
الديمقراطية نظام كفر ليس 
ألنها تقول بانتخاب الحاكم

بل ألنها تجعل التشريع للبشر 
وليس هللا رب العالمين

دغمصراذغًا  لغج  اإلجقم  شغ  التضط  وظزام 
إن  تغث  طظ  لطثغمصراذغئ،  التصغصغ  بالمسظى 
وغصئح.  غتسظ  وغترم،  غتطض  لطحسإ،  الاحرغع 
باجط  الحرسغئ  بافتضام  الاصغث  سثم  تغث  وطظ 
الترغات. والضفار غثرضعن أن المسطمغظ لظ غصئطعا 
شإن  لثلك  عثا؛  التصغصغ  بمسظاعا  الثغمصراذغئ 
الغعم)  أطرغضا  (وبثاخئ  المساسِمرة  الضاشرة  الثول 
بإدخالعا  المسطمغظ،  بقد  شغ  تسعغصعا  تتاول 
عغ  الثغمصراذغئ  بأن  الادطغض،  باب  طظ  سطغعط 
طحاسر  غثغثغعن  شاراعط  التاضط،  اظاثاب  آلغئ 
التاضط؛  اظاثاب  سطى  جغظ  طرضِّ بعا،  المسطمغظ 
افطر  ضأن  لطمسطمغظ،  طدططئ  خعرة  إلسطاء 
افجاس شغ الثغمصراذغئ عع اظاثاب التاضط. وفن 
وتضمغط  والزطط  بالئطح  طئاقة  المسطمغظ  بقد 
شغ  أضان  جعاء  (والثغضااتعرغئ)  والضئئ  افشعاه 
فن  ظصعل  جمععرغئ؛  أم  ططضغئ  المسماة  افظزمئ 
بقد المسطمغظ طئاقة بعثا، شصث َجُعض سطى الضفار 
طظ  المسطمغظ  بقد  شغ  الثغمصراذغئ  تسعغص 
الةجء  سطى  وداروا  ولّفعا  التضام،  اظاثاب  إظعا  تغث 
والاتطغض  الاحرغع  غخئح  أن  وعع  شغعا،  افجاس 
بسخ  إن  تاى  الئحر،  لرب  ولغج  لطئحر  والاترغط 
بعثه  َأَخثوا  طظعط)  والمحاغت  بض  (اإلجقطغغظ، 
جألاعط  شإذا  ظغئ،  بسعء  أو  ظغئ  بتسظ  الثثسئ 
أظعا  اسائار  سطى  بةعازعا  أجابعك  الثغمصراذغئ  سظ 
اظاثاب التاضط، وجّغؤع الظغئ طظعط غطّفعن وغثورون 
لعا  وضسه  الثي  التصغصغ  المسظى  سظ  طئاسثغظ 
طا  غحرع  لطحسإ  السغادة  تسظغ  ضعظعا  طظ  أعطعا 
وغصئح،  غتسظ  وغترم،  غتطض  افغطئغئ،  برأي  غحاء 
وأن الفرد (تّر) شغ تخرشاته غفسض طا غحاء، غحرب 
وغسئعا،  المصثجات  غحاط  غرتث،  غجظغ،  خمرًا، 
عغ  عثه  وترغاتعا.  الثغمصراذغئ  طسمى  تتئ 
وتصغصاعا،  وطثلعلعا  واصسعا  وعثا  الثغمصراذغئ، 
الصعل  سطى  غاةرأ  أن  باإلجقم  غآطظ  لمسطط  شضغش 
أطا  اإلجقم؟!  طظ  أظعا  أو  تةعز،  الثغمصراذغئ  بأن 
الثطغفئ،  اخاغار  أي  لطتاضط،  افطئ  اخاغار  طعضعع 
اإلجقم  شغ  شالسغادة  سطغه.  طظخعص  أطر  شعع 
حرط  لطثطغفئ  الظاس  طظ  الئغسئ  ولضظ  لطحرع، 
الثطغفئ  اظاثاب  ضان  وصث  خطغفًئ.  لغخئح  أجاس 
السالط  ضان  الثي  العصئ  شغ  اإلجقم  شغ  غماَرس 
المطعك.  وذشغان  الثغضااتعرغئ  ظقم  شغ  غسغح 
بضر  أبغ  الراحثغظ:  الثطفاء  اخاغار  لضغفغئ  والماائع 
بضض  غرى  سظعط،  اهللا  رضغ  وسطغ،  وسبمان  وسمر 
وضعح ضغش ضاظئ تاط لعط بغسئ أعض التض والسصث 
طظعط  العاتث  غخئح  تاى  المسطمغظ؛  وطمبطغ 
خطغفًئ تةإ له الطاسئ سطى المسطمغظ. لصث دار سئث 
الرتمظ بظ سعف  الثي وضِّض بمسرشئ رأي طمبطغ 
غسأل  سطغعط  دار  المثغظئ)،  أعض  (وعط  المسطمغظ 
وغسأل  وذاك،  الئغئ  عثا  سطى  وغمر  وذاك،  عثا 
المرحتغظ  طظ  غثاارون  طظ  لغرى  والظساء  الرجال 
ظعاغئ  شغ  الظاس  رأي  اجاصر  أن  إلى  لطثقشئ، 
إن  والثـقخئ،  بغساه.  وتمئ  سبمان  سطى  افطر 
باظاثاب  تصعل  فظعا  لغج  ضفر،  ظزام  الثغمصراذغئ 
التاضط، شطغج عثا عع المعضعع افجاس، بض فن 
الاحرغع  جسض  عع  الثغمصراذغئ  شغ  افجاس  افطر 
جئتاظه  واهللا  السالمغظ،  رب  هللا  ولغج  لطئحر 
﴾، وغصعل ضثلك جئتاظه  ُْكُم إِالَّ ِبّ غصعل: ﴿إِِن احلْ
ُمعَك  ُغَتضِّ َتاََّى  ُغْآِطُظعَن  قَ  َوَربَِّك  ﴿َشَق  وتسالى: 
َتَرجًا  َأظُفِسِعْط  ِشغ  َغِةُثوْا  قَ  ُبطَّ  َبْغَظُعْط  َحَةَر  ِشغَما 
طاداشرة  وافدلئ  َتْسِطغمًا﴾،  َوُغَسطُِّمعْا  َصَدْغَئ  ا  طِّمَّ

طحععرة سطى ضعن الاحرغع هللا وتثه. 
التضط  (شغ  الثـقشئ  دولئ  أجـعـجة  ضااب  سظ 

واإلدارة) لتجب الاترغر

تعل آخر الاطعرات المغثاظغئ شغ الغمظ، وشغما غاسطص بإسادة التعبغغظ اظاحارعط شغ المعاظأ الئترغئ صال 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ شغ بغان ختفغ: إن أعض الغمظ صث اباطعا بتضام أصجام سمقء، 
شعط ق غعامعن بمساظاتعط وغخمعن آذاظعط سظ جماع أظاتعط، شسمقء اإلظةطغج عادي وسطغ طتسظ افتمر 
وشغ  والثعف،  والصر  التر  شغ  غسغحعن  الغمظ  أعض  بغظما  ودسئ.  راتئ  شغ  الفظادق  شغ  غسغحعن  وأتئاسعط 
المصابض غاطفض التعبغ وغساصعي سطى طظ عط تتئ جعذه شغ الحمال غةئغ الدرائإ والةمارك وغسرق 
المسعظات وغسغح صادته وطحرشعه شغ بتئعتئ طظ السغح، وسظ اتفاق السعغث الثي لط غافصعا سطى تظفغث 
طثرجاته شصث أسطظئ جماسئ التعبغغظ أظعا اخاامئ، اقبظغظ، إسادة اقظاحار لصعاتعا شغ طعاظأ التثغثة، غربغ 
الغمظ، وغأتغ ذلك شغ وصئ تآضث شغه افطط الماتثة إسادة اقظاحار الةجئغ لمطغحغا التعبغ شغ التثغثة، 
وجط رشخ تضعطئ عادي لثطعات وخفاعا بافتادغئ الةاظإ. وأضث الئغان أظه طظ العاضح أن افطط الماتثة 
تصش إلى جاظإ التعبغغظ خاخئ أن أطرغضا عغ الثولئ المآبرة شغعا، أطا برغطاظغا شعغ طةئرة سطى طساغرة 
أطرغضا شغ خططعا وإن ضاظئ تجرع لعا الفثاخ وتسمض لسرصطئ التض شغ الغمظ ضطما جظتئ لعا الفرخئ. إن 
عادي وتضعطاه أو دولئ اإلطارات والصعات الاابسئ لعا عط سمقء برغطاظغا، وطع ذلك شصث ظعرت طعاصفعط 
ضسغفئ بغظما رجتئ ضفئ التعبغغظ الثغظ تسسى أطرغضا لةسطعط حرضاء شغ تضط الغمظ، وسظ ذرغصعط إزاتئ 
وزتجتئ ظفعذ برغطاظغا شغ الغمظ، الثي ضاظئ جثوره سمغصئ لسصعد. وخاط الئغان طثاذئا أعض الغمظ: لصث 
آن افوان غا أعطظا شغ الغمظ وظتظ شغ عثا الحعر المئارك حعر رطدان الثي أظجل شغه الصرآن وشاتئ شغه 
وظسسى  السفعاء  الماخارسغظ  أغثي  سطى  وظأخث  اقجاسمارغئ  افطمغئ  التطعل  ظرشخ  أن  والئطثان،  افطخار 
لطسمض لاتضغط حرع اهللا بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شاطك شروض غةإ المئادرة إلغعا 

دون تأخغر، شسارسعا إلى طا غرضغ ربضط، وغشغر سثوضط، وغتصص لضط السجة والضراطئ والسغح الرغغث.

;U]ËeË’;∫;k\ÂÄ¯\;gÖt
Z]‚hˆaŸÂ;]‚…\Å· ;̂]ŸÂ;ZflŸ;/]ë’

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

 : سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه: صال رجعل اهللا
 َ ، َوَرِغ لِّ َعَليَّ َ ُ  ْ ُه َفَل َ ُت ِع َ َأْنُف َرُجٍل ُذِكْ «َرِغ
َل َأْن ُْغَفَ َلُه،  َلَخ َقْ َ اُن َفاْن َ ِه َرَم َأْنُف َرُجٍل َدَخَل َعَلْ
ِخَالُه  ُيْ  ْ َفَل  ََِ اْل اُه  َ َأَب ُه  َ ِعْ َأْدَرَك  َرُجٍل  َأْنُف   َ َوَرِغ
ا».  َ ُه ُُه ِإالَّ َقْ َقاَل: َأْو َأَحُ : َوَال َأْعَل ِعيٌّ ََّة. َقاَل ِرْ َ اْل
رواه اإلطام أتمث والارطثي وابظ ُخجغمئ والتاضط، 

وإجظاده جغث.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  طخر بغظ أطعاج الشقء والصروض 
   وإسثام افبرغاء وتئرئئ جاتئ الصاطئ والمةرطغظ ...٢

-  برغطاظغا تساغر التعبغغظ المثسعطغظ طظ افطط 
    الماتثة أداة أطرغضا وطسعلعا العثام شغ الغمظ ...٢

-  جغاجئ ضئح الفثاء ...٣
-  رطدان وخطئاء الفاظئ ...٤

-  دققت الاخسغث افطرغضغ ضث إغران ...٤
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ضطمئ السثد

بغظ  دولغا  ضعظه  طفدعتا،  لغئغا  شغ  الخراع  بات 
صعى اجاسمارغئ أطرغضغئ وأوروبغئ، وأدواته إصطغمغئ 
تثسط:  شغمظ  ظاعرة  اإلصطغمغئ  وافدوات  وطتطغئ، 
تفار،  تثسمان  أطرغضا  أتئاع  والسسعدغئ  شمخر 
وضثلك روجغا فظعا تمسك بثغض أطرغضا شغ صداغا 
اإلصطغمغئ.  ضافدوات  أداة  شاضعن  افوجط،  الحرق 
أوروبا،  أتئاع  وصطر؛  والمشرب  وتعظج  الةجائر  وأطا 
سمقء  سطى  طظثجئ  واإلطارات  السراج.  تثسط  شإظعا 
أطرغضا تطسإ دورا خئغبا لخالح اإلظةطغج. وضبغر طظ 
أو  الطرف  عثا  بةاظإ  تصاتض  المتطغئ  الةماسات 
ذاك بثواشع طثاطفئ غدربعن رصاب بسدعط بسدا 
الصاتمئ  الخعرة  عغ  عثه  اقجاسمار!  سمقء  لخالح 

لطعضع التالغ شغ لغئغا.
بسثطا  به  أتئ  الاغ  وعغ  السراج  تثسط  شأوروبا 
ولضظ   .٢٠١٥ سام  الخثغرات  اتفاق  برغطاظغا  ذئثئ 
شاسمض  العجط  طظ  السخا  تمسك  أن  ترغث  شرظسا 
سطى تصعغئ سقصاتعا طع تفار وتئصغ سطى سقصاتعا 
وسصثت  بارغج  شغ  جمساعما  شصث  السراج.  طع 
وتظزغط  الصاال  لعصش   ٢٠١٧/٧/٢٥ غعم  بغظعما  اتفاصا 
طظ  تامضظ  لط  ولضظ  وتحرغسغئ.  رئاجغئ  اظاثابات 
تظفغث اقتفاق، فظعا لغسئ صادرة سطى ذلك طظفردة، 
وصث  تظاشسعا.  أخرى  اجاسمارغئ  صعى  وجعد  بسئإ 
بةعلئ  صام  الثي   ٢٠١٩/٥/٨ غعم  السراج  اجاصئطئ 
أوروبغئ حمطئ روطا وبارغج وبرلغظ لاطصغ الثسط 
جغساصئض  طاضرون  رئغسعا  أن  وأسطظئ  افوروبغ. 
شغ  الصاال  وصش  إلى  لطاعخض  الصادم  افجئعع  تفار 
لغئغا، أي لطدشط سطغه لغعصش تمطاه سطى ذرابطج.

طع  ضعظاغ  إغطالغا  وزراء  رئغج  اجاماع  بسث  وذلك 
شأسطظ  لساساغظ.  روطا  شغ   ٢٠١٩/٥/١٦ غعم  تفار 
غمضظ  تاى  الصاال  وصش  إلى  تفار  دسا  أظه  ضعظاغ 
بالدشط  صام  أظه  شغسظغ  السغاجغ.  التض  شغ  السغر 
ضعظاغ  أن  سطما  ذرابطج.  سطى  عةعطه  لعصش  سطغه 
صئض  إغطالغا  شغ  افطرغضغ  السفغر  طع  أوق  اجامع 
جغاجاعا  رغط  إغطالغا  إن  تغث  تفار.  طع  اجاماسه 
لغئغا  شغ  أطرغضا  طع  بالاظسغص  تصعم  افوروبغئ 
لاتصغص طخالتعا، وعغ تثرك تأغغث أطرغضا لتفار.

شصث أدرضئ شرظسا وإغطالغا أظه ق بث طظ تعاشصعما 
جاء  ولعثا  أطرغضا.  تةاه  جغثسران  شإظعما  وإق 
وذلك   ،٢٠١٩/٥/١٣ غعم  خارجغاعما  وزغري  اجاماع 
ظعإ  سطى  تضالئعما  بسئإ  بغظعما  الاظاضش  بسث 
بروات لغئغا وطعضعع العةرة. تغث تساأبر إغطالغا 
باقجابمارات الظفطغئ شغ الصسط الثي تسغطر سطغه 
اقجابمارات  بأخث  تطمع  وشرظسا  السراج،  تضعطئ 
تفار،  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظطصئ  شغ  الظفطغئ 
جغطر  بسثطا  تحاد  شغ  ظفعذعا  سطى  تثحى  وعغ 

سطى جظعب لغئغا.
ولعثا أحاد وزغر خارجغئ شرظسا لعدرغان بثور تفار 
لعشغشارو  لختغفئ  صائق  (اإلرعاب)  سطى  تربه  شغ 
غعم ٢٠١٩/٥/٢: "أظا أؤغث ضض حغء غثثم أطظ شرظسا 
ختغفئ  وصالئ  ولتطفائعا".  لعا  الخثغصئ  والثول 
ضسادته  "طاضرون   :٢٠١٩/٥/١٠ غعم  الفرظسغئ  قضروا 
غةغث الطسإ طع الطرشغظ، شفغ العصئ الثي أضث شغه 
دسمه لطسراج خقل لصائعما شغ ٨ أغار ورشده لطتض 
واجاثئاراتغا".  لعجغساغا  تفار  غثسط  السسضري 
والسسعدغئ  وطخر  "شرظسا  الختغفئ:  وصالئ 
جظثه  تسائر  إذ  لتفار،  الثاسمغظ  أعط  واإلطارات 
اإلجقم  سطى  الصداء  أجض  طظ  والسغاجغ  السسضري 
السغاجغ أوق، وتمضغظ طخالح عثه الثول الظفطغئ 

طظ اقجافادة طظعا باظغا".
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

السسضري  المةطج  بغظ  الافاوض  طارابعن  ظض 
حث  بغظ  والاشغغر،  الترغئ  صعى  وتةمع  اقظاصالغ، 
وجثب، ضض ذرف غسسى لةظغ أضئر طضاجإ تاى ضان 
غعم اقبظغظ الباطظ طظ رطدان، تغث دخض الطرشان 
جاسات،  خمج  طظ  فضبر  اجامرت  طفاوضات  شغ 
بسثعا خرح الظاذص الرجمغ باجط المةطج السسضري 
الفرغص الرضظ حمج الثغظ ضئاحغ، شغ طآتمر ختفغ 
الافاؤل  روح  جادتعا  أجعاء  شغ  جرت  المفاوضات  أن 
قتفاق  الطرشغظ  تعخض  طآضثا  اتفاق،  إلى  بالعخعل 
والاظفغثغئ  السغادغئ  السططئ  عغاضض  تعل  طئثئغ 
وأن  الصداء،  وجططات  والمفعضغات  والئرلمان، 
الافاوض جغسامر لقتفاق سطى الظسإ شغ المةطج 

السغادي، وطثة الفارة اقظاصالغئ.
المسسعل،  الضقم  عثا  طظ  جاسات  تمخ  لط  ولضظ 
وتشغرت  افتعال،  تئثلئ  ظفسه  الغعم  طساء  وشغ 
والصاض،  السظش،  ظتع  افتثاث  وتترضئ  المعاصش، 
ودوي خعت الرخاص، وجصط بسخ المساخمغظ، 
الثاطغئ،  افتثاث  عثه  سصإ  وجرتى،  صاطى  بغظ 
بثأ الئتث سظ الةاظغ وتعجعئ أخابع اقتعام إلى 
الثغظ  إن  سغان  حععد  وصال  السرغع،  الثسط  صعات 
الثسط  صعات  بجي  غاجغعن  ضاظعا  الرخاص  أذطصعا 
بغاظا  أخثرت  السرغع  الثسط  صعات  أن  إق  السرغع، 
ظفئ شغه أي خطئ لعا بما تثث شغ طغثان اقساخام 
لط  جماسات  سطى  بالطعم  وألصئ  وجرح،  صاض  طظ 

الئحع  السمض  بعثا  صاطئ  بالبعرة،  تاربص  تسمعا 
إلغعا  الاعخض  تط  الاغ  الظاائب  أزسةاعا  أن  بسث 
الصعات  طظ  صاغق  عظاك  بأن  ذلك  شغ  طساحعثة 
طظ  طظ الةرتى  وابظغظ  ضروطئ  عع الرائث  المسطتئ 
صعات الثسط السرغع، ووجط عثه افتثاث الثاطغئ 
صعى  طضعظات  أتث   - المعظغغظ  تةمع  أخثر  ضثلك 
البعار  خقله  طظ  دسا  ساجًق  ظثاًء   - والاشغغر  الترغئ 
داخض  واقساخام  اقتاحاد  وطعاخطئ  لطاخسغث 
الصغادة الساطئ، تراجئ لطمضاسئات واجاظخارا لثطاء 
المتاوقت  جااعاخض  الئغان:  وأضاف  الحعثاء، 
لعجغمئ واخاطاف البعرة السعداظغئ ولظ غبظغعا سظ 
والاجاطظا  الةماعغري  والاتاطظا  تماجضظا  جعى  ذلك 
تخاسثت  ذلك  بسث  والعتثة.  بالسطمغئ  الضاطض 
افتثاث وبثأت اقتعاطات طظ صعى الترغئ لطمةطج 
السسضري بأظه غرغث شخ اقساخام بالصعة، طما تثا 
بالمساخمغظ صفض الحعارع داخض الثرذعم وبثاخئ 
إغقق  بسث  العتغث  المظفث  غسائر  الثي  الظغض  حارع 
أغطإ طثاخض الثرذعم، طما أوجث تالئ طظ اإلرباك 
المروري، سظثعا أسطظ المةطج السسضري  واقخاظاق 
المةطج  رئغج  تقه  بغان  سئر  الافاوض  تسطغص 
وضان  الئرعان  الفااح  سئث  الرضظ  الفرغص  السسضري 
الترغئ  صعى  تةمع  شغه  تمض  الطعةئ  حثغث  بغاظا 
صرر  بط  تخسغث،  طظ  غتثث  طا  طسآولغئ  والاشغغر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

آن األوان يا أهل اليمن أن ترفضوا الحلول االستعمارية
وتأخذوا على أيدي المتصارعين السفهاء

بعرة السعدان بني شضغ الخراع الثولغ
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الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  عادي  تضعطئ  عاجمئ 
طتاغثًا،  وق  ظجغعاً  غسث  لط  إظه  وصالئ  غرغفغث  طارتظ 
راجح  التضعطئ  ظاذص  أذطصعا  تخرغتات  شغ  ذلك  جاء 
بادي، خئاح غعم الةمسئ، تغث صال: "المئسعث افطمغ 
طارتظ غرغفغث لط غسث ظجغعاً وق طتاغثًا شغ أداء المعمئ 
المعضطئ إلغه وشصاً لطصرارات الثولغئ، وذلك سصإ إتاذئ 
غرغفغث افخغرة لمةطج افطظ الثولغ"، واتعط بادي 
غرغفغث باقظتراف سظ طسار المعمئ المعضطئ إلغه شغ 
الغمظ وأضاف شغ تخرغح لةرغثة الحرق افوجط "لط 
غسث غسمض سطى تطئغص صرارات طةطج افطظ والحرسغئ 
الثولغئ، وطظ العاضح أظه اظترف بمسار طعماه المعضطئ 

إلغه شغ الغمظ".
ضما جئص ذلك اظاصاد تضعطئ عادي لاخرغتات السفغر 
سطى  حظع  تغث  آرون  طاغضض  الغمظ  لثى  الئرغطاظغ 
صام  الثي  الةاظإ  افتادي  اقظستاب  طظ  الماعضمغظ 
به التعبغعن شغ طعاظأ التثغثة تغث وخفاه تضعطئ 
شغ  تط  الثي  ظفسه  الاسطغط  وأظه  بالمسرتغئ  عادي 
٢٠١٨م شغ سعث المراصإ افطمغ السابص باترغك ضاطغرت 
الثي اجاصال بسث ذلك تغث تط الاسطغط طظ التعبغغظ 
لصعات طعالغئ لعط طظ خفر السعاتض الغمظغئ، وصث ساد 
السفغر الئرغطاظغ لثى الغمظ طاغضض آرون واساثر سما 
أبارته تشرغثته بحأن إسقن التعبغغظ اظستابعط طظ 
طعاظأ التثغثة طظ طعجئ اجاغاء ضئغرة لثى تضعطئ 
لختغفئ  تثغث  شغ  السفغر  وأضث  وطظاخرغعا.  عادي 
لطتعبغغظ  بالظسئئ  بقده  طعصش  أن  افوجط  الحرق 
واضح، وصال ظتظ ظسارف بالتضعطئ الحرسغئ وظساسث 
أعثاشعا، وأعثاف الاتالش، وظتظ طع الاتالش شغ الرباسغئ 

وطعصش برغطاظغا لغج طتض حك طع الحرسغئ، لضظ ظرغث 
السقم وإتراز تصثم وطساسثة جععد افطط الماتثة، 
ولثلك إذا رأى بسخ الغمظغغظ أظظغ طع التعبغغظ عثا 
وعٌط وغغر ختغح. وصال السفغر الئرغطاظغ، ضظا ظظازر 
تظفغث المرتطئ افولى طظث وصئ ذعغض ولط غضظ عظاك 
اتفاق طظ الةاظئغظ... الئسخ غطالإ بسمض المرتطاغظ 
شغ العصئ ظفسه، أو أن ظظازر بغظ المرتطاغظ، أو ظتض 
طحضطئ الصعات المتطغئ افطظغئ إلى آخره... وضان شغ ضض 
لتزئ عظاك طحضطئ طظ ذرف أو ذرف آخر لئثء المرتطئ 
افولى. وأضاف، لثلك التعبغعن صالعا ظتظ جاعجون فن 
ذطإ  ضان  وعثا  الباظغ،  الةاظإ  دون  طظ  ذلك  ظسمض 
الثول الرباسغئ صئض أجئعسغظ باظستاب التعبغغظ طظ 
المعاظأ البقبئ، تغث إن التعبغغظ غسمطعن ذلك اآلن... 
ذلك.  ضث  الئسخ  لماذا  أشعط  وق  إغةابغ  حغء  عثا 
وحثد السفغر الئرغطاظغ سطى أن ضض طا غتخض عع ججء 
طظ تظفغث المرتطئ افولى الاغ تصدغ أن تئاسث الصعات 
٥ ضغطعطارات طظ المعاظأ وإذا لط غظستئعا شإظعط لط 
غظفثوا المرتطئ افولى... بالظسئئ لطمراصئئ شغ المرتطئ 
افولى ق بث أن تضعن بقبغئ طظ جمغع افذراف، لضظ 
شغ عثه السمطغئ شالتعبغعن وافطط الماتثة طعجعدون، 
وبسث تظفغث المرتطئ افولى جاضعن المراصئئ بقبغئ... عثه 
بثاغئ... ضغش غمضظ السغر لفطام إذا الطرشان وصفا سطى 
افرض دون سمض أي حغء، طدغفاً "أن افطط الماتثة 

جااعلى اإلحراف سطى افرض... وطآجسئ طعاظأ الئتر 
تظزط  جعف  الغمظغئ  التضعطئ  طآجسئ  وعغ  افتمر 
المعاظأ والةمارك، وضض اإلغرادات طظ المعاظأ جاثعإ 
لطئظك المرضجي شغ التثغثة لثشع طرتئات المعظفغظ شغ 

التثغثة وطتاشزات أخرى".
جاظإ  إلى  تصش  الماتثة  افطط  أن  العاضح  طظ  إظه 
التعبغغظ خاخئ أن أطرغضا عغ الثولئ المآبرة شغعا، أطا 
برغطاظغا شعغ طةئرة سطى طساغرة أطرغضا شغ خططعا 
وإن ضاظئ تجرع لعا الفثاخ وتسمض لسرصطئ التض شغ الغمظ 
ضطما جظتئ لعا الفرخئ. إن عادي وتضعطاه أو دولئ 
اإلطارات والصعات الاابسئ لعا عط سمقء برغطاظغا، وطع 
ذلك شصث ظعرت طعاصفعط ضسغفئ بغظما رجتئ ضفئ 
التعبغغظ الثغظ تسسى أطرغضا لةسطعط حرضاء شغ تضط 
الغمظ وسظ ذرغصعط أزاتئ وزتجتئ ظفعذ برغطاظغا شغ 
الغمظ الثي ضاظئ جثوره سمغصئ لسصعد، وطع أن عادي 
وصعاته صث أخئتعا تتئ ضشعط السسعدغئ ورتماعا شغ 
شظادصعا شغ الرغاض تاثث طظعط ورصئ لامرغر طخالح 
سطى افرض  برغطاظغا دور اإلطارات  جسطئ  أطرغضا شصث 
شغ الغمظ عع أن تعجث بثغق لعثه الحرسغئ المعارئئ 
أو  التعبغغظ  سطى  اظاخار  أي  تتصغص  شغ  شحطعا  تال 
سثم صثرتعا سطى تترغك الةئعات المةمثة طظث جظغظ 
خاخئ طظعا جئعئ طأرب وظعط باتةاه خظساء والضبغر طظ 
الةئعات ضث التعبغغظ، والاغ تدشط أطرغضا سظ ذرغص 
السسعدغئ إلغصاشعا، وتسمض برغطاظغا سظ ذرغص اإلطارات 
أسثتعا  الاغ  الةظعبغئ  والصعات  سفاش  ذارق  وجظاح 
لافادي ذلك تغث تسطط أن عادي صث أخئح طرتعظا سظث 

السسعدغئ شغ ضبغر طظ صراراته وتتئ رتمئ ضشعذعا.

إن عثه افذراف الماخارسئ شغ الغمظ صث جطئئ التروب 
وافزطات سطى الغمظ وأعطه، شعغ أذراف ق غعمعا إق 
تتصغص طخالح أجغادعا والتخعل سطى ظخغإ طظ ضسضئ 

التضط ولع سطى تساب تغاة أعض الغمظ ودطائعط.
غا أعض الغمظ: لصث آن افوان لاثرضعا تصغصئ الماخارسغظ 
السمقء شغ بقدضط، وأن تثرضعا تصغصئ افطط الماتثة 
وتطعلعا اقجاسمارغئ الاغ تسسى لطسغطرة سطى الئقد 
ووارداتعا بغظما تسطمعا عثه افذراف الماخارسئ الصغاد 
الئقد  بئغع  وذلك  اهللا،  وغدإ  العاوغئ  إلى  لاصعدعا 
والسئاد وجسض الغمظ تتئ رتمئ المساسمرغظ المةرطغظ 
وعثا عع اقظاتار السغاجغ بسغظه إذ المظاخر شغ عثه 
المساسمر  الضاشر  الشرب  عع  إظما  والخراسات  التروب 
دطاؤعط  تسغض  الثغظ  الغمظ  أعض  عط  تاماً  والثاجر 

وغسغحعن تغاة الدظك والحصاء.
لصث آن افوان غا أعطظا شغ الغمظ وظتظ شغ عثا الحعر 
المئارك حعر رطدان الثي أظجل شغه الصرآن وشاتئ شغه 
افطخار والئطثان، أن ظرشخ التطعل افطمغئ اقجاسمارغئ 
وظأخث سطى أغثي الماخارسغظ السفعاء وظسسى لطسمض 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  اهللا  حرع  لاتضغط 
طظعاج الظئعة، شاطك شروض غةإ المئادرة إلغعا دون 
تأخغر، شسارسعا إلى طا غرضغ ربضط، وغشغر سثوضط، 

 وغتصص لضط السجة والضراطئ والسغح الرغغث
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

طظ  ضطعا  الثظغا  أذسمئ  الاغ  الضظاظئ  أرض  تسعثعا 
بفارق  المةاسئ،  سام  اهللا  رجعل  طثغظئ  وأغابئ  صئض 
وجغاجات  بأظزمئ  تثار  ضاظئ  أظعا  وعع  شصط  واتث 
طظ وتغ اهللا سج وجض جعاء سطى سعث ظئغ اهللا غعجش 

أو ظئغظا سطغعما الخقة والسقم.
أعطعا  غثرضه  الضظاظئ  تسغحه  الثي  المرغر  العاصع  إن 
سطى  طئارك  أغام  سطغه  ضان  طما  أجعأ  وعع  جمغسا 
بض  وافطظغئ،  واقصاخادغئ  السغاجغئ  افخسثة  ضض 
عثا  وجئإ  صئطه،  الثي  طظ  أجعأ  عع  غأتغ  غعم  ضض 
تطعل  إغةاد  شغ  وشحطعا  التاضمئ  الرأجمالغئ  ضطه 
جئإ  أظعا  سظ  شدق  الظاس  لمحضقت  وطسالةات 
غسث  شطط  أخق،  وتةعغسعط  الظاس  إشصار  أجئاب  طظ 
التض  غغر  وأدواته  الظزام  عثا  طظفثي  لثى  ططروتا 
افطظغ الصائط سطى صمع الظاس وإجئارعط سطى صئعل 
تغاة عغ أحئه بتغاة التزائر، وصئعل طا غطصغه لعط 
وحاضرغظ  بض  المسطعبئ،  تصعصعط  شاات  طظ  الظزام 
لعط  غسطى  ق  الثي  الفاات،  عثا  سطى  له  طعططغظ 
الظزام  اظاثابات  شغ  خروجعط  لصاء  بض  بمظ  دون 
واجافااءاته، وعثا طا حعثت سطغه ضراتغظ اقجافااء 
افسمال،  ورجال  الاةار  طظ  أغدا  جطئئ  الاغ  افخغر 
أطام  تادث  طتالئ  ق  صرغإ  باظفةار  غظثر  الثي  افطر 
زغادة طسثل الفصر المطردة والاغ لظ غاتمطعا أعض 
الضظاظئ رغط خئرعط الحثغث إق أظعا شعق أي اتامال 

سطى التصغصئ، شصث أضطعط الةعع والفصر والمرض.
إلى  تتااج  والصادطئ  المتامطئ  البعرة  عثه  أن  إق 
صادرا  طحروسا  تتمض  طثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة 
بتطعل  المحضقت  جمغع  وسقج  الفرق  إتثاث  سطى 
غعجث  ق  المحروع  وعثا  طسضظات  ولغج  تصغصغئ، 
وعثا  الصغادة  عثه  أن  غغر  الاترغر،  تجب  لثى  إق 
المحروع بتاجئ إلى تاضظئ طظ أعض الضظاظئ، وظخرة 
خادصئ طظ المثطخغظ شغ جغحعا، تسطط افطر لعثه 
دولاه  شغ  ضاطق  باإلجقم  الظاس  لاتضط  الصغادة 
اآلن  والمسادلئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
ألمعط  وافلط  الضظاظئ  جغح  شغ  المثطخغظ  غث  شغ 
وطا غتغص بالضظاظئ غخغئعط تاما شعع واصع بأعطعط 
وافطئ  الصغاطئ،  غعم  سظعط  جائطعط  واهللا  وإخعاظعط 
اآلن بسمعطعا ولغج طخر وتثعا طعغأة لصغام الثولئ 
بض  السغح،  ورغث  والسجة  الضراطئ  لعط  تسغث  الاغ 
شطظصض طعغأة فن تتادظ اإلجقم وظزاطه وتدتغ 
خئرت  الاغ  شافطئ  وظفغج،  غال  بضض  جئغطه  شغ 
وشسادعا  وطظفثغعا  الرأجمالغئ  شساد  سطى  سصعدا 
وتاتمض  جاخئر  تاما  سظعا  رغما  وسةجعا سظ الئغظ 
بقدعا  شغ  بالضراطئ  وتحسر  غسعد  الثغر  ترى  سظثطا 
باتضغط  إق  أبثا  تسث  لط  والاغ  شصثتعا  الاغ  والسجة 
اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
صادرون  طثطخعن  إق  تصغصئ  غظصخعا  غسث  لط  والاغ 
وغتسئعن  الشرب  صادة  غثرضه  طا  وعع  ظخرتعا  سطى 
له ألش تساب خعشا طظ أن تفاجؤعط الثولئ الاغ تعث 
أرضان ظزاطعط السالمغ وتعثد أطظعط ق شغ بقدظا 

شصط بض شغ سصر دارعط عثا إن أبصئ لعط سصر دار.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

 ﴾َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

طخر بني أطعاج الشقء والصروض وإسثام 
افبرغاء وتربئئ جاتئ الصاطئ واملةرطني

بسث  غعطا  غجغث  طثصع  وشصر  طاقتصئ  غقء  طعجات 
المظعك  الحسإ  ضاعض  تبصض  طااالغئ  وصروض  غعم 
الفصغر، الثي لع تاول اقساراض سطى صرارات الظزام 
غثشع  الاغ  والةغح  الحرذئ  شرخاخات  ــه،  وإرادت
شإلى  ظةا  وطظ  روته،  إلزعاق  جاعجة  بمظعا،  الحسإ 
غثشع  صداة  طظ  بتضط  غسثم  تاى  المتاضط  جاتات 
عع رواتئعط طظ صعته وصعت سغاله، بغظما ضض عآقء 
الثي  الشرب،  ظاذعر  لتماغئ  ضراجغعط  سطى  جالسعن 

بثوره غتمغ طخالح جادته شغ الئغئ افبغخ.
صدئ طتضمئ طخرغئ، الثمغج، بئراءة تئغإ السادلغ 
وزغر الثاخطغئ شغ سعث الرئغج افجئص تسظغ طئارك، 
الثاخطغئ،  وزارة  أطعال  سطى  باقجاغقء  اتعاطات  شغ 
شغ   BBCـــ ال ظصطاه  طا  بتسإ  صدائغ  طخثر  وشص 
اإلسثاطات  غعزع  ظفسه  الصداء  بغظما  ٢٠١٩/٥/٩م، 
بالةمطئ سطى حئاب طخر شغ حئه صداغا آخرعا ضان 
شغ الصدغئ المسماة  تأغغث التضط بإسثام ١٣ حثخاً 
 BBCأجظاد طخر، وبتسإ تخرغح طسآول صدائغ لـ
شغ  أغــثت  الظصخ  طتضمئ  شإن  ٢٠١٩/٥/٧م،  شغ 
لـ١٧  ساطا)  المآبث (٢٥  أغدا السةظ  ظفسعا  الصدغئ 
طاعما والسةظ ١٥ ساطا لماعمغظ ابظغظ والسةظ ٧ 
جظعات لسئسئ طاعمغظ... قتزعا الفرق بغظ الاساطض 
الصدائغ شغ التالاغظ طع وزغر جابص غسطط اظاعاضاته 
الةمغع وبغظ حئاب اظُاجسعا طظ بغعتعط ولفصئ لعط 
الاعط واظاجسئ اساراشاتعط بعا تتئ الاسثغإ المبئئ، 
ولطحسإ  أوق  لرجاله  الظزام  طظ  طعجعئ  رجالئ  شغ 
باظغا؛ رجالئ لرجاله تططص غثعط شغ صاض وصمع وظعإ 
أعض طخر دون رصغإ وق تسغإ سطغعط، وتطمؤظعط 
أظعط شغ طأطظ طظ أي سصاب ذالما بصغ الظزام وذالما 
ظطعا تماة له غتعلعن دون بعرة الظاس سطغه، ورجالئ 
إلى حسإ طخر البائر أن عثا طخغر ضض طسارض سطى 
لغج  لعط  غصعل  وضأظه  ضاظئ...  طعما  الظزام  صرارات 
وطا  الظزام  غرغثه  لما  المططص  الثدعع  إق  أطاطضط 
غخثره طظ صرارات وغظفث طظ جغاجات ولع أضطئ ضض 
طا تضسئعن وأتئ سطى ضض طا تمطضعن، تغاتضط ضالسئغث 

سظث التضام وأدواتعط وجادتعط وإق شق تغاة لضط!!
وعا عع الظزام طاض شغ ذلك ضض المدغ غجغث طظ 
اصاراضه خارجغا وداخطغا لاظفص سطى صخعر وطئاٍن ق 
غسضظعا أتث، وذرق وضئاري خثطغئ لساخمئ جثغثة 
طصارتا  الحسإ  طةطج  وغظاصح  ططغارات،  تضطفئ 
وزغر  غسطظ  بغظما   ،٪١٥ السسضرغغظ  طساحات  بجغادة 
صائق  ٢٠١٩/٥/٧م،  شغ  لمخراوي  المخري  المالغئ 
سةج   ٪١٥ المالغئ:  عظئثض"..  طح  شطعس  شغه  (لع 
المعازظئ لع طررظا ذطئات العزارات)، وشغ العصئ ظفسه 
طظ  طعاذظ  ألش  و٧٨٢  ططغعظًا   ١٣ اجائساد  تئغظ 
ظحر  طا  بتسإ  الامعغظ  بطاصات  طظ  المسافغثغظ 
بثقف  عثا  ٢٠١٩/٥/٢م،  شغ  أغدا  طخراوي  سطى 
وإعمالعا  الحاحات  سطى  الثولئ  طظ  المسطظ  الاسعل 

الاام لرساغئ حآون الظاس، الثي عع واجإ الثولئ.
عثا عع واصع الضظاظئ المفةع شغ ظض عثا الظزام الثي 
تاى  صمسه  آلئ  سطغعط  وجطط  ظتععط  جقته  وجه 
جط  بض  طرا  لغج  أتقعما  خغارغظ  بغظ  الظاس  خار 
المخاظع  ظفاغات  بصاغا  غأضطعن  الظاس  شخار  زساف، 
سطظا شغ افجعاق شغ خعرة لط  تئاع  وخارت  ذعسا، 
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سثد  "بطس  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٥/١٣م)  ١٤٤٠عـ،  رطدان   ٨ اقبظغظ،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
الحعثاء الفطسطغظغغظ والسرب طظث الظضئئ سام ١٩٤٨ وتاى الغعم (داخض وخارج شطسطغظ) ظتع ١٠٠,٠٠٠ 
 ٢٠٠٠/٠٩/٢٩ الفارة  خقل  حعغثًا،   ١٠,٨٥٣ افصخى  اظافاضئ  بثاغئ  طظث  الحعثاء  سثد  بطس  شغما  حعغث، 
وتاى ٢٠١٩/٠٥/٠٧، وغحار إلى أن السام ٢٠١٤ ضان أضبر افسعام دطعغئ تغث جصط ٢,٢٤٠ حعغثًا طظعط 
٢,١٨١ اجاحعثوا شغ صطاع غجة غالئغاعط اجاحعثوا خقل السثوان (اإلجرائغطغ) سطى صطاع غجة، أطا خقل 
السام ٢٠١٨ شصث بطس سثد الحعثاء شغ شطسطغظ ٣١٢ حعغثًا طظعط ٥٧ حعغثًا طظ افذفال وبقث جغثات، 

ق غجال اقتاقل (اإلجرائغطغ) غصعم باتاةاز جباطغظ ١٥ حعغثًا".
: إن عثه اإلتخائغات تزعر طا آلئ إلغه افطعر شغ افرض المئارضئ طظث أن اغاخئعا غععد وإلى غعطظا 
عثا، وتعضح أن افوضاع تردت طظ جغأ إلى أجعأ سطى ضاشئ الخسث طظث سام ١٩٤٨م، وتزعر أن ضغان غععد 
غئثل ضض جعثه لطفاك بافرض المئارضئ وأعطعا طظث أول غعم غرجه شغه الشرب المساسمر شغ افرض المئارضئ 
وأطثه عع وسمقؤه بضض أجئاب الئصاء. وعغ حاعث ضثلك سطى أن ضض طئادرات السقم واقتفاصغات والصرارات 
الثولغئ واإلصطغمغئ والمتطغئ ضاظئ شرخئ اجاشطعا ضغان غععد لغمسظ شغ بطحه وتمثده وتعجسه واجاصطاب 
المجغث طظ ُحثاذ اآلشاق إلى عثه افرض المئارضئ، وعع طا غساثسغ إجراء سمطغئ جراتغئ جرغسئ تساأخض عثا 
المرض الثئغث طظ أجاجه شاجول بثلك أسراضه، وأن طا دون ذلك عع إسطاء طجغث طظ العصئ لعثا السثو 

لغاصعى وغاعجع وغامثد سطى تساب دطاء المسطمغظ وطصثجاتعط وأرضعط.

٧١ عاما وفلسطين مغتصبة والقتل مستحر في أهلها
أما آن لجيوش المسلمين أن تستنفر لنصرتهم؟!

الصادة؛  وتآطر  وخثقن  (الخثغص)  وسثاوة  الداطظ  خغاظئ  تئخروا  أن  لضط  آن  أطا  الحام:  شغ  أعطظا  غا  أق 
لاثرجعا إلى الحعارع والساتات والمساجث والمغادغظ، وتطالئعا بإجصاط الداطظغظ وصطع السقصئ طسعط، 
وإجصاط الصادة الثعظئ، والدشط سطى أبظائضط المثطخغظ شغ الفخائض وخارجعا لفاح جئعئ الساتض الاغ 
ظسغ الصادة ذضرعا فن الداطظ الارضغ أراد ذلك وطظسعط طظ شاتعا ذعال عثه السظعات؟! أطا آن لضط 
(الخثغص)  طظ  تثروضط  ذالما  الثغظ  الاترغر؛  تجب  شغ  بإخعاظضط  بصاضط  تآضثوا  أن  الحام  شغ  أعطظا  غا 
وافقسغإ  الثثع  لضحش  أعض  أظعط  لضط  وتئغظ  الاخسغث،  وخفخ  العثن  ضثبئ  لضط  وضحفعا  والثاسط 
الثولغئ، وأظعط أعض لصغادة جفغظئ البعرة إلغخالعا إلى بر افطان بإجصاط الظزام الظخغري السمغض شغ سصر 

داره وإصاطئ تضط اإلجقم، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، أطا آن لضط؟!

يا أهل الشام سلموا سفينة ثورتكم إلى ربانها



 السثد ٢٣٥  ٣افربساء ١٧ طظ رطدان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٢ أغار/طاغع ٢٠١٩ طـ 

إلى  وتفار  السراج  وجطإ  اقجاصرار  إلسادة  الدشط 
دسمعا  إسقن  بسث  شأطرغضا  المفاوضات".  ذاولئ 
وتصئض  لافاوضه  السراج  تضعطئ  سطى  تدشط  لتفار 
وبثلك  به.  الطغئغغظ  ولاصظع  التضط،  شغ  بإحراضه 
غسصط اتفاق الخثغرات الئرغطاظغ. شغزعر أن افطعر 
بحرسغاه  طسارشا  تفار  غخئح  تاى  ذلك  إلى  تآول 
شغ  افطرغضغ  الظفعذ  لئسط  شغمعث  لغئغ،  ضصائث 
لغئغا. فظه لع جغطر تفار سطى ذرابطج جغئصى غغر 
الظاس  وجغسمض  لطسططئ  طشاخئا  وغئصى  به  طسارف 

سطى إجصاذه ضما أجصطعا صرغظه الصثاشغ.
شغائغظ أن الخراع شغ لغئغا لعثشغظ؛ أوق: طظع سعدة 
اإلجقم إلى التضط، شغسئرون سظه بمسمغات طتاربئ 
والعثف  السغاجغ.  واإلجقم  و(الاطرف)  (اإلرعاب) 
جرصاعا  سطى  شغاسابصعن  الظفطغئ  المعارد  الباظغ: 

تتئ طسمى اقجابمار.
باثخض  الصئعل  عع  لغئغا  شغ  ارتضإ  خطأ  أشثح  إن 
افذراف  وارتئاط  الظاتع،  باجط  اقجاسمارغئ  الصعى 
وعثا  لعا.  الاابسئ  اإلصطغمغئ  وبالثول  بعا  المتطغئ 
غظطئص سطى ضض بطث، شاقجاساظئ بافجظئغ أو بالثول 
الئراغماتغ  غثرضه  ق  ودطار،  اظاتار  لعع  الاابسئ 
اقظاعازي الثي ق غفضر إق شغ اظاعاز الفرخئ لاتصغص 
طساسغظا  المآاتغئ  الزروف  تسإ  الثاتغئ  طخالته 
طخغر  شغ  غفضر  شق  ضاظئ،  طعما  تسظثه  صعة  بأي 
الئطث وق شغ طخغر افطئ وق شغ طخغره شغ اآلخرة. 
بالمئثئغئ،  غساعجئ  والافضغر  الفضر  سظ  بسغث  شعع 
وبطثه  طخغره  وغدع  لطثاسمغظ  إرادته  غرعظ  شعع 
بأغثغعط، وق غسئأ بعخفه سمغق وطعالغا لطضاشرغظ. 
لططإ  والسراج  تفار  بغظ  الاسابص  غةري  وعضثا 
بغظ  غظحطعا  أن  لطمثطخغظ  بث  وق  افجظئغ.  الثسط 
السمقء  غسصطعا  تاى  وصغادتعط  لاعسغاعط  الظاس 

 وأجغادعط وغظخروا اهللا شغظخرعط

أظعى وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع زغارة طفاجؤئ افجئعع الفائئ إلى السراق، الاصى خقلعا رئغسغ الةمععرغئ 
والعزراء، برعط خالح وسادل سئث المعثي، شغما أضث طخثر طسآول أن الجغارة تخإ شغ خاظئ الاتثغرات افطرغضغئ 
لطسراق شغما غثّص الاخسغث بغظ واحظطظ وذعران. طظ جاظئه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
السراق شغ تخرغح ختفغ له غعم الثمغج، أضث: أنَّ بعطئغع طثادع، غرغث أن ُغئرِّئ جاتئ بقدِه، رغط أظعا اتاطئ 
السراق ووضسئ رجاقت إغران شغ التضط والةغح، وحثد الاخرغح سطى أنَّ الثور اإلغراظغَّ شغ المظطصئ عع جغاجئ 
أطرغضغئ طثروجئ بحضض طتضط، وعثا الثور غاعجع وغاصطص وشص طاططئات السغاجئ افطرغضغئ. وطظث سام ١٩٧٩ 
اتافزئ أطرغضا بإغران ضاعثغث "بعري بشطاء إجقطغ" ضث دول المظطصئ، بط "تعثغث ذائفغ" بط خار إلغران 
"دور إصطغمغ طتعري" له بصطه شغ ظروف الربغع السربغ، ولضظ سظثطا سادت الساشغئ لئسخ سمقء أطرغضا اآلخرغظ 
طبض طخر، أو ساد التضط شغ غثعا ضما شغ السسعدغئ، أو خار طمضظاً اجاثثاطعا ضارضغا، شإن أطرغضا تصعم بإغةاد 
أدوار أخرى بةاظإ الثور اإلغراظغ ودون أن تساشظغ سظه. إنَّ السثو التصغصغَّ لفطئ اإلجقطغئ عع الثول الشربغئ 
الضاشرة المساسِمرة الاغ ترجط السغاجاِت شغ بقدظا، أطا تضام المسطمغظ شعط أدوات بَغث تطك الثول غظفثون 
جغاجاعا. وخاط الاخرغح بالاأضغث سطى: أنَّ السمض غةإ أن َغظَخإَّ سطى تترغر بقدظا طظ ذلك، باإلذاتئ بالتضام 
السمقء لطشرب وطئاغسئ خطغفئ غظفث أتضام اإلجقم شغ دولئ خقشئ راحثة. وأن ق غاط خثاع المسطمغظ باجائثال 

سمغض بسمغض ضما جرى شغ تعظج وطخر وضما غتاولعن تظفغثه أغدا شغ لغئغا والحام والسعدان والةجائر.

والاشغغر  الترغئ  صعى  أتجاب  وسمقئعا  برغطاظغا 
الفارة  شغ  واضتا  ضان  وصث  أخرى.  ظاتغئ  طظ 
الدسغش  السسضري  وطةطسعا  أطرغضا  طعصش  افولى 
الثي  والاشغغر  الترغئ  صعى  وتةمع  برغطاظغا  أطام 
دائما  وعغ  أطرغضا  أن  إق  بالمساخمغظ،  غساصعي 
السعدان  غثعإ  بأن  ترضى  لظ  بسظةعغئ  تاساطض 
ضما  المفرذئ  الصعة  اجاثثطئ  لع  تاى  أغثغعا  طظ 
تثث غعم اقبظغظ ٨ رطدان وضما تثث طظ صئض شغ 
طخر السغسغ، وعغ اآلن شغ طعصش أصعى تثخض به 

الافاوض طع صعى الترغئ والاشغغر.
إن الثاجر العتغث طظ ضض الثي غةري شغ السعدان 
عط أعض السعدان الثغظ ظطعا لما غصارب السائ سصعد 
سصإ خروج الضاشر المساسمر اإلظةطغجي غسغحعن شغ 
عثا الخظثوق الثي وضسظا شغه الضاشر الطسغظ، شظتظ 
سسضرغئ،  تضعطئ  إلى  (أتجاب)  طظاثئئ  تضعطئ  طظ 
طظاثئئ...  شتضعطئ  اظاصالغئ،  شفارة  حسئغئ،  شبعرة 
وعضثا ضض ظزام عع أجعأ طظ الثي جئصه فن المظئع 
اآلجظ الثي غأخثون طظه افظزمئ والاحرغسات واتث 
عع ععى الضفار المساسمرغظ، واهللا جئتاظه وتسالى 
صرر أن أي ظزام غغر ظزام اإلجقم عع ظالط وشاجص 
بَِما  حَيُْكم  َّْم  ل ﴿َوَمن  جئتاظه:  صال  سظثطا  وضاشر  بض 
َّْم  ل ﴿َوَمن  وصال:  الُِموَن﴾  الظَّ ُهُم  ْولَـئَِك 

ُ
َفأ  ُ ابَّ أنَزَل 

وصال:  الفاسُقوَن﴾  ُهُم  ْولَـئَِك 
ُ
َفأ  ُ ابَّ أنَزَل  بَِما  حَيُْكم 

ْولَـئَِك ُهُم الاكفروَن﴾ 
ُ
ُ َفأ َّْم حَيُْكم بَِما أنَزَل ابَّ ﴿َوَمن ل

وصث ضان ذلك سمطغا شغ ضض افظزمئ الاغ طرت سطى 
عثا الئطث أظعا أظزمئ ظالمئ وشاجثة جسطاظا ظسغح 
َعن  ْعَرَض 

َ
أ ﴿َوَمْن  جئتاظه:  صال  ضما  الدظضا  التغاة 

ُ َمِعيَشًة َضناًك﴾. َ ِذْكرِي َفإِنَّ 
المسغحئ  عثه  طظ  غثرجظا  لظ  السعدان!  أعض  شغا 
الدظضا ق تضعطئ سسضرغئ وق تضعطئ طثظغئ، وإظما 
اهللا  حرع  تطئص  الاغ  الثقشئ،  عع  العتغث  المثرج 
الصعغط، شغفاح اهللا سطغظا برضات طظ السماء وافرض 
وغرضى سظا ضما رضغ سظ السابصغظ افولغظ الثغظ 
 ، رجعله  سطى  أظجل  بما  وتضمعا  بمظعةه  الاجطعا 
دولاعط  شضاظئ  السالط،  جادوا  ضرطاء  أسجاء  شساحعا 
ظخح  رجالئ  ظعجه  ضما  وسثق.  رتمئ  افولى  عغ 
ظخرة  حسار  اآلن  غرشسعن  الثغظ  أولؤك  إلى  خادصئ 
دولئ  شإن  خادصغظ  ضظاط  إن  لعط  ظصعل  الحرغسئ، 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  عغ  الحرغسئ 
ولغسئ جمععرغئ طثظغئ أو سسضرغئ، وأظاط تسطمعن 
طظ عط الثغظ غسمطعن إلصاطاعا شدسعا أغثغضط سطى 

 أغثغعط إلصاطاعا تفعزوا بثغري الثظغا واآلخرة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

الزروف  تاعغأ  تاى  جاسئ   ٧٢ لمثة  الافاوض  وصش 
والاشغغر  الترغئ  إسقن  صعى  ططالئا  قجاؤظاشعا، 
خط  وشاح  اقساخام،  جاتئ  خارج  الماارغج  بإزالئ 
وتعغؤئ  اإلسقطغ،  الاخسغث  وسثم  التثغث  جضئ 
المظاخ المقئط الثي غآطظ الحراضئ، وسثم الاترش 
أو اقجافجاز لطصعات المسطتئ وصعات الثسط السرغع 

والحرذئ وافطظ.
عثا الئغان جسض الطرف اآلخر غساحسر الثطر خاخئ 
وأن أطرغضا سئر المةطج السسضري اجاظفرت طةمعسات 
ضشط تغث صاطئ غعم الةمسئ ١٢ رطدان طةمعسات 
ظخرة  لاغار  اجاةابئ  المساجث  بسخ  طظ  خرجئ 
الحرغسئ ودولئ الصاظعن صاطئ بازاعرات سصإ خقة 
بساتئ  طساخمئ  السئئ  غعم  تصاذرت  بط  الةمسئ 
تاى  وظطعا  إشطار  طأدبئ  وأصاطعا  الةمععري  الصخر 
جاسئ طاأخرة طظ الطغض راشدغظ لقتفاق الثي تط بغظ 
المةطج السسضري وصعى الترغئ والاشغغر، ضما بثأت 
تضاقت طظاوئئ لصعى الترغئ والاشغغر شغ الاحضض طبض 
والةئعئ العذظغئ وتتالش صعى السقم  تةمع العشاق 
السسضري  المةطج  تساظث  وضطعا  وغغرعا،  والسثالئ 
افسمال  عثه  والاشغغر...  الترغئ  صعى  ضث  وتصش 
جسطئ صعى الترغئ والاشغغر شغ طعصش ترج طما دساعا 
طسار  وشاح  اقساخام  ظطاق  خارج  الماارغج  إلزالئ 
الصطار. وشغ طساء السئئ ١٣ رطدان أسطظ المةطج 
السسضري اجاظؤاف التعار غعم افتث ١٤ رطدان، وضان 
لطئسبات  طمبطغظ  طع  ظاصح  صث  المعظغغظ  تةمع  وشث 
الثبطعطاجغئ لقتتاد افوروبغ لثى الثرذعم تطعرات 
السمطغئ السغاجغئ بالئقد والاترضات الاغ غصعم بعا 
وزغر  طساسث  اجامع  وبالمصابض  السسضري،  المةطج 
الثارجغئ افطرغضغ لطحؤعن افشرغصغئ غاغئعر ظاجغ طع 
طمبطغظ سظ اقتتاد افشرغصغ وافطط الماتثة واقتتاد 
افوروبغ وشرظسا وألماظغا وبرغطاظغا والظروغب لاظسغص 
الةععد بعثف تخ افذراف سطى إغةاد اتفاق بأجرع 
اظسضاجا  تضعن  اظاصالغئ  تضعطئ  تعل  طمضظ  وصئ 

إلرادة السعداظغغظ.
إن طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ غاثخض تاى شغ 
الافاخغض سظثطا غصعل رجسظا طع حرضائظا باقتفاصات 
افخغرة بغظ المةطج السسضري اقظاصالغ والمسارضئ 
المثظغئ شغما غاسطص بالمآجسات الةثغثة، شعع غبئئ 
اآلخر  والةاظإ  تضعطئ  باسائاره  السسضري  المةطج 
باسائاره طسارضئ سظثطا غصعل (المسارضئ المثظغئ)...

عثا عع المحعث شغ السعدان غآضث الخراع الثولغ 
والصعى  السسضري  المةطج  وسمغطعا  أطرغضا  بغظ 
وبثاخئ  أوروبا  وبغظ  ظاتغئ  طظ  تآغثه  الاغ 

تامئ: بعرة السعدان بغظ شضغ الخراع الثولغ

جثغثة  طآاطرة  باةعغج  غصعطعن  رغبما  الارضغئ 
ضستإ المصاتطغظ لمترصئ حرصغ الفرات طبق.

وطعما سصث طظ طآتمرات بض طآاطرات قتصئ شإظعا 
لظ تاةاوز العثف الثي اظططصئ طظه طظث جظغش ١ أق 

وعع تض جغاجغ غسغث إظااج الظزام.
تراتئغئ  بثطعات  أجعمئ  الاغ  المآاطرات  عثه 
طع  ذلك  طاراشصا  طظاذص،  لاسطغط  أشدئ  طثروجئ 
تفرضه  تض  بأي  لطصئعل  الظاس  سطى  وضشط  طةازر 
عثه الثول بالاساون طع صادات شخائض ُخظسعا بثسط 

طسمعم لاظفغث عثا المثطط الثئغث.
أن  الحام  أعض  سطى  اإلغعام  طتاوقت  تجال  وق 
ألسعبئ  غثا  الثي  الظزام  رأس  شغ  تضمظ  المحضطئ 
طع  الصئغح  المظزر  بعثا  إظعاره  أجغاده  وتصخث 
ضشط طسغحغ غغر طسئعق، ضض ذلك لاعاج خعرته 
أطام طآغثغه وغاثطعا سظه وتخئح الطئثئ السغاجغئ 
جاعجة دون أجث شغصئض الظاس بالتض الثي (بزظعط) 
إلى  وغخطعن  والصخش  اإلجرام  رأس  طظ  غثطخعط 
تضعطئ  بغظ  طجاوجئ  تغظؤث  شاسغر  طساصرة،  تغاة 
الظزام  وتضعطئ  اقئاقف  جظاح  تتئ  لطمسارضئ 

ودطب جغحغ الظزام والمسارضئ شغ جغح واتث.
(ضما  الطرغص  صطسعا  صث  اهللا  أسثاء  غضعن  وبعثا 
المحروع  السزغط،  افطئ  طحروع  سطى  غزظعن) 
الظفعس  وتظازره  الصطعب  له  تاعق  الثي  اإلجقطغ 
شغ  الادتغات  سظثعا  شادغع  افسغظ،  إلغه  وتاططع 

طعإ رغح المحروع السطماظغ الثغمصراذغ الضاشر.
ضان  وإن  وأدواتعط  ضفروا  الثغظ  طضر  عثا  ولضظ 
لاجول طظه الةئال ولضظ طضر اهللا أضئر ﴿َفالَ تَْحَسَبّنَ 
باقجاثقف  وسثظا  وصث  ُرُسلَُه﴾  َوْعِدهِ  ُمْخلَِف  اّبَ 
آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اّبَ ﴿َوَعَد  حئتاظه:  صال  إذ  والامضغظ 
ْرِض 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهم  الَِحاِت  الّصَ َوَعِملُوا  ِمنُكْم 

ِديَنُهُم  لَُهْم  َنّنَ  َولَُيَمّكِ َقْبلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْسَتْخلََف  َكَما 
ْمًنا 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  ّمِن  لَّنَُهم  َولَُيَبّدِ لَُهْم  اْرتََضى  الَِّذي 

َذلَِك  َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيًْئا  بِي  يُْشِرُكوَن  َال  َفْعُبُدونَنِي 
ذلك  لاتصغص  سطغظا  وطا  الَْفاِسُقوَن﴾،  ُهُم  ْولَئَِك 

ُ
َفأ

العسث إق أن ظةثد السعث طع اهللا وظسغر وابصغ الثطا 
سعظه،  طظه  راجغظ  وتثه  سطغه  طاعضطغظ  بظخره، 
طحروع  السزغط،  اإلجقم  طحروع  تعل  ططافغظ 
بعا  بحر  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
ِخَالَفٌة  ُن  ُ َت  َّ «...ُث  : صال  إذ  المخثوق  الخادق 

» رواه أتمث. َ َّ َسَ ِة ُث َّ ُ َهاِج الُّ َعَلى ِمْ
الثطص  خغر  درب  سطى  وْلَظِسْر  ظشادر  أن  صئض  شطظئادر 
طظ  إلغه  وخطعا  طا  إلى  لظخض  افذعار  وختئه 
افطئ  خرح  وظصغط  الثارغظ  شغ  وظفعز  وجآدد  سج 
ِمن  نَفَق 

َ
أ ْن  ّمَ ِمنُكم  يَْسَتوِي  ﴿َال  اهللا.  بإذن  الماغظ 

نَفُقوا 
َ
ْقَظُم َدرََجًة ّمَِن الَِّذيَن أ

َ
ْولَئَِك أ

ُ
َقْبِل الَْفْتِح َوَقاتََل أ
ِمن َنْعُد َوَقاتَلُوا﴾.

 وغسألعظك طاى عع صض سسى أن غضعن صرغئا

طظ أجالغإ الاسمغئ والادطغض السغاجغ حث افظزار 
افطعر  جععر  سظ  الئسث  ضض  واقباساد  الصحعر  باتةاه 
وطضظعظاتعا، وعثا غالئا طا ظطتزه شغ تساطض الثول 
لع  شغما  تآبر،  الاغ  افسمال  طع  وأذظابعا  الضئرى 
اجامرت سطى طظتاعا، أن تدرب طفاخض أو تشغر واصسا 
أو تصطإ ذاولئ أو طا حابه، شاةثعط أتغاظا ضمئدع 

الةراح غدتعن بسدع لغسطط (لعط) باصغ الةسث.
بالربغع  غسمى  طا  بعرات  شغ  واضتا  ذلك  بثا  وصث 
لطحسعب  وخعروا  طعجاتعا  رضئعا  شصث  السربغ 
المظافدئ أن طحضطاعا شصط طع تضاطعا شإذا طا تط 
المحاضض.  جمغع  تظتض  التضام  عآقء  طظ  الاثطص 
وصث أجعط ذلك إلى تث طسغظ وشغ بسخ الئطثان 
 - طآصاا  ولع   - اظثشاساعط  وتئرغث  الظاس  بثثاع 
الاغ  المفاخض  سطى  صئداعا  الثول  ُتتضط  رغبما 
سحرات  أسثائظا  بأغثي  بظاؤعا  أخث  والاغ  اعاجت 
تبئغئ  شغ  تسعط  طدادة  بعرات  شاسعد  السظغظ 
طخر  شغ  تخض  (ضما  المةرطئ  افظزمئ  تطك  أرضان 
رغبما  عظاك  المسطمغظ  أطرغضا  اجاثرجئ  تغظ 
ضقبعا  أذطصئ  بط  خثسعط  ورأبئ  أرضاظعا  بئائ 

المسسعرة لغسغثوا جغرة شرسعن).
سطى  خسعدا  تجداد  العسغ  ترضئ  فن  طآصاا  وأصعل 
طراضج  شغ  شصط  ولغج  بضاططعا  افطئ  طساعى 
الظاس  ترضئ  طظ  ذلك  سطى  أدل  ولغج  اقعاجازات، 
طظ  طسامغائ  طتاوقت  طع  والةجائر  السعدان  شغ 

الثول لثثاسعط وإذفاء جثوتعط.
خعرت  أغدا:  المبال  جئغض  سطى  الحام  بعرة  وشغ 
دون  الظزام  رأس  طع  أظعا  الظاس  طحضطئ  أطرغضا 
جسثه المامبض بثولاه السمغصئ، وصث جارع أذظابعا 
بحار  سطى  الدعء  لغسططعا  أردوغان  رأجعط  وسطى 
وغاضطمعا سظ طرتطئ اظاصالغئ دون بحار أو برئاجاه 
طثة جظاغظ أو جائ أحعر بالاجاطظ طع سصث طآاطرة 
وضع  والثي  افجاجغ  العثف  بثلك  شغمررون  شغظَّا، 
الظزام  سطى  التفاظ  وعع:  أق  بظعدعا  أول  شغ 

والسسضرغئ. افطظغئ  بمآجساغه 
وضمبال آخر سطى الادطغض السغاجغ طا شسطه وغفسطه 
الظزام الارضغ السطماظغ شغ طآاطرة جعتحغ والاغ 
قشروف  تسئغر  تث  سطى  خطعة  خطعة  بسغاجئ  تظفث 
تسغغر  الاعالغ  سطى  عغ  الثطعات  عثه  المةرم، 
دورغات ترضغئ غسصئعا بسث شارة طظ الصخش والصاض 
والاعةغر تسغغر دورغات روجغئ، ذئسا سطى الطرصات 
الثولغئ، تمعغثا لفاتعا أطام الظزام المةرم؛ إظساحا 
له وتصطغسا فوخال المترر، تمعغثا لتخاره وشرض 
التض السغاجغ افطرغضغ، ولضظ سظثطا أدرك الظزام 
دورغات  دخعل  الحام  أعض  رشخ  الارضغ  السطماظغ 
روجغا الخطغئغئ، وخعشا سطى شحض طآاطرة جعتحغ 
دخعل  رشخ  سطى  غتدعط  فتئاسه  رجائض  أرجض 
الثورغات  دخعل  بثلك  شغمرر  الروجغئ  الثورغات 

جغاجئ ضئح الفثاء
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر السالطـ 

الاترغر  تجب  تعل  طفاعتَا  ظصاحَا  تدمظئ  رطداظغئ  أطسغئ  الثطغض  حمال  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  سصث 
ظعدئ  لاتصغص  تصثغمه  غةإ  الثي  لطتض  التجب  ورؤغئ  المظطصئ  شغ  التاخض  الاشغغر  شغ  ظزره  ووجعئ 
حاططئ شغ جمغع ظعاتغ التغاة لفطئ اإلجقطغئ، وذلك شغ ظقل اآلغات الصرآظغئ والسظئ الظئعغئ، تدرعا 
جمع طظ الظاحطغظ والمعامغظ سصإ خقة الاراوغح. ورضجت افطسغئ سطى أن وسث اهللا لطمسطمغظ بالظخر 
ظاشث صطسًا، وأن افطئ اإلجقطغئ بعخفعا أطئ ذات ععغئ طمغجة وأطئ اخطفاعا اهللا بثغظه اإلجقم غةإ 
أن تضعن جمغع أسمالعا شغ ذرغص الظعدئ طظئبصئ طظ اإلجقم بعخفه سصغثة وظزاطًا حاطًق خالتًا إلدارة 
حآون اإلظسان شغ ضض زطان وطضان، وعثا غاططإ طظ افطئ اإلجقطغئ السمض الةاد دون ضطض وق ططض، 
ضاظئ  السربغئ  البعرات  وأن  غصخر،  وصث  غطعل  صث  وحاق  صعي  ظدال  سئر  إق  تاحضض  وق  تعلث  ق  شالثول 
المامغج.  السغاجغ  وظزاطعا  وععغاعا  جططاظعا  قجارداد  اإلجقطغئ  افطئ  لظدال  وطصثطئ  بثاغئ  طةرد 
وأضثت سطى أظه وشغ ظدال افطئ ظتع اجارداد جططاظعا غةإ سطغعا أن ق تساسغظ بالثول اقجاسمارغئ 
بمظ  افطر  اظاعى  وصث  والثثقن  الحصاء  إق  غعردوعا  لظ  شعآقء  وتراجه،  اقجاسمار  ظعاذغر  ووضقئعا، 
أضثت  ضما  افطئ.  طعاجعئ  شغ  عآقء  خش  شغ  غضعظعا  أن  إلى  وأزقطعا  اقجاسمارغئ  بالثول  اجاسان 
الثولئ  إصاطئ  شغ  الرجعل  ذرغصئ  والاجام  المسطمغظ  لصداغا  الظزر  شغ  اإلجقم  ظعب  الاجام  سطى  افطسغئ 
والرصغ.  والطمأظغظئ  السسادة  لطئحرغئ  ضفطئ  الاحرغسات  طظ  طظزعطئ  سظ  سئارة  اإلجقم  وأن  اإلجقطغئ، 
زغاد  بظ  ذارق  طظطصئ  شغ  رطداظغئ  أطسغئ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط  الثطغض  طظ  الةظعبغئ  المظطصئ  وشغ 
ضطمئ  لئظ  خإ  رجإ  أبع  الحغت  ألصى  وصث  المظطصئ.  أعالغ  طظ  والمبصفغظ  العجعاء  طظ  سثد  تدرعا 
بسظعان: "رجعل اهللا  عع افجعة والصثوة" بغظ شغعا سثدا طظ طعاصش الختابئ شغ اصاثائعط برجعل اهللا 
. وسطص التدعر سطى الضطمئ بثضر الفرق بغظ اصاثاء الختابئ رضعان اهللا سطغعط برجعل اهللا ، وبغظ طا 
أبغر تعل تسمغط ضاغإ "صثوتظا رئغسظا" الثي أبار جثق ضئغرا واظاصادا واجع الظطاق سئر وجائض الاعاخض، 

وصث ألصى الحاسر حفغص الرجئغ صخغثة تعل عثا المعضعع.

شباب حزب التحرير يعقدون أمسيات رمضانية في الخليل

الئغئ  بإسقن  لتفار  دسمعا  سظ  أطرغضا  وضحفئ 
افبغخ غعم ٢٠١٩/٤/١٩ أن تراطإ تتثث عاتفغا طسه. 
وذضر الئغان أن تراطإ "اسارف بثور تفار الةععري شغ 
طضاشتئ (اإلرعاب) وتأطغظ طعارد لغئغا الظفطغئ". وأظه 
خقل المضالمئ العاتفغئ "ظاصح اقبظان رؤغئ طحارضئ 

قظاصال لغئغا إلى ظزام جغاجغ طساصر ودغمصراذغ".
شغ  طخادر  سظ   ٢٠١٩/٥/٢ غعم  الةجغرة  وظصطئ 
إلى  سادت  افطرغضغئ  "الصعات  أن  السراج  تضعطئ 
إذار  شغ  طخراتئ  وطثغظئ  ذرابطج  الساخمئ 
الاساون افطظغ طع التضعطئ". شظصطئ تخرغح الظاذص 
"إن  صعله:  غعظج  طعظث  التضعطئ  باجط  الرجمغ 
الاساون  أوجه  وتضبغش  تسجغج  سطى  تسمض  التضعطئ 
صعات  سعدة  طظعا  والاغ  أطرغضا  طع  المثاطفئ 
أشرغضعم. وإن الاساون طع أطرغضا شغ طةال طضاشتئ 
صغادة  وضاظئ  غاعصش".  ولط  طسامر  (اإلرعاب) 
صعاتعا  جتإ   ٢٠١٩/٤/٧ غعم  أسطظئ  صث  أشرغضعم 
ذرابطج  سطى  تفار  عةعم  بسث  وذلك  لغئغا  طظ 
ببقبئ أغام، طاثرسئ غعطعا أظعا "أصثطئ سطى عثه 
إن  تغث  افطظغ".  العضع  اضطراب  بسئإ  الثطعة 
لؤق  ذرابطج  سطى  عةعم  خطئ  لتفار  أسثت  أطرغضا 
تسئإ صعاتعا بإتراج، شسظثطا خث عةعم تفار سظ 
ذرابطج، أسادت الصعات إلى أطاضظعا طما غثل سطى 
تثرك  وعغ  وتثاذلعا،  السراج  تضعطئ  خغاظئ  طثى 
تصئض  تاى  العةعم  بعثا  سطغعا  تدشط  أطرغضا  أن 
بثرغسئ  أطرغضغئ  صعات  بعجعد  تصئض  وعغ  بتفار، 

طتاربئ (اإلرعاب) تاى ترضغ أطرغضا!
الثارجغئ  باجط  طاتثبئ  سظ  الةجغرة  وظصطئ 
تضعطغغظ  طسآولغظ  "إن  صعلعا:  افطرغضغئ 
الصادة  طظ  واجسئ  ذائفئ  طع  غاحاورون  أطرغضغغظ 
افزطئ  بحأن  الحرضاء  طظ  سثد  سظ  شدق  الطغئغغظ 
عغ  المحاورات  طظ  الشاغئ  "إن  وصالئ:  الطغئغئ" 

تامئ ضطمئ السثد: ترب افدوات شغ لغئغا: لخالح طظ؟ وطا أعثاشعا وطآقتعا؟

زيارة وزير خارجية أمريكا المفاجئة للعراق والغاية منها



افربساء ١٧ طظ رطدان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٢ أغار/طاغع ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٣٥

وزغرة  "أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٥/١٦م)  ١٤٤٠عـ،  رطدان   ١١ الثمغج،  طسا،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
المثرجغئ  لطضاإ  طراجسئ  جغةري  افوروبغ  اقتتاد  أن  طعغرغظغ،  شغثغرغضا  افوروبغ،  اقتتاد  خارجغئ 
"الضاإ  بأن  تصعل  دراجئ  التضعطغئ  غغر  المظزمات  إتثى  أجرت  أن  بسث  ذلك  جاء  الةثغثة،  الفطسطغظغئ 
الفطسطغظغئ أضبر تطرشًا طما ضاظئ سطغه شغ الماضغ، وترضئ سطى الضراعغئ والسقم طع (إجرائغض)". وصالئ 
طعغرغظغ إن المراجسئ جغةرغعا طسعث أبتاث طسارف به دولغا وطساصض، بعثف الئتث شغ اتامال وجعد 

تترغخ سطى السظش والضراعغئ، وسثم تطئغئ طساغغر الغعظسضع لطسقم والاساطح شغ الاسطغط"."
: رغط اظخغاع السططئ الفطسطغظغئ فواطر أطرغضا واقتتاد افوروبغ بثخعص إتثاث تشغغرات 
سطى المظاعب الثراجغئ، والاغ ضان آخرعا الاشغغرات الاثطغرغئ الاغ أجرتعا سام ٢٠١٦، تغث تدمظئ 
دغظ  "اإلجقم  سئارة  وتثف  افول،  لطخش  افول  الفخض  ضااب  طظ  والظخر  الفاتتئ  جعرتغ  تثف 
التص" طظ ضااب الاربغئ اإلجقطغئ لطخش الباظغ شغ طسرض التثغث سظ جعرة الضاشرون واجائثلئ 
السربغئ  الطشئ  ضااب  شغ  صائث"  "ذضاء  بثرس  واجائثل  افخظام"،  غسئث  طظ  عع  "الضاشر  سئارة  بعا 
طظ  وغغرعا  شأرة"  "ذضاء  سظعاظعا  تاشعئ  صخئ  المسطعل  اهللا  جغش  سظ  غاتثث  الثي  البالث  لطخش 
شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجُب  طظعا  والعثف  خطرعا  وأوضح  بغظعا  الاغ  الاشغغرات 
ضااب ُصثم إلى العغؤات الاربعغئ والاسطغمغئ بسظعان "المظاعب الفطسطغظغئ الةثغثة ذمٌج لمفاعغط 
اإلجقم وجطٌت فبظائظا سظ أطاعط"، ظصعل رغط ذلك ضطه إق أن تصث الضاشرغظ المساسمرغظ لط تثمث 
الاربغئ  وزارة  ذضرت  تغث  التاصثة،  الثول  لاطك  إذساظعا  شغ  تامادى  السططئ  شإن  ذلك  ورغط  ظاره. 
والاسطغط شغ بغاظعا الخادر سصإ إسقن طعغرغظغ "أن الاشغرات الاغ أتثباعا ضاظئ بحضض غاسص طع 
حعادات  وأضثته  الةعات  طظ  السثغث  إلغه  أحارت  طا  وعع  المظاعب  باطعغر  الثاخئ  الثولغئ  المساغغر 
لطثئراء الثغظ اذطسعا سطى عثه المظاعب بسث خثورعا... وأن العزارة شغ طرتطئ الئتث سظ تفاخغض 
طا غظعي اقتتاد افوروبغ الصغام به بعثا الحأن"، شإلى أي درك طظ السطماظغئ الضاشرة ترغث السططئ 

اقجاسمارغئ؟! لطثول  إرضاًء  بأبظائظا،  تظتط  أن 

صام تجب الاترغر شغ برغطاظغا باظزغط اتاةاج بسث خقة ظعر افتث صئض الماضغ شغ تثغصئ ألطاب سطغ 
لئرغطاظغا  رجمغئ  بجغارة  تسغظئ  الحغثئ  بظشقدغح  وزراء  رئغسئ  تصعم  تغث  بطظثن،  تحابض  واغئ  شغ 
ظزام  ذشغان  سطى  الدعء  اقتاةاج  شغ  الماتثبعن  جطط   .٢٠١٩ أغار/طاغع  طظ  افول  افربساء،  غعم  طظث 
العتحغ  صمسه  طبض  طظ  المحروسئ،  بتصعصه  غطالإ  ضعظه  لطحسإ  العتحغ  وصمسه  الثغمصراذغ،  تسغظئ 
لطمساسمرغظ،  وخدعسه  الئقد  ضث  الظزام  طآاطرة  الماتثبعن  ضحش  ضما  افخغرة.  الطقبغئ  لقتاةاجات 
صاض  والمسطمغظ:  اإلجقم  سطى  الترب  عغ  تسغظئ  لظزام  الاةارغئ  السقطئ  ضاظئ  وأطرغضا.  العظث  وخاخئ 
السطماء شغ طاةغض حابض حاار، وتزر تجب الاترغر وطظع الثسعة إلى التضط اإلجقطغ (الثقشئ)، وجةظ 
الروعغظةا  طسطمغ  تماغئ  شغ  والمططص  الضاطض  والفحض  الثقشئ،  إلصاطئ  الساططغظ  السغاجغغظ  الظاحطغظ 
الةرائط  ضث  سقظغئ  غاضطط  أن  الحسإ  واجإ  طظ  إظه  الماتثبعن  وصال  الضبغر.  ذلك  وغغر  وطساسثتعط، 
شاإلجقم  غرتضئعا عثا الظزام، وأن غسمطعا بق ضطض طظ أجض إصاطئ الثقشئ شغ بظشقدغح.  الئحسئ الاغ 
عغ  الظئعة  طظعاج  سطى  والثقشئ  اقجاسمارغئ.  الصعى  برابظ  طظ  الئقد  غترر  أن  سطى  الصادر  عع  وتثه 

وتثعا الاغ جارسى حآون الظاس وشصًا لقجقم، وتتمغعط طظ الئآس شغ عثه التغاة وشغ اآلخرة.

ُكتَِب  آََمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 
َ
ك ﴿يَا  وتسالى:  تئارك  اهللا  صال 

َقْبلُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكتَِب  َكَما  َياُم  الّصِ َعلَْيُكُم 
لََعلَُّكْم َيّتَُقوَن﴾. إن السصغثة اإلجقطغئ غظئبص طظعا 
شغه  الحرغسئ  تظفخض  ق  اإلظسان،  تغاة  غظزط  ظزام 
السصغثة  طظ  ظابسئ  ضطعا  الاسئثغئ،  الحسائر  سظ 
اإلجقطغئ، تثسع لسئادة اهللا العاتث الصعار وإخقص 
السئادة والطاسئ والثدعع واقجاسقم فطره وظعغه 
شرض  والخقة  شرض  الخغام  إن  سئادته،  وتسظ 
المسطط  سطى  غةإ  شــرض،  اهللا  أظــجل  بما  والتضط 
لطاسئ  الصغام  تص  بعا  لغصعم  جمغسا  سطغعا  الترص 

. اهللا وذاسئ رجعله
َياُم َكَما ُكتَِب  ّفَُها الَِّذيَن آََمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ

َ
﴿يَا ك

والخغام  َيّتَُقوَن﴾،  لََعلَُّكْم  َقْبلُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى 
جئغض لاتصغص الاصعى، وتصعى الصطعب ضفغطئ بتسظ 
والاصعى  سئادته،  وتسظ  هللا  وذاسئ  الخغام،  أداء 
روي  بعا.  واقلاجام  لاتصغصعا  المسطط  غسسى  غاغئ 
سظ سطغ بظ أبغ ذالإ ضرم اهللا وجه أظه صال: الاصعى 
والصظاسئ  بالاظجغض،  والسمض  الةطغض،  طظ  الثعف  عغ 
بالصطغض، واقجاسثاد لغعم الرتغض. وسظ سئث اهللا بظ 
شق  اهللا  غطاع  أن  صال:  أظه  سظه  اهللا  رضغ  طسسعد 
غضفر.  شق  غحضر  وأن  غظسى،  شق  غثضر  وأن  غسخى، 
صال:  أظه  سظعما  اهللا  رضغ  سئاس  بظ  اهللا  سئث  وسظ 
أن غةاعثوا شغ جئغض اهللا تص جعاده، وق تأخثعط 
شغ دغظ اهللا لعطئ قئط، وغصعطعا بالصسط ولع سطى 
أظفسعط وآبائعط وأبظائعط. شالخغام جئغض لاتصغص 
شغ  تارجمعا  والةعارح،  والصطإ  الظفج  شغ  الاصعى 
واصع التغاة السمطغئ بإصاطئ دغظ اهللا وتطئغص حرسه 
الظاس  وجائر  المسطمغظ  تغاة  حــآون  وتظزغط 

اإلجقطغئ. بالحرغسئ 
الطسام  سظ  اقطاظاع  لغج  الخغام  طظ  شالمصخعد 
الصطعب  تعصر  الاغ  الاصعى  لاتصغص  بض  والحراب، 
وتسظ  اهللا  بطاسئ  السمض  إلخقص  الظفج  وتظحط 
والسطعك  الةعارح  سمض  شغ  تزعر  الاغ  سئادته، 
تغاة  حآون  وتظزغط  التغاة،  واصع  شغ  والمساطقت 

. الظاس بضااب اهللا وجظئ رجعله
والاعبئ  الثغر  حعر  والئرضئ،  الرتمئ  حعر  رطدان 
غتاجإ  حعر  المئارك  رطدان  حعر  والمشفرة. 
تصخغر  أو  اصارشه  ذظإ  سظ  شغاعب  ظفسه  المسطط 
سطغه  دخض  طظ  خسر  افوان،  شعات  صئض  جئره  سطغه 
سظ  ربه،  وغاصغ  شغاعب  بشغره  غاسر  ولط  رطدان 
ْ َشْهُ  أبغ عرغرة صال: صال رجعل اهللا : «َقْ َجاَءُك
ْ ِصَاَمُه، ُْفَُح  ُ َض اللَُّه َعَلْ اَن، َشْهٌ ُمَاَرٌك اْفََ َ َرَم
َوُتَغلُّ   ،ِ ِ َ اْل اُب  َ ــ َأْب ِه  ِ  ُ َوُْغَل َِّة،  َ اْل اُب  َ ــ َأْب ِه  َم ِ ْ ُحِ ، َم ْ َأْلِف َشْهٍ َلٌة َخٌْ ِم ِه َلْ ِ  ، ُ ِ َا َّ ِه ال ِ

َم» رواه أتمث. َها َفَقْ ُحِ َ َخْ
اهللا  طع  سعثه  المسطط  شغه  غةثد  حعر  رطدان 
أخثعا  الاغ  والئغسئ  السعث   ، اهللا  لرجعل  وبغساه 
اهللا  رضغ  وافظخار  المعاجرغظ  طظ    اهللا  رجعل 
ططالئعن  رصابظا  شغ  طاضغئ  شإظعا  وأرضاعط.  سظعط 
اهللا  ذاسئ  طظ  تمبطه  طا  سطى  والترص  باظفغثعا، 
حرع  وتطئغص  سظه  والــثود  دغظه  وتفر  ورجعله 
اإلجقطغئ  افطئ  سطى  والتفاظ  اإلجقم،  وظحر  اهللا 
بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  باجاؤظاف  الثغظ  وإصاطئ 
تغاة  وتظزط  تتضط  الاغ  الرحغثة  اإلجقطغئ  الثولئ 

الظاس بالحرغسئ اإلجقطغئ.
السصئئ  بغسئ  شغ  افظخار  طع  ظفسه  المسطط  شغدع 
الباظغئ، وعط غصعلعن لرجعل اهللا ، شثث غا رجعل 
اهللا طا أتئئئ لك ولربك، شأجاب رجعل اهللا  بسث 
َأْن  َعَلى   ْ ُ ُِع «أَا اإلجقم  شغ  ورغإ  الصرآن  تق  أن 
...» بط صال  ْ اَءُك ْ َوَأْبَ اَءُك َ ُه ِن َن ِمْ ُع َ ْ ِني َما َت َُع ْ َت
افظخار: شما لظا غا رجعل اهللا إن ظتظ وشغظا بثلك؟ 
َُّة»... شصال افظخار: شعاهللا ق  َ صال رجعل اهللا : «اْل
ظثر عثه الئغسئ وق ظساصغطعا، وطثوا إلى رجعل اهللا 

 أغثغعط شئاغسعه.

رطدان وخطئاء الفاظئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط جقطئـ 

شعض وشغظا ظتظ ضما وشى المعاجرون وافظخار، أم 
ظتظ أعض حسارات شصط؟ عض وشغظا وبقد المسطمغظ 
خثق  شأغظ  اإلجقطغئ،  بالحرغسئ  تتضط  ق  صاذئئ 
شضغش   ، ولرجعله  هللا  السمض  وإخــقص  اإلغمان 
ق  وعع  هللا  والاعجه  والسمض  اإلغمان  خادق  غضعن 
غتضط بما أظجل اهللا وطظ غجغظ له جعء سمطه فجض 
بعجعب  المسطمعن  غعاط  ق  ضغش  غخغئعا،  دظغا 
اإلجقم  بإسادة  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  السمض 

تغا شاسق ظحطا شغ واصع التغاة السمطغئ؟!
الثطئاء  طظ  غائسعط  وطظ  التضام  عآقء  أخئح  أم 
بسعث  غعشعن  ق  إجرائغض  ضئظغ  والسطماء  والعساظ 
وق وسث وق خثق إغمان، وغحارون بآغات اهللا بمظا 
التص  وغطئسعن  وزغظاعا،  الثظغا  تطام  طظ  صطغق 
بالئاذض وغضامعن التص شغخعرون لساطئ المسطمغظ 
والاحرد  والــعــعان  ــثل  ال رغــط  بثغر  تغاتعط  أن 
والطشغان، وإصخاء حرع اهللا سظ تظزغط حآون تغاة 
الثي  والظضث  والاحرذم  الفرصئ  ورغط  المسطمغظ، 

غطش تغاة المسطمغظ.
قاً لَِما َمَعُكْم َوَال  نَْزلُْت ُمَصّدِ

َ
صال تسالى: ﴿َوآَِمُنوا بَِما أ

َقلِيالً  َعَمناً  بِآَيَاتِي  تَْشَتُروا  َوَال  بِِه  َكافٍِر  َل  ّوَ
َ
أ تَُكونُوا 

َوإِيَّاَي َفاّيَُقوِن  َوَال تَلْبُِسوا الَْحّقَ بِالَْباِطِل َوتَْكُتُموا 
ْغُتْم َيْعلَُموَن﴾، وصال: ﴿إِّنَ الَِّذيَن يَْكُتُموَن َما 

َ
الَْحّقَ َوأ

ولَئَِك 
ُ
أ َقلِيالً  ُ ِمَن الِْكَتاِب َويَْشَتُروَن بِِه َعَمناً  نَْزَل اّبَ

َ
أ

 ُ اّبَ يَُكلُِّمُهُم  َوَال  الّنَاَر  إِّالَ  ُنُطونِِهْم  فِي  ُكلُوَن 
ْ
يَأ َما 

ولَئَِك 
ُ
أ   لِيٌم 

َ
أ َعَذاٌب  َولَُهْم  يَُزّكِيِهْم  َوَال  الِْقَياَمِة  يَْوَم 

َفَما  َاللََة بِالُْهَدى َوالَْعَذاَب بِالَْمْغِفَرةِ  الَِّذيَن اْشَتَرُوا الّضَ
ْصَبَرُهْم َعلَى الّنَارِ﴾.

َ
أ

بثخعص  ولــغــج  الطفر  بسمعم  عظا  والــســئــرة 
غععد  تال  تخش  الضرغمئ  اآلغات  عثه  شإن  السئإ 
سطى  الــســثاب  وأحــث  الثاتمئ  بسعء  وتاعسثعط 
أشسالعط وتعبغثعط وذطعط سطى جعء سمطعط، شصث 
ضاظعا غثسعن إلى الثغر وق غسمطعظه، وغثسعن الظاس 
إلى العثى وق غائسعظه، شضض طظ غسمض سمطعط طظ 
السثاب  طظ  سطغعط  جرى  طا  سطغه  غةري  المسطمغظ 
الثي  الفاظئ  خطئاء  عط  وعآقء  والعسغث،  والعسث 
تصرض حفاععط بمصارغخ طظ الظار، َسْظ َأَظِج ْبِظ 
َلَة  َلْ  ُ «َرَأْي َغُصعُل:    اهللاَِّ  َرُجعَل  َجِمْسُئ  َصاَل:  َطاِلٍك 
َناٍر،   ْ ِم  َ َقاِر َ ِ  ْ ِشَفاُهُه ُض  ُتْقَ ِرَجاًال  ِبي   َ َ ُأْسِ ي ِ َ الَّ ِ ََاُء ُأمَّ ُل؟ َفَقاَل: ُخ ِ َالِء َا ِجْ ْ َهُ : َم ُ َن َفُقْل ُل َيْ  ْ َوُه  ، ْ ُه َ َأْنُف َن  ْ َ ْ َوَ  ، ِّ ِاْلِ الَّاَس  وَن  َْأُم

َن». ْعِقُل َاَب َأَفَال َ ِ اْل
اهللا  رجعل  رآعط  الثغظ  الفاظئ  خطئاء  عط  عآقء 
حفاععط  تصرض  أظاس  والمسراج،  اإلجراء  لغطئ   
غئررون  الثغظ  الفاظئ  خطئاء  الظار،  طظ  بمصارغخ 
خثطئ  اهللا  دغظ  غةسطعن  الثغظ  ظطمه،  ظالط  لضض 
تظدئط  الظاس  أعــعاء  غةسطعن  وق  الئحر  فعــعاء 
غةسطعا  أن  غتاولعن  الثغظ  عط  وعآقء  اهللا  بحرع 

لطظاس تةئ شغ أن غاتططعا طظ طظعب اهللا.
َسْظ ُأَجاَطَئ ْبِظ َزْغٍث َصاَل: َجِمْسُئ َرُجعَل اهللاَِّ  َغُصعُل: 
 ُ ِل َ َفَْ الَّاِر،  ِفي  ْلَقى  َفُ َاَمِة  ِ اْل َم  ْ َي ُجِل  ِالَّ اُء  َ ُع «ُ َْفَ َ َحاُه،  ِبَ اُر  َ ِ اْل وُر  َيــُ ا  َ َ ِبَها  وُر  ُ َفَ َما َأْقَاُُه،  ُفَالُن،  َا  َلُه:  َن  ُل ُق َ َ َلُه  َن  ُع ِ َ ْ َ َ الَّاِر  َأْهُل  ؟، َلُه  ِ َ ْ ُ اْل  ِ َع َهى  َوَتْ وِف  ْعُ َ ِاْل َتْأُمُ   ْ ُ َت  ْ َأَل ؟  َ ِ َلِق َع َوَأْنَهى  ِه،  آِت َوَال  وِف  ْعُ َ ِاْل آُمُ   ُ ْ ُ َبَلى،  َقاَل: 

ِ َوَال َأْنَِهي». َ ْ ُ اْل
وأن  أظئ  إق  إله  ق  اهللا  أظئ  أظك  ظحعث  إظا  الطعط   
خغام  سطى  أسظا  الطعط   ، ورجعلك  سئثك  طتمثًا 
رطدان وصغاطه وتصئطه طظا، إظك أظئ الاعاب الضرغط، 
إلغك  وظاعب  وظساعثغك  ظساشفرك  إظــا  الطعط 
الةظئ  ظسألك  إظا  الطعط  سطغك،  وظاعضض  بك  وظآطظ 
وطا صرب إلغعا طظ صعل أو سمض، وظسعذ بك طظ الظار 
وطا صرب إلغعا طظ صعل أو سمض، الطعط أساص رصابظا 
طظ  وأزواجظا  وبظاتظا  وأبظائظا  وأطعاتظا  آبائظا  ورصاب 

 الظار، والتمث هللا رب السالمغظ

دققت الاخسغث افطرغضغ ضث إغران
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

لطظزر  قشائ  سسضرغئ  تسجغجات  طآخرًا  أطرغضا  أرجطئ 
وصاذشات  ذائرات  تاططئ  تدّمظئ  الثطغب  طظطصئ  إلى 
وذائرات  باترغعت،  وخعارغت  (بغ-٥٢)  ذراز  طظ 
وشغ  لطصعة،  واضح  اجاسراض  شغ  طثاطفئ،  وأجطتئ 
تعثغثات  بعجعد  طاجاغثة  أطرغضغئ  ادساءات  ظض 
المظطصئ،  شغ  افطرغضغئ  والمخالح  لطصعات  إغراظغئ 
الشرب،  سطى  إغران  خطعرة  سظ  أتادغث  ظض  وشغ 
بأّظعا  وتخعغرعا  السسضرغئ،  صثراتعا  تظاطغ  وسظ 
وشرض  الثطغب،  طظطصئ  اباقع  ُترغث  صعغئ  دولئ 

سطغعا. عغمظاعا 
سظارغئ  تخرغتات  إغران  سظ  تخثر  المصابض  وشغ 
صعة  سظ  تاتثث  وجغاجغغظ  سسضرغغظ  لمسآولغظ 
إغران الةئارة، وسظ صثرتعا الرعغئئ سطى إزالئ ضغان 
الثطغب  أطظ  تصعغخ  سطى  الثارصئ  وصثرتعا  غععد، 

شغ تال تسرضعا في اساثاء.
افطرغضغئ  تاغمج  ظغعغعرك  لختغفئ  تصرغِر  شغ  وجاء 
 ١٢٠ طظ  أضبر  إرجال  سطى  افطرغضغئ  اإلدارة  سجم 
اجاسثادات  ضمظ  المظطصئ  إلى  أطرغضغ  جظثي  ألش 
أطرغضغئ شغ المظطصئ تتسئا في (شسض إغراظغ) ُغعّثد 
شغما  الثئر  ظفغ  تّط  ضان  وإن  افطرغضغئ،  المخالح 

بسث رجمغًا.
وأوجث عثا التحث افطرغضغ تعترًا بالشًا شغ المظطصئ، 
وأحشطعا سظ بتث صداغا أضبر أعمغئ، ضما وأّدى إلى 
بروز تثمغظات ضبغرة بثخعص إطضاظغئ صغام أطرغضا 

بدرب إغران ضربئ جرغسئ طعجسئ.
جثغثة  لغسئ  إغران  حغطظئ  شغ  الطرغصئ  عثه  إّن 
تراطإ  وإدارة  الماساصئئ،  افطرغضغئ  اإلدارات  سطى 
لغسئ عغ افولى شغ جطعك عثا الطرغص، وإن ضاظئ 
قباجاز  الثئغث  الثور  عثا  لسإ  شغ  شسالغئ  افضبر 
دشع  صاسثة  سطى  طسعا  والاساطض  افخرى،  الثول 
لاصعم  إغران  حغطظئ  شااط  التماغئ،  طصابض  افطعال 

بعثا الثور الثئغث ضما عع طرجعم.
وطظث طةغء تراطإ إلى التضط لط غضاِش باقظستاب 
طظ اقتفاق الظعوي طع إغران، بض اتثث صرارًا بفرض 
وضثلك  إغران،  سطى  حثغثة  أطرغضغئ  سصعبات  تجطئ 
تاساطض  الاغ  والحرضات  الثول  سطى  سصعبات  شرض 
لط  الاغ  افوروبغئ  والحرضات  الثول  جغما  ق  طسعا، 

تطاجم باظفغث تطك السصعبات.
وطظ ظاتغئ ظزرغئ رشدئ أوروبا السصعبات افطرغضغئ 
سطى إغران، شصث خثر بغان طحارك لطثول افوروبغئ 
طفعضغئ  رئغسئ  طعغغرغظغ  شغثرغضا  لسان  سطى 

افطرغضغئ  السصعبات  شغه  غرشخ  افوروبغ  اقتتاد 
لطعاصع  ُطظاجإ  تض  بإغةاد  وُغطالإ  وتفخغًق،  جمطئ 
السغاجغ الةثغث الثي أشرزته سصعبات أطرغضا، والاغ 
ق  جعئ  طظ  شعغ  حثغث،  بترجٍ  طسعا  أوروبا  حسرت 
تساطغع دشع السصعبات افطرغضغئ سظ حرضاتعا، وطظ 
بمخالتعا  الادتغئ  تساطغع  ق  شعغ  باظغئ  جعٍئ 

الضئغرة داخض إغران.
العاصع  شغ  عغ  طا  افطرغضغئ  السصعبات  ضاظئ  لثلك 
إغران،  ضّث  ولغسئ  افوروبغغظ  ضّث  سصعبات  جعى 
طظث  السصعبات  عثه  طبض  سطى  اساادت  إغران  فّن 
أربسغظ ساطًا، وُربما بفدض تطك السصعبات اجاطاسئ 
شغ  الخظاسغئ  صثراتعا  طظ  حغؤا  ُتطّعر  أْن  إغران 
سطى  واقساماد  واقصاخادغئ،  السسضرغئ  المةاقت 
ظفسعا بحضٍض أشدض طظ الثول افخرى غغر المساصئئ.

وعظاك دقلئ أخرى ُغمضظ شعمعا طظ عثا الاخسغث 
وسثدًا  السسعدغئ  أّن  وعغ  إغران،  ضث  افطرغضغ 
وتتئ   - طآخرًا  واشصئ  افخرى  الثطغةغئ  الثول  طظ 
أطرغضا  ذطإ  سطى   - اإلغراظغئ  الفّجاسئ  عثه  ذرغسئ 
الثطغب،  طغاه  شغ  السسضرغئ  صعاتعا  اظاحار  بإسادة 
لصظاة  طخادر  ظصطئ  شصث  خطغةغئ،  دول  أراضغ  وسطى 
سطى  بظاء  جاءت  عثه  اقظاحار  إسادة  أّن  الةجغرة 
الثطغةغئ،  والثول  واحظطظ  بغظ  بظائغئ  اتفاصات 
ُسصث  اجاماسًا  أن  أطرغضغئ  إسقم  وجائض  وذضرت 
الئترغئ  لطصعات  المرضجغئ  الصغادة  طصر  شغ  طآخرًا 
الئترغئ  الصعات  رؤجاء  ضّط  الئترغظ،  شغ  افطرغضغئ 
افطرغضغئ، وضئار الصادة السسضرغغظ شغ دول طةطج 
الاساون الثطغةغ، وأضث اقجاماع سطى وجعد الاساون 
المقتئ  واجاصرار  أطظ  بدمان  المائادل  واقلاجام 
بغظ  السسضري  الاعتر  تثة  تجاغث  طع  خاخئ  الئترغئ 

إغران وأطرغضا.
ضرب  طظ  السصعبات  باطك  أطرغضا  تامّضظ  وبثلك 
وتسسى  إغران،  شغ  افوروبغئ  المظاشسئ  المخالح 
الثطغب  طظطصئ  شغ  صعاتعا  تمعضع  إلسادة  ضثلك 
بروات  اجاظجاف  شغ  أغدًا  وتسامر  أشدض،  بطرغصئ 
سظعا  والثشاع  تماغاعا،  بتةئ  الثطغب  دول  وأطعال 
تسمض  ظفسه  العصئ  وشغ  اإلغراظغئ،  الثولئ  خطر  طظ 
عثه السصعبات سطى حغطظئ إغران، واسائارعا الثولئ 
المصابض  وشغ  السربغئ،  الثول  طساداة  شغ  افولى 
ُغسائر ضغان غععد دولئ طسالمئ طططعب طظ الثول 
الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ الاخالح طسعا والاطئغع 

 طسعا شغ أجرع وصئ طمضظ

َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾ َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى َح ْ َ َعنَك ا ﴿َولَن تَْر

حزب التحرير في بريطانيا
وقفة احتجاج ضد حسينة لطغيانها وحربها على اإلسالم

أغعا المسطمعن: إن تضاطظا صث ألصعا بالصرآن والسظئ وراء ظععرعط، وصث صسمعا بقدظا وبرواتظا، وأجطمعظا 
شعع  طظعط،  بثق  خطغفئ  وظئاغع  طظعط  لظاثطص  الةاد  السمض  الضرغط  الحعر  عثا  شغ  سطغظا  لثلك  فسثائظا؛ 
سطغظا  شسغظطئص  التضام  عآقء  سظ  وجضاظا  صئطظا  وإذا  الضرغط.  رطدان  حعر  شغ  شغه  ظصعم  شرض  أعط 
فهاء؟ قال:  فهاء، قال: وما إمارة ال ة أعاذك هللا م إمارة ال ع ب ُع ا  » : تغظعا تثغث المخطفى
وأعانه  به  قه  وص ه  عل دخل  ف  ي،  ن  وال  يي  به ون  ق ال  ع  م  ن  ن اء  أم
قه  ول  ه  عل خل  ي ل  وم  ضي،  ح على  دون  ي وال  ه  م ول  ي  م ا  ل فأول  ه  ل على 
ضي»  أغعا المسطمعن: شغ حعر  دون على ح ه وس ي وأنا م ه فأول م ل ه على  ع به ول 
رطدان المئارك تخفث الحغاذغظ وتفاح أبعاب الةظئ وتشطص أبعاب الظار، وعا صث لئغظا ظثاء ربظا شأجرسظا 
دولئ  إلصاطئ  السمض  سطغظا  شرض  تغث  اإلغمان  طصادى  ضاطض  ظطئغ  أشق  واتاسابا.  إغماظا  رطدان  لخغام 
َشَجَر  فِيَما  ُموَك  حُيَكِّ  َ َّ َح يُْؤِمُنوَن  الَ  َوَربَِّك  ﴿َفالَ  غصعل:  وتسالى  جئتاظه  شاهللا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الثقشئ 

تَْسلِيماً﴾. َويَُسلُِّمواْ  َقَضْيَت  ا  مَّ مِّ َحرَجاً  نُفِسِهْم 
َ
أ يِف  جَيُِدواْ  الَ  ُعمَّ  بَيَْنُهْم 

أهم فرض نقوم فيه في شهر رمضان الكريم


