثن إىل تعلسا
لظ تمتع سار أجعأ طثبتئ سرصغئ يف أطرغضا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 
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اح نفيد بوت فورا أطلقوا 

ظضرر دسعتظا إلى جمغع المسطمغظ المثطخغظ شغ السالط أجمع لرشع أخعاتعط طظ أجض إذقق جراح الظاذص 
المثابرات  أجعجة  خطش  سطى  طدى  الثي  بعت  ظفغث  المعظثس  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ 

الئاضسااظغئ له أضبر طظ تسع جظعات. شك اهللا أجره وأجر ضاشئ أجارى المسطمغظ.
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