
حارك المعظثس باعر خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ 
شغ  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب 
لتصعق  المساصطئ  العغؤئ  سصثته  الثي  المآتمر 
وذلك   ،٢٠١٨/٤/٢٥ افربساء  غعم  اهللا  رام  شغ  اإلظسان 
لقسقن سظ تصرغرعا السظعي، والثي ضط سثدًا ضئغرًا 
والصداة  والسغاجغغظ  والتصعصغغظ  اإلسقطغغظ  طظ 
والمآجسات  والعزارات  افطظغئ  افجعجة  وطمبطغ 
التصعصغئ وطآجسات المةامع المثظغ. وشغ طثاخطاه، 
اجاسرض خالح تعادث صمع السططئ لمسغرتغ تجب 
الاترغر شغ طثغظاغ جظغظ والثطغض غعم السئئ ٤/١٤، 
وضغش أظعا ذعصئ جظغظ وضربئ بالعراوات واساثت 
الضئار  سطى  الفطفض  وغاز  لطثطعع  المسغض  بالشاز 
وضغش  وجظغظ،  الثطغض  شغ  الئطث  ووجعاء  والخشار 
أظعا طظسئ طسغرة التجب برام اهللا غعم السئئ ٤/٢١ 
وسمطئ  الدفئ  طثن  وبصغئ  المثغظئ  بإغقق  وصاطئ 
سطى إحاسئ طزاعر اإلرعاب والصمع والمطبمغظ وتعلئ 
طتغط طسةث الئغرة الضئغر لبضظئ سسضرغئ، طما غسث 
تصعق  سطى  وتسثغا  ظفسعا  السططئ  لصاظعن  طثالفاً 
شغ  خالح  وأبرز  خارخ.  بحضض  الئقد  وأعض  السئاد 
ضقطه صدغئ المساصطغظ شغ الثطغض وصطصغطغئ وجظغظ، 
السغاجغئ،  لمعاصفعط  تتاةجعط  السططئ  أن  طعضتاً 
شغ  المتاشر  ذطئ  سطى  طظعط  ابظغظ  تعصش  وأظعا 
صطصغطغئ بحضض طثالش لطصاظعن، وأظعا رشدئ اإلشراج 
سظ الحاب أوس أبع سرصعب رغط خثور صرار صدائغ 
باإلشراج سظه، وأبسثته عع وحاب آخر إلى أرغتا، طما 
طاسثغئ  ظالمئ  السططئ  أن  سطى  واضح  بحضض  غثل 
وصث  عثا  غغعا.  شغ  جادرة  وأظعا  الظاس  تصعق  سطى 
سمار  الثضاعر  المساصطئ  لطعغؤئ  السام  المثغر  أضث 
دوغك بأن العغؤئ صث ذضرت ذلك شغ تصرغرعا وأظعا 
تساظضر عثه التعادث وتسائرعا طثالفئ لطصاظعن. وشغ 
رده سطى طثاخطئ المساحار الصاظعظغ لفطظ العصائغ 
شغ رام اهللا الثي تاول الصعل بسثم صاظعظغئ طسغرة 
رام اهللا لسثم تخعلعا سطى الاراخغص القزطئ لثلك 
وأجعجتعا،  السططئ  بحرسغئ  التجب  اساراف  ولسثم 
بالسآال  المساصطئ  العغؤئ  لمثغر  خطابه  خالح  وجه 
اإلحسار،  تصثغط  غغر  حغؤا  غططإ  الصاظعن  ضان  إن 
والثي بثوره أضث أن اقساراف بحرسغئ السططئ لغج 
وأن  ذلك،  غفرض  طا  الصاظعن  شغ  غعجث  وق  حرذا 
طظ  وأي  اإلحسار،  تصثغط  عع  الصاظعن  غاططئه  طا  ضض 
أعض شطسطغظ طعما ضاظئ صظاساته له التص بالاةمع 
السطمغ، وعع طا أضثته الثضاعرة شغتاء سئث العادي 
طا  اجاظضرت  والاغ  لطعغؤئ  السام  المفعض  ظائإ 
تسرض له أظخار التجب طظ صمع واساصال. بثوره أصر 
طسآول الحضاوي شغ وزارة الثاخطغئ بعجعد طثالفات 
تمج التصعق والترغات، وأبثى اتاراطه لطتجب وتصه 
شغ السمض السغاجغ ودساه لغصثم حضاوى بثلك. عثا 
تجب  بمعضعع  ضئغرا  اعاماطا  الصاسئ  حعثت  وصث 
الاترغر وطا تسرض له أظخاره طظ صمع واساصال خقل 
المثاخقت  طسزط  سطى  اجاتعذ  طما  الماضغئ  افغام 

والمحارضات.

وخثق  رؤغاه  ختئ  أبئائ  الاغ  الخادصئ  وخطاباته 
خطاباته لطصاخغ والثاظغ، شتجب الاترغر عع أول طظ 
تثر أعض الحام طظ خطر المال السغاجغ الصثر؛ وعع 
أول طظ تثرعط طظ خطر العثن والمفاوضات؛ وعع 
أول طظ تثرعط طظ خطر المآتمرات (جظغش وأجااظئ 
الثطعط  ضسر  إلى  دسا  طظ  أول  وعع  وغغرعا...)؛ 
التمر؛ وعع العتغث الثي تمض طحروساً جغاجغاً طظئبصًا 
سظ سصغثة افطئ اإلجقطغئ (طحروع الثقشئ السزغط) 
بثغًق سظ افظزمئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ؛ ودسا 
إلى الاعتث سطى أجاجه، وعع أول طظ بغظ أظه ق بث 
ق  ضغش  وطثطخئ،  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  وجعد  طظ 

وعع بتص الرائث الثي ق غضثب أعطه.
طظغ  الاغ  اقشاراءات  بسخ  إغراد  طظ  بث  ق  وضان 
تثسغ  الاغ  اإلسقم  وجائض  سطى  الاترغر  تجب  بعا 
غاسظى  تاى  باقجط  وذضرعا  والبعرغئ  المخثاصغئ 
لطةمغع طسرشئ تةط المآاطرة الاغ تاسرض لعا بعرة 
شصث  خاص،  بحضض  الاترغر  وتجب  سام  بحضض  الحام 
أوردت سظإ بطثي سطى طعصسعا الرجمغ شغ تصرغرعا 
طساعى  "سطى  غطغ:  طا  زغاد  أبع  ذارق  أسثه  الثي 
تطإ  طثغظئ  شغ  طرة  فول  التجب  ظحاط  بثأ  جعرغا، 
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

أغعا الُمسطمعن شغ الحام سصر دار اإلجقم:
 طظث عثم دولئ المسطمغظ "الثقشئ"؛ وافطئ اإلجقطغئ 
تاطصى الطسظات تطع الطسظات بأغثي أبظائعا وبامعغض طظ 
برواتعا المظععبئ؛ وطا ذلك إق لاسطط التضام السمقء 
الثعظئ سطغعا؛ شُعّجث افطر إلى غغر أعطه شدّغسئ افطاظئ، 
ووصسئ افطئ شرغسئ جعطئ فسثائعا، وعا عع المحعث 
غاضرر شغ بعرة الحام؛ بسث أن تعلئ صغادات الفخائض 
المعمَئ ظغابئ سظ تضام المسطمغظ السمقء، شاسططعا 
سطى رصاب الظاس وتسطصعا سطى عثه البعرة الغاغمئ الاغ 

تسضج ختعة افطئ وتراضعا المسامر لطاثطص 
طظ صغعد أسثائعا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  افول طظ أغار.. حاعٌث سطى ظطط الرأجمالغئ وشسادعا!!...٢
- اقظاثابات الئطثغئ شغ تعظج شغ ظض غغاب جططان افطئ 

   عغ لخالح سثوعا ...٢
- الصغادة السغاجغئ والةسر الثي تسئر طظ خقله البعرة 

   إلى بّر افطان...٣
- الثقشئ إصاطئ لطثغظ شأسغثوعا أغعا المسطمعن...٤
- الزطُط إلى زوال، والمساظاة جاظاعغ، وغئصى افجر 

   بإذن اهللا...٤
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ضطمئ السثد
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ولصاء  فطرغضا  بجغارة  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  صام 
برزت  بالشئ  بتفاوة  اجاصئض  تغث  تراطإ  رئغسعا 
الضعظشرس  أطام  خطابا  وألصى  افبعئ،  طزاعر  شغعا 
أسداء  اجاصئطه  وصث   ،٢٠١٨/٤/٢٥ غعم  افطرغضغ 
دصائص  بقث  لمثة  واصفغظ  بالاخفغص  الضعظشرس 
شغ تخرف أطرغضغ طصخعد لثغثغئ طحاسر الرئغج 
افبعئ  طزاعر  غتئعن  الثغظ  والفرظسغغظ  الفرظسغ 
افطرغضغئ،  السغاجئ  لاأغغث  قجامالاعط  والسزمئ 

وبالاالغ تسثغرعط شغ خثطئ المخالح افطرغضغئ.
المآجسات  "أعمغئ  سظ  غثاشع  طاضرون  بثأ  ولعثا 
السالمغئ الاغ أجسئ طظث الترب السالمغئ الباظغئ بثسط 
سطما أن عثه المآجسات أخئتئ أذرسا  طظ أطرغضا" 
لطعغمظئ افطرغضغئ السالمغئ الاغ أزاتئ أوروبا وطظعا 
شرظسا سظ لسإ الثور الرئغج شغ السالط لاظعإ أضبرغئ 

بروات السالط بأجطعبعا اقجاسماري الةثغث.
إخرار  أطام  تظازق  بض  لغعظئ،  طاضرون  أبثى  وضثلك 
شصال:  اإلغراظغ،  الظعوي  باقتفاق  غاسطص  شغما  تراطإ 
غئث  لط  وآخرعا  تخرغتاته  ضض  خقل  وطظ  "تراطإ 
اجاسثادا لطثشاع سظ اقتفاق الظعوي. وأساصث بأظه لظ 
غامسك باقتفاق الظعوي، ولضظه (تراطإ) أبثى اظفااتا 
لفضرة الاعخض قتفاق جثغث أوجع وطظزط طع إغران"، 
وصال شغ طآتمر ختفغ طع تراطإ: "ظأطض اسائارا طظ 
اآلن السمض سطى اتفاق جثغث طع إغران"، شعثا تراجع 
طظ صئض شرظسا بسثطا ضاظئ تسارض أطرغضا شغ ذلك، 
طضاظعا  لفرظسا  تتفر  تاى  إلرضائعا  طتاولئ  وعغ 
تحضغض  "أرغث  وصال  جثغث.  اتفاق  أي  شغ  وطخالتعا 
صررت  تال  شغ  شعرا  ظاخرف  لضغ  دبطعطاجغ  إذار 
أطرغضا الثروج طظ اقتفاق الظعوي" طساسطما لصغادة 
أطرغضا، وفن عثف أطرغضا إجصاط أوروبا طظ اقتفاق 
الثي شرضئ ظفسعا شغه، لامظسعا طظ لسإ دور دولغ 
والسغاجغئ.  اقصاخادغئ  المضاجإ  طظ  ولاترطعا 
صاطئ  تاى  أوروبا  إلى  طاضرون  ساد  إن  طا  ولعثا 
ولصاء  أطرغضا  بجغارة  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة 
تراطإ غعم ٢٠١٨/٤/٢٨، شغ طتاولئ إلبصاء اقتفاق، 
ولضظعا أظعرت تراجسا عغ افخرى سطى أطض أن تئصى 
غغر  إغران  طع  الظعوي  "اقتفاق  شصالئ:  شغه،  ألماظغا 

ضاطض، وغةإ اتاعاء ظفعذ ذعران شغ المظطصئ".
أطرغضا  طعاجعئ  شغ  ضسفا  افوروبغعن  أظعر  وعضثا 
تصصعه  طا  سطى  غتاشزعا  تاى  لصغادتعا  واجاسقطا 
وغدمظعا تتصغص وجعدعط وطخالتعط شغ أي اتفاق 
بثلعا  بسثطا  رؤجائعط  زغارات  وجاءت  جثغث.  ظعوي 
ضض طةععدعط وراء الضعالغج لبظغ تراطإ سظ الاثطغ 
شئثأوا  إخراره  شرأوا  اإلغراظغ.  الظعوي  اقتفاق  سظ 
بالاراجع لطتفاظ سطى طضاسئاتعط طظ عثا اقتفاق. 
تاترك  ولط  اقتفاق،  عثا  إبطال  تسارض  وبرغطاظغا 
رئغسئ وزرائعا بسث، طظازرة ظاائب الاترضات الفرظسغئ 
العضع.  طع  لطاساطض  أجطعب  شغ  والافضغر  وافلماظغئ 
ولع حضض افوروبغعن جئعئ طسارضئ صعغئ طدغفغظ 
فوصفعا  السام  الرأي  وطبغرغظ  والخغظ  روجغا  إلغعط 

أطرغضا سظث تثعا ولةسطععا تاراجع.
وبالظسئئ لطعضع شغ جعرغا صال طاضرون: "إن خروجظا 
الظعائغ الضاطض طظ جعرغا تاى لع ضان جغاجغا، شغ 
جغسظغ  داسح  ضث  الترب  شغه  جاضمض  الثي  الغعم 
تاى  أجث..  وبحار  اإلغراظغ  لطظزام  حغء  ضض  تصثغط 
بسث اظاعاء الترب سطى داسح جاطسإ أطرغضا وشرظسا 
وتطفاؤظا... دورا طعما إلظحاء جعرغا جثغثة.. أطرغضا 
افوجط  الحرق  شغ  تئثغطه  غمضظ  ق  قسئا  تجال  ق 
وعثا  جعرغا".  شغ  سطغعا  اقساماد  شرظسا  وجاعاخض 
دورا  أطرغضا  تسطغعا  تاى  شرظسا  صئض  طظ  اجاسقم 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الثصئ  والتغادغئ،  اقجاصقل،  اآلخر،  والرأي  الرأي 
والمخثاصغئ؛ ضطمات ذالما أرصاظا بعا وجائض اإلسقم 
تثسغ  وضطعا  والمصروءة  والمسمعسئ  طظعا  المرئغئ 
وتشطغاعا  الثئر  تظاولعا  شغ  اقظتغاز  وسثم  التغادغئ 

لفتثاث.
سطى  وصثرته  اإلسقم  تأبغر  طثى  أتث  سطى  غثفى  ق 
برطةئ السصعل وخغاغاعا خغاغئ طسغظئ لاتصغص أعثاف 
طتثدة؛ وخاخئ طع اظاحار وجائطه الماسثدة واباضار 
المظحعد؛  العثف  إلى  العخعل  شغ  الماظعسئ  أجالغئه 
الماسثدة  لعجائطه  الةععد  تاداشر  سظثطا  وخاخئ 

لاعجه جعاطعا شغ تعصغئ واتث ظتع عثف طسغظ.
عثا طا تخض طع وجائض إسقم تثسغ البعرغئ والترص 
سطى أعض الحام سظثطا حظئ تمطاعا المسسعرة سطى 
تجب الاترغر والثقشئ بسث المسغرة القشائ لطظزر الاغ 
٢٠١٨/٤/٢٢م  باارغت  إدلإ  طثغظئ  شغ  التجب  بعا  صام 
سظعا؛  الاشاضغ  اإلسقم  وجائض  تساطع  لط  والاغ 
التجب  لظحاذات  ظعرعا  أدارت  ذالما  الاغ  وعغ 
الغعطغئ شغ حرق المظاذص المتررة وغربعا طظث بثاغئ 
شغ  خعرته  لاحعغه  إق  ذلك  وطا  اآلن،  وتاى  البعرة 
بثأ  أن  بسث  وخاخئ  سظه  الحام  أعض  إلبساد  طتاولئ 
غتزى بحسئغئ بغظ أعض الحام ظاغةئ لمعاصفه البابائ 
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حزب التحرير في األرض 
فلسطين المباركة 

يفضح تعدي السلطة على 
القانون وحقوق الناس

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج ١٠ حسئان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٤/٢٦م) خئرا جاء شغه: "وخض جبمان السالط 
الفطسطغظغ الحعغث شادي الئطح الثي اغاغض شغ طالغجغا إلى صطاع غجة غعم الثمغج الماضغ تغث لصغ اجاصئاق 
رجمغا وحسئغا لغعارى بسث ذلك البرى، شغ وصئ تعسثت شغه ترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ (تماس) بالبأر له. وضان 
الئطح (٣٥ ساطا) - وعع طعظثس شغ الطاصئ - اغاغض السئئ الماضغ شغ الساخمئ المالغجغئ ضعاقطئعر برخاص 
شطسطغظغئ  وشخائض  سائطاه  واتعمئ  الفةر،  لخقة  لطمسةث  ذرغصه  شغ  ضان  بغظما  غارخثاظه  ضاظا  طعاجمْغظ 
المعجاد باغاغاله. وخقل تحغغع الئطح طظ المسةث السمري شغ جئالغا، تعسث رئغج المضاإ السغاجغ لترضئ 
تماس إجماسغض عظغئ بصطع طا وخفعا بافغادي اآلبمئ الاغ اغاالاه أغا ضاظئ. وصال التغئ شغ ضطمئ ألصاعا خقل 
اجاصئال جبمان الحعغث بمسئر رشح، "ظصعل لطسثو وصاتطغ الحعغث شادي: لظ تفطاعا طظ السصاب". وأضاف "ظصعل 

لقتاقل إن شاتعرة التساب بصطئ وغعم السصاب صادم ق طتالئ"."
: بثاغئ ظاصثم طظ أجرة الحعغث - ظتسئه ضثلك وق ظجضغ سطى اهللا أتثا - بثالص الاسازي، جائطغظ اهللا 
تسالى أن غطعمعط الخئر والسطعان، والصعة والبئات شغ طعاجعئ عثا اقخائار. وأن غاصئض اهللا جئتاظه وتسالى 
جمغع افسمال الخالتئ الاغ صام بعا اإلطام شغ تغاته وغةسطعا شغ طغجان تسظاته. وظصعل إذا ضان (المعجاد) عع 
الثي وراء عثه الةرغمئ الظضراء، شإن سطغظا أن ظسغث صدغئ شطسطغظ إلى ظخابعا. تغث إن (المعجاد) طعجعد بسئإ 
وجعد ضغان غععد سطى أرض شطسطغظ والثي أظحأ بمآاطرة رخغخئ طظ برغطاظغا. إن ضغان غععد اآلن غاماع 
بتراجئ حثغثة طظ الثول اقجاسمارغئ وطآجساتعا اإلجراطغئ وسطى رأجعا أطرغضا وطظزمئ افطط الماتثة. 
عثا عع أخض طحضطئ شطسطغظ، أي أظعا أرض إجقطغئ أخثعا غععد بالصعة لاأجغج ضغاظعط المست سطغعا. 
وعضثا، ذالما لط غاط اصاقع ضغان غععد، شسغضعن (المعجاد) طعجعًدا دائًما وجاسامر جرائمه وجرائط ضغاظه 
ضث المسطمغظ وق جغما أعض شطسطغظ؛ لثلك غةإ تترغر شطسطغظ سظ ذرغص الةعاد شغ جئغض اهللا طظ صئض 
جغعش المسطمغظ، وبعثه الطرغصئ شصط جغاط اصاقع ضغان غععد وتطعغر شطسطغظ طظ دظسعط. وأي ضقم غغر 
ذلك سظ البأر لطحعثاء شعع طدس لطماء، وذتظ شغ الععاء، شأي بعخطئ ق تحغر ظتع جغعش المسطمغظ لاترغر 

شطسطغظ عغ طظترشئ سظ وجعاعا الختغتئ غةإ ضئطعا، أو طحئععئ غةإ التثر طظعا.

سيستمر سفك دمائنا ما لم تتحرك جيوش المسلمين لحقنها
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بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*



افربساء ١٦ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢ أغار/ طاغع ٢٠١٨ طـ  ٢     السثد ١٨٠

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ غجة ظصطاغ تعار خقل افغام الماضغئ وذلك بالصرب طظ الةاطسئ اإلجقطغئ، 
وصث حعثتا ظصاحات ضبغرة طظ صئض السثغث طظ الطقب ودارت افجؤطئ والظصاحات تعل صدغئ الثقشئ وسمض تجب 
الاترغر وظزرته لصدغئ شطسطغظ وأن التض العتغث لعا غضعن بإسقن الةعاد وتترغك جغعش افطئ وصعاعا إلزالئ 

ضغان غععد، ضما وتط سرض بسٍخ طظ إخثارات التجب.

ظزط حئاب تجب الاترغر طزاعرة شغ طثغظئ أرغتا برغش إدلإ لطمطالئئ بإذقق جراح حئاب التجب طظ طعةري 
الشعذئ المساصطغظ لثى شخغض خصعر الحام، وتمض المازاعرون قشاات تدمظئ رجائض طعجعئ إلى صائث وسظاخر 
شخغض خصعر الحام صالئ إتثاعا (إلى أبع سغسى الحغت: واجإ سطغك أن تتاجإ طظ جطط الشعذئ ق أن تةسطعط 
شغ شخغطك) شغ إحارة إلى السظاخر الاغ وحئ ظطما بحئاب التجب المساصطغظ المعةرغظ طظ الشعذئ، وجألئ قشائ 
أخرى سظاخر الخصعر: (أترضعن طظ صادتضط أن غساصطعا حئاب الشعذئ وغةروعط لسةظ الئطعذئ، ألغج شغضط رجض 
رحغث؟) شغ إحارة إلى السةظ الثي غصئع شغه حئاب التجب ظطما وسثواظا، وتثرت قشائ أخرى طظ سعاصإ الزطط 
العخغمئ غعم الصغاطئ، شغ جغاق طاخض أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا بغاظا ختفغا وزع الةمسئ 
شغ سمعم المظاذص المتررة تمض سظعان (بسث الثثقن والاعةغر اخاطاف حئاب طظ تجب الاترغر المعةرغظ شغ 
طثغظئ أرغتا)، اجاظضر اساصال حئاب التجب المعةرغظ طظ الشعذئ واصاتام بغعتعط وتروغع الظساء وافذفال دون 
طراساة أي ترطئ لطئغعت سطى أغثي طةمعسئ أطظغئ ططبمئ تابسئ لفخغض خصعر الحام، وذالإ الئغان أعض الحام 
بافخث سطى أغثي الزالمغظ طظ صادة الفخائض، وتختغح طسار البعرة صئض أن تاثطفعا أغثي الساببغظ. غثضر أن 
الضاغئئ افطظغئ الاابسئ لخصعر الحام صاطئ طظث أضبر طظ أجئعسغظ باساصال أربسئ طظ حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ 
أرغتا برغش إدلإ، بقبئ طظعط طظ طعةري الشعذئ والرابع طظ طثغظئ أرغتا، وصاطئ شغ وصئ قتص بإذقق جراح 

حابغظ طظعط وبصغ آخران طساصقن وعما طظ طعةري الشعذئ تاى الغعم.

الغعطغئ لطرأجمال تامرضج شغ الصطاع المالغ، وبالاالغ شإن 
اقصاخاد التصغصغ ق غتزى إق بظتع ١٠٪ طظ الظحاط 
المالغئ  الطشط  تاتضط  أن  شرض  افطر  وعثا  المالغ... 
بمةمض اقصاخاد، وبالسططئ شغ الثول الرأجمالغئ، وأن 
تفرض طظطصعا سالمغا، - لضظه شرض ضثلك - أن تخئح 
آلغات الظعإ عغ السائثة شغ طةمض الظمط الرأجمالغ...)

ظطط  طظ  عثا  غعطظا  تاى  غساظغ  زال  طا  الشرب  إن 
الظزام الرأجمالغ شغ ضض افطعر؛ جعاء الماسطصئ طظعا 
وغاسرض  حرائتعط،  ضاشئ  سطى  بالرساغا  أو  بالسمال 
الظاس لفزطات تطع افزطات، واقباجاز الماسّثد الماةثد، 
وتصطئات افجسار... إلى غغر ذلك طظ طزاعر حرغرة... 
شئسث أزطئ السمال الماسطصئ بافجعر وجاسات السمض جظئ 
بط   ،١٩٢٩ جظئ  الضئغر  الضساد  أزطئ  تخطئ   ،١٨٨٦
تخطئ أزطات طااابسئ ضان آخرعا أزطئ الرعظ السصاري 
الظزام  ظطط  طظ  غساظغ  السالط  زال  وطا   ،٢٠٠٨ جظئ 
افزطات  طظ  غاساف  ولط  عثا،  غعطظا  تاى  الرأجمالغ 
والتروب المثطرة بسئإ جحع الرأجمالغئ وأذماسعا... 
وصث خرجئ جظئ ٢٠١١ طزاعرات شغ ألش طثغظئ سطى 
الضرة افرضغئ؛ تطالإ بإجصاط عثا الظزام والاثطص 

طظ رطعزه المالغئ شغ وول جارغئ وغغرعا...
وطا زالئ المزاعرات شغ عثا الغعم (افول طظ أغار) تسغر 
السالغ،  بالخعت  وترّدد  الرأجمالغئ  الئقد  سعاخط  شغ 
وتعاش العااشات ظفسعا الاغ عافعا بعا جظئ ١٨٨٦، 
شغ أول طظاجئئ ضث ظطط الرأجمالغغظ، وضث الصعاظغظ 
الةائرة، وتطالإ عثه المزاعرات؛ بمجغث طظ الاترر طظ 
ربصئ الرأجمالغغظ أرباب السمض، وبرشع افجعر، وتتسغظ 
الصثس  جرغثة  شغ  جاء  شصث  والسمال...  السمض  ظروف 
باارغت ٢٠١٧/٥/٢ تتئ سظعان "طزاعرات واحائاضات 
طظ  اآلقف  طؤات  (خرج  السمال":  سغث  شغ  السالط  تعل 
دول  طظ  بسثد  وطسغرات،  طزاعرات  شغ  افحثاص 
طظ  افول  شغ  غتض  الثي  السمال  بسغث  اتافاق  السالط؛ 
أغار/طاغع طظ ضض سام... وحعثت روجغا وشرظسا وترضغا 
وضعرغا الةظعبغئ وإظثوظغسغا والفطئغظ طزاعرات حارك 
دول  شغ  طزاعرات  إلى  إضاشئ  اآلقف،  سحرات  شغعا 

سربغئ؛ طبض لئظان والمشرب وصطاع غجة...).
إن عثه المظاجئئ (افول طظ أغار) تصرع سصعل الئحرغئ 
شغ ضض سام وتظئععط إلى أطرغظ طعمغظ؛ افول: شساد 
المساعغات،  ضاشئ  سطى  وظطمه  الرأجمالغ،  الظزام 
وطظعا السمض والسمال، وضرورة الاثطص طظ حروره. 
والباظغ: تاجئ الئحرغئ إلى الظزام الئثغض لعثه الظزط 
الزالمئ... وشغ العصئ ظفسه شإن عثه المظاجئئ تصرع 
وعغ   - وتثشسعا  خاص،  بحضض  اإلجقم  أطئ  سصعل 
خاتئئ المئثأ السادل المساصغط - لاتّمض طسآولغاعا، 
السادل  اإلجقم  طئثأ  بظحر  الظاس؛  سطى  وحعادتعا 

الرتغط؛ لاثطغص الئحرغئ طظ ظطط عثا الظزام.
إلسادة  اإلجقم،  أطئ  لاثشع  وغغرعا  التصائص  عثه  إن 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجــقم  طةث 
الظئعة؛ وظتظ ظسغح عثه افغام ذضرى عثطعا وزوالعا 
(السابسئ والاسسغظ)!! إظه لتريٌّ بأطئ اإلجقم أن تسغث 
سجتعا، وتظصث ظفسعا طما عغ شغه طظ ظطط افظزمئ 
التغاة...  ظعاتغ  ضض  شغ  سطغعا  المطئصئ  الرأجمالغئ؛ 
بط تتمض عثه الرجالئ ضما تمطاعا طظ صئض إلى ضض 
الحسعب وافطط سطى وجه افرض؛ لاثطخعا طظ أجئاب 

 الزطط المساحري سطى وجه افرض

اظططصئ غعم ١٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨، التمطئ اقظاثابغئ 
الئطثغئ شغ تعظج لطاظاشج سطى ٢٠٧٤ صائمئ، والةثغث 
شغ عثه اقظاثابات عع أظعا تسث افولى بسث اإلذاتئ 
سطغ،  بظ  السابثغظ  زغظ  السابص،  الاعظسغ  بالرئغج 
إذ  ا،  طعمًّ طظسطًفا  جاحضض  اقظاثابات  عثه  أن  ضما 
غسضش الئرلمان سطى طحروع صاظعن غعجع خقتغات 
الئطثغات، وغمظتعا طجغًثا طظ اقجاصقلغئ شغ آلغئ اتثاذ 
الصرار، ضما جاحعث اقظاثابات الئطثغئ شغ تعظج فول 
طرة طحارضئ رجال افطظ والةغح شغ اقصاراع، تغث 
جغثلغ افطظغعن والسسضرغعن بأخعاتعط غعم افتث 
٢٩ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ شغ تغظ غصارع بصغئ الظاخئغظ 
الخمئ  شارة  تسئصه  الثي  أغار/طاغع   ٦ افتث  غعم 

السئئ  غعم  وتعاشص  واتث  غعم  وطثتعا  اقظاثابغ 
افولغئ  الظاائب  سظ  اإلسقن  وجغاط   ،٢٠١٨ أغار/طاغع   ٥

لقظاثابات بغظ غعطغ ٧ و٩ أغار/طاغع، ضتث أصخى.
ع أن غساسث الصاظعن الةثغث المطروح تالغا سطى  وُغاعصَّ
والاخعغئ سطغه، المةالج  طةطج الظعاب لمظاصحاه 
الثخعخغئ،  بالظغابات  أغدا  والمسروشئ  الئطثغئ 
اإلطضاظات  تاةاوز  أضئر:  طالغئ  اجاصقلغئ  تتصغص  سطى 
المؤئ  شغ  أربسئ  بظسئئ  والمصثرة  تالغا  الممظعتئ 
شصط طظ طعازظئ التضعطئ، وذلك سئر تظعغع طخادر 
تمعغطعا، وتجوغثعا باإلرحادات تعل ضغفغئ تثخغص 
طتض  الةثغث  الصاظعن  لعا  غدمظ  ضما  افطعال،  عثه 
الظزر، الصثرة سطى إسثاد طحارغع إظمائغئ وتطئغصعا، 
الظمع.  وتتفغج  العظائش  اجاتثاث  شغ  غساعط  بما 
جااعلى  تغث  خقتغاتعا،  تعجغع  إلى  باإلضاشئ 
اإلحراف سطى إدارة افخعل المالغئ ووضع المعازظات، 
طع  الئطثغات  سقصئ  الةثغث  الصاظعن  عثا  تّثد  ضما 
المثظغ،  المةامع  طظزمات  طظعا  أخرى،  ضغاظات 

وأجعجة الثولئ، والعغؤات الثولغئ.
وتمبض عثه اقظاثابات بالظسئئ لفتجاب طآحرا سطى 
الاحرغسغئ  اقظاثابات  شغ  الاعظسغ  الظاخإ  تعجه 
والرئاجغئ المصررة بسث سام. ولثلك جاتاول افتجاب 
السغاجغئ الاغ جاتصص أداًء جغثًا شغ اقظاثابات المتطغئ 
ضترضئ الظعدئ وظثاء تعظج أن تثسط طظح جططات 
أضئر لطمةالج الئطثغئ الاغ تسغطر سطغعا، أطقً شغ أن 
غآّطظ لعا ذلك أغداً الحسئغئ المتطغئ الدرورغئ إلتراز 
ظاائب جغثة شغ اقظاثابات الئرلماظغئ شغ السام ٢٠١٩. 
شغ اقظاثابات  أطا افتجاب الاغ جغضعن أداؤعا جغؤاً 
المتطغئ ضالةئعئ الحسئغئ، شسعف تتاول سرصطئ سمطغئ 
تطئغص القطرضجغئ وتسطغض سمض عثه المةالج سئر 

طظع إصرار طةطئ الةماسات المتطغئ.
الصعائط  سثد  طظ  خطعرة  عظاك  أن  طراصئعن  وغرى 
اقظاثابغئ الضبغرة شغ تعظج، افطر الثي صث غسجز طظ 
طثاوف سجوف الظاخإ الاعظسغ سظ اقظاثابات، بسئإ 
الثي  افطر  الضبغرة،  اقظاثابغئ  الصعائط  بغظ  الاحائ 
آخر  أحار  تغث  الضئغرة،  افتجاب  خالح  شغ  جغخإ 
اجاطقع لطرأي تعل اقظاثابات الئطثغئ إلى أن ظسئئ 

المساسثغظ لطمحارضئ ق غاةاوز بطث الظاخئغظ.
وطع اصاراب طعسث التمطئ غساتدر افعض شغ تعظج طا 
تخض خقل التمقت اقظاثابغئ جظئ ٢٠١٤، تغث أصثطئ 
بسمطغات  الصغام  سطى  اقظاثابات  تطك  بمظاجئئ  أتجاب 
تروغب اظاثابغ طحئععئ وراشصاعا السثغث طظ اقتعاطات 
بافطعال  اجاصطابعط  وطتاولئ  الظاخئغظ  ذطط  بحراء 
وبشغرعا طظ العثاغا والسطاغا المثاطفئ، شدق سظ سثم 
اتداح طخادر تطك افطعال الاغ تط إظفاصعا، تغث غشطإ 
سطى الزظ أن بسخ السفارات افجظئغئ باإلضاشئ إلى 
بسخ رؤوس المال الفاجثغظ ضاظعا ضالسغظ شغ تجوغر 
إرادة الظاخئغظ، وإذا اجامر افطر سطى عثا الظتع شمظ 
المظازر أن تاعاخض الاةاوزات بمظاجئئ التمطئ اقظاثابغئ 

غتافض السالط بضاشئ دوله شغ ضض سام بعثه المظاجئئ؛ 
السمال،  بتصعق  ططالئاعط  وطآضثغظ  طةثدغظ 
شغ  ذلك  أضــان  جــعاء  السمض؛  أربــاب  طظ  وإظخاشعط 
السمض  ظــروف  شغ  أم  افجــعر،  شغ  أم  السمض  جاسات 
اإلظساظغئ، ... أم غغر ذلك، شما عغ تصغصئ عثه المظاجئئ 
السالمغئ؟ وعض تصصئ إظخاف الساطض، ورشع الزطط سظ 
ضاعطه؟ وعض ردسئ أرباب السمض سظ ظطط السمال وأضض 

تصعصعط، وطساططاعط بما ق غطغص بعط ضئحر؟؟
ولقجابئ سطى عثه افجؤطئ ظصعل: شغ طبض عثه افغام 
وصئض تعالغ طؤئ وبقبغظ ساطا؛ أي جظئ ١٨٨٦م جارت 
شغ  الضئرى  الخظاسغئ  المثن  شغ  السارطئ  المزاعرات 
دول سثة وخاخئ شغ أطرغضا؛ أبرزعا طثغظئ حغضاغع بطث 
الخظاسات.. وضان السئإ شغ ذلك عع تسطط الرأجمالغغظ 
طظ أختاب رؤوس افطعال سطى تصعق السمال؛ بجغادة 
جاسات السمض سطى السمال، وتثفغخ أجعرعط بحضض 
طسامّر، وشغ العصئ ظفسه الاتضط بسسر المظاةات لخالح 

أرباب السمض، وسطى تساب السمال وأجعرعط...
ذضر طعصع (غعرو ظغعز) اإلخئاري باارغت ٢٠١٧/٥/١: 
طظ  افول  السمال  (سغث  الغعم  بعثا  اقتافال  (أخض 
بغظ  ظجاسات  تخطئ  تغث  حغضاغع؛  شغ  عع  ــار)؛  أغ
السمال وأرباب السمض؛ لاثفغخ جاسات السمض الغعطغ 

إلى بماظغ جاسات...)
سظ  المخاظع -  طقك  طظ  السمض  أرباب  اجاطاع  لصث 
غثثسعا  أن   - المظاجئئ  وعثه  الصاظعن  عثا  ذرغص 
السمال طرة أخرى؛ سظ ذرغص وضع تث أسطى لساسات 
المظاجئئ  لعثه  غدسعا  وأن  (جــاســات)،   ٨ السمض 
غعطا ُغتافض به ضض سام... ولضظ جععر المحضطئ لط 
غظاه؛ فن الةثور وافجئاب الاغ جاسثت سطى تتضط 
أّس  عغ  عظا  والةثور  صائمئ،  زالئ  طا  الرأجمالغغظ 
بأظعاسعا،  الاتضمات  جطئئ  الاغ  الترغات  وعغ  الثاء؛ 
دون رادع وق وازع؛ شأرباب السمض غاتضمعن بأدوات 
اإلظااج (المخاظع) والمعاد الثام، وأدوات الطاصئ؛ طظ 
بارول وشتط وضعرباء وغغر ذلك... وأرباب السمض طظ 
والسغاجغعن  التضام  عط  السمقصئ  الحرضات  أختاب 
الماظفثون، الثغظ غاتضمعن بافجعاق وأجسار السطع، 
تسالب  لط  تالعا  سطى  المحضطئ  شئصغئ  ذلك...  وغغر 
وأسراض  طزاعر  بسخ  سالةعا  إظما  جثرغئ،  طسالةئ 

المرض الماسطصئ بافجعر وجاسات السمض...
سظ  لطئتث  تصعدظا  التصغصئ  شغ  المظاجئئ  عثه  إن 
أس الثاء، وجئإ الئقء الثي جطإ سطى السمال الزطط 
والاسطط، ودشسعط لقتاةاج ورشع الخعت سالغا؛ رغط طا 

قصعه طظ تظضغض وصاض وجةعن...
إن طئثأ الترغئ (اقصاخادغئ)؛ شغ الامطك وتظمغئ المال 
واقظافاع بالمال عع الثي جطإ سطى الرأجمالغغظ الثطار 
والثراب اقصاخادي، شةسطئ أختاب السمض غاخرشعن 
دون رادع وق وازع.. وعثا ظابع أخق طظ المئثأ ظفسه 
(شخض الثغظ سظ التغاة وإذقق السصض لطاحرغع)؛ فظه 
ق غعجث ضابط وق وازع سظث أختاب عثا المئثأ جعى 

(الترغات المفاعتئ) سطى طخراسغعا...
غصعل الثضاعر جقل أطغظ؛ أجااذ اقصاخاد شغ الةاطسئ 
الرأجمالغ  الظزام  أسطى  (لصث  الصاعرة:   - افطرغضغئ 
اقجاشقل، إذ أخئح  لطرأجمالغغظ صعة طداسفئ سطى 
الرأجمالغ صادرا بثرجئ لط تضظ طااتئ له طظ صئض، 
المظاةئ  السطع  زغادة  وطع  السطسئ؛  جسر  زغادة  سطى 
شحغؤا  وحغؤا  المساعطك...  إدارة  شغ  الاتضط  أخئح 
اظدط المساعطضعن إلى ذائفئ الثاضسغظ لقجاشقل، 
إلى جاظإ السمال، وأخئح السمال غثدسعن لقجاشقل 

ضمساعطضغظ...)..
 ٢٠١٣/١/١٢ باارغت  ظئ:  الةجغرة  طعصع  شغ  وجــاء 
(طظث  الرأجمالغ":  السالط  تقتص  "افزطات  سظعان  تتئ 
اقصاخادي  المسار  ضان   ٢٠٠٨ سام  إلى   ١٩٧١ سام 
لطرأجمالغئ؛ غحغر إلى أن الصطاع المظاب شغ تسبر ضئغر، 
وأن الصطاع المالغ عع الثي غسغر شغ تخاسث باسارع، 
إلى تّث أن ضض الاصثغرات تحغر إلى أن ٩٠٪ طظ الترضئ 

لقظاثابات الئطثغئ.
وصث أبارت زغارة السفغر الفرظسغ أولغفغغه بعاشر دارشعر 
لعغؤئ اقظاثابات شغ تعظج واجاماسه بمةطج العغؤئ 
شغ سمص المرتطئ اقظاثابغئ، جثقً جغاجغاً وغدئاً لثى 
تغث  الئقد،  جغادة  سطى  تسثغا  اسائروه  لما  ظاحطغظ 
تساءل سثد طظ الظحطاء سظ أجئاب الجغارة، طتثرغظ 
طظ تثخض افجظئغ شغ اقظاثابات الئطثغئ الُمصئطئ. وأبارت 
خعر جفغر شرظسا دارشع، وعع شغ طصر عغؤئ اقظاثابات، 
طعجئ جثرغئ غغر طسئعصئ طظ صئض ختفغغظ وطثوظغظ، 
وذعإ بسدعط لعخفه "بالمطح الثي ق غشغإ سظ ذسام 
وق سظ طصام" ووخفه آخرون بـ"الُمصغط السام الفرظسغ" 

الثي تةاوز ضض التثود وافسراف الثبطعطاجغئ.

خرح  تغث  الفرظسغ،  السفغر  سطى  افطر  غصاخر  ولط 
رئغج العغؤئ السطغا المساصطئ لقظاثابات، طتمث الاطغطغ 
المظخري، إلى أن عثه الطصاءات "تخطئ أغداً طع جفراء 
روطاظغا وأطرغضا وغغرعما، ضما تط السمض بعثا اإلجراء طع 

العغؤات السابصئ وطع الرؤجاء الماثاولغظ سطى العغؤئ".
ضما أسطظ اقتتاد افوروبغ أظه جغرجض شرغصا طضعظا طظ 
٨٠ حثخا لمراصئئ اقظاثابات الئطثغئ، سصإ تطصغ دسعة 
طظ العغؤئ السطغا المساصطئ لقظاثابات ضما أن الممبطئ 
شرغثغرغضا  افطظ  وجغاجات  الثارجغئ  لطحآون  السطغا 
طعغرغظغ ضطفئ سدع الئرلمان افوروبغ شابغع طاجغمع 

ضاجاالثو بارؤس عثه الئسبئ.
شغ ظض شصثان الئقد لسغادتعا لخالح سثوعا، تغث 
الئقد  ذعل  شغ  وغةعلعن  افجاظإ  السفراء  غخعل 
وسرضعا، وتغث إرادة تضام تعظج طحطعلئ وخاضسئ 
إلطقءات خظثوق الظصث الثولغ، شإن طسرضئ التضط شغ 
بالثسط  وإظما  باقظاثابات  تتسط  ق  المسطمغظ  بقد 
شالمسرضئ  الئاذحئ،  الصعى  طظ  وبإجظاد  الثارجغ 
التصغصغئ تثور شغ أروصئ السفارات ودعالغج المآاطرات 
بغظما تضعن اقظاثابات طةرد غطاء، وسظخر تشطش به 
سمطغئ خظاسئ الصرار لائثو طتطغئ وحرسغئ، شالتدارة 
الشربغئ طشرطئ لطشاغئ بخظاسئ الاشطغش والاسطغإ، وق 
دون  الحسعب  وظعإ  اقتاقل  سمطغئ  تثرج  أن  غخح 

غقف طظاجإ غةسطعا جثابئ وبراصئ.
شاقظاثابات الاغ تثبئ شغ تعظج بسث البعرة لط تضظ 
تدارته  إذار  ضمظ  الشرب  أخرجعا  طسرتغئ  جعى 
تاى ق تثرج افطعر سظ جغطرته، شثجاعر الـاأجغسغ 
أحرف سطغه الغععدي شغطثطان وبتدعر طمبطغ بسخ 
الحرضات افجظئغئ الماظفثة الاغ تظعإ الئقد، ولما أراد 
اقغاغاقت  تثبئ  السغاجغ  السجل  صاظعن  جظ  الظعاب 
التضط.  ترك  سطى  المظاثئئ  التاضمئ  الفؤئ  وأجئرت 
برواتعط،  باجارجاع  لطمطالئئ  الظاس  تترك  وسظثطا 
بغظ  الحسإ  وخغر  اإلرعاب  وتترك  السفارات  غدئئ 

الثشع إلى المةععل أو الرجعع إلى الثغار.
ولظ تحث اقظاثابات الئطثغئ عثه سظ جابصاتعا، تغث 
الفحض الثرغع غظازرعا، خاخئ شغ ظض طحعث جغاجغ 
جصش  طساسر  اجاماسغ  وتراك  طساصر  وغغر  طرتئك 
ططالئه سالغئ وظروف ظمع وتظمغئ طتطغئ وجععغئ خسئئ 
وخاغئ  تتئ  واصع  وضسغش  طظعك  اصاخاد  طع  لطشاغئ 

خظثوق الظصث الثولغ.
تئسغئ  طظ  تعظج  شغ  المسطمغظ  خروج  غاخعر  وق 
الصرار السغاجغ لطثارج إق بمحروع تداري طظ خارج 
المظزعطئ الشربغئ تائظاه افطئ وتدسه طعضع الاطئغص 
والاظفغث بمساسثة أعض الصعة شغعا، أي بصغام دولئ غضعن 
إق  غضعن  ق  وعثا  لطمسطمغظ،  شغعا  الضاطض  السططان 
بثولئ ذات حعضئ وعغئئ تساظث شغ صرارعا وجغاجاعا 
أي  غغرعما،  دون  افطئ  وجططان  الحرع  جغادة  إلى 

 بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج
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اقظاثابات الئطثغئ يف تعظج يف ظض غغاب 
جططان افطئ عغ لخالح سثوعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر افجسث السةغطغ*ـ 

شباب حزب التحرير ينظمون نقطتي حوار
 أمام الجامعة اإلسالمية بغزة

حزب التحرير في والية سوريا ينظم مظاهرة في أريحا 
إلطالق سراح شبابه المعتقلين لدى صقور الشام
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سطغه،  والاترغخ  التجب  سطى  العةعم  شغ  تحارضعط 
تغث ذطئئ بخغشئ السآال طظ الفخائض أن تةث تق 

لتجب الاترغر!
(طا  برظاطةه  شغ  طتاربا  ضان  أغدا  جعرغا  تطفجغعن 
المتارب؛  طساذ  لمصثطه  الاترغر  تجب  ضث  تئصى) 
حأن  طظ  لطاصطغض  السثرغئ  بأجطعب  تارب  الثي 
بعا  إلصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ أطر  ودسعته  التجب 
طتمث  الضرغط  رجعله  بعا  وبحر  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
الساتئ  سطى  جثغث  أظه  التجب  تخعغر  تاول  ضما   ،
السعرغئ وأظه غرغث إصاطئ الثقشئ شغ إدلإ، وضض ذلك 
افلط،  صثر  سطى  غأتغ  الخراخ  ولضظ  وتدطغض  اشاراء 
وطا عثه التمطئ إق دلغض سطى بصض التجب الثي ذالما 

تاولعا الاصطغض طظ حأظه بمثاطش السئارات.
إن تجب الاترغر واضح وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار؛ 
واضح شغ عثشه وواضح شغ ذرغصئ سمطه وواضح شغ 
حئابه، ضان وق غجال وجغئصى غسمض بغظ افطئ وطسعا 
تاى تصام الثقشئ الراحثة الاغ بحر بعا رجعل اهللا ؛ 
والاغ تسغث لطمسطمغظ سجتعط وضراطاعط شاسعد افطئ 
اإلجقطغئ ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس؛ وغسعد 
لطمسطمغظ إطاطعط الثي غاصعن به طظ إجرام المةامع 

الثولغ وأذظابه طظ تضام المسطمغظ السمقء.
وأخغرا إن ادساء التغادغئ وسثم اقظتغاز عع أضئر ضثبئ 
ذالما  الاغ  طخثاصغاه  شصث  وبعثا  اإلسقم،  بعا  طظغ 
تشظى بعا شق غعجث إسقم تغادي أو غغر طظتاز، شعجإ 
غاتروا  أن  خاخئ  الحام  وأعض  ساطئ  المسطمغظ  سطى 
الثئر وأن غائغظعا خثصه تاى ق غظطئص سطغعط صعل 
ِيَن آََمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ  َّ فَُّها ا

َ
اهللا سج وجض: ﴿يَا ك

َفَعلُْتْم  َما  بَلَ  َفُتْصبُِحوا  جِبََهالٍَة  َقْوًما  تُِصيُبوا  ْن 
َ
أ َفَتبَيَُّنوا 
 ﴾نَادِِمنَي

* رئغج المضاإ اقسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

سام ٢٠١٣، طظ خقل اشاااح طضاإ شغ المثغظئ وتظزغط 
المزاعرات وغغرعا طظ الظحاذات". ولع بتث الضاتإ 
صطغقً لسطط أن التجب بثأ ظحاذه شغ جعرغا طظث أواخر 
سطى  حاعثة  الحام  ذعاغغئ  وجةعن  الثمسغظات، 
ذلك، بط أدرج شغ تصرغره طشالطات تدطغطغئ تغث صال: 
"غمطك التجب إذاسئ تئث شغ الحمال السعري، وغصعم 
باصثغط الئراطب وافخئار طسائًرا الثول أظعا وقغات تائع 
له، ضأن غئّث خئًرا سظ "إطارة إدلإ شغ وقغئ جعرغا"، 
تسإ تعخغش اإلذاسئ"، وعثا تدطغض واضح؛ شالتجب 
ق غسائر الثول وقغات تائع له وإظما عع تصسغط إداري 
خاص بالتجب ولط غططص سطى إدلإ ضطمئ إطارة شعثا 
اشاراء؛ وق غسسى فن غصغط الثقشئ شغ إدلإ وق شغ 
غغرعا طظ المتاشزات وإظما عثشه إصاطئ الثقشئ سطى 
أظصاض ظزام ذاغغئ الحام، وعثا طثون شغ بغاظاته 

الرجمغئ بحضض طسافغخ.
افورغظئ  صظاة  بباه  الثي  الطصاء  شغ  تخض  طا  وأغدا 
ضان  والثي  جعرغا"  "عظا  برظاطةعا  شغ  الفدائغئ 
الئرظاطب  عثا  أتاط  وطا  الاترغر  تجب  طعضعسه 
إق  الطصاء  بمعسث  إبقغغ  غاط  لط  تغث  إجراءات؛  طظ 
إلى  العخعل  سطغ  غساطجم  وضان  تصرغئاً؛  جاسئ  صئض 
افجاعدغع صئض الطصاء بظخش جاسئ تصرغئاً، شطط غائص 
إلى  باإلضاشئ  لطصاء  فتةعج  جاسئ  ظخش  جعى  لغ 
الدغعف  بأجماء  أخئر  لط  أظظغ  ضما  الطرغص،  طساشئ 
ولط أضظ أرى التطصئ سطى الحاحئ؛ شطط أحاعث المثغسئ 
وق الدغعف، تاى الخعت لط غضظ واضتاً ولط أجمع 
ضاظئ  المثاخقت  وباصغ  ظعائغاً؛  افولى  المثاخطئ 
تخطظغ جمٌض طظعا بسئإ رداءة الخعت والدةغب الثي 
راشصه، عثا طظ الظاتغئ الفظغئ والاصظغئ، أطا طظ ظاتغئ 
ظعسغئ الدغعف شعاضح أظعا اخاارت ضغفغظ خخمغظ 
أن  إق  المثغسئ  تساطع  ولط  ولطثقشئ  الاترغر  لتجب 

تامئ: وجائض اإلسقم بغظ ضثبئ التغادغئ وادساء المخثاصغئ

افردظغئ  الماأعإ"  "افجث  باثرغئات  غسمى  لما  الباطظئ  الـسظعغئ  الثورة  الثمغج،  غعم  افردن،  شغ  اخاامئ 
افطرغضغئ السسضرغئ المحارضئ، واظططصئ عثه الاثرغئات، الاغ ُتظزط جظعغا شغ افردن طظث سام ٢٠١١، شغ الرابع 
سحر طظ ظغسان/أبرغض الماضغ، وحارك شغعا طا غجغث سطى ٧ آقف سسضري طظعط أربسئ آقف طظ الصعات السسضرغئ 
المثاطفئ فطرغضا. وتسطغصا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افردن شغ بغان ختفغ: إن اجامرار 
الظزام شغ افردن باتثاذ أطرغضا دولئ خثغصئ وتطغفئ، وتساططه طسعا سطى عثا افجاس، َتْئرُأ طظه افطئ وغئرأ 
طظه أعض افردن الثغظ سئَّروا سظ رأغعط شغ أطرغضا بأظعا دولئ سثوة طساسمرة طاشطرجئ وصاتطئ لطمسطمغظ شغ 
السالط، شالظزام عع الثي غدرب سرض التائط باعجعات افطئ، وعع الخثغص العشغ الثي غسائر الاتالش طسعا 
اجاراتغةغئ سطغا، وغسثر الئقد لطصعاسث افطرغضغئ والشربغئ شغ تربعا سطى اإلجقم، وعع الثي غسّرض أطظ الئقد 
لطصعى اقجاسمارغئ الطاطسئ والماظاشسئ سطى بروات افطئ وطحارغسعا الظعدعغئ. وأضاف: بأن افطر ق غتااج إلى 
جعث وسظاء لمسرشئ أذماع الشرب الضاشر المساسمر وسطى رأجه أطرغضا، وطتارباه لقجقم والمسطمغظ شغ حاى 
بصاع السالط، وعا عغ تسثر صعى السالط لطمتاشزئ سطى ظزام سمغطعا ذاغغئ الحام، وعغ تصعم بثلك بمساسثة 
تضام المسطمغظ السمقء، لظعإ بروات افطئ العائطئ، وطتاولئ وأد طحروسعا السزغط بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة. واخااط الئغان طثاذئا المسطمغظ بالصعل: إن التمقت الصمسغئ الاغ تصعم بعا أجعجة أطظ 
الظزام افردظغ بضاشئ شروسعا وتحضغقتعا سقوة سطى طمارجئ الزطط المسائث لطتضام اإلدارغغظ، الثي غحظ 
سطى تمطئ الثسعة طظ حئاب تجب الاترغر شغ افردن وضض بقد المسطمغظ، طا عغ إق فن التجب غصعم بما غمطغه 
سطغه الحرع طظ شروض وواجئات قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وضحش تآطر تضاطضط الثعظئ طع أسثائضط لطظغض طظ 

سصغثتضط ودغظضط وبرواتضط وأرواتضط وأرواح أبظائضط وإخعاظضط طظ المسطمغظ.

مشاركة أمريكا في تمارين "األسد المتأهب" هو تهديد ألمن األردن

الصغادة السغاجغئ 
والةسر الثي تسرب طظ خقله البعرة إىل بّر افطان

بثاغئ ق بث طظ السعدة بالثاضرة إلى العراء أي إلى طا 
صئض البعرة، تغث ضظا ظسغح تتئ تضط أظزمئ صمسغئ 
طةرطئ، تاطصى افواطر طظ افجغاد، وق تساطغع أن 
وبخرعط.  جمسعط  وتتئ  بإذظعط  إق  جاضظًا  تترك 
افسثاء  اجائاتظا  أطره،  سطى  طشطعب  حسإ  وظتظ 
ضظا  سظثطا  تافطر  صطعبظا  ضاظئ  لصث  بقدظا،  وطجصعا 
وغغرعا  وبعرطا  والسراق  شطسطغظ  شغ  أعطظا  ظحاعث 
وغعةرون  ُغثبتعن  ظراعط  اإلجقطغئ،  الئقد  طظ 
وتسائاح ترطاتعط وأطعالعط، وق ظساطغع الاثفغش 
طظ  بأشدض  لغج  تالظا  فن  ظخرتعط،  أو  سظعط 

تالعط.
سطى  لظةرؤ  ظضظ  لط  فظظا  أظفسظا  ظثاذإ  ضظا  لضظ 
تاترك  ق  لماذا  ظصعل  ضظا  داخطظا،  شغ  بما  الئعح 
وافردن  وترضغا  جعرغا  شغ  المسطمغظ  جغعش 
أبظائظا،  طظ  الةغعش  ألغسئ  وغغرعا؟  والسسعدغئ 
أن  وافخض  أطعالظا؟  طظ  وذخغرتعط  وجقتعط 
تضعن عثه الصعة الداربئ عغ لطثشاع سظا؟ لماذا ق 
وأسراضظا  دطائظا  سظ  لطثشاع  الةغعش  عثه  تاترك 
شغ  المسادسفغظ  غظخرون  ق  لماذا  وطصثجاتظا؟ 
دظج  طظ  افصخى  وغتررون  وشطسطغظ،  بعرطا 

غععد المةرطغظ؟!!
لصث أدرضظا قتصًا أن تضام المسطمغظ وعثه افظزمئ 
أوجثعط  ظعاذغر  إق  عط  طا  خثورظا،  سطى  الةابمئ 
الضاشر المساسمر لتماغئ التثود، ولصمع أي تترضات 
ظضظ  لط  لضظ  أجغادعط.  وسروش  سروحعط  تعثد 
صمسظا،  أو  صاطظا  سطى  أبظاءظا  جُغةئرون  أظعط  ظاخعر 
دطظا،  طظ  جمسظاه  الثي  السقح  وغساثثطعن 
ظسط  خثورظا!!  إلى  وغعجععظه  ضثظا،  غساثثطعظه 
سحظا عثا العاصع المرغر، ولط ظضظ ظسرف ضغش غمضظ 
تشغغر عثا العاصع، بالرغط طظ الظثاءات الاغ وجععا 

إخعاظظا شغ تجب الاترغر لظا.
المرغر؟  العاصع  عثا  غاشغر  أن  غسصض  عض  ظصعل  ضظا 
عثه  ضث  المصععرة  الحسعب  تاترك  أن  غسصض  عض 
بسث  افطئ  عثه  اهللا  غتغغ  أظَّى  المةرطئ؟  افظزمئ 
تغاة  وق  طاتئ  صث  أطاظا  أن  ظزظ  ضظا  ظسط  طعتعا؟! 
بعثه  التغاة  دّبئ  طا  جرسان  ولضظ  تظادي،  لمظ 
افطئ وظعدئ طظ جثغث، واضاحفظا أن افطئ تمرض 
لضظعا ق تمعت. وضما عع طسطعم لطةمغع أّن أي صعة 
سطى  السغطرة  تساطغع  ق  بطشئ،  طعما  السالط  شغ 
بعرة الحسعب. وبالفسض لط تساطع افظزمئ بصدعا 
صمع  تساطع  لط  الماطعرة،  وإطضاظغاتعا  وصدغدعا 
فن  افطر  بثاغئ  شغ  سطغعا  السغطرة  وق  البعرات 

الظاس صالعا ضطماعط ولظ غاراجسعا سظعا.
المسطمغظ  تضام  بمساسثة  الضاشر  الشرب  لةأ  لثلك 
عط  وطا  الحسعب،  أخثصاء  أظفسعط  جمعا  الثغظ 
البعرات  اتاعاء  إلى  بمضرعط  لةأوا  أسثائعا،  ألّث  إق 
شغ أغطإ الئطثان وبصغئ بعرة الحام سخغئ سطغعط. 
تتعغطعا  شصرروا  طسعا.  غاساططعن  ضغش  غسرشعا  ولط 
طظ بعرة حسئغئ إلى بعرة شخائطغئ لغسعض الاساطض 
سسضرغئ  شخائض  تحضغض  البعار  طظ  وذطئعا  طسعا، 
وافطعال.  بالسقح  وتمعغطعا  بثسمعا  عط  وتضفطعا 
وضسادته شإن تجب الاترغر صث اظئرى لعثه المآاطرة 
الحام  أعض  وتثر  افحعاد  رؤوس  سطى  وشدتعا 

البائرغظ طظ عثا الفت السزغط.
بافطر  لغج  سسضري  شخغض  أي  تحضغض  وصاعا  ضان 
الخسإ شعع ق غاططإ جعى طةمعسئ خشغرة تصعم 
وتصعم  شخغطعا،  اجط  سظ  شغه  ُتسطظ  طخّعر  بئغان 
افردن  شغ  المثابرات  غرف  إلى  المصطع  بإرجال 
البعار  وضان  قتصًا.  الثسط  لعط  لُارجض  ترضغا،  أو 
الثول  عثه  طظ  السثاء  عثا  ضض  لماذا  غاساءلعن: 

الاغ طا حعثظا سطغعا إق طتاربئ التص وأعطه، وصمع 
عض  ظعةعا؟  غغرت  عض  أطظعا؟!  غعثد  تترك  أي 
صررت العصعف إلى جاظإ الحسعب المزطعطئ طع أن 
حسعبعط ظفسعا طزطعطئ؟ وضغش ظفعط صعله تسالى: 
﴿َوَال يَزَالُوَن ُفَقاتِلُونَُكْم َحَتّٰى يَرُُدّوُكْم َعن دِينُِكْم إِِن 
تَْرَكُنوا  ﴿َوال  تسالى:  صعله  ظفسر  وطاذا  اْسَتَطاُعوا﴾؟ 
 ِ ُكُم الَنّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اَبّ إِلَى الَِّذيَن َظلَُموا َفَتَمَسّ

ْولَِياَء ُعَمّ ال ُيْنَصُروَن﴾؟
َ
ِمْن أ

آغات  أظعا  أم  اآلغات،  عثه  شعط  سطغظا  الائج  عض 
دور  جاء  عظا  افشعام؟  تسثد  تتامض  ق  صطسغئ 
وغجرضحعظه  الئاذض  غجغظعن  الثغظ  الُمحرسظغظ 
اهللا  ولضظ  جططان.  طظ  بعا  اهللا  أظجل  طا  بفااوى 
الظاس  صظاسئ  وزادت  شدتعط،  طا  جرسان  تسالى 
بسظئ اهللا تسالى وأظعا ق تاتعل وق تائثل، واضاحش 
الظاس جثاجئ المرصسغظ وجثاجئ سصعلعط الصاخرة 

وشعمعط الثاذأ لقجقم الثي جّر سطغظا العغقت.
الثي  المسمعم،  الثسط  عثا  ضتغئ  ضظا  لصث  ظسط 
أشسث بعرتظا وأسادظا إلى المربع افول أي إلى طا صئض 
الشرب  واجاطاع  المدططئ.  الفااوى  ظاغةئ  البعرة، 
لئسخ  الاروغب  خقل  طظ  البعرة  سطى  ُغسغطر  أن 
افشضار الاغ ببعا (الحرسغعن) وأشسثوا سصعل الظاس 
المخالح"  "تصاذع  الصعاسث  لعثه  الثاذأ  بفعمعط 
المفاجث  و"ودرء  المتزعرات"  تئغح  و"الدرورات 

أولى طظ جطإ المخالح" وغغرعا...
ظسط لصث اجاطاع الشرب السغطرة سطى الفخائض الاغ 
خظسعا سطى سغظه ولفجش. وعا عغ الفخائض ُتعادن 
وتفاوض، وتسطط المظاذص تارة، وتصااض شغما بغظعا 
سطى تطام الثظغا تارة أخرى، والفااوى جاعجة تتئ 
افخغرة  أظفاجعا  تطاصط  البعرة  جسض  طما  الططإ. 
أطرعط،  طظ  تغرة  شغ  المزطعطغظ  الظاس  وجسض 
أظعط  إق  صثطععا،  الاغ  تدتغاتعط  سزغط  رغط 
شصثوا  وصث  افشص.  شغ  غطعح  أطض  بخغص  غروا  لط 
وبسغثة  سظعط  طظفخطئ  باتئ  الاغ  بالفخائض  البصئ 
ط تزعر سطى جسث  سظ تدتغاتعط. وبثأت آبار السُّ
وذطإ  الارغاق  سظ  الئتث  طظ  بث  ق  شضان  البعرة. 

السقج صئض شعات افوان.
إظه وطظ رتمئ اهللا تسالى ولطفه بسئاده، أظه أظجل 
وبغظ  إق  طحضطئ  غارك  لط  طاضاطًق،  ظزاطًا  لعط 
سقجعا وتطعا. شمظ تمسك بتئض اهللا شاز وظةا، وطظ 
أسرض سظ حرع اهللا خاب وخسر. لصث تثرظا اهللا طظ 
﴿يَا  وجض:  سج  شصال  غثرعط  لظا  وبّغظ  الضفار  ذاسئ 
َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن تُِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَرُُدّوُكْم َعلَٰى  ُفّ

َ
ك

ْقَقابُِكْم َفَتنَقلُِبوا َخاِسرِيَن﴾. وصث أطرظا باقساخام 
َ
أ

 ِ اّبَ بَِحْبِل  ﴿وَاْقَتِصُمواْ  جئتاظه:  شصال  الماغظ  بتئطه 
َجِميًعا َوالَ َيَفّرَقُواْ﴾.

السقح  طظ  أغثغظا  بغظ  بما  السمض  عع  شالعاجإ   
وعع ضفغض بإذن اهللا إلجصاط الظزام إن ضان بسغثًا 
سظ صرارات الثارج. وصث أطرظا اهللا تسالى أن ظاترك 
جئإ  فظه  الاظازع  سظ  وظعاظا  واتثًا  جسثًا  بعخفظا 
ظسرف  بخغرة،  سطى  ظسغر  أن  طظا  وذطإ  الفحض. 
العثف والطرغص المعخض إلغه، والثطئ الاغ تمضظظا 
طظ سثم عثر الطاصات وتدغغع الةععد. وصث تضفض 
لضط  وتئغظ  عثا،  بضض  الاترغر  تجب  شغ  إخعاظضط 
خثق طا صاله التجب طظث جظعات وتئّغظ لضط وسغ 
التجب سطى المآاطرات الثولغئ، وعع ق غجال تارجًا 
لضط  ُغصثم  التجب  عع  وعا  ولبعرتضط،  لضط  أطغظا 
طحروسه السغاجغ، الثي ُغسائر جسر الظةاة لاسئروا 
طظ خقله ببعرتضط إلى بر افطان، شعطّط وق تاأخروا 
ُقوا  َها الَِّذيَن آَمُنوا اَيّ ُفّ

َ
شافطر جطض والمخاب سزغط. ﴿يَا ك

 ﴾ادِقِيَن َ َوُكونُوا َمَع الَصّ اَبّ
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تطسئه شغ جعرغا، وصث ذمسئ شغ ذلك سظثطا جمتئ 
لعا أطرغضا بمحارضاعا شغ الدربئ افخغرة سطى طراضج 
شغ جعرغا بثسعى أن الظزام اجاثثم السقح الضغماوي 
الثي  الاصطغثي  السقح  طظ  بثق  حثخا   ٦٠ صاض  شغ 
طظ  اآلقف  طؤات  لصاض  باجاثثاطه  أطرغضا  له  تسمح 

أعض جعرغا.
عظاك،  الظفعذ  خاتئئ  عغ  أطرغضا  أن  تثرك  شفرظسا 
وعغ الاغ جمتئ لروجغا بالاثخض، وسظثطا ضئر رأس 
روجغا أرادت أطرغضا أن تعجه ضربئ لاعغظ عثا الرأس 
وتثفده. شاأطض شرظسا أن تتطعا أطرغضا طتض روجغا شغ 
جعرغا. شعغ تسارف بالثور الرئغج فطرغضا شغ المظطصئ، 
فظعا لط تساطع شرض ظفسعا عظاك رغط طتاوقتعا إذ 

سجلاعا أطرغضا ضما سجلئ افوروبغغظ اآلخرغظ.
وطظ جاظإ آخر شإن إغران تطصى ججاءعا، إذ جارت طع 
أطرغضا وسمطئ سطى تصثغط الثثطات السزام لعا ولطشرب 
وجعرغا  والغمظ  وأششاظساان  السراق  شغ  ساطئ  بخعرة 
تغث تاربئ ترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ التصغصغئ ضث 
الاترر  ترضئ  وتاربئ  الئقد،  عثه  شغ  والشرب  أطرغضا 
طظ ربصئ اقجاسمار والسعدة إلى تضط اإلجقم، وسمطئ 
سطى طساسثة أطرغضا شغ ترضغج سمقئعا وأظزمئ الضفر 
السطماظغئ وتأطغظ اقجاصرار لعا شغ عثه الئقد، طاععمئ 
الثولئ  لاخئح  الفرخئ  وتمظتعا  جاضرطعا  أطرغضا  أن 
سئر  ضما  الصعطغئ  اآلطال  لاتصص  المظطصئ  شغ  الصعغئ 
طسآولعن إغراظغعن سظ ذلك، سطما أن ضض ذلك طثالش 
تارة  بعا؛  تطسإ  أطرغضا  أن  إغران  تثري  وق  لقجقم. 
تسطغعا دورا شغ المظطصئ وتارة تتسر دورعا وتتخره 
شغ طعمات خئغبئ، شعغ تساثثطعا ضالتثاء، بط ترطغعا 

سطى المجبطئ سظث اقجاشظاء سظ دورعا!
دولئ  أظعا  شرظسا  سظ  الةمغع  غسرشه  أن  غةإ  وطما 
واإلظساظغئ،  لقظسان  صغمئ  أغئ  تسغر  ق  اجاسمارغئ 
إغةاد  سطى  تسمض  شعغ  طحععر،  الثطعي  وتارغثعا 

ظفعذ لعا شغ السالط وطساسمرات. وعغ دولئ خطغرة 
شسغاجاعا  السغاجغئ،  المظاورات  تاصظ  ق  ضاظئ  وإن 
وأعثاشعا طضحعشئ. وعغ تسسى لطئروز ضثولئ ضئرى 
والسزمئ  افبعئ  بمزاعر  الزععر  وتتإ  سالمغا، 
واسائارعا دولئ سزغمئ. ولعثا ضاظئ جعطئ اقجاثثام 
طظ صئض برغطاظغا الاغ أدرضئ ذلك، وعغ اآلن جعطئ 
اقجاثثام طظ صئض أطرغضا، وبثأت تاراطى سطى أطرغضا 
وتاجلش لعا وتساسث لطسغر طسعا طظ أجض التخعل سطى 
بسخ المضاظئ الثولغئ والمخالح، شاائع جغاجئ خاذؤئ، 
وطظاشساعا  أطرغضا  تتثي  عغ  الختغتئ  السغاجئ  إذ 
والاخثي لسغاجاتعا وتحضغض جئعات جغاجغئ وإغةاد 
رأي سام ضثعا. وصث شسطئ طبض ذلك سام ٢٠٠٣ سطى 

سعث حغراك بمسارضاعا لشجو السراق، شتصصئ ظةاتا.
شظتظ ق ظرحثعا، وإظما ظئغظ تصائص جغاجغئ، شفرظسا 
أطرغضا  سظ  إجراطا  تصض  ق  طةرطئ  اجاسمارغئ  دولئ 
أولعغئ،  البصاشغ  اقجاسمار  وتعلغ  وروجغا.  وبرغطاظغا 
ولعثا تاثث اإلجقم سثوعا افول، فظعا ترى أظه الثغظ 
العتغث الصادر سطى تتثي الشرب وبما عع سطغه طظ بطقن 

وشساد شغ دغمصراذغاه وسطماظغاه وبصاشاه وتدارته.
شاإلجقم عع المئثأ التص المصظع لطسصض والمعاشص لطفطرة، 
وسصغثته روتغئ جغاجغئ غظئبص سظعا ظزام لطتغاة حاطض، 
وشغه تدارة راصغئ تاتثى التدارة الشربغئ المظتطئ، 
ولثغه صغط سطغا تاتثى الصغط الشربغئ السفطى، وظزام 
تضط حاطت سرغص وسادل، وذراز سغح راق. وتاعجج 
شرظسا وضض الثول اقجاسمارغئ طظ سعدته طاةسثا شغ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وخاخئ أظعا 
رأجعا  وسطى  العاسغئ  المثطخئ  وجماساتعا  افطئ  ترى 
تجب الاترغر تسمض سطى ذلك لاثطص الئحرغئ طظ ظطط 
المساسمرغظ وطئثئعط الرأجمالغ الشاحط وجرصاعط 
فضبرغئ أطعال الئحر وترضعط غساظعن الفصر والترطان 
 وافطراض والتروب الاغ تحسطعا الثول اقجاسمارغئ

تامئ ضطمئ السثد: زغارة الرئغج الفرظسغ فطرغضا؛ طةرغاتعا واظسضاجاتعا ...

جعرغا  شغ  الاترغر  تجب  خعرة  تحعغه  تساعثف  الاغ  اإلسقطغئ  التمطئ  وتغرة  افخغرة  اآلوظئ  شغ  تخاسثت 
بسث شسالغئ إتغاء ذضرى عثم الثقشئ الاغ ظزمعا حئاب التجب شغ إدلإ وصث حارضئ شغ التمطئ سثة صظعات 

تطفجغعظغئ وخفتات إسقطغئ. (إذاسئ تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا ٢٠١٨/٠٤/٢٨م)
: لغسئ طظ صئغض المخادشئ سمطغُئ الدت اإلسقطغ عثه، طظ أبعاق إسقطغئ غغر طتاغثة، ذالما أدارت 
ظعرعا لظحاذات التجب وشسالغاته ذعال جظغظ طدئ، بط عغ تطافئ باجاطظ وتطابص شغ طدمعن إسقطغ 
غتاول تحعغه خعرة التجب وتثعغش سمعم الظاس طظ حر جغطالعط بسئإ ظحاط التجب. إن أخعات تمطئ 
دسعة اإلجقم الخادتئ شغ جماء الحام ق تروق لمظ غصش وراء عثه العجائض اإلسقطغئ؛ فن المحروع الثي 
غطرته تجب الاترغر، عع المحروع العتغث الثي غخارع المحروع السطماظغ الطائفغ الصمسغ الثي تسسى 
أذراف التراك الثولغ الفاسض شغ الحام إلى تمضغظه طظ خقل إسادة إظااج الظزام التالغ بمةرطغه وأرضاظه 
وطآجساته. إن سمطغئ تسمغط الحارع إسقطغا بمبض عثه اقشاراءات سطى التجب عغ ججء طظ الترب سطى 
افخعات المخرة سطى سثم الافرغط بادتغات أعض الحام، وتجب الاترغر غافاظى شغ ذلك لضغ ق تدغع 
الادتغات عئاًء طظبعرا وأن ق تسطط رصاب السئاد لمةرطغ الظزام وَطظ وراءعط طظ التاصثغظ طرة أخرى، 
شالتجب غخر سطى طاابسئ المسغر شغ ذرغص تترغر المسطمغظ طظ عثه افظزمئ التاصثة وأن غسائثل بعا 
ظزام اإلجقم الثي شرضه اهللا سطغظا ولظ غعصفظا سظ ذلك إق شراق الروح لطةسث أو طحعث غصر السغظ تغث 

غسعد اإلجقم طحارق افرض وطشاربعا.

لماذا الحملة اإلعالمية المسعورة ضد حزب التحرير في سوريا؟!



افربساء ١٦ طظ حسئان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢ أغار/ طاغع ٢٠١٨ طـ  ٤     السثد ١٨٠

غخطعن لغطعط بظعارعط طظ أجض تعسغئ افطئ بثغظعا 
وصغادتعا لاسغث ضغان اإلجقم المفصعد؛ تغث ق غطئص 
اإلجقم وق تتفر بغداه، وق ترجع لفطئ سجتعا وصعتعا 

إق بثولاعا دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
وظتظ شغ عثه افغام طظ حعر رجإ الفرد، ظثضر افطئ 
السام  طظ  الحعر  عثا  شغ  ضان  الــثي  الثقشئ  بعثم 
افطئ  ظثضر  إذ  الثضرى  عثه  ظتغغ  شسظثطا  ١٣٤٢ه، 
السزغمئ بعثم ضغاظعا السزغط، دولئ الثقشئ افم الاغ 
ترسى حآوظعط وتثشع الحر سظعط وتةطإ الثغر لعط 
بتسظ رساغاعا وتطئغصعا لحرع اهللا وجظئ رجعل اهللا 

 شغ افرض.
أغاعا افطئ السزغمئ! ظتظ بمظاجئئ عثه الثضرى ظاعجه 
الساططغظ  طع  الةاد  السمض  إلى  عغا  لضط  وظصعل  إلغضط 
إلسادة بظاء خرح اإلجقم طظ جثغث، شعغا ظحتث العمط 
بسجم وتجم لظسغثعا جغرتعا افولى، خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئعة، غسج شغعا اإلجقم والمسطمعن وغثل بعا 
الضفار والمحرضعن، شالصطار جار ولظ غاعصش، والثائرة 
دارت سطى الزطمئ المةرطغظ، شختئ الظفعس بثغظعا، 
وصرغئا إن حاء اهللا جظرى شغ افشص بعادر الخئح الثي 
أوحك أن غاظفج، شعا عغ بعادر الظخر والامضغظ تطعح 

شغ افشص، شق غفعتضط عثا الثغر السزغط.
شعغا غا جظعد أطاظا عئعا واظافدعا، وبعروا بعرة الرجال، 
شعق  وازأروا  تعجه،  أن  غةإ  تغث  بظادصضط  ووجععا 
رؤوس الروغئدات الثغظ تمطضعا أطرظا وجاظثوا السثو 
شثضعا  برواتظا...  وظعإ  ترطاتظا  واظاعاك  ظطمظا  سطى 
السروش الجائفئ المجغفئ، وبئاعا تضط اهللا شغ افرض، 
لاظالعا خغري الثظغا واآلخرة، شأظاط أعٌض لظخر سصغثتضط، 
وجغعٌف سطى رصاب أسثاء دغظضط، شأظاط الثغظ تاترضعن 
لطبأر لضراطئ أطاضط، "غا خغض اهللا ارضئغ وبالةظئ أبحري" 
وإن  الرجال  واهللا  شأظاط  شاحاثي،  الةث  أوان  شعثا 
طروءتضط وحعاطاضط، وغغرتضط سطى اإلجقم تترضضط 
إلى  وبئاضط،  إلى  طاسطحئ  شافطئ  دغظضط،  لظخرة 
ظخرتضط، إلى غغرتضط سطغعا، شاظافدعا وأذغتعا بسروش 
خقشئ  السزغط  اإلجقم  خرح  وأصغمعا  السمقء،  التضام 
السج والحرف لاظالعا خغري الثظغا واآلخرة، غا أتفاد سمَر 
وخقحِ الثغظ! ضعظعا سظث تسظ الزظ بضط، واظفدعا 
سظ أظفسضط غئار الثل والمعاظئ، واطستعا سظ أطاضط 
سار الععان واقجادساف واقجاضاظئ. واطستعا دطعع 
شغ  تظحشطعا  وق  وافراطض،  والبضالى  والغااطى  افذفال 
خثطئ عآقء البسالإ لصاء دراعط طسثودة، وق تظازروا 

طظ التضام خغرًا فطاضط.
ضاشئ  غخّعب  الثي  التض  إن  العادرة:  الةغعش  أغاعا 
عثه افوضاع الحاذة عع إصاطئ دولئ خقشئ المسطمغظ 
السالط  شغ  الغعم  الصائمئ  الدرار  دوغقت  أظصاض  سطى 
رضا  طظ  ظرغث  طا  لظا  غتصص  غغره  تض  وق  اإلجقطغ، 
أدسعضط،  الساططغظ  ظخرة  شإلى  المسطمغظ.  وسجة  اهللا 
وق غاثطفظ أتث سظ عثا السمض الةطغض، واطدعا تغث 

 ﴾ْقَمالَُكْم
َ
ُ َمَعُكْم َولَن يَتَِرُكْم أ تآطرون. ﴿وَاّبَ

* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

التالغئ  الفارة  "تحعث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٤/٢٦م)  ١٤٣٩عـ،  حسئان   ١٠ الثمغج  الةثغث،  (السربغ  طعصع  ظحر 
خطعط اتخاقت طفاعتئ بغظ طخر وضغان غععد، شغ ظض وخعل السقصات بغظ الظزام المخري التالغ وتض 
أبغإ إلى طساعى عع افسطى طظث سصعد. وشغ السغاق، ضحفئ طخادر دبطعطاجغئ طخرغئ أن الصاعرة ذالئئ تض 
أبغإ بمّث غث السعن لعا شغ أزطئ طغاه الظغض، شغ ظض تسظئ إبغعبغا وإخرارعا سطى اجاضمال بظاء جث الظعدئ، 
الثي تآضث طخر أن بظاءه بمعاخفاته التالغئ جغآبر جطئاً سطى تخاعا المائغئ. وصالئ المخادر، الاغ تتثبئ طع 
"السربغ الةثغث"، إن الصاعرة اجاشطئ أخغرًا ططالئئ تض أبغإ لعا بالاثخض والاعجط لثى ترضئ تماس وشخائض 
المصاوطئ شغ صطاع غجة، لعصش طسغرات السعدة الفطسطغظغئ، وضثلك ذرح رؤى طسثلئ طظ خفصئ الصرن الاغ 
غائّظاعا الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، لططإ الاعجط والاثخض طظ جاظإ ضغان غععد لثى إبغعبغا وبسخ 

دول تعض الظغض، ظزرا لما تمطضه طظ ظفعذ واجع داخض تطك الثول".
:إظه ذل وأي ذل وععان طا بسثه ععان، بض إظعا خغاظئ ق تداعغعا خغاظئ، شالظزام المخري الثي ضّغع 
تصعق أعض طخر وأعثر برواتعط وطغاععط عا عع اآلن غاسعلعا! والمخغئئ أظه غساةغر بضغان غععد المةرم 
الشاخإ لغرّد له تصعصه! والسآال لماذا ق غترك السغسغ ذائراته وصعاته ضما غفسض شغ لغئغا؟! أو ضما غفسض شغ 
جغظاء ضث أبظاء حسئه؟! أم أظه ق غمطك صرار ظفسه وق غترك صعاته إق لثثطئ جغثته أطرغضا وتظفغثا لمحارغسعا؟! 
وعض ضغان غععد الشاخإ لئقد المسطمغظ وغظعإ المغاه والبروات وغثظج المصثجات عع جعئ غطاةأ إلغعا؟! 
وجآال آخر لفخائض المصاوطئ الفطسطغظغئ، عض غصعل ساصض بسث ذلك إن الظزام المخري غمضظ أن غطسإ دوًرا 
ظجغعا شغ صدغئ شطسطغظ الاغ ق غظزر لعا إق سطى أظعا ورصئ طساوطئ أو طسألئ غاصرب بعا زلفى إلى أطرغضا 
بثثطئ طثططاتعا وخفصاتعا؟! إن الظزام المخري واضح لضض ذي بخغرة أظه طاآطر سطى شطسطغظ وصدغاعا، 
وسطى طخر وحسئعا، وسطى جمغع المسطمغظ؛ ولصث آن لةغح الضظاظئ أن غثطع عثا الظزام السمغض وغساسغث 

طضاظاه شغظاصط طمظ اغاخإ بقد المسطمغظ وظعإ برواتعط وطصثجاتعط.

الثقشئ إصاطئ لطثغظ شأسغثوعا أغعا املسطمعن

لصث بسث اهللا سج وجض الرجض وافظئغاء برجالئ الاعتغث، 
ولغصغمعا السثل شغ افرض، شآطظ بعط طظ آطظ وضفر 
طظ ضفر، ولضظ أغطإ عآقء المآطظغظ اظترشعا سظ جادة 
شعا رجالئ اهللا. شأحرك  الخعاب بسث طعت أظئغائعط شترَّ
السرب بسث طعت إبراعغط وسئثوا افخظام، وسئث الظخارى 
سغسى بسث أن رشسه اهللا، أطا بظع إجرائغض شاتثثوا السةض 
أربسغظ  لمثة  السقم  سطغه  طعجى  غغاب  لمةرد  إلعاً 
غعطا شصط، وعضثا. ولما ضاظئ رجالئ طتمث  عغ آخر 
رجالئ تئسث لطئحر، شإن ضغاع عثه الرجالئ غسظغ ضغاسًا 
لمساصئض الئحرغئ جمساء، والتصغصئ ضاد عثا أن غتثث 
شسقَ، تغث طا إن سطمئ الةجغرة السربغئ بعشاة الرجعل 
، تاى ظصدئ سعثعا، وترضئ دغظعا، ولط غبئئ طظ 
طثن،  بقث  إق    الرجعل  وشاة  بسث  السربغئ  الةجغرة 

وصرغئ واتثة، (المثغظئ والطائش وطضئ، وصرغئ جعابى).
ترف  طظ  وطظعط  الجضاة،  دشع  سظ  اطاظع  طظ  شمظعط 
اهللا  بفدض  ولضظ  والظخارى،  الغععد  وضةئ  الخقة، 
وصادتعا،  افطــئ  طظ  طآطظغظ  رجــاق  صغخ  وتعشغصه 
اجامسعا شغ جصغفئ بظغ جاسثة واخططتعا سطى بغسئ 
خطغفئ لطمسطمغظ لغضعن أطغرَا سطغعط غتضمعط بضااب 
اهللا وجظئ ورجعله ، وغثطش رجعل اهللا  شغ التضط. 
شضان أبع بضر أول خطغفئ لطمسطمغظ، وصائث افطئ، وتاضمًا 
لثولئ الثقشئ الاغ اجاطاسئ أن تسغث لطثغظ طةثه، وأن 
طاظسغ  سطى  وتصدغ  والمرتثغظ  المحرضغظ،  ضغث  ترد 
الجضاة وطظضرغعا، وطترشغ الخقة، وغغرعا طظ افتضام 

الحرسغئ المسطعطئ طظ الثغظ بالدرورة.
الثغظ  سطى  تاشزئ  الاغ  عغ  الثقشئ  ــئ  دول إن 
باإلجقم  الماربخغظ  المارصغظ  الماضرغظ  ضغث  وردت 
والمسطمغظ، شطئصئ الثغظ شغ أرض العاصع، وتفزئ 
بغدئ اإلجقم والمسطمغظ، وبعا اجاطاع المسطمعن 
أن غتمطعا عثا الظعر إلى السالط إلخراجه طظ ظطمات 
الضفر إلى ظعر اإلجقم وسثله، شسجت افطئ اإلجقطغئ 

وجادت، وأخئتئ شغ طصثطئ افطط.
شاجامر عثا السج والامضغظ لقجقم والمسطمغظ باجامرار 
دولئ الثقشئ، شضان المسطمعن أصعغاء بسصغثتعط صادة 
عثطئ  سظثطا  ولضظ  صعغئ.  دولاعط  داطئ  طا  لطسالط 
 ١٩٢٤ شغ  إجطظئعل  شغ  الثقشئ  دولئ  الثولئ  عثه 
طغقدغئ، اجائثلئ بأظزمئ اإلجقم وحرغساه حرغسئ 
الشرب الضاشر، شامجصئ بقد المسطمغظ وتحرذطئ حثر 
تصعصعط،  وعدط  المسطمغظ  الضاشر  واضطعث  طثر، 
وظعإ برواتعط، وظخإ سطغعط تضاطا سمقء روغئدات 
جطمعا الئقد والسئاد لطضاشر وأذاصعا افطئ جعء السثاب، 
افطئ  تصعق  شداسئ  ظعارا.  جعارا  اإلجــقم  وتاربعا 
وظعئئ برواتعا، وعاضئ أسراضعا، شالتضام اجاأجثوا 
اإلجقم  لمتاربئ  الةغعش  وجغحعا  حسعبعط  سطى 
والمسطمغظ، ووجععا بظادصعط إلغعط ق إلى أسثائعط، 

شأخئتعا ضشباً سطى إبالئ، شثسروا وخسؤعا وخابعا.
طظعا  حئاب  شصام  افطئ  عثه  أضرم  جئتاظه  اهللا  ولضظ 
سطى درجئ سالغئ طظ العسغ والفعط، اتثثوا طظ ذرغص 
افطئ  وجط  شسمطعا  تسظئ،  أجعة    الضرغط  الرجعل 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: جطغمان الثجغج (أبع سابث)*ـ 

الزطُط إىل زوال، واملساظاة جاظاعغ، وغئصى افجر بإذن اهللا

"غدٌإ  غصعل:  خئرًا  طآخرًا  إخئارغئ  وضاقت  أوردت 
ضئغر شغ طخر بسث وشاة ذالئئ طخرغئ شغ برغطاظغا 
المعصع  وظصض  شاغات،   ١٠ صئض  طظ  وتحغ  اساثاء  إبر 
وزارة  سظ  بمخر،  الرجمغ  لطاطفجغعن  اإللضاروظغ 
افربساء  طساء  طرغط،  الطالئئ  وشاة  تأضغثعا  العةرة، 
٢٠١٨/٣/١٤، بمساحفى شغ لظثن، طاأبرة بةراتعا جراء 
اقساثاء والستض سطى غث شاغات شغ طثغظئ ظعتظشعام. 
صالئ  السقم،  سئث  وشاة  سطى  تسطغصعا  أول  وشغ 
الثارجغئ المخرغئ، سطى لسان خالث رزق، طساسث وزغر 
ذرغص  سظ  تاابع  إظعا  الصظخطغئ،  لطحآون  الثارجغئ 
الطالئئ  وشاة  تثاسغات  لظثن  شغ  المخرغئ  السفارة 

المخرغئ طرغط شغ برغطاظغا".
ق غمّر غعٌم سطى المسطمغظ إق وغسمسعن أو غحاعثون 
طظ المآجغ طا تظفطر طظ ععله الصطعب، شصث رطاعط 
سثّوعط سظ صعٍس واتثة، واجامع سطغعط أراذل افرض 

غسعطعظعط جعء السثاب والصاض والثطار والاحرغث!!
لغسئ عثه عغ الةرغمئ افولى، وق الةرغمئ افبحع 
طظ ظعسعا الاغ غاط ارتضابعا ضث المسطمغظ شغ بقد 
الشرب ساّطئ، شصث جئصاعا جرائط وتحغئ طاضررة دون 
طتاجئئ شغ افغطإ افسط. شصث ُصاض طسطمعن وأترصئ 
وأرزاصعط  بأرواتعط  طسطمغظ  تعثغث  وتّط  طساجث 
طسطمعن.  فظعط  إق  لحغء  لغج  دغظعط  وحسائر 
وطثطأ طظ غزظ أن عضثا جرائط عغ جرائط شردغئ، 
إذ إّن المظزعطئ الفضرغئ والبصاشغئ الاغ ُتئظى سطغعا 
تصعم  ق  طظزعطئ  عغ  سمعطاً  الشرب  شغ  المةامسات 
والظفسغئ  العمةغئ  سطى  بض  أخقق،  وق  دغظ  سطى 
طظ  اإلظسان  ُتةّرد  الاغ  الئعغمغئ  وسطى  الئتائ، 
لمخالح  إق  سظثعط  اسائار  ق  إذ  وأخقصه،  إظساظغاه 
الفرد وجطئعا بأّغئ ذرغصئ ضاظئ، طظزعطٌئ تصعم سطى 

أجاجعا الثولئ ضما المةامع وافشراد.
وعضثا طظزعطئ طاأخطئ شغ السمص البصاشغ والتداري 
الشربغ ضاظئ جئئاً شغ إبادة حسعب ولغج صاض أشراد 

عظا أو عظاك.
شظتظ ق ظظسى الاارغت افوروبغ وعمةغاه شغ بقدعط 
بّط شغ أطرغضا وجرائمعط الئحسئ بتص العظعد جضاظعا 
افخطغغظ، ضما ق غظسى الاارغت بحاساعط بتص أشرغصغا 

وأعطعا واجاسئادعط لعط...
ضااب  خاتإ  الفرظسغ  طعظاغسضغع  حعادة  شعثه 
أن  سطّغ  ضان  "إذا  غصعل:  ضاإ  شصث  الصعاظغظ"  "روح 
ذوي  الجظعج  اتثاذ  شغ  المضاسإ،  تصظا  سظ  أداشع 
الئحرة السعداء سئغثًا، شإظظغ أصعل: إن حسعب أوروبا 
أطاطعا  غضظ  لط  افخطغغظ،  أطرغضا  جضان  أشظئ  وصث 
شغ  ظساثثطعا  لضغ  أشرغصغا،  حسعب  تساسئث  أن  إق 
اجاخقح أرجاء أطرغضا الحاجسئ، وطا حسعب أشرغصغا 
إلى  الصثم  أخمص  طظ  الئحرة،  جعداء  جماسات  إق 
صمئ الرأس، ذات أظعف شطساء إلى درجئ غضاد غضعن 
طظ المساتغض أن تربغ لعا، وتاحا هللا ذي التضمئ 
الئالشئ أن غضعن صث أودع روتاً أو سطى افخص روتًا 

ذغئئ شغ جسث طالك السعاد...".
عثه الحعادة ق تثجي وتفدح خاتئعا شتسإ، بض 
وافطعات.  افتغاء  وأبظاءعا  الشربغئ  التدارة  تفدح 
شرجٌض صاظعظغٌّ غئرر إبادة العظعد التمر وغاصئطعا، بط غرى 
طظ المظاجإ جثًا اجاسئاد السعد، طظ أجض اجاخقح 
افراضغ افطرغضغئ، ضغ غظسط (السغث) لمةرد أن بحرته 
بغداء!! شعثا طظ أحظع طا غمضظ أن غععي إلغه َبَحٌر 

شغ درضات اقظتطاط!!
أّطا واصع افظزمئ شغ بقد المسطمغظ شعع حاعٌث تّغ 
سطى خثقظعط لثغظ رّبعط ولطمسطمغظ، شطغج أععن 
سظث تطك افظزمئ طظ دطاء وأسراض المسطمغظ سمعطاً، 
ضراطاه  ُتظاعك  طسطط  لظخرة  جاضظاً  تتّرك  ق  وتراعا 

وغعثر دطه، بتغث أخئح المسطمعن جطئاً لضض ظاعإ، 
وق  رصغإ  دون  الثطص  أراذل  سطغعط  غساثي  وطحاساً 
لعضثا أظزمئ  تسغإ، إن المةرطغظ ق غصغمعن وزظاً 

خاظسئ ذلغطئ!!
وطآخرًا، شغ الئقد الاغ ضّرجئ الحغعسغئ واقضطعاد، 
لسصعد  الصعر  أظعاع  أحّث  المسطمغظ  سطى  وطارجئ 
وحسائره  دغظعط  طظ  شترطاعط  الجطان،  طظ  ذعغطئ 
وطارجئ سطغعط أحث أظعاع الزطط السصثّي إبسادًا لعط 

سظ ضض طا له سقصئ باإلجقم.
أخغض،  والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  الروجّغ  التصث  إّن 
طسطمغ  طع  لصرون  اطاثت  الاغ  تروبعط  ظظسى  وق 
شغه  تجال  ق  الثي  عثا  غعطظا  إلى  وخعق  الحغحان، 
روجغا اقتتادغئ تساصض وتسةظ وتصاض الظاس عظاك 
بحئعئ اظامائعط في سمٍض جغاجّغ غعثف إلى ظعدئ 
الاترغر  تجب  تةاه  طمارجاتعط  وضثا  المسطمغظ، 
غعم،  بسث  غعطاً  وصسعة  سظفاً  تاجاغث  الاغ  وأسدائه 
تغث خثر سظ المتضمئ السطغا لروجغا اقتتادغئ سام 
٢٠٠٣م. صراٌر غدع تجب الاترغر سطى صائمئ المظزمات 
اإلرعابغئ، ذاك الصاظعن الثي شّخطعه وخّممعه لغظاجإ 
وأخثروا  السحرات  شاساصطعا  الصمسغئ،  جغاجاتعط 
آخر  ولغج  ذعغطئ،  لسظغظ  بالسةظ  أتضاطاً  بتصعط 
اساصاٍل  طظ  أجعجتعط  به  صاطئ  طا  اقساصاقت  تطك 
لجوجئ أتث أسداء تجب الاترغر وعع سغسى رتغمعف 
المتضعم ١٢ ساطاً واجمعا جظات بغسئالعشا الاغ أجطمئ 
تغث  الاترغر،  تجب  طع  لقجقم  لطسمض  واظدمئ 
وضسععا طع الصاطئ والمةرطغظ شغ جةعظعط باارغت 
الباظغ/ ضاظعن  طظ  الباظغ  شغ  صرروا  بط   ،٢٠١٧/١١/٢٤

غظاغر ٢٠١٨م تمثغث اساصالعا تاى ٢٠١٨/٣/١٦م.
بقد  شغ  المزطعطغظ  وضّض  وطبغقتعا،  افخئ  عثه 
الةابمئ  افظزمئ  خثلاعط  الشرب  وبقد  المسطمغظ 
الضاشر  طع  بغث  غثًا  تسمض  عغ  بض  خثورظا،  سطى 
وبظعدئ  باإلجقم  سقصئ  له  طا  ضّض  ذمج  لمتاولئ 
المسطمغظ، وضثا خثلاعط الةغعش الةرارة شغ بقد 
المسطمغظ، الاغ بثل أن تضعن التاطغ لطئقد ولطسئاد 
خدسئ لفظزمئ وباتئ جقته وجعذه الثي غصاض 

وغةطث به سئاد اهللا!!
إّن طا غاتّمطه َتَمطُئ الثسعة طظ طساظاٍة بحّاى أحضالعا 
اهللا  سظث  ذلك  ضّض  غتاسئعن  أّظعط  غغَر  سزغٌط،  فطٌر 
جئتاظه وتسالى، شعثه رجالئ افظئغاء، غتمطعظعا ظجوقً 
سظث أطر اهللا لطعخعل إلى غاغئ سزغمئ وعغ إصاطئ دغظ 

اهللا شغ أرضه ضما أطر وضما غرضغ جئتاظه وتسالى.
الثدراء،  تعظج  إلى  وخعق  أشرغصغا،  بحمال  وطرورًا 
بطث الجغاعظئ وسئص الاارغت والسطماء، تطك الئقد الاغ 
شغعا طتّض ترتغإ، بض  بات الفرظسّغ والشربّغ سمعطاً 
إظه غساطض ضأظه خاتإ افرض واآلطر الظاعغ شغعا، شغ 
تطك الئقد ُترّوع الترائر وغاط اساصال شاغات شغ طصائض 
تئغئعظ  براغئ  غفاثرن  فظعّظ  إق  لحغء  لغج  السمر 
رجعل اهللا خطعات ربغ وجقطه سطغه، شصث باتئ تعمئ 
ُغتاجإ سطغعا صاظعن افصجام، غتاجئعن طظ غثسععط 
إلى الضراطئ واقظسااق طظ تئسغئ الضاشر واقلاتاق برضإ 

السّجة الاغ ق تضعن إق بثغظ اهللا!!
غغر أّن طا غعاجغظا عع افجُر السزغط سظث اهللا جئتاظه 
اآلخرة،  شغ  المآطظغظ  سئاده  به  وسث  الثي  وتسالى 
وباقجاثقف والامضغظ وافطظ شغ الثظغا شغ ظض دولئ 
واتثة وإطام واتث غةمع حمض المسطمغظ بسث تفّرق 
وتحرذم، وغصغط حرع اهللا جئتاظه وتسالى شغتمغ سئاد 
اهللا وغخعظعط وغرشع سظعط ظطط افظزمئ وظطط السالط 

ضّطه وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
ن 

َ
ُ إِّالَ أ بَى اّبَ

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
ِ بِأ ن ُفْطِفُئوا نُوَر اّبَ

َ
﴿يرِيُدوَن أ

 ﴾يُتِّمَ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الَْكافُِروَن
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سصثت ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - 
شغ الةاطسئ اإلجقطغئ بشجة طتاضرة بسظعان "الصثس 
غتررعا إزالئ السروش وتترغك الةغعش"، وذلك غعم 
اقبظغظ ٢٠١٨/٤/٢٣. وصث اباثأت الظثوة بضطمئ ترتغئغئ 
بالتدعر، بط باقوة آغات ضرغمئ طظ الثضر التضغط. 
ألصى المتاضرة سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
حثد  الثي  المثععن،  تسظ  افجااذ  شطسطغظ  شغ 
غضعن  شطسطغظ  لصدغئ  التصغصغ  التض  أن  سطى 
شغ  طساظضرا  غععد،  ضغان  إلزالئ  الةغعش  باترغك 
العصئ ذاته طظ غرغث تخر صدغئ شطسطغظ شغ إذار 
وذظغ ضغص. وصث اسائر المثععن أن ضض التطعل الاغ 

تخرت الصدغئ بأعض شطسطغظ طعما ضان حضطعا أو وخفعا صث بئئ شحطعا سمطغا سقوة سطى خطؤعا. واسائر شغ 
ضطماه أن طظ ق ُغتّمض افطئ وجغعحعا طسآولغئ إزالئ ضغان غععد، وغضافغ بططإ الثسط السغاجغ والمادي طظ 
افظزمئ، صث اجامرأ بصاء اقتاقل وأخئح جض عّمه عع تتسغظ ظروف السغح تتئ اقتاقل، أو المظازسئ سطى 
تمبغض أعض شطسطغظ. وصث أضث المثععن أن طعصش السططئ الراشخ لخفصئ الصرن والثي غخر سطى ضرورة إصاطئ 
دولئ شطسطغظ سطى ججء طظ أرض شطسطغظ لغج بطعلئ، "شالئطعلئ شغ الثغاظئ لغسئ بطعلئ بض عغ خغاظئ". 
وشغ خدط الظصاحات وافجؤطئ الاغ دارت بغظ الطقب والمتاضر بسث اظاعاء الضطمئ، تثر المثععن طظ خطعرة 
طا تصعم به افظزمئ طظ خطص تالئ طظ السثاء بغظ افطئ وجغعحعا، طظ أجض إبصاء تالئ السةج وإجئار افطئ سطى 
الاعجه لطمتاشض الثولغئ وإبصاء تالئ الائسغئ والثدعع لطشرب، والثي عع أضئر داسط لعثه افظزمئ. وصث أحار 
المثععن شغ طسرض تثغبه إلى أن عثه افظزمئ تثحى جغعحعا ضما تثحى الظاحطغظ والسغاجغغظ الساسغظ 
لطاشغغر، طساحعثا بتمقت اإلصالئ بض واقغاغاقت والاةسج سطى طسزط ضئاط الةغعش شغ بقد المسطمغظ، 
وطثضرا باجامرار تعادث الطائرات والاغ تضاد ق تصع شغ بقد المسطمغظ إق وعغ تدط ضئاذا. ضما وحثد سطى 
أن السمض افجاجغ عع طع افطئ، وأن ترارة اإلغمان بفضرة الثقشئ وتترغر بقد المسطمغظ ضفغطئ بظصض عثه 
الترارة لطةغعش، ضغ تسصط عثه افظزمئ وتسطغ العقء لمظ غصغط الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وغعتث 
الئقد وغحتظ الطاصات باتةاه تترغر شطسطغظ. تغث حثد شغ ضطماه سطى أن افطئ شغعا الثغر الضبغر لضظعا 
بتاجئ لصغادة طثطخئ تصعد حتظات الثغر شغ افطئ بثق طظ رضعبعا. تأتغ عثه المتاضرة شغ إذار شسالغات إتغاء 

الثضرى الـ٩٧ لعثم دولئ الثقشئ، تغث تزغئ بتدعر لفغش طظ الطقب وافضادغمغغظ والظاحطغظ.

كتلة الوعي في الجامعة اإلسالمية بغزة
تعقد محاضرة بعنوان القدس يحررها 

"إزالة العروش وتحريك الجيوش"

النظام المصري يطالب كيان يهود الغاصب 
بمساعدته في أزمة مياه النيل


