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بصطط: افجااذ خالث جسغث*

رجإ   ٩ البقباء،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
ذفغش":  شغه "باخرف  جاء  خئرا  ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٢٧م) 
ظاخر  المشربغ  والاساون  الثارجغئ  الحآون  وزغر  "زار 
بعرغطئ برشصئ وشث دبطعطاجغ طشربغ المسةث افصخى 
المئارك، واذطع سطى اظاعاضات ضغان غععد شغ طثغظئ 
الصثس وافصخى. واجاصئض العزغر بعرغطئ شغ المسةث 
افصخى الحغت سجام الثطغإ طثغر سام دائرة افوصاف 
ووزغر  المئارك،  افصخى  المسةث  وحآون  اإلجقطغئ 
حآون الصثس وطتاشزعا المعظثس سثظان التسغظغ، 
والحغت سمر الضسعاظغ طثغر المسةث افصخى. واجاعض 
بجغارة  الفطسطغظغئ،  لفراضغ  زغارته  بعرغطئ  العزغر 
طثغظئ الصثس والمسةث افصخى المئارك، وإلى ذلك 
وتعخغئ  تعجغعات  "إن  ختفغئ:  تخرغتات  شغ  صال 
المطك طتمث السادس عغ أن تئثأ الجغارة طظ الصثس 
خخعخا،  والمصثجغغظ  سمعطا  لطفطسطغظغغظ  ضثسط 
ولطعصعف سطى آخر المساةثات شغ المثغظئ، والصثس 
ججء طظا جمغسا ضسرب وطسطمغظ، وخسعبئ الزروف شغ 
طثغظئ الصثس ق تسظغ اقجاسقم." طظ جاظئه رتإ 
الحغت سجام الثطغإ بالعزغر بعرغطئ والعشث المراشص 
طآضثا سطى طثى أعمغئ عثه الجغارة الاارغثغئ ضعظعا 
افصخى  لطمسةث  طشربغ  خارجغئ  لعزغر  زغارة  أول 
لجغارة  السربغئ  الثول  وزراء  ضاشئ  داسغا  المئارك، 
اهللا  سئث  المطك  جقلئ  ووخاغئ  رساغئ  تتئ  المسةث 
طظ  الجغارات  عثه  تتمطه  لما  التسغظ،  ابظ  الباظغ 
رجائض تأضغث سطى إجقطغئ وسروبئ المسةث ورجائض 
دسط لطمسةث ولمثغظئ الصثس ضاشئ، وأذطسه الحغت 
الثطغإ سطى اقظاعاضات شغ افصخى والصثس وسطى 
طحارغع اإلسمار العاحمغئ شغ المسةث. طظ جاظئه أضث 
الجغارة  أعمغئ  سطى  التسغظغ  سثظان  الصثس  طتاشر 
تمر  الاغ  الخسئئ  افوضاع  ظض  شغ  الصثس  لمثغظئ 
بعا المثغظئ، طحثدا سطى أعمغئ زغارة طثغظئ الصثس 
طظ صئض السرب والمسطمغظ. وزار العزغر المشربغ الئغئ 
المشربغ (المرضج البصاشغ المشربغ) شغ الئطثة الصثغمئ، 
وضان شغ اجاصئاله المثغر السام المساسث لعضالئ بغئ 
الصثس  طال  بغئ  وضالئ  وطظثوب  سئاس،  رضا  المال 

الحرغش شغ طثغظئ الصثس سئث الرتغط بربر".
والاساون  الثارجغئ  الحآون  وزغر  جأل  عق    :
المشربغ ظاخر بعرغطئ الثي غثسع إلى سثم اقجاسقم، 
عق  والمسطمغظ،  السرب  طظ  ججء  الصثس  أن  وغسائر 
جأل ظفسه بأن زغارته لطصثس تتئ تراب ضغان غععد 
الشاخإ لطصثس وأصخاعا ولفرض المئارضئ شطسطغظ، 
عض ضاظئ لااط بثون إذن طظ ضغان غععد ووجعد سقصات 
وذغثة وذئغسغئ لمطغضه وطمطضاه طسه؟! طا غسظغ أن 
تضام المشرب عط تالعط ضتال جمغع تضام المسطمغظ 
صث جطمعا باتاقل الصثس وشطسطغظ طظ صئض غععد 
واسارشعا بضغاظعط المست جعرا أو جرا طظث أطث بسغث، 
ولع ضاظعا خادصغظ شغ زسمعط أن الصثس عغ ججء طظ 
السرب والمسطمغظ - وعغ ضثلك رغط أظعشعط - شطماذا 
ق غترضعن جغعحعط الةرارة لاترغر الصثس المئارضئ 
بثق طظ زغارتعا تتئ تراب اقتاقل وبإذظه؟! إق أظعط 
جئظاء صث ألفعا الثلئ والمعاظئ، خعظئ شرذعا بالصثس 
وبضض شطسطغظ، سمقء غظفثون جغاجات أجغادعط شغ 
الثول اقجاسمارغئ. أطا الصثس شعغ برغؤئ طظعط وطظ 
خظغسعط، وصث ضفرت بعط عغ وأعطعا المثطخعن وبثا 
بغظعط وبغظعط السثاوة والئشداء أبثا، وعا عغ تاحعف 
ولغج  المتررغظ،  المةاعثغظ  جغعش  إلى  وتاحعق 
إلى تبالئ طظ الثعظئ المطئسغظ والسمقء الماثاذلغظ 

الثغظ رضظعا إلى الزالمغظ.

إن الغمظ الاغ وخفعا رجعل اهللا  بئطث اإلغمان 
خادصغظ  طآطظغظ  رجال  طظ  تثطع  ق  والتضمئ 
طثطخغظ جغصفعن بالمرخاد فولؤك الثغظ غرضظعن 
لطضفار المساسمرغظ... وجغسغثون الغمظ بإذن اهللا 
دار إجقم تسازض براغئ اإلجقم شغ خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة تسغث لعا السجة شاضعن ضما صال 
 شغما أورده الئثاري شغ ختغته َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة 

 : َِّرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه َسْظ الظَِّئغ
ًا،  ُ ُقُل ْ َأَرقُّ َأْفِئَدًة َوَأْلَ ِ ُه َ ْ َأْهُل اْلَ «َأَتاُك

اِنٌَة». َ ُةَ  َ ْ ِ اٍن َواْل َ اُنَ  َ اإلِْ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  شاجسئ الشعذئ اجامرار الاماغج تاى غزعر 

   شسطاط اإلغمان...٢
- ذرد طؤات الثبطعطاجغغظ شغ "ترب باردة" جثغثة بسث 

   اظاثاب بعتغظ رئغسا لروجغا ...٢
- تجب الاترغر طاٍض شغ دربه ق غُدرُّه طظ خثله وق طظ 
   اشارى سطغه تاى غفدغ إلى طعسعد اهللا: خقشئ راحثة 

   سطى طظعاج الظئعة ...٣
- زغارة رئغج ضعرغا الحمالغئ لطخغظ وسقصاعا 

   بطصائه تراطإ!  ...٤
- دروس شغ الضراطئ... شغ ذضرى طسرضئ الضراطئ ...٤
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غاسطص بتثث  لط غسث البقبعن طظ آذار/طارس غعطاً 
سطى  غعطغاً  تةري  الاغ  افتثاث  جطسطئ  شغ  طسغظ 
أعض  بتص  غععد  إجرام  سطى  حاعثة  شطسطغظ  أرض 
شطسطغظ، لط غسث عثا الغعم والثي أذطص سطغه غعم 
التالغئ  الزروف  ظض  شغ  خاخئ  سادغاً  غعطاً  افرض 
الاغ تتغط بصدغئ شطسطغظ ضما غتغط تئض المعت 

بافسظاق المسطصئ سطى طظخئ اإلسثام.
غجة  أعض  طظ  جتاشض  اظططصئ  الماضغ  الةمسئ  غعم 
لطمحارضئ شغ طسغرات السعدة تثشسعط روح الظدال 
والسطاء والادتغئ غغر المتثودة، لغبئاعا أظعط خمام 
افطان ضث ضض أحضال الاخفغئ والافرغط بصدغاعط 
اإلصطغمغئ  افدوات  وسئر  الثولغئ  الاترضات  بتسإ 
والمتطغئ، وعط شغ ضض تترضاتعط وشسالغاتعط غبئاعن 
المرة تطع المرة أن صدغئ شطسطغظ عغ صدغئ إجقطغئ 
باطاغاز، بض عغ طظ أسزط صداغا المسطمغظ، رغط ضض 

طا غمارس سطغعا طظ الادطغض والاجغغش.
لعط،  المسغرات  شغ  المحارضغظ  جطمغئ  تحفع  لط 
لاتخث  التحعد  سطى  غععد  رخاخات  شاظعالئ 
سحرات الحعثاء، وطؤات الةرتى شغ جرغمئ دطعغئ 
غععد  جرائط  جةض  شغ  تسةض  الةئغظ  لعا  غظثى 
المسطمغظ  تضام  وصش  بغظما  شطسطغظ،  أعض  بتص 
غافرجعن، ورشسا لطساإ شصث اجاظضر بسدعط ضما شسض 
الةمغع  غثرك  تغظ  شغ  وترضغا،  وافردن  طخر  تضام 
أعض  تخار  شغ  أجاس  رضظ  عع  المخري  الظزام  أن 
افردن  ظزام  وضثلك  سطغعط،  والادغغص  غجة  صطاع 
غععد،  أطظ  سطى  المتاشزئ  شغ  جعثًا  غثخر  ق  الثي 
جعشاء  باخرغتات  غاسار  الثي  الارضغ  الظزام  أطا 
رظاظئ بغظما تفدته تترضاته سطى افرض، شصث ُضحش 
أخغرًا أظه ضاظئ عظاك طساعٍ لارضغا شغ ٢٠٠٧ طظ أجض 
إصظاع ترضئ تماس لقساراف بضغان غععد، وتصه شغ 
العجعد، واقظثراط شغ سمطغئ جغاجغئ تةسض تماس 
أطا  التخار،  أجئاب  ضض  سظعا  وترشع  دولغاً،  طصئعلئ 
تترضات الضعغئ لثى طةطج افطظ شغ طتاولئ إلداظئ 
ضغان غععد وشحض ذلك سئر الدشعط افطرغضغئ شصث 
عع  فطاظا  افجاس  السثو  بأن  طبئئ  عع  طا  أبئائ 

أطرغضا وأظعا تتمغ ربغئعا ضغان غععد.
إن طظ أضئر السصئات شغ ذرغص تض صدغئ شطسطغظ، 
وذظغئ  صدغئ  اسائارعا  عع  أعطعا،  طساظاة  وإظعاء 
جسث  سظ  وجطثعا  وتثعط،  شطسطغظ  أعض  تثص 
سظعا،  المسآولغئ  طظ  افطئ  وإسفاء  اإلجقطغئ،  افطئ 
وتخر دورعا شغ إذار المساسثات المالغئ والمسعظات 
اإلظساظغئ ق بعخفعا خاتئئ الصدغئ، غصع سطى ساتصعا 
شرض تترغر شطسطغظ واجاؤخال ضغان غععد واجابابه 

طظ شعق افرض المئارضئ ضظئائ خئغبئ!
وشغ عثا اإلذار غتاول بسخ ضغصغ افشص، وطسعط 
بالشرب  والمرتئطعن  (العذظغئ)،  بمفععم  المدطَّطعن 
أطض  ق  بأن  الظاس  غصظسعا  أن  وطحارغسه،  وأجظثاته 
وسطغظا  اجاظعاضعا،  طظ  جثوى  وق  افطئ،  تترك  طظ 
طبض  جطثك  طا "تك  وأظه  بأغثغظا"،  الحعك  أن "ظثطع 
ظفرك"، والسآال لعآقء جمغساً ألغسئ الةراح الظازشئ 
شغ بقد المسطمغظ وطظعا شطسطغظ ظاغةئ لعثم دولئ 
وطاذا  ١٩٢٤م؟!  آذار/طراس  طظ  البالث  شغ  اإلجقم 
خظسئ (العذظغئ) شغظا جعى أظعا أبثظئ جراتظا وطجصئ 
باتفاصغئ  المامبطئ  المساسمر  إرادة  وضرجئ  أحقءظا 
جاغضج بغضع؟ وطاذا أظةج (العذظغعن) شغ بقدظا جعى 
اجاصققت  شغعا  افجظئغ  باقجاسمار  اجائثلعا  أظعط 
طجغفئ؟ ورضعا بأن غطسئعا دور الظعاذغر لمخالح ذلك 
افجظئغ باخاقف أجمائه وطسمغاته؟ ألط غخثق شغظا 
الصعل الحائع "أضطئ غعم أضض البعر افبغخ" شسمتظا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اقظاثابات  شغ  اقصاراع  الماضغ  افربساء  طساء  اظاعى 
الرئاجغئ المخرغئ الاغ خاضعا طرحتان عما سئث الفااح 
السغسغ وطعجى طخطفى طعجى رئغج تجب الشث، 
والثي جرى سطى طثار بقبئ أغام ضاظئ ظاغةاعا طتسعطئ 
تط  تغث  المظاشسئ؛  اظسثام  ظض  شغ  السغسغ،  لخالح 
اساصال ضض المظاشسغظ تصرغئا وآخرعط جاطغ سظان رئغج 
افرضان المخري افجئص وأتث رجال أطرغضا شغ طخر، 
وتاى عثا المظاشج العتغث الثي ُجمح له بالارحح، أسطظ 
طعاصع  ظحرتعط  طعصش  طظ  أضبر  شغ  لطسغسغ  تأغغثه 
الاعاخض اإللضاروظغ، وجط سجوف ططتعظ سظ الاخعغئ 
طظ جاظإ أعض طخر، رغط الدشعط المادغئ والمسظعغئ 
ولع  الطةان  شغ  والعجعد  لطمحارضئ  لعا  تسرضعا  الاغ 
تاى إلبطال افخعات تاى غزعر السغسغ لطسالط أن له 
ظعغرًا حسئغاً وأظه اجاطاع إلةام أعض طخر وإسادتعط 
إلى طا صئض بعرة غظاغر، تغث لةأ الظزام المخري إلى 
وجائض اإلجئار والارعغإ وضثا الارغغإ لثشع أعض طخر 

لطمحارضئ شغ اقظاثابات...
شئتسإ طا ظصطه طعصع سربغ ٢١ اقبظغظ ٢٠١٨/٣/٢٦ غصعل 
عثه  شغ  السغسغ  أطام  افضئر  الاتثي  إن  طراصئعن 
اقظاثابات عع تخعغئ أضئر سثد طمضظ شغ اقظاثابات، 
وطعاجعئ دسعات المسارضئ لمصاذسئ الاخعغئ وسجوف 
ظاغةاعا  اظاثابات  شغ  المحارضئ  سظ  الظاس  غالئغئ 
طعظفعن  وصال  السغسغ،  لخالح  جطفا  طتسعطئ 
تضعطغعن إن تسطغمات، بسدعا طضاعب وأغطئعا حفعي، 
المآجسات  لةمغع  خثرت  أطظغئ  جعات  طظ  جاءت 
شغ  لطمحارضئ  المعظفغظ  تحث  بدرورة  التضعطغئ 

طعاصع  سطى  ظحطاء  وتثاول  ذرغصئ،  بأي  اقظاثابات 
بمظطصئ  إداري  صرار  طظ  خعرة  اإللضاروظغ  الاعاخض 
طظ  تسطغمات  تادمظ  الاسطغمغئ  افزعرغئ  الصطغعبغئ 
طثغر المظطصئ لةمغع المسطمغظ والمعظفغظ بالمحارضئ 
شغ اقظاثابات بحضض إجئاري وسثم الاساطح طططصا طع 
أي طماظع سظ الاخعغئ، ووخض افطر إلى تث ططالئئ 
ختغفئ "خعت افطئ"، المآغثة لطظزام شغ تصرغر لعا 
افتث، بإظعار السخا الشطغزئ لمظ أجماعط "أعض الحر 
وأعض السطئغئ" طظ الحسإ، وإجئار الظاس سطى المحارضئ 
شغ اقظاثابات سئر تطئغص الصاظعن وتعصغع سصعبئ التئج 
سطى المماظسغظ سظ الاخعغئ، وبتسإ تصارغر ختفغئ، 
الثغرغئ  الةمسغات  لةمغع  تسطغمات  افطظ  أخثر  شصث 
شغ  بمحارضاعط  لطفصراء  المادغئ  طساسثاتعا  بربط 
اقظاثابات طع تعشغر تاشقت لظصطعط إلى الطةان والاأضث 
طظ إدقئعط بأخعاتعط، طع تعثغث الةمسغات المماظسئ 
سظ تظفغث عثا الصرار بعصش ظحاذعا، ضما اطاث افطر إلى 
المخاظع والحرضات الممطعضئ لرجال أسمال طظ طآغثي 
الظزام طمظ أجئروا الساططغظ سطى الثعاب بحضض جماسغ 
إلى الطةان شغ تاشقت السمض، وتعثغث المثالفغظ بإبقغ 
أجمائعط لفطظ العذظغ، وشغ طتاشزئ الئتغرة بتسإ 
وضالئ روغارز صالئ المتاشزئ ظادغئ سئثه لصظاة المتعر 
الاطفجغعظغئ غعم اقبظغظ "المرضج إلطغ عاضعن أخعاته 
طاصثطئ عظسمض لعط طغاه، عظسمض لعط خرف، وعظسمض 
لعط ضعرباء. جظضاشأ الظاس إلطغ ذطسئ بضبرة وضباشئ، 
عثا بثقف إخثار السثغث طظ الفااوى لسطماء وحغعخ 
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القدس بحاجة إلى األسود 
المحررين وليس إلى النعاج 

غاصبيها مع  المطبعين 

حعثت جاتئ طضاإ تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان 
غعم الةمسئ ١٢ رجإ ١٤٣٩عـ، المعاشص ٢٠١٨/٣/٣٠م 
سظث الساسئ الرابسئ سخًرا إصاطئ طعرجان أحئال الثقشئ 
الباظغ؛ تغث ردد افحئال أحساًرا تثضر افطئ بمةثعا 
وسجتعا شضاظئ ظخعًخا طئارضئ أوصثت جثوة اإلغمان 
شغ صطعب التدعر، بط صثم افحئال افحاوس ضطمات 
الثقشئ  إلى  الطرغص  بإضاءة  شغعا  غطالئعن  ظعر  طظ 
بعجعب  لطتدعر  وتسئؤئ  تعغؤئ  ضطماتعط  شةاءت 
تفاسض  الظئعة.  طظعاج  سطى  خقشئ  إلسادتعا  المسارسئ 

التدعر طع افحئال بالاعطغض والاضئغر وعط غثرشعن دطعع الفرح واقشاثار بعآقء افحئال الثغظ غسغرون سطى 
خطا الرسغض افول طظ الختابئ والسادة والصادة. وأخغرًا أسطغئ الفرخئ لضض طظ افجااذ/ سئث اهللا سئث الرتمظ – 
سدع طةطج العقغئ، وافجااذ/ ظاخر رضا – رئغج لةظئ اقتخاقت، وافجااذ/ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، تغث أبظى الةمغع سطى المعرجان وروح افحئال الظدالغئ وأبر ذلك شغ 

ظعدئ افطئ شضاظئ ضطماتعط اطاثاًدا لثطاب افحئال.

حزب التحرير/ والية السودان
أشبال الخالفة يذكرون األمة بوجوب إعادتها على منهاج النبوة
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صال رئغج طظزمئ افطط الماتثة، أظطعظغع غعتغرغح، 
شغ ٢٩ آذار/طارس، بسث إسقن أطرغضا أظعا جاطرد ٦٠ 
الروجغئ   - افطرغضغئ  السقصات  إن  روجًغا،  دبطعطاجًغا 
إبان  ظسغحه  ضظا  طا  ضئغر  تث  إلى  "تحئه  الماثععرة 
الطرد  سمطغات  بأن  الجسط  تط  وصث  الئاردة".  الترب 
ضاظئ ردًا سطى سمطغئ الاسمط الاغ تخطئ شغ برغطاظغا 
آذار/طارس  طظ  الرابع  شغ  جضرغئال  وغعلغا  لسغرجغ 
باجاثثام طادة افسخاب السسضرغئ الروجغئ المسماة 
عغ  روجغا  إن  برغطاظغا  صالئ  تغث  "ظعشغاحعك"، 
المسآولئ سظ ذلك وألصئ بالطعم سطغعا. وصال السفغر 
الروجغ شغ أطرغضا، أظاتعلغ أظاعظعف، إن اقدساء باعرط 

روجغا لط غضظ طظطصًغا: "لصث أطدى خمج جظعات شغ 
السةظ الروجغ... لماذا سطغظا اقظاصام؟" وسطى الرغط طظ 
اإلظضار الروجغ، شإن حغؤاً طعماً صث تخض، شصث اتتثت 

السثغث طظ الثول ضث روجغا.
وسحرون  وخمج  وأجارالغا  وضظثا  أطرغضا  صاطئ  شصث 
دولئ أوروبغئ خقل افجئعع الماضغ بالرد بطرد ١٥٠ 
الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  ووخفئ  روجًغا.  دبطعطاجًغا 
طظ  لظثن  طع  لطاداطظ  اجافجازغئ  "بادرة  بأظعا  ذلك 
جاظإ عثه الثول"، ضما أطرت بطرد أسثاد طاساوغئ طظ 

دبطعطاجغغ عثه الثول طظ روجغا.
شغ  برغطاظغا  شغ  الروس  الفارغظ  تسمغط  تط  لصث 
شغ  لغافغظغظضع  ألضسظثر  تسمغط  تط  شصث  السابص. 
بعلعظغعم  باجاثثام   ٢٠٠٦ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 
دغفغث  آظثاك،  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  وأدان  طحع، 
الثولئ"  ترساه  الثي  "الصاض  باعمئ  بعتغظ  ضاطغرون، 
بسث أن أحار الاصرغر الثي أجري سام ٢٠١٦ إلى أن جعاز 
افطظ الفغثرالغ الروجغ عع المسآول سظ ذلك. وطع 
ذلك، لط غاط ذرد أي طظ الثبطعطاجغغظ، شطماذا عثا 
الرد الضئغر اآلن طظ دول ضبغرة، ولماذا أسطظئ أطرغضا 

أضئر سثد طظ سمطغات الطرد؟
شاز بعتغظ بفارة رئاجغئ جثغثة طثتعا جئ جظعات 
شغ الباطظ سحر طظ آذار/طارس الماضغ، وبغظما أطرت 
برغطاظغا بطرد ٢٣ دبطعطاجًغا روجًغا صئض اقظاثابات، 
ودول  أطرغضا  صئض  طظ  طظسصئ  ذرد  سمطغات  تثبئ 
إلى  غحغر  طما  اقظاثابات،  طظ  أغام   ١٠ بسث  أخرى 
شصئض  تاجمئ.  صدغئ  عغ  بعتغظ  اظاثاب  إسادة  أن 
جثغثة  بأجطتئ  بعتغظ  تفاخر  طئاحرة،  اقظاثابات 
افطرغضغئ  الثشاسات  جمغع  تةاوز  غمضظعا  وطاصثطئ 
شغ  الروجغ  الةغح  وأسطظ  والمساصئطغئ،  التالغئ 
اقخائار  إجراء  شغ  ظةح  أظه  آذار/طارس  طظ  البقبغظ 
الباظغ بظةاح إلذقق خاروخ غططص سطغه اجط جارطات، 
وغمضظه العخعل إلى أطرغضا سظ  والثي غجن ٢٢٠ ذظاً 
ذرغص الاتطغص شعق الصطإ الةظعبغ، وصام تطش الظاتع 

بعخش عثا الخاروخ باجط الحغطان ٢!
اإللضاروظغئ  بافظحطئ  روجغا  اتعام  غاط  أظه  ضما 

طةمثغظ  الةعاد،  سظ  المصاتطعن  شغعا  غظحشض  الاغ 
الةئعات ضما غتثث شغ الةظعب والحمال طاخارسغظ 
شغ اصااال ترام شغما بغظعط ظاجغظ أو طاظاجغظ تربص 

أسثائعط بعط!
لعثا غظئشغ سطى افطئ طمبطئ بعجعائعا والمآبرغظ شغعا 
أن تسارع قتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ تتمض طحروع 
الثقص لفطئ، طحروع اإلجقم السزغط، وق تعجث شغ 
افطئ جماسئ تتمض عثا المحروع الثي شغه الثقص شغ 

الثظغا والظةاة شغ اآلخرة، إق تجب الاترغر.
شافطئ صث جارت ذعال الفارة الماضغئ خطش جراب بصغسئ 
ضاظئ تتسئه طاًء شغه إرواء ظمؤعا، ولضظعا لط تةثه 
حغؤاً، شطط تسامع لطظاختغظ المثطخغظ طظ أبظائعا، 
تجال،  وق  شغعا  وصسئ  الاغ  الضعارث  طظ  تثروعا  شصث 
تثروعا طظ العثن والمفاوضات اآلبمئ الاغ زغظعا لعا 
حغاذغظ اإلظج وصرظععا بخطح التثغئغئ الفاح المئغظ، 
وضثلك تثروعا طظ اقرتعان لثول الضفر وأسعاظعط طظ 
تضام المسطمغظ والمال السغاجغ الصثر، لضظعا اظساصئ 
تصاذسًا  ذلك  اسائروا  الثغظ  الحغاذغظ  وجعجات  وراء 
لطمخالح وشغه طخطتئ البعرة! شضاظئ ظاغةئ ذلك، أن 
ُجطمئ الئقد وِبغسئ الثطاء وافسراض بأطر طظ عثه 
الَِّثغَظ  إَِلى  َتْرَضُظعا  ﴿َوَق  غصعل:  جئتاظه  واهللا  الثول 
ُضُط الظَّاُر َوَطا َلُضْط ِطْظ ُدوِن اهللاَِّ ِطْظ َأْوِلَغاَء  َظَطُمعا َشَاَمسَّ

ُبطَّ َق ُتْظَخُروَن﴾.
افطط  دور  وطظ  المفاوضات  طظ  تثروعط  وضثلك 
السزمى  الــثول  بغث  أداة  وأظعا  المةرطئ،  الماتثة 
بمفاوضات  وذضروعط  المسطمغظ  بقد  سطى  لطسغطرة 
طظ  وغغرعا  لشروزظغ  تثث  وطا  وجغربرغظاحغا  غععد 
إلى  وذعئعا  غسائروا  لط  لضظعط  المسطمغظ  تعاضر 
جظغش وشغظَّا وأجااظئ وطعجضع والرغاض وضاظئ الظاغةئ 
المفةسئ لعثه افطئ، شزعرت افطط الماتثة سثوًا جاشرًا 
طظ الثور السغاجغ الصاتض، إلى الاشاضغ سظ الةرائط 
الاةسج  إلى  الاارغت،  شغ  طبغض  لعا  ُغحعث  لط  الاغ 
سطى طحاشغ المسطمغظ وإرجال إتثابغاتعا لروجغا ضغ 
تصخفعا ضما تثث شغ الشعذئ تسإ طا ظحرت صظاة 

أورغظئ سظ ختغفئ برغطاظغئ!
شآن افوان لضغ تخشغ أطئ الثغر لطعاسغظ المثطخغظ 
حضعرًا.  وق  طظعا  ججاًء  غططئعن  ق  شعط  أبظائعا،  طظ 
شالثغظ جارت وراءعط تاى اآلن لط غجغثوعا إق َرعصاً، 
السغاجغ  الخسغث  سطى  ضان  إن  العغقت  لعا  وجئئعا 
الثي أصتمعا أظفسعط شغه بشغر سطط وق خئرة تاى باتعا 
لثطاء وأسراض  غسائرون ظزام روجغا المةرطئ ضاطظاً 
وجفك  بغظعط  شغما  باصااالعط  أو  المسطمغظ!  وطخغر 
الثم الترام! ولضظه الاماغج الثي غسائر جظئ طظ جظظ 
اهللا جئتاظه، شضما أخئرظا الرجعل  جغاماغج الظاس إلى 
شسطاذغظ وجغضعن شسطاط اإلغمان شغ الشعذئ إن 

حاء اهللا تسالى.
سظ  تشغإ  صث  لتصغصئ  الاظعغه  طظ  بث  ق  الثاام  وشغ 
الئسخ، وعغ أن البعرة المئارضئ الاغ اظططصئ شغ افطئ 
لط تضظ غعطاً بعرة طثغظئ أو شخغض، بض عغ بعرة ولثت 
أضطعا  تآتغ  تاى  تسالى  بإذظه  تمعت  ولظ  افطئ  شغ 
وتتصص عثشعا الثي اظططصئ طظ أجطه، شعغ صاطئ لرشع 
الزطط الثي وصع سطى عثه افطئ، بط طا لئث أن تئطعر 
عثشعا أضبر طظ خقل ذرح المحروع اإلجقطغ الثي 
إخفاءه  الظفعس  وضساف  المرجفغظ  طظ  الضبغر  تاول 
وإبساده سظ حسارات افطئ، إرضاًء فسثائعا، وأن عثه 
الئغئ  جرذان  أرسئئ  شصث  طسامرة،  اهللا  بإذن  البعرة 
المسطمغظ  بقد  خفاشغح  سظ  شدقً  وافتمر،  افجعد 
وعغ بثون صغادة، شضغش إذا طا اتثثت طظ المثطخغظ 
العاسغظ صغادة جغاجغئ لعا، جارت طسعا إلى تغث غرضى 
اهللا ورجعله، إلى إصاطئ طحروع اإلجقم السزغط خقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ؟ 

 ﴾ًْن يَُكوَن َقِريبا
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َ أ َ ُهَو قُْل َع ﴿َويَُقولُوَن َم

تآطرًا  المثغثة  سخعره  طثى  سطى  الاارغت  غحعث  لط 
شزغساً، تتالش شغه الئسغث والصرغإ، والسثو والخثغص، 
حسإ  سطى  تآطر  طظ  الحاطغئ،  الساتئ  تحعثه  ضما 
اظافخ شغ وجه ظزام طةرم غحعث بإجراطه الصاخغ 
والثاظغ، ولط غضظ طظ جئإ واضح وجطغ لعثا الاآطر 
إق عااشات عثا الحسإ "ربغ اهللا" الاغ خرجئ طظ بغعت 
اهللا شغ افرض الاغ بارضعا اهللا جئتاظه وتسالى، والاغ 

تئحر بالسعدة إلى طظعب اهللا السزغط.
شغ  طاسثدة  وأجالغإ  أحضاقً  الاآطر  عثا  اتثث  وصث 
لعا  تاثث  لط  البعرة  عثه  أن  وبما  والثثاع،  المضر 
تسمع  ولط  اآلن،  تاى  واسغئ  طثطخئ  جغاجغئ  صغادة 
لظخائح العاسغظ طظ عثه افطئ، ظةث الضبغر طظ طضر 
سطى  اظططى  صث  المساسمرة،  الضاشرة  الــثول  وخــثاع 
الضبغر طظ أبظاء افطئ وخخعخاً صادة الفخائض تاى لط 
غحسر الضبغر طظعط إق وعط طرتمعن شغ أتدان أسثاء 
أطاعط، غظفثون أواطرعط وطثططاتعط الاغ تضغث بعا، 
وغةسطعن طظ تدتغاتعا الةئارة جطسئ رخغخئ لاتصغص 
أعثاف وعمغئ زائطئ وسثوعط بعا وطظَّععط وطا غسثعط 

الحغطان إق غرورًا.
سظ  سةج  الاغ  المظاذص  طظ  الضبغر  تسطغط  تط  شصث 
تسطغط  شضان  تساظثه،  الاغ  والصعى  الظزام  إخداسعا 
ضسإ  وطسئر  الساتض  شغ  وطظاذص  العلغث  تمص 
وطثظه  الفرات  وطظاذص  تطإ  تسطغط  بط  اقجاراتغةغ 
وطظاذص حاجسئ شغ الئادغئ وطظاذص شغ رغفغ تماة 
وإدلإ، بط ضاظئ الفاجسئ شغ تسطغط طظاذص الشعذئ 
بحطرغعا الشربغ أوقً بط الحرصغ. والمقتر طظ عثه 
افتثاث ضطعا أن ضض سمطغئ تسطغط لمظطصئ طا لط تضظ 
أبثًا بصعة الظزام وتطفائه، شعط أسةج طظ أن غأخثوا أي 
طظطصئ غاط الثشاع سظعا بخثق! وتارغت البعرة حاعث 
الفرات  وطظاذص  تطإ  غاسطط  ضان  شئغظما  ذلك،  سطى 
والئادغئ، لضظه غسةج سظ الاصثم ولع لمار واتث شغ سصر 
داره شغ جعبر الاغ ق تئسث إق بدسئ أطغال سظ الصخر 
الثعظئ  التضام  طظ  افطر  أتى  سظثطا  ولضظ  الرئاجغ، 
أولغاء الفخائض ُجطِّمئ جعبر وترجاا وطا تعلعا بشمدئ 

سغظ أو اظائاعاعا!
وضثلك التال شغ الةظعب شئغظما تحث الظزام وأسعاظه 
بقث شرق ضثمئ وعغ (الرابسئ والثاطسئ والثاطسئ 
الةعي  والثسط  الطائفغئ  لطمطغحغات  إضاشئ  سحرة) 
الروجغ لمسرضئ المظحغئ شغ درسا لط غساطع أن غاصثم 
ولع لمار واتث بض سطى السضج تماطاً، تابع البعار زتفعط 
ظاتغئ  طظ  لضظ  المظحغئ،  طظ  افسزط  الصسط  وترروا 
أخرى ظرى الظزام تسطط طظاذص أخرى طبض خربئ غجالئ 
اقجاراتغةغئ والحغت طسضغظ وطظاذص شغ طبطث المعت 

بضض جععلئ ولطسئإ ظفسه وبمسارك وعمغئ!
شطط تضظ عثه المسارك الاغ تسطط شغعا الظزام عثه 
المظاذص الماسثدة تضحش سظ اجاسادته لصعاه وتغعغاه 
الظصغخ،  سطى  بض  البعرة،  صغام  صئض  سطغعا  ضان  الاغ 
شصث ظعر سةجه وتعالضه سظثطا ضان غعاجه طةمعسئ 
طظ المصاتطغظ المثطخغظ "المافطاغظ" طظ أواطر الصادة 
بض  المظاذص  جمغع  شغ  ذلك  تثث  وصث  المرتعظغظ 
تثث ذلك شغ الشعذئ ظفسعا سظثطا تةمسئ طةمعسئ 
طظ المصاتطغظ المثطخغظ وتساعثوا سطى الصاال تاى 
الحعادة، شصث تمضظعا طظ دتر جغح الظزام طظ بطثة 

طسرابا طثطفاً سحرات الصاطى.
جثغثة  ظــاعــرة  الشعذئ  تسطغط  شــغ  لعتر  ــث  وص
صثغمئ وعغ طا بات غططص سطغعا البعار تظثرًا بزاعرة 
"الدفثسئ"، وعغ تسئغر سظ دور زطرة طظ المرجفغظ طظ 
طحاغت السعء أتفاد ابظ السطصمغ وضان أبرزعط بسام 
لثور الفخائض  ضفثع، الثي لسإ دورًا خطغرًا وطضمقً 
شغ إتئاط الظاس واجاسقطعط لطةقد، والتصغصئ الاغ 
غةإ سطى بصغئ المظاذص إدراضعا بأن طبض عثه الدفادع 
ق تظمع وق تاضابر إق شغ المساظصسات الراضثة اآلجظئ 

اقظاثابات  شغ  الاثخض  تحمض  والاغ  السثواظغئ، 
تعثغث  إلى  تعثف  الاغ  الئترغئ  والسمطغات  افطرغضغئ 
ضابقت اقتخاقت التغعغئ تتئ الئتر. شصث صال الةظرال 
ضعرتغج جضاباروتغ، صائث الصغادة افوروبغئ افطرغضغئ، 
الروجغئ،  الئترغئ  شغ  ظحاًذا  رأغظا  "لصث  لطضعظشرس: 
لط  لطشعاخات،  ظحاط  شغ  الئتر  جطح  تتئ  وخاخًئ 

ظحعثه طظث البماظغظات".
اقجاراتغةغ  لفطظ  جثغثة  طراجسئ  أطرغضا  أخثرت 
تثرت  الماضغ،  افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  والثشاسغ 
شغعا طظ أن "الخغظ وروجغا تاتثغان السططئ والظفعذ 
والمخالح افطرغضغئ، وتتاوقن تصعغخ افطظ واقزدعار 

لفطرغضغغظ". شصث ورد بسث شعز بعتغظ باقظاثابات، أن 
تراطإ تثره "إذا أردت أن غضعن عظاك جئاق تسطح، 
الرئغج  صال  بغظما  جأشعز"،  لضظظغ  ذلك،  شسض  غمضظظا 
الاساوظغئ  الحراضئ  التالغ،  العصئ  "شغ  حغ:  الخغظغ 
أشدض  شغ  وروجغا  الخغظ  بغظ  الحاططئ  اقجاراتغةغئ 
ظعع  لئظاء  طباقً  غدع  والثي  الاارغت،  شغ  لعا  طساعى 

جثغث طظ السقصات الثولغئ".
سطى الرغط طظ اصاخاد روجغا الدسغش، إق أن أطرغضا 
تثاف طظعا ضعظعا دولًئ "طسثلًئ". تصعل طراجسئ افطظ 
تسسى  "روجغا  أن  افطرغضغ  والثشاسغ  اقجاراتغةغ 
ظفعذ  طظاذص  وإصاطئ  سزمى  ضصعة  وضسعا  قجاسادة 
بالصرب طظ تثودعا. وتعثف روجغا إلى إضساف ظفعذ 
وحرضائظا.  تطفائظا  سظ  وتصسغمظا  السالط  شغ  أطرغضا 
إن روجغا تسائر طظزمئ تطش حمال افذطسغ (الظاتع) 
وتسابمر  لعا.  ضاعثغثات   (EU) افوروبغ  واقتتاد 
روجغا شغ صثرات سسضرغئ جثغثة، بما شغ ذلك افظزمئ 
الظعوغئ الاغ ق تجال تمبض الاعثغث العجعدي افضبر أعمغئ 
الاغ  اإلظارظئ)  (ترب  اإلظارظئ  صثرات  وشغ  فطرغضا، 
تجسجع اقجاصرار. طظ خقل افحضال التثغبئ لطاضاغضات 
الاثرغئغئ، تاثخض روجغا شغ الحآون السغاجغئ الثاخطغئ 
لطئطثان شغ جمغع أظتاء السالط. إن الثطب بغظ الطمعح 
الروجغ والصثرات السسضرغئ الماجاغثة غثطص تثودًا غغر 
طساصرة شغ أوراجغا (صارتغ أوروبا وآجغا)، تغث غظمع 

خطر الخراع بسئإ جعء الاصثغر الروجغ".
تثحى أطرغضا طظ شصثان طغجتعا السالمغئ، بفسض تطعغر 
روجغا لفجطتئ الاغ تعثد بةسض افظزمئ افطرغضغئ 
لطالما  شسالئ.  غغر  لطخعارغت  المدادة  المساصئطغئ 
افطرغضغئ  السغاجئ  سطى  اقصاخادغئ  الصداغا  عغمظئ 
تاى اآلن، وتئثو جغاجاعا تةاه روجغا طرتئضئ ذعال 
تعل  الحضعك  طظ  تساظغ  الاغ  تراطإ،  رئاجئ  شارة 
أن  غئثو  ذلك،  وطع  اقظاثابات.  شغ  الروجغ  الاثخض 
بصئ روجغا الماجاغثة وتمضغظ بعتغظ لمثة ٦ جظعات 
أخرى صث أبار رد شسض طظسصاً طظ صئض أطرغضا وأوروبا، 
وعثه أول سقطئ واضتئ لطعتثة الشربغئ طظث بثاغئ 

 رئاجئ تراطإ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغـ  ـ 

ذرد طؤات الثبطعطاجغني يف 
"ترب باردة" جثغثة بسث اظاثاب بعتني 

رئغسا لروجغا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 

رتجط
ط

جاء شغ خئر ظحره طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الةمسئ، ٥ رجإ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٢٣م) اظططص خئاح الغعم الةمسئ 
طارابعن شطسطغظ الثولغ السادس "ارضدعا لطترغئ" طظ جاتئ ضظغسئ المعث شغ طثغظئ بغئ لتط، بمحارضئ 
أضبر طظ ٧٠٠٠ شطسطغظغ وأجظئغ. وصال أطغظ سام المةطج افسطى لطحئاب والرغاضئ العزغر سخام الصثوطغ إن 
المارابعن غحضض شغ طدمعظه الترغئ لفطسطغظ شغ ضض المةاقت، وأن المحارضئ شغ عثا السام جاءت باطاغاز 
تأضغثا سطى عثا المدمعن، خاخئ طع طرور المحارضغظ افجاظإ شغ المارابعن بالصرب طظ جثار الدط والاعجع 

وطحاعثتعط له سظ صرب.
السططئ  تظزمعا  الاغ  والرغاضغئ،  البصاشغئ  الظحاذات  سطغعا  غططص  وطا  القطظعةغئ  الظحاذات  : إن 
الفطسطغظغئ وطآجساتعا لط تسث صاخرة سطى إشساد افخقق الممظعب وظحر اقخاقط المترم تاى شغ غعم 
الةمسئ المئارضئ، وإظما تسثى ذلك إلى اغاغال المفاعغط وتحعغععا، ق جغما طفععم الاترر. إن الترغئ ق غمضظ 
تظال إق باقظسااق الحاطض طظ ضاشئ أحضال اقجاسمار السسضرغئ والسغاجغئ والفضرغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ، 
أطا تصطغث الشرب الضاشر المساسمر واتئاع جظظه حئرا بحئر وذراسا بثراع وتمض أشضاره واقرتعان لثسمه المالغ 
ذلك  وجمعا  الظاس  وضططعا  أظفسعط  خثسعا  وإن  تاى  السئعدغئ،  صمئ  شعع  السغاجغ  دسمه  وتسعل  الصثر 
ترغئ! إن باب الترغئ غطرق بالادتغئ بالظفج والظفغج شغ جئغض اهللا بشغئ تترغر بقد المسطمغظ المتاطئ 

والظععض بافطئ وتماغئ طصثجاتعا، ولغج بالرضخ شغ الحعارع أو الشظاء والرصص!!

السلطة مصرة على إفساد أهل فلسطين وتشويه مفاهيمهم
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وإظةاز طحروع الاترغر. وجائصى تطك افخعات خرخئ 
شغ ختراء، وتطك الاترضات زوبسئ شغ شظةان تترضعا 
وتئصى  تماجاعا  ظار  تثمث  أن  تطئث  ق  بط  السعاذش 
التال سطى طا عغ سطغه، إن لط غجدد جعءًا وتردغاً، طا 
طتضعطًا  تتصغصعا  وأدوات  الاططسات  تطك  جصش  دام 
الاترر  بثعغات  شمظ  المساسمر،  الضاشر  تثده  بما 
ععغاظا  لظا  تضعن  أن  أبةثغاته  أولى  وطظ  والاترغر، 
الثاخئ وحثخغاظا الممغجة وبصاشاظا الثاتغئ المساظثة 
غردد  لما  خثًى  ظضعن  أن  ق  اإلجقطغئ،  سصغثتظا  إلى 
الشرب شغ أشضاره وطسالةاته وذرغصئ سغحه، والاساوق 
طع طحارغسه السغاجغئ الماسطصئ بصداغاظا وطظعا صدغئ 
شطسطغظ، وعع طا غعجإ سطى أطاظا اإلجقطغئ أن تضسر 
تطك الصغعد وافغقل الاغ وضسعا الضاشر المساسمر سطى 
السصعل لائصى أجغرة فشضار وطفاعغط الاصسغط والفرصئ 
ضمظ تثود العذظغات السفظئ، والصعطغات الدغصئ، وظئث 
التطعل الاخفعغئ لصدغئ شطسطغظ باخاقف سظاوغظعا 
والةعات الثاسغئ لعا، جعاء تض الثولئ العاتثة، أو تض 
الثولاغظ، أو طا غروج له أخغرًا ضمظ الاترضات افطرغضغئ 

وخطاعا لطتض شغما جمغ بـ"خفصئ الصرن".
لسثوظا  ظععرظا  ظثغر  أن  طساً،  وطدتك  طجٍر  عع  شضط 
وظثسغ طتارباه، بط ظمث ضطاا غثغظا طظ خطفظا لظاظاول 
طظ  ظططإ  أن  الاظاصخ  صمئ  أولغج  الصاتطئ،  جمعطه 
سثوظا أن غتررظا بغظما عع غتاض بقدظا؟ أو ظططإ طظه 
أن غسغظظا شغ إصاطئ دولئ لظا بغظما عع الثي عثم دولاظا 
- دولئ الثقشئ -؟ أو ظططإ طظه أن غظخفظا شغ تصعصظا 
بغظما عع طظ أسان سطى صاطظا واغاخاب أرضظا وظاعر 
سطى إخراجظا طظعا؟ أو ظططإ طظه السقج لمحاضطظا والتطعل 
لصداغاظا بغظما عع طظ غحسض الفاظ شغما بغظظا وغاربص 
الثوائر بظا، وغتعك الثطط، وغضغث المضائث لغستصظا، 
لغساضظظا  وبرواتظا،  وطصثراتظا  بقدظا  سطى  وغساعلغ 
الفصر والةعع والمرض، واقظتطاط والاثطش، وتئصى له 
 !!السغادة والصغادة، والضطمئ الفخض شغ عثا السالط؟

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (الصثس السربغ، الةمسئ ١٢ رجإ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٣٠م): "أوضتئ دراجئ طساصطئ أن افطط 
الماتثة ضان لعا طساعمئ بالمأجاة اإلظساظغئ الاغ تخطئ شغ طثاطش المظاذص السعرغئ، وأدت إلى طصاض سحرات 
المثظغغظ ظاغةئ الةعع وظصص المعاد الطئغئ، وضاظئ السئإ الرئغسغ شغ إجئارعط سطى الثروج طظ طظاذصعط، أو 
الصئعل باقتفاصات المئرطئ. وصالئ الثراجئ الاغ أسثعا طرضج جعري طساصض، إن سثم تظفغث الصرارات الثولغئ الماسطصئ 
بالحآون اإلظساظغئ جسض ظسئئ وخعل المساسثات اإلغابغئ إلى المتااجغظ شغ سام ٢٠١٥ ق تاسثى ٣,٥ شغ المائئ 
لطمعاد الطئغئ، و٠,٧ شغ المائئ لطمعاد الشثائغئ، تسإ طا ورد شغ الصرار ٢٢٥٨. وأضثت الثراجئ الاغ ظحرتعا الثائرة 
اإلسقطغئ لقئاقف العذظغ أطج الثمغج، أن الصرارات الثولغئ الماسطصئ بإغخال المساسثات الشثائغئ والطئغئ إلى 
المتااجغظ لعا شغ المظاذص المتاخرة، لط تضظ تاططإ التخعل سطى إذن الظزام أو طعاشصاه، وإظما شصط إخطاره، بض 
وضاظئ تظص سطى وجعب تماغئ الصعاشض أبظاء طرورعا سئر خطعط الظجاع أو المسابر التثودغئ. ضما صالئ الثراجئ إن 
المئسعث الثولغ جااشان دي طغساعرا "تتّعل طظ اإلخطار إلى ذطإ إذن الظزام"، طدغفئ أن ذلك "غةسطعا حرغضاً شغ 
سمطغات تةعغع وتخار السعرغغظ وتاقت المعت الاغ تثبئ بسئإ ظصص المعاد الشثائغئ والطئغئ الاغ ضان الظزام 
إّطا غمظع دخعلعا بالضطغئ، أو غصعم بظجسعا طظ الحتظات الاغ غسمح بمرورعا. وتساءلئ الثراجئ سظ السئإ الثي 

جسض افطط الماتثة تاراجع سظ صراراتعا بسث اتعام الظزام لعا بإدخال افجطتئ سئر حتظات المساسثات اإلظساظغئ".

ورغث السغح.
غا أعض طخر الضظاظئ! إن واصسظا لظ غاشغر شغ ظض عثا 
الظزام ولظ تظعخ بقدظا ولظ غظخطح تالظا بض جغزض 
طسثل العئعط طسامرا وجعف غخغئظا طا عع أجعأ طا 
داطئ الرأجمالغئ الظفسغئ عغ الاغ تتضمظا والاغ تسسى 
وتاى  بض  شتسإ  وخغراتظا  برواتظا  لغج  قطاخاص 
دطائظا الاغ تةري شغ سروصظا، ششازظا وظفطظا لطشرب ظعإ 
بق بمظ وطاؤظا ضاع وأرضظا ودغارظا لع أرادعا السادة 
و(دواسح)  (خعارج)  أظظا  بثسعى  رؤوجظا  سطى  لعثطئ 
غةإ تعةغرظا وصاطظا ضما غفسض طع أعض جغظاء بأغثي 

أبظائظا وبسقح غصاطع بمظه طظ أصعاتظا!
غا أعض طخر الضظاظئ! إن خقخضط لظ غضعن أبثا طظ 
اظاثابات،  طظ  سظعا  غظاب  طا  وق  الثغمصراذغئ  خقل 
عع  العتغث  شثقخضط  ضاططئ،  بظجاعئ  تمئ  ولع  تاى 
شغ اتادان دسعة المثطخغظ طظ أبظائضط حئاب تجب 
الاترغر وتئظغ طحروع افطئ الثي غتمطعن لضط؛ خقشئ 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، وعثا غتااج ظخرة المثطخغظ 
بعط  اهللا  لغاّمه  افطر  لعثا  الةغعش  شغ  أبظائضط  طظ 
شاضعن الثولئ الاغ وسث اهللا بعا وبحر بعا ظئغه . وإن 
طعسعد اهللا اآلن بغظ أغثغعط غساطغسعن ظخرته وصطإ 
ضض طعازغظ الصعى الثولغئ وتتصغص طا تخئع إلغه ضض 
بعط  غتامعن  الثغظ  التضام  عآقء  دابر  بصطع  افطئ؛ 
وبسقتعط وغجغطعا سروحعط الاغ ظثر شغعا السعس 
ظخروا  الثغظ  افطج  أظخار  طصام  افطئ  شغ  وغصعطعا 
سطى  خقشئ  ورتمئ،  سج  دولئ  شغصغمععا    اهللا  رجعل 
طظعاج الظئعة؛ تمف افرض سثق وصسطا بسث أن ططؤئ 
جعرا وظطما، وتضعن طخر بعط طخر المظعرة الاغ أساد 
اهللا بعا لفطئ ظعرعا وأخرج الظاس بعا طظ الزطمات إلى 

 الظعر... الطعط اجسطه صرغئا وبأغثغظا
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  َّ فَُّها ا
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حُيْيِيُكمْ﴾
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

طعالغظ لطظزام تترم طصاذسئ اقظاثابات، بغظما وخش 
ظعاب وجغاجغعن المصاذسئ بأظعا خغاظئ سزمى لطعذظ.

سثد  شاق  والاغ  جطفا  المتسعطئ  اقظاثابات  اظاعئ 
لعتاتعا اإلسقظغئ سثد الظاخئغظ الثغظ أدلعا بأخعاتعط 
تص  لعط  طمظ   ٪٤٠ ظسئاعط  تاسث  لط  ورجمغا  شغعا، 
الاخعغئ شسق طظ أعض طخر، وضالئ روغارز ظصطئ سظ 
دبطعطاجغ غربغ زار أربع طتاشزات صعله إظه لط غر شغ 
أي خظثوق اصاراع بطاصات تحشض أضبر طظ ظخفه ولط 
غر ذعابغر ذعغطئ طظ الظاخئغظ. وأضاف ذالئا أق غظحر 
اجمه أن اإلصئال تاى وصئ طاأخر طظ ظعار البقباء تراوح 
بغظ ١٥ و٢٠ شغ المؤئ وارتفع إلى ظتع ٣٠ شغ المؤئ شغ 
بسخ طراضج اقصاراع غعم افربساء، شغ المةمض تصعل 
ضض المآحرات إن الظزام بضض آلاه الصمسغئ وطا غمطك 
طظ أدوات إسقطغئ وطظ غترضعط طظ ظثإ جغاجغئ 
الظاس  غععط  أن  غساطع  لط  طرتجصئ  وحغعخ  وسطماء 
أن طا غصعم به سمطغئ اظاثابغئ تصغصئ، بض لط غساطع 
أن غشرغعط سطى الظجول طع ضّط المشرغات الاغ وضسئ 
وضّط الارعغإ والاطعغح بالشراطات والسةظ لطمصاذسغظ 
المماظسغظ سظ الاخعغئ، افطر الثي غثئرظا سظ تصغصئ 
طآضثة وعغ أن أعض طخر أدرضعا أن عثه الخظادغص 
بعط  غظعخ  بئثغض  تأتغعط  ولظ  تغاتعط  تشغر  لظ 
الخظادغص  عثه  إن  بض  والضراطئ،  السجة  لعط  وغسغث 
ضاظعن  شغ  ببعرتعط  اضاسئعه  طا  جطئاعط  الاغ  عغ 
أجعأ  عع  لما  أسادتعط  الاغ  وعغ   ٢٠١١ الباظغ/غظاغر 
طئارك،  تسظغ  المثطعع  المخري  الرئغج  أغام  طظ 
ولعق سثم وجعد بثغض تصغصغ لثغعط وسثم رؤغاعط 
لمظ غمطضعن عثا المحروع الئثغض لضان لعط رأي آخر 
ضما  طعجات أخرى ُتشرق عثا الظزام  ولضان لبعرتعط 
أغرصئ طظ صئطه، شمظ ضّتعا بأرواتعط طظ أجض جراب 
لطشرب  رضظئ  الاغ  والترضات  السغاجغئ  الظثإ  وسعد 
وق زالئ لظ غئثطعا بعا أبثا سطى طحروع غظسةط طع 
سصغثتعط وغعاشص شطرتعط وغسغث لعط السجة والضراطئ 

تامئ: اقظاثابات الرئاجغئ شغ طخر... وطاذا بسث؟!

ظحر طعصع (الثرر الحاطغئ، السئئ ١٥ رجإ ١٤٣٩عـ، ٣/٣١/ ٢٠١٨م) الثئر الاالغ: "ضحفئ ختغفئ "لعس أظةطعس تاغمج" 
افطرغضغئ، الةمسئ، أن اجاماسات جعرغئ أطرغضغئ تخطئ جًرا بغظ ضئار ضئاط المثابرات افطرغضغغظ وظزام افجث. 
وصالئ الختغفئ، إظه لط غساطع أتث طسرشئ تفاخغض المسطعطات، لضظ غئثو أن اقجاماع تط سطى طساعى طرتفع جًثا، 
طظ ضئاط المثابرات افطرغضغئ والمثابرات السعرغئ. وأضاشئ الختغفئ، أن أولى ظاائب اقجاماع عغ إسقن الرئغج 
افطرغضغ، دوظالث تراطإ، أن الةغح افطرغضغ جغظستإ صرغًئا طظ جعرغا. ولفائ إلى أن الرئغج "تراطإ" تخر 
طعضعع اقتخال افطرغضغ - السعري، ببقبئ ضئاط عط ضئار شغ افطظ الصعطغ شغ الئغئ افبغخ، ولط غططع وزارة 
الثارجغئ وق وزارة الثشاع سطى افطر. وصالئ إن بحار افجث لط غططع أتًثا سطى المعضعع، باجابظاء الدئاط البقبئ 
الضئار، وعط أعط طسآولغظ لثغه، وسادوا إلى دطحص وبصغ السر طضاعًطا لطشاغئ. وأضثت الختغفئ أن ططك افردن 

"سئث اهللا الباظغ" لسإ دوًرا ضئغًرا شغ عثا المةال وشغ اقتخال افطرغضغـ  السعري".
: لط غضظ المسطمعن وأعض الحام خخعخا بتاجئ إلى طبض عثه الاسرغئات لغسطمعا أن ذاغغئ الحام بحار 
افجث طا عع إق سمغض رخغص فطرغضا طثطص ضما ضان أبعه المةتعم طظ صئض، تغث إن طظ غمطك أدظى طصعطات 
العسغ السغاجغ غثرك تماطا أن ضض أسمال أطرغضا شغ جعرغا ضاظئ لثسط الطاغغئ وإذالئ سمر ظزاطه أو طظسه طظ 
السصعط، وذلك طظث صثوم المراصئغظ الثولغغظ، والمئسعبغظ افطمغغظ الثغظ أسطعا الظزام السعري المةرم بأواطر 
طظ أطرغضا المعطئ تطع المعطئ، لطصداء سطى البعرة، وسظثطا شحطئ شغ ذلك أسطئ أطرغضا الدعء افخدر فوباحعا 
شغ إغران وتجبعا شغ لئظان والمطغحغات الطائفغئ السراصغئ وافششاظغئ لطفاك بأعض جعرغا، بط لما شحض ضض عآقء 
أغدا شغ طعماعط الصثرة، اجاثسئ أطرغضا وضغطاعا روجغا لثسط الطاغغئ والتفاظ سطى ظزاطه، باإلضاشئ إلى دور 
افظزمئ اإلصطغمغئ السمغطئ فطرغضا أو الثائرة شغ شطضعا ضالظزام السسعدي والارضغ، الاغ ضان دورعا عع دسط 
الفخائض وحراء ذطط صادتعا لطاتضط بالةئعات وطظع إجصاط الظزام، وغغرعا طظ افسمال الثئغبئ الاغ صاطئ بعا 

أطرغضا وطا زالئ جعاء أضان ذلك طئاحرة أم طظ وراء جاار.

تامئ ضطمئ السثد: أعض شطسطغظ؛ تدتغات ق تاعصش ...
لسثوظا تتئ طئرر وذظغاظا أن غسافرد شغظا، لغآضض ضض 
وذظ طظ أوذاظظا سطى تثة دون أن غصثر اآلخرون أن 

غمظسعا ذلك، إق أن غظازر دوره؟!
عثا طظ جعئ وطظ جعئ أخرى أغعما أجثى لظا وأظفع؟! 
السمض واقجاعاد سطى إتغاء افطئ وإغصاظعا طظ جئاتعا 
بتسإ زسمعط، أم اقرتماء شغ أتدان الشرب الضاشر، 
وططالئاه سئر دوله وطآجساته اقجاسمارغئ المثاطفئ 
دعالغج  شغ  صداغاظا  وإلصاء  صداغاظا،  تض  شغ  الاثخض 
طةطج افطظ وافطط الماتثة، تطك المآجسات الاغ لط 
غحعث الاارغت لعا غعطاً بأظعا أتصئ تصاً أو أبططئ باذقً، 
أو ظخرت طزطعطاً، وطا تترضاتعا تطك تعل السالط إق بما 

غثثم طخالح الثول اقجاسمارغئ؟!
ألغسئ افطط الماتثة الاغ غامسك الئسخ بصراراتعا 
لطتض،  طرجسغئ  وغةسطعا  شطسطغظ،  صدغئ  بثخعص 
تطك  باتصغص  المطالئئ  حسار  تتئ  الةماعغر  وغترك 
عغ  ألغسئ  المبال -،  جئغض  سطى  صرار ١٩٤  الصرارات - 
طظ اسارشئ بضغان غععد وتصه شغ العجعد سطى طسزط 
أرض شطسطغظ؟! ألغسئ عغ حاعثة سطى جرائط غععد 
بتص أعض شطسطغظ بط غاساوى سظثعا الدتغئ وصاتطعا؟ 
لغععد  شطسطغظ  أعض  جعاد  تسائر  طظ  عغ  ألغسئ 
المتاطغظ لئقدعط إرعاباً، بغظما تسائر إجرام غععد شغ 

تص أعض شطسطغظ دشاساً سظ الظفج؟!
الاترر  سظ  افغام  عثه  شغ  افبرز  التثغث  ضان  وإذا 
ولارشع  واتثة،  رجالئ  الةماعغر  شطاتمض  والاترغر، 
الفسالغات ظثاء واتثا "أزغطعا السروش وترضعا الةغعش"، 
"أزغطعا التثود واخطسعا ضغان غععد"، شافطئ وجغعحعا 
إق  ذلك  طظ  غمظع  وطا  شطسطغظ،  تترغر  سطى  صادرة 
تطك التثود المجغفئ والمخطظسئ، وافظزمئ التارجئ 
لعا، بثلك غضعن الاترك طظاةاً والعثف واضتاً وصابًق 
لطاتصغص، وإن سمغئ سظه بسخ افبخار وخّمئ دوظه 
بسخ اآلذان لصطئ وسغ وصخر ظزر، غغر ذلك جائصى 
تطك الثسعات وتطك الحسارات شارغئ طظ أي طدمعن 
غسئر سظ إرادة افطئ وطظعا أعض شطسطغظ الثغظ غتاول 
الئسخ أن غتمطعط ضاطض المسآولغئ شغ تتصغص الترغئ 

األمم المتحدة تساهم في قتل أهل سوريا وتجويعهم

اجتماعات سورية أمريكية سرية بين ضباط مخابرات أمريكيين 
وسوريين

تجب الاترغر طاٍض يف دربه 
ق غُدرُّه طظ خثله وق طظ اشرتى سطغه

تاى غفدغ إىل طعسعد اهللا: خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة

ظحر طعصع "ضعالغج الغعم" باارغت ٢٠١٨/٣/٢١ طصاقً 
السثل  جماسئ  غآازر  اإلرعابغ  الاترغر  "تجب  بسظعان 
واإلتسان وغثسع إلى إصاطئ الثقشئ الباظغئ طظ أرض 
طا  سطى  المصال  اتاعى  المشرضغظ  وضسادة  جرادة"، 
ظثضر  وافضاذغإ  اقشاراءات  طظ  غتخى  غضاد  ق 
ظثغر  وتسمغئ  وبالسعري،  باإلرعابغ،  ظساه  طظعا: 
خالح (أتث حئاب التجب) باإلرعابغ صاذع الرؤوس، 
اقصاخادي  الظمع  تصعغخ  إلى  بالثسعة  واتعاطه 
واتعاطه بالثسعة إلى  افعطغئ،  وإحسال شاغض الترب 
ضرب أسظاق المثالفغظ وحرسظئ السمطغات اقظاتارغئ 

وصاض المثظغغظ...
ظادرًا طا غتاعي طصال سطى طبض عثه الحراجئ وعثا 
الضط طظ افضاذغإ، لضظ غئثو أن الضاتإ وطظ غصش 
طظ ورائه طظ شرط إشقجعط الفضري وغغاب تةاعط 
صث ُأجصط شغ أغثغعط، ولط غةثوا إق عثه افضاذغإ 
تجب  أن  تزعط  جعء  طظ  لضظ  بعا،  لغطصعا  الفةئ 
تظططغ  تاى  طةععقً  ضغاظًا  وق  ظضرة  لغج  الاترغر 
التجب  شضاإ  بثخعخه،  الظاس  سطى  افضاذغإ 
طسطعطئ  اإللضاروظغئ  وطعاصسه  وطعاصفه  وظحراته 
غحارضعظعط  الظاس؛  بغظ  غسغحعن  وحئابه  لطةمغع، 
اجاصاطاعط  الظاس  وغسطط  وأتراتعط،  أشراتعط 

والاجاطعط...
بسغرته  والثاظغ  لطصاخغ  طسروف  الاترغر  تجب  إن 

سحرات  طثى  سطى  تثثحعا  لط  الئغاض،  ظاخسئ 
جفك  شغ  تعرذه  تبئئ  واتثة  تادبئ  وق  السظغظ 
طثالفئ  شغ  وق  ورجعله  هللا  طسخغئ  شغ  وق  دطاء 
البئات  وعثا  غعم،  أول  طظ  أسطظه  الثي  لظعةه 
والمبابرة عما الطثان جسق الظاس غطافعن طظ تعله 
وغثرضعن أظه الرائث الثي ق غضثب أعطه، وأن افشضار 
الاغ تئظاعا والتطعل المساظئطئ طظ الضااب والسظئ 
الاغ دسا إلغعا عغ الثقص العتغث لفطئ اإلجقطغئ 

طما ترزح تتاه طظ ظطط تضاطعا وتسطط أسثائعا.
أطا سظ طعصفه طظ اتاةاجات جرادة، شإن التجب لط 
ُغْثِش طعصفه طما غسمى بعرات الربغع السربغ، وأظه 
غأطض أن تضعن شاتتئ خغر لاشغغر تصغصغ غأتغ سطى 
والترطان  الفصر  إلى  أدت  الاغ  التصغصغئ  افجئاب 
غسغحعا  الاغ  المآجغ  وباصغ  والاعمغح  واإلعمال 
وتضط  اهللا،  حرع  تطئغص  سثم  وعغ  المسطمعن، 
خثطئ  تةسض  اجائثادغئ  سطماظغئ  بأظزمئ  بقدعط 
سطى  طئ  طصثَّ الشرب  شغ  وأجغاده  وزباظغاه  التاضط 

خثطئ الحسعب.
واإلتسان،  السثل  جماسئ  طع  السقصئ  وبثخعص 
ولضظ  ربغئاه،  وق  لطتجب  تطغفا  لغسئ  الةماسئ  شإن 
جمغع  بغظ  تربط  الاغ  اإلجقم  رابطئ  بعا  تربطه 
المسطمغظ، رابطئ افخعة شغ الثغظ الاغ غساسخغ 

 !سطى السطماظغغظ شعمعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث بظ سئث اهللاـ 

ظفث أعالغ المعصعشغظ اإلجقطغغظ اساخاًطا تاحًثا حارك شغه اآلقف بسث خقة الةمسئ شغ ذرابطج، وذلك تداطًظا 
طع السةظاء الُمدربغظ سظ الّطسام وتأضغثًا سطى الُمطالئئ بالسفع السام الحاطض سظعط جمغًسا صئض اقظاثابات الظغابغئ. 
جاء اقساخام بسث الخقة الةاطسئ الاغ دسا إلغعا افعالغ بالاساون طع سثد طظ المساجث الاغ أصفطئ أبعابعا 
واظدمئ إلغعط. وألصى طمبض افعالغ الحغت أتمث الحمالغ ضطمئ ذالإ شغعا بإصرار صاظعن السفع السام الحاطض صئض 
اقظاثابات الظغابغئ، طآضثًا بأن عثا طا غطالإ به جمغع المسطمغظ، طاسائقً: عض تسةج السططئ سظ إسطاء صاظعن 
السفع السام فبظائظا المزطعطغظ الثغظ وصسئ سطى بسدعط طآاطرة؟ شغ تغظ أخثرت السفع المغثاظغ سظ الثغظ 
صاطعا الةغح شغ الةرود، وضثا سظ طظ صاض رئغج تضعطئ جابص؟!، طآضثًا بأظعط لظ غصئطعا بأي سفع غسابظغ 

أبظاءعط وغحمض السمقء وتةار المثثرات وصطاع الطرق. (رادغع تجب الاترغر وقغئ جعرغا)

اعتصام في طرابلس لبنان للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين اإلسالميين
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 افربساء ١٧ طظ رجإ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ طـ  ٤     السثد ١٧٦

١٤٣٩عـ،  رجإ   ٦ السئئ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
شغ  اآلقف  طؤات  "اتاحث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٣/٢٤م) 
واحظطظ، السئئ، شغ طا غاعصع أن غاتعل إلى أضثط 
تزاعرة تثسع إلى تصظغظ اطاقك افجطتئ الظارغئ شغ 
بالجخط  طثشعسغظ  جغض،  ظتع  طظث  الماتثة  العقغات 
شغ  باظعغئ  طثرجئ  حعثتعا  الاغ  المةجرة  بسث 
شطعرغثا. وجاثرج الازاعرة افضئر بغظ طسغرات سثة 
طظ  طصربئ  سطى  واحظطظ  شغ  الئقد  أظتاء  شغ  تظزط 
الثغظ  افطرغضغعن  المحرسعن  تغث  الضابغاعل  طئظى 
غأطض المازاعرون بالاأبغر سطغعط. وضاإ سطى إتثى 

القشاات الاغ تمطعا المازاعرون الثغظ تعاشثوا صئض أضبر طظ بقث جاسات طظ اظطقق المسغرة رجمغا شغ 
طظاخش الغعم السئئ: "شطاضظ أخعاتظا جقتظا افشدض". وأغطصئ المظطصئ أطام ترضئ المرور لااسع لظتع ظخش 
ططغعن طازاعر اتاحثوا شغ الحعارع الاغ اظاحرت شغعا حاحات سمقصئ تتمض حسارعط "لظمخ جعغاً طظ أجض 
تغاتظا". وصال المثرس طظ وجئ شرجغظغا بغطغ طاضقشطظ (٦٧ ساطا): "المادة الباظغئ ق تدمظ شغ رأغغ التص شغ 
اطاقك بظثصغئ عةعطغئ". وصال جغش تعرتحظ (٦٨ ساطا) طظ ظغعغعرك: "غةإ أق غضعن لثغظا أجطتئ ظارغئ شغ 
طةامسظا. عآقء افذفال سطى تص إظعط شسطغا غصعلعن إن الةمسغئ العذظغئ لطئظادق تثشع أطعاق لطةمععرغغظ"، 

تجب الرئغج دوظالث تراطإ الثي غعغمظ سطى طةطسغ الحغعخ والظعاب".
: إن طحضطئ الظاس شغ أطرغضا لغسئ عغ شغ صعاظغظ بقدعط شصط، وإظما عغ ضاطظئ شغ أخض طئثئعط 
الرأجمالغ وظزاطه المظئبص طظه، الثي جسض المظفسئ عغ أجاس ضض حغء شغ التغاة، وبالاالغ أخئح أجاذغظ 
وعط  التضط،  باقبغإ  المامسضغظ  بالسغاجئ  الماتضمغظ  عط  وغغرعا،  افجطتئ  حرضات  طظ  المال  رأس 
الماتضمغظ بإخثار الاحرغسات وجظ الصعاظغظ، وشص أععائعط وطخالتعط الحثخغئ، طعما أدى ذلك إلى 
ضعارث وأزطات لطئقد وجرائط شغ المةامع، وسطغه شإذا أراد افطرغضغعن إتثاث تشغغر تصغصغ غدمظ لعط تغاة 
آطظئ ططمؤظئ، شإن سطغعط أن غئتبعا سظ ظزام آخر غغر ظزاطعط الرأجمالغ التالغ الفاجث، ولغسطمعا أن الئثغض 
وافخقصغئ  الروتغئ  الصغط  وغةسض  الئحر،  تغاة  غخعن  الثي  اإلجقم،  ظزام  عع  والعتغث  الختغح  التصغصغ 
واإلظساظغئ جابصئ لطصغمئ المادغئ، وغةسض ضض أشراد المةامع غثدسعن فظزمئ ق غاثخض شغعا الئحر فظعا 

أتضام حرسغئ طظ سظث خالصعط، الثي غسطط طا غظفسعط وغخطح تالعط.

لةسض أطرغضا تحرضعا شغ المتادبات شاحسرعا بأن لعا 
تأبغرًا ودورًا غمضظ أن تطسئه.

شالخغظ تثحى شسق طظ أن تةري افطعر سطى سضج 
لمخالتعا،  طعاشصئ  غغر  اتفاصغئ  تعصغع  طبض  ترغث،  طا 
شعغ تحسر بأن حغؤا لغج شغ خالتعا صث غتثث، إذ 
إن "أون" صث أظعر لغعظئ ضئغرة واجاسث لطصاء تراطإ 
أوصفعا  وصث  والخاروخغئ  الظعوغئ  تةاربه  ولعصش 
تالغا، شعثا طآحر تصارب أطرغضغ ضعري حمالغ، وبما 
وطظسعا  الخغظ  تتةغط  أعثاشعا  أعط  طظ  أطرغضا  أن 
والةظعبغ  الحرصغ  الخغظ  بتري  سطى  السغطرة  طظ 
وإرجاسعا إلى دائرة اقتاعاء، شإن عثا الاصارب جغضعن 

ضمظ عثا العثف.
سطى  لغج  ولضظ  الصدغئ  تض  شغ  ترغإ  والخغظ 
الثرائع  غعجث  ططاعئئ  الصدغئ  بصاء  فن  تسابعا، 
فطرغضا لاسجغج وجعدعا شغ المظطصئ وطتاولئ تطعغصعا 
بإدارة السثاوة ضثعا لثى جغراظعا، باترغدعط سطغعا 
وإبارة طحاضطعط طسعا طظ الظجاع سطى الةجر وتعجغسعا 
وبظاء صعاسث شغعا، والاظصغإ سظ الظفط والشاز، والتثود 
ضعرغا  تثرج  أن  ترغث  وق  السمك.  وخغث  الئترغئ 
الحمالغئ طظ تتئ سئاءتعا، وبالاالغ تظصطإ سطغعا ضما 
تثث طع شغاظام الحمالغئ سام ١٩٧٥ سظثطا اتفصئ طع 
أطرغضا وشغاظام الةظعبغئ، وسطى إبرعا تعتثت شغاظام، 
وطظ بط بثأ الاصارب الفغاظاطغ افطرغضغ طعازغا لطسثاء 
الفغاظاطغ لطخغظ. شضاظئ خسارة ضئغرة لطخغظ الاغ 
وتاى  والمال،  بالسقح  الحمالغئ  شغاظام  تثسط  ضاظئ 

بالمحارضئ الفسطغئ شغ الترب ضث أطرغضا.
المسألئ  تئصى  أن  ظار  ظارغظ،  بغظ  واصسئ  الخغظ  إن 
الترب  أجعاء  بإغةاد  ضثعا  أطرغضا  تساشطعا  ططاعئئ 
والاعتر طما غسجز الظفعذ افطرغضغ شغ المظطصئ وغبغر 
الضعري  الاصارب  وظار  لعا،  المةاورة  الثول  ســثاوات 
سطى  افطرغضغ  الاأبغر  غسجز  طما  افطرغضغ  الحمالغ 
وبالاالغ  بالمساسثات  بمثعا  جعاء  الحمالغئ  ضعرغا 
وضسعا تتئ تأبغرعا طما غصطض الاأبغر الخغظغ سطغعا 
افبسث  المثى  وسطى  افطرغضغ،  العجعد  غاسجز  وبثلك 
أبسث  دولئ  وتخئتان  الضعرغاغظ  تعتغث  غةري  ربما 
سطى  وتخادصعا  أطرغضا  إلى  وأصرب  وتسادغعا،  سظعا 
غرار شغاظام. وضض ذلك غدّغص سطى الخغظ شغ طتاولئ 

العغمظئ سطى المظطصئ.
إن جغاجئ الخغظ خاذؤئ، فظعا ق تطسإ دور الثولئ 
السالط  طظاذص  شغ  أطرغضا  شاجاتط  سالمغا،  الضئرى 
أطرغضا  شاسمض  المظاذص،  تطك  شغ  وتحشطعا  افخرى 
تطك  شغ  تاثخض  أق  طظعا  تططإ  بأن  إرضائعا  سطى 
المظاذص طصابض أق تاثخض شغ طظاذصعا، شائصى تاطغئ 
لمظطصاعا، وتدغص سطغعا شاططإ أطرغضا طظعا تصاجط 
المظاذص وسثم الاثخض شغ طظاذص بسدعما ضما تثث 
غعاخض  لط  وإن   ،١٩٦١ سام  السعشغاتغ  اقتتاد  طع 
اقتتاد السعشغاتغ اجاشقله إلى الظعاغئ شغرضج ظفعذه 
شغ طظاذصه وطظ بط غحثد طظ طجاتماه فطرغضا تاى 
أغثغعلعجغا  تراخى  ولضظه  أخرى،  طظاذص  سطى  غتخض 
اقتفاق  إلى  ورضظ  طضاظه،  غراوح  وبصغ  جصط  تاى 

واضافى بما تصصه.
ولغج لعا إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
ولغج  السالط،  طظاذص  ضض  شغ  أطرغضا  جاجاتط  الاغ 
شغ طظطصاعا اإلجقطغئ تاطغئ سرغظعا، وتشجوعا شضرغا 
جغراظعا  دول  شغ  وتجاتمعا  دارعا،  سصر  شغ  وجغاجغا 
وطظطصاعا افخطغئ وراء افذطسغ، تاى ق تةث طاسسا 
لاثرج إلى الصارات افخرى الاغ جاسعد تتئ العغمظئ 
اإلجقطغئ، وطظ بط تعاخض تمطاعا سطغعا تاى غئطس 
ططك أطئ طتمث  طا زوي له  طظ طحارق افرض 
وطشاربعا، وذلك ضائظ صرغئا بإذن اهللا، وشرجاظعا صث 
غتبعن  وعط  الاترغر،  تجب  تجبعط  وسطمعط  تثربعا 
بسعظه  غمثعط  أن  ظسأل  واهللا  وجــث،  بعمئ  الثطا 

  وغتصص لعط وفطاعط بحارة رجعلعط الضرغط

ُظحر الثئر الاالغ سطى طعصع (سربغ ٢١، السئئ ١٣ رجإ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٣١م): "الاصى وشث طظ ترضئ تماس شغ 
طعجضع، برئاجئ سدع المضاإ السغاجغ طعجى أبع طرزوق، الةمسئ، بظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ وطئسعث الرئغج 
الروجغ الثاص إلى الحرق افوجط، طغثائغض بعغثاظعف، شغ طصر وزارة الثارجغئ الروجغئ بمعجضع. وصال أبع طرزوق 
شغ تشرغثة له سطى "تعغار"، "إن الطصاء بتث تطعرات طسغرة السعدة الضئرى الاغ تمبض تمسك حسئظا بتصعصه الاارغثغئ 
البابائ، واطاقضه خغارات طاسثدة لطثشاع سظ ظفسه". وأضاف أن العشث اجاسرض أغدا طسعصات إتمام المخالتئ 
الفطسطغظغئ، وأجئاب رشخ الترضئ اظسصاد المآتمر العذظغ شغ رام اهللا، وتعثغثات الرئغج طتمعد سئاس بفرض 
طجغث طظ السصعبات سطى صطاع غجة بسث تادث تفةغر طعضإ رئغج العزراء الفطسطغظغ، ضما سرض العشث آخر طا 
تعخطئ إلغه ظاائب الاتصغصات. وأضث العشث ترص الترضئ سطى وتثة الخش الفطسطغظغ، حارتا شغ العصئ ذاته جئإ 

رشده لطصرارات افطرغضغئ الةائرة، طسئرا سظ رشده الاام لما غسمى خفصئ الصرن".
: ألغج لظا أن ظاساءل: ضغش لعشث ترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ تماس أن تطعع لعط أظفسعط طخاشتئ 
لعط  جاغ  وضغش  جعرغا؟!  شغ  المسطمغظ  إخعاظعط  بثطاء  أغثغعط  تططثئ  الثغظ  المةرطغظ  الروس  أولؤك 
أعطعا  وغصاض  غتاض شطسطغظ  طظ  بغظ  شعض عظاك شرق  وصاتض؟!  صاتض  وبغظ  طةرم وطةرم  بغظ  غفرصعا  أن 
المسطمغظ، وبغظ طظ غتاض جعرغا وغصاض أعطعا المسطمغظ؟! ألغسئ جطط المسطمغظ واتثة وتربعط واتثة؟! 
ألغج المسطمعن أطئ واتثة طظ دون الظاس تاضاشأ دطاؤعط وغةغر سطغعط أدظاعط وعط غث سطى طظ جعاعط، 
ضما صال رجعل اهللا ؟! بط ضغش لعشث تماس أن غدع أوراق صدغئ المسطمغظ شغ شطسطغظ بغظ غثي جاجئ 
روجغا المةرطغظ، أتراعط غزظعن أن روجغا جافرق بغظ طسطمغ جعرغا وبغظ طسطمغ شطسطغظ؟!! أم عغ 

المغضاشغطغئ السغاجغئ تئغح ضض حغء، تاى تثطغ اإلخعة سظ بسدعط بسدا؟!

زغارة رئغج ضعرغا الحمالغئ لطخني وسقصاعا بطصائه تراطإ!

بثأت افجعاء تخفع شغ حئه الةجغرة الضعرغئ بسث زغارة 
وشث ضعرغا الحمالغئ لضعرغا الةظعبغئ بتةئ افولمئغاد 
الحاعغئ الاغ جرت شغ حعر حئاط الماضغ، وطظ بط 
صغام وشث ضعري جظعبغ بجغارة الحمالغئ ولصاء زسغمعا 
ضغط أون. شسطى الفعر صام عثا العشث برئاجئ طساحار 
افطظ الصعطغ الضعري الةظعبغ غعظس بالسفر إلى أطرغضا 
وظصض لرئغسعا تراطإ دسعة أون لطصائه، شأسطظ تراطإ 
غعم ٢٠١٨/٣/٩ "صئعله الثسعة شغ حعر أغار الصادم"، 
وأن "ضغط واشص سطى وصش الاةارب الظعوغئ الخاروخغئ 

وأظه ططاجم بظجع السقح الظعوي".
ضعرغا  "زسغط  أن   ٢٠١٨/٣/٢٨ غعم  الخغظ  وأسطظئ 
الحمالغئ أون صام بجغارة غغر رجمغئ لطخغظ طظ غعم 
٢٠١٨/٣/٢٥ إلى غعم ٢٠١٨/٣/٢٨ والاصى رئغسعا 
السالط  شغ  العضع  حاطض  بحضض  ظاصحا  تغث  حغ 
حغ  الخغظغ  الرئغج  وأن  الضعرغئ،  الةجغرة  وحئه 
أبطس ظزغره الضعري الحمالغ أن الخغظ ططاجطئ بعثف 
ظجع السقح الظعوي شغ حئه الةجغرة الضعرغئ وضمان 
خقل  طظ  المحضطئ  وتض  واقجاصرار  السقم  وجعد 
التعار والمفاوضات". وصال حغ: "الخثاصئ الاصطغثغئ 
بغظ الئطثغظ غظئشغ أن تمدغ صثطا وتاطعر لفتسظ، 
وعثا خغار اجاراتغةغ، وعع الثغار الختغح الثي اتثثه 
السام  والعضع  والعاصع،  الاارغت  إلى  اجاظادا  الئطثان 
غاشغر  أق  غظئشغ  الحمالغئ  الضعرغئ  الخغظغئ  لطسقصات 
غآضث  وعثا  طسغظ".  وصئ  شغ  طظفرد  تادث  بسئإ 
تحاعغ  ق  بما  افطــعر  تةري  أن  طظ  الخغظ  تثعف 
بالاصارب افطرغضغ الضعري الحمالغ والةظعبغ. وضأن 
الجسغط الخغظغ غساثر لما تخض سظثطا ضشطئ الخغظ 
الاغ  السصعبات  سطى  وواشصئ  الحمالغئ  ضعرغا  سطى 
شرضعا سطغعا طةطج افطظ اجاةابئ فطرغضا لطتفاظ 

سطى طخالتعا طع افخغرة.
بجغارة  صام  أون  "زسغمعا  أن  الحمالغئ  ضعرغا  وظصطئ 
اظاثابه  إسادة  بمظاجئئ  حغ  حثخغا  لغعظأ  الخغظ 
بغظ  العدغئ  الاصالغث  طع  غاعاشص  طا  لطخغظ  رئغسا 
الئطثغظ.. وأسرب سظ "أططه بأن تساعط زغارته افولى 
الةجغرة  بحئه  واقجاصرار  السقم  إصاطئ  شغ  لطخغظ 
أطرغضا  طع  تعار  إلجراء  "اجاسثاده  وأسطظ  الضعرغئ" 
وضعرغا الةظعبغئ وسصث اجاماسات طع صادتعط"، وصال: 
اتثثت  تال  طمضظ  ضعرغا  شغ  الظعوي  السقح  "ظجع 
واحظطظ وجغعل إجراءات طاسصئ وطاداشرة لاتصغص 
ضعرغا  لدئط  طعمئ  الجغارة  عثه  وتسائر  السقم". 

الحمالغئ شغ المتادبات طع ضعرغا الةظعبغئ وأطرغضا.
وترى أطرغضا أن ذلك ظخرا لعا، شصالئ الماتثبئ باجط 
الئغئ افبغخ جارة جاظثرز "زغارة ضغط لطخغظ دلغض 
سطى أن "تمطئ الدشط الصخعى" الاغ تصعم بعا أطرغضا 
تثطص جعا طظاجئا إلجراء طتادبات طع ضعرغا الحمالغئ".

طثالفئ  الظاائب  تضعن  أق  ترغث  الخغظ  أن  شغزعر 
أطرغضا  طع  الحمالغئ  ضعرغا  اتفصئ  طا  إذا  لمخالتعا، 
إلغعا  "أون"  دسئ  ولعثا  الةظعبغئ.  ضعرغا  وبتدعر 
لطتثغث شغ المعضعع. شمضث سظث زسمائعا غاتثبعن 
ضما  تعظؤئ  زغارة  عغ  شطغسئ  أغام،  طثى  سطى  طسه 
وإن  طعمئ  زغارة  عغ  وإظما  الحمالغئ،  ضعرغا  ذضرت 
ذضر أظعا غغر رجمغئ، ولضظ ضض اإلجراءات والمراجغط 
سام  تثث  ذلك  وطبض  وأعمغاعا.  رجمغاعا  تآضث 
٢٠٠٠ سظثطا صام والثه إغض الراتض والاصى طع الرئغج 
الخغظغ آظثاك جغاظس شغ الخغظ صئض صمئ الضعرغاغظ 
تةثغثا  تغظؤث  الجغارة  واسائرت   ،٢٠٠٠ تجغران  شغ 

لطاأضغث سطى السقصات العبغصئ طبطما ذضر الغعم.
وترغث الخغظ أن غضعن لعا تأبغر شغ المعضعع وطتاولئ 
إلحراضعا شغ المتادبات، فظعا أبطشئ تراطإ بما جرى 
شغ زغارة ضغط أون. شضاإ تراطإ غعم ٢٠١٨/٣/٢٨ 
سطى تعغار "تطصغئ رجالئ الئارتئ طظ الرئغج الخغظغ 
طفادعا أن اجاماسه طع ضغط جار بحضض جغث لطشاغئ، 
وأن ضغط غاططع لطصاء طسغ". شعثه طتاولئ طظ الخغظ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط:  افجااذ أجسث طظخعرـ 

مشكلة األمريكان في أصل مبدئهم وليست في قوانينهم فقط

دروس يف الضراطئ... يف ذضرى طسرضئ الضراطئ

طا زال الاارغت غسّطر بمثاد طظ ذعإ السغرة السطرة 
فولؤك الرجال افبطال الثغظ خاضعا طسرضئ الضراطئ 
طظ أبظاء الةغح افردظغ والفثائغغظ وجضان طظطصئ 
الضراطئ وطا تعلعا، أولؤك الخظادغث الثغظ خثصعا طا 
ساعثوا اهللا سطغه، شمظعط طظ صدى ظتئه وطظعط طظ 

غظازر وطا بثلعا تئثغق.
إظظا ظساثضر - شغ عثه افغام الاغ ُجّعدت خفتاتعا 
دول  وتضالإ  اإلجقم،  أطئ  سطى  والاآطر  بالثغاظات 
لتعطعط  غظعحعن  المسطمغظ  سطى  وجغعحعا  الضفر 
جّطر  بغداء،  أغاطاً  ظساثضر   - برواتعط...  وغظعئعن 
شئصغئ  المسطمغظ،  أبظاء  طظ  أبطال  رجال  خفتاتعا 
سظعاظًا  وجائصى  طحرصئ...  طدغؤئ  الخفتات  تطك 
العجغمئ  طرارة  غععد  ضغان  أذاصئ  لادتغات  ورطجًا 
إذ لط غضظ غاعصع ذلك، شصث خرج طظ ترب تجغران 
١٩٦٧ طجعّعًا بظخره سطى جغعش سربغئ سثغثة.. وإذا 
به غعّلغ افدبار أطام شؤئ صطغطئ طثطخئ طظ الدئاط 

والةظعد والفثائغغظ والمثظغغظ.
والسحرغظ  التادي  شغ  الضراطئ  طسرضئ  وصسئ  لصث 
طظ آذار/طارس سام ١٩٦٨، بسثطا أتضط جغح ضغان 
غععد خطاه، لغجّج بسثعا بةتاشض طظ جغحه، الثي 
أظعاع  بمثاطش  طثّجةغظ  ُغصعر،  ق  أظه  غزّظ  ضان 
والةعغئ،  طظعا  افرضغئ  والثفغفئ،  البصغطئ  افجطتئ 
وإذا به غفصث سظخر المفاجأة.. شافبطال حرصغ الظعر 
غاربخعن به، وغرخثون تترضاته شغ افغام افخغرة 
الاغ جئصئ ذلك الغعم. شما أن ظخإ جسعره سطى ظعر 
افردن، ودخض الفعج افول تاى صاطئ المثشسغئ بثك 
تطك الةسعر، شصطسئ تئض اإلطثاد، واظفرد افبطال 
شأذاصععط  غععد  طظ  الحرذطئ  باطك  الظعر  حرصغ 
وافطر  المئادرة،  زطام  بثلك  شفصثوا  الجؤام،  المعت 
شغعا  تاولئ  الاغ  المتاور  جمغع  سطى  تضرر  ظفسه 
غععد  جغح  صادة  وأخث  الظعر...  اجاغاز  غععد  صعات 
المزطغعن  وق  الطغران،  غسسفعط  شطط  غاثئطعن، 
الثغظ صاطعا بإظجالعط سطى أرض الضراطئ وغغرعا طظ 
ظفسه،  المخغر  قصئ  شضطعا  المساعثشئ،  المظاذص 
ذلك أن المسرضئ تصغصغئ.. وتغظعا رأى جظعد غععد 
طا لط غروه طظ صئض.. رأوا رجاق غتئعن المعت أضبر 
طظ تئعط عط لطتغاة، رأوا الةرأة واإلصثام طظ أولؤك 
طثاطش  بغظ  والاساضث  الاماجك  ورأوا  افحاوس، 
شؤات المصاتطغظ حرصغ الظعر... وفول طرة شغ تارغت 
ضغان غععد غططإ وصش إذقق الظار، وأظى له ذلك، 
وصث أتاط افبطال المسطمعن بصعاته إتاذئ الّسعار 
بالمسخط؟ شما ضان طظه إق أن تاول الظضعص سطى 
شجساً... شعصع شغ حّر أضئر  سصئغه، طعّلغا دبره، عارباً 
طظ الحّر الثي أخابه أوقً، شطط غامضظ طظ اقظستاب 
طظ  شغه  خسر  شعضعّي  اظستاب  شغ  شئثأ  المظّزط، 
آلغاته وطثرساته وجظعده أضبر طما خسر شغ طسرضاه 
الاغ اصارشاعا غثاه اآلبماان... وخّطش وراءه ضبغرًا طظ 
آلغاته وطثرساته وأجطتاه، بض خّطش أحقء جظعده شغ 

أرض المسرضئ..
لصث وخش صائث طةمعسئ الصاال لضغان غععد المصثم 
أعارون بغطث المسرضئ شغما بسث لةرغثة داشار السئرغئ 
شغ  طرات  سثة  حثغثًا  صخفاً  حاعثت  لصث  بصعله: 

تغاتغ لضظظغ لط أر حغؤاً ضعثا طظ صئض، لصث أخغئئ 
طسزط دباباتغ شغ السمطغئ طا سثا ابظاغظ شصط.

سةائإ  طظ  ولغج  الضراطئ،  طسرضئ  إظعا  ظسط.. 
اقتفاصات أن غصع الةجء افضئر طظ تطك المسرضئ سطى 
تثبغر  ذو  جئتاظه  شربظا  الضراطئ،  اجمعا  بطثة  أرض 
لطسالط  ُغدرب  طبًق  تئصى  أن  أرادعا  التضمئ،  بالس 
شغ  والةظعد  الدئاط  وخاخئ  ولطمسطمغظ،  بأجره، 
المسطمغظ...  بقد  جغعش  وشغ  افردظغ،  الةغح 
أظضط غا طسطمغ الغعم لساط أصّض طظ طسطمغ افطج 
الثغظ خاضعا المسارك شاتتغظ، تاططغظ راغئ اإلجقم، 
شثخض  الظعر،  إلى  الزطمات  طظ  الظاس  غثرجعن 
والةظعد  الدئاط  إن  أشعاجاً..  اهللا  دغظ  شغ  الظاس 
الضراطئ  بطثة  جضان  طظ  والمثظغغظ  والفثائغغظ 
الئطعلئ  شغ  افطبطئ  أروع  ضربعا  الثغظ  تعلعا،  وطا 
ضغان  جغح  طظ  اظاجاساً  الظخر  واظاجسعا  والادتغئ، 
سطى  صادرغظ  زالعا  طا  العجغمئ...  ُطّر  وأذاصعه  غععد، 
الةظعد  أغعا  إظضط  وطرات،  طرات  العاصسئ  تطك  تضرار 
تسطغر  سطى  صادرون  افردظغ  الةغح  شغ  والدئاط 
طقتط الئطعلئ والادتغئ، صادرون سطى تتصغص الظخر 
بسث  أبرًا  تةسطعه  أن  صادرون  بض  غععد،  ضغان  سطى 
سغظ إن خثصاط اهللا جئتاظه وتسالى.. إظضط طا زلاط 
وضغاظعط  غععد  بعا  تئشدعن  الاغ  الصطعب  تتمطعن 
المست، وطا زلاط تظسمعن باطك السصعل الاغ خططئ 
لعجغمئ ذلك الضغان، وطا زلاط تتمطعن تطك افغثي 
الاغ بطحئ بةغح ضغان غععد، شةسطاه غظصطإ سطى 
باطك  تفثرون  زلاط  وطا  حغء،  سطى  غطعي  ق  سصئغه 

السجة الاغ طّرغئ أظعف غععد شغ الاراب..
بئحارة  أذّضر  المظاجئئ  وعثه  الثضرى،  عثه  وشغ 
رجعل اهللا ، شغ تثغبه الحرغش الثي رواه اإلطام 
َُقاِتَل  َحَّى  اَعُة  َّ ال ُم  َتُق عرغرة: «َال  أبغ  سظ  طسطط 
ََِئ  ْ َ َحَّى  َن  ُ ِل ْ ُ اْل  ُ ْقُُلُه َفَ َد،  اْلَُه َن  ُ ِل ْ ُ َأِو اْل ُر  َ َ اْل ُل  َفَُق ِر،  َ َّ َوال ِر  َ َ اْل َوَراِء   ْ ِم  ُّ ِد ٌّ َخْلِفي َفََعاَل اْلَُه ِد َد اللَِّه َهَذا َيُه ُ َا َعْ ِل ْ ُر: َا ُم َ َّ ال

ِد». ِر اْلَُه َ ْ َش َفاْقُْلُه، ِإالَّ اْلَغْرَقَد َفِإنَُّه ِم
أولؤك  ظسض  طظ   - والةظعد  الدئاط  أغعا   - إظضط 
إظضط  والضراطئ،  والغرطعك  طآتئ  أبطال  افبطال، 
الصعي  وإّن  السزغط،  اإلجقم  طظ  تمطعا  طا  تتمطعن 
السجغج الثي ظخرعط صادر أن غظخرضط إن جرتط سطى 
شـ﴿َضْط  أسثائضط  ضبرُة  تشّرّظضط  وق  سطغه،  جاروا  طا 
َطَع   
َُّ
َواهللا اهللاَِّ  ِبِإْذِن  َضِبغَرًة  ِشَؤًئ  َغَطَئْئ  َصِطغَطٍئ  ِشَؤٍئ  ِطْظ 

شسثوضط  ساادعط،  ضبرة  تععلّظضط  وق  اِبِرغَظ﴾،  الخَّ
وق  سااد  غظفسه  ق  المعت  غضره  وطظ  المعت،  غضره 
صعة، وغضفغضط أن اهللا طسضط، شاظخروا اهللا غظخرضط، 
ذلك  شسطاط  إن  واظازروا  غخثصضط،  اهللا  واخثصعا 
ظخرًا طآّزرا غثّطث ذضرضط، أو حعادة شغ جظئ سرضعا 
السماوات وافرض، وإن بتباط سظ الصائث التصغصغ، 
الاترغر،  تجب  ذا  عع  شعا  المثطص،  العاسغ  الصائث 
الرائث الثي ق غضثب أعطه، الثي طتدضط الظخح، ولط 
  غأل شغ ذلك حغؤاً، ولط غتث سظ ذرغص رجعل اهللا
صغث أظمطئ.. شإلى الضراطئ غا رجال الضراطئ، وإلى ظخر 
ضظخر الضراطئ بض عع أضئر أغعا الدئاط والةظعد شغ 

 الةغح افردظغ، وشغ جغعش بقد المسطمغظ
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