
بسطمعط  غئاشعن  الثغظ  لطسطماء  خرغح  تعثغث  وعثا 
إلى  بتاجئ  ولسظا  اهللا،  ُغسثط  أطر  شغ  التاضط  رضا 
الشاخإ  غععد  ضغان  طع  الاطئغع  ُترطئ  ظبئئ  أن 
فرض اإلجراء والمسراج وشغ صطئعا المسةث افصخى 
المئارك، ولضظ الثي غصطصظا عع الاعظغفات المحئععئ 
لطظخعص الحرسغئ طظ ضااب وجظئ وغغرعا طظ ذرف 
سطماء الثغظ الرجمغغظ، لااماعى طع تعجعات تضام 
دوغقت الدرار الثعظئ شغ السسعدغئ واإلطارات ظتع 
الاطئغع طع ضغان غععد. وخار أولؤك السطماء طظعمضغظ 
شغ تئرغر الاطئغع طع ضغان غععد، والسسغ لاسعغصه 
سطى المساعى الحسئغ، افطر الثي غةسطظا ظةجم بسثم 
اجاصقلغئ المآجسات الثغظغئ الرجمغئ، ق جغما وأن 
عثه المآجسات تشغر طظ شااواعا وأتضاطعا الثغظغئ، 
وشص تشغر العاصع السغاجغ، وطا تراه السططئ التاضمئ 
شغ ضض بطث، وطا غصعم به السطماء شغ تطك المآجسات 
طظ طثاعظئ لطتضام السمقء وتةمغض خعرتعط وتجغغظ 
جرائمعط سظث حسعبعط. بض وأضبر طظ ذلك، شصث ظعر 
الاظاصخ شغ شااوى السالط ظفسه، وشغ شارة صخغرة، 
تغث أشاى بسدعط بترطئ الشظاء بط أشاى بتطه، وأشاى 
بعجعب صاال ظزام افجث شغ جعرغا بط أشاى بترطاه، 
الغععد  بسثاوة  الترام  المسةث  شغ  ضئغرعط  وأشاى 
غاخئغ شطسطغظ والمسةث افصخى، بط عع ظفسه صث 
جعاز  سطى  افدلئ  وغصتط  طسعط،  لطاطئغع  غمعث  بثأ 
الاطئغع طسعط إصتاطا ق غساصغط وشص أي طسغار طظ 
جاطسئ  سطئ  أي  وجعد  لسثم  الحرسغ  الصغاس  طساغغر 
بغظ العصائع الاغ اجاثل بعا وبغظ واصع ضغان غععد 
وعثا  المئارضئ!  وافرض  افصخى  لطمسةث  الشاخإ 
اقضطراب الفاضح شغ شااوى أولؤك السطماء غةسطعط 
بإخاباعط  وغحغ  الظاس،  دغظ  سطى  طآتمظغظ  غغر 
بماقزطئ الاثئط الفصعغ، تتض طا ترم اهللا، وتترم طا 
أتطه! وعغ ظاعرة َطرضغئ تعجإ َتْةرا شصعغا سطى طظ 
غخاب بعا - ولع ضان طظ أسطط سطماء افرض - تاى 

غخطح تاله وغاساشى طظ طرضه.
الماقزطئ  عثه  طسالةئ  ظساطغع  لظ  أظظا  والعاضح 
الةائتئ  عثه  سطى  الصداء  طظ  وظامضظ  الثطغرة، 
إلصاطئ  الساططغظ  طع  بالسمض  إق  الفااضئ،  الفصعغئ 

أربعة أمور قطعية الداللة
تؤكد زوال كيان يهود

أغعا المسطمعن: إن شطسطغظ افرض المئارضئ، أرض 
صطعب  شغ  عغ  والمسراج  المسرى  أرض  الصثس، 
المسطمغظ تاى وإن ابُاطعا بتضام روغئدات غطغسعن 
شإن  السالمغظ،  رب  ذاسئ  شعق  المساسمرغظ  الضفار 
شطسطغظ وصثجعا عغ شطسطغظ المسطمغظ، ولغسئ 
شطسطغظ أولؤك التضام الثعظئ وق عغ صثجعط، وإن 
تطئغع سقصاتعط طع دولئ غععد المشاخئئ لفطسطغظ 
جغضططعط بالسار والحظار تاى غعطعط الثي غعسثون، 
غععد  صاال  بسث  أعطعا  إلى  جاسعد  شطسطغظ  شإن 
تسطعه  طحععد  غعم  شغ  المئارضئ  لفرض  المتاطغظ 
وسث  وعع  المسطمغظ،  جغعش  طظ  أضئر  اهللا  خغتات 
 َّ َُقاِتُل «َل  : المخثوق  الخادق  صاله  طضثوب  غغر 
َا  َه  ُ ِل ْ ُم َا   ُ َ َ اْل َل  َُق َحَّى   ، ْ َفَلَْقُُلَُّه َد  اْلَُه
ٌّ َفََعاَل َفاْقُْلُه» رواه طسطط. أغعا المسطمعن: إن  ِد َيُه
الةغعش شغ بقد المسطمغظ عط أبظاؤضط وإخعاظضط 
وبظع جطثتضط، وشغعط المثطخعن شأظغروا بخغرتعط 
ضغان  طظ  شطسطغظ  إلظصاذ  إلغه  وادشسععط  بالتص 
غععد المست الثي اتاطعا وساث شغعا شسادًا وإشسادًا 
بثل  الثغظ  المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  طظ  بثسط 
صاال ذلك الضغان تفزعا أطظه! ولعق ذلك لما بصغئ 
لعثا الضغان باصغئ تاى الغعم، شغععد ق ُغظخرون شغ 
َوإِن  ًذى 

َ
أ إِالَّ  وُكْم  يرَُضُّ ﴿لَن  المسطمغظ  طع  جاد  صاال 

وَن﴾ عثا واصسعط  ْدبَاَر ُعمَّ الَ يُنرَصُ
َ
ُّوُكُم األ ُفَقاتِلُوُكْم يَُول

التضام  تساطض  صاالعط  بثل  ولضظ  حأظعط،  وعثا 
طسعط بخطتعط، وبثل إخراجعط طظ دغارظا ضما صال 
ْخرُِجوُهم 

َ
السجغج التضغط ﴿َواْقُتلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم وَأ

ْخرَُجوُكْم﴾ وإذ بعآقء الطعاغغئ غبئاعظعط 
َ
ْن َحْيُث أ مِّ

المسطمعن:  أغعا  يُْؤَفُكوَن﴾.   َّ َ
ك ابُّ  ﴿َقاتَلَُهُم  شغعا! 

تضط  أوله:  به  خطح  بما  إق  افطر  عثا  غخطح  ق  إظه 
غضعن  ولظ  اهللا،  أسثاء  تجلجل  وجغعش  اهللا  أظجل  بما 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بسعدة  إق  عثا 
طظ جثغث، شاةاث ضغان غععد الثي دظج شطسطغظ 
تسعد  بط  وطظ  ساطا،  جئسغظ  طظ  أضبر  الطاعرة 
شغ  سجغجًا  بطثًا  اإلجقم،  دغار  إلى  ضاططئ  شطسطغظ 
عثا  وإن  الظئعة...  طظعاج  سطى  خقشئ  سجغجة،  دولئ 
الثقلئ:  صطسغئ  أربسئ  أطعر  تآضثه  اهللا،  بإذن  لضائظ 
لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  اإلجقطغئ  افطئ  أن  افول: 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ وأطئ عثا تالعا لظ 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

تخئر سطى ضغط شق تظسى صثجعا طعما خظع الطشاة 
وسث  والباظغ:  أّزًا...  شاآّزعط  بأصثاطعا  تثوجعط  بض 
ِيَن آَمُنوا  َّ ُ ا طظ اهللا باقجاثقف شغ افرض ﴿وََعَد ابَّ
ْرِض﴾ 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم  احِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  ِمنُكْم 

طظعاج  سطى  الثقشئ  بسعدة    رجعله  طظ  وبحرى 
أخرجه  ِة»  َّ ُ الُّ َهاِج  ِمْ َعَلى  ِخَالَفٌة  ُن  ُ َت  َّ «ُث الظئعة 
أتمث. والبالث: تثغث الخادق المخثوق  سظ صاال 
َل  ، َحَّى َُق ْ َد َفَلَْقُُلَُّه َّ اْلَُه َُقاِتُل الغععد وصاطعط: «َل
ٌّ َفََعاَل َفاْقُْلُه» رواه طسطط.  ِد َا َيُه ُ َه ِل ْ ُ َا ُم َ َ اْل
والرابع: تجب خادق طثطص بإذن اهللا غسمض لاتصغص 
وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ، وعع الرائث الثي 
ق غضثب أعطه، خاتإ بخر وبخغرة، غصعد افطئ إلى 
الثغر الثي غتغغعا بسجة وظخر، وشعز شغ الثارغظ وبحر 
اهللا  شئإذن  عثه،  الظخر  رضائج  شغعا  وأطئ  المآطظغظ. 
الزطمئ  دابر  وتصطع  صثجعا،  وتترر  خقشاعا  جاصغط 
  الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  وأسعاظعط  وأجغادعط 

ِ يَنرُصُ َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. بَِنرْصِ ابَّ

ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الئعلغاضظك شغ الثطغض طةمعسئ طظ الظحاذات تتئ سظعان "جاؤوظا ططئسغظ تتئ تراب المتاطغظ، وافصخى وأعطه غظازرون المتررغظ". رضجت 
عثه الظحاذات سطى تصغصئ الاطئغع طع ضغان غععد واظسضاجاته سطى صدغئ شطسطغظ، وذلك طظ خقل الاعاخض طع الطقب وطظاصحاعط والعصعف طسعط سطى أعط المفاعغط الاغ 
غةإ أن تضعن تاضرة شغ أذعاظعط، وأن السقصئ الطئغسغئ الاغ غةإ أن تضعن طع المتاطغظ عغ تالئ الترب طظ خقل دولئ ُتسّغر الةغعش إلظعاء ضغان غععد، والاأضغث سطى 
أن أغئ سقصئ تصام طع ضغان غععد المشاخإ فرض شطسطغظ تسائر خغاظئ لصدغئ شطسطغظ. وبغظئ ضاطئ العسغ لطططئئ أن طا غصعم به السفعاء طظ التضام طظ طسارسئ سطظغئ 
لطاطئغع طع ضغان غععد لظ غمر طرور الضرام، بض جاظافخ الحسعب شغ وجه تضاطعا السمقء وتترق افرض طظ تتئ أصثاطعط وجاصطإ سروحعط سطى رؤوجعط ساجق أو آجق. 
ضما وأضثت الضاطئ سطى أن التض الةثري لصدغئ شطسطغظ وجائر صداغا المسطمغظ ق غضعن باقظئطاح تتئ "بساذغر" المتاطغظ بض بالسمض إلصاطئ تاج الفروض الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة. عثا وصاطئ الضاطئ باسطغص غاشطات وبعجارات شغ أرجاء الةاطسئ. وطظ الةثغر ذضره أن عثه الظحاذات قصئ صئعق وتفاسقً ططتعظاً طظ الطقب.
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بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغ

إظعا بتص إلتثى الُضئر أن غتثث عثا الثي تثث تغث غسغر شغه 
الاطئغع باسارع سطى طرأى وطسمع طظ افطئ وجغحعا! ودون أن 
إن  بط  وتجغطعط!  سطغعط  الثظغا  شاصطإ  المسطمغظ  جغعش  تاترك 
الثغظ لط غعصسعا اتفاصغات طسطظئ بسُث لغسعا دون المعصسغظ درجئ، 
شُسمان تسادغش وتداف طع دولئ غععد، وصطر وجغط (ظجغه) بغظ 
غععد وغجة! والظزام السسعدي شغ بقد الترطغظ أجعاؤه طفاعتئ 
بط  المسطمغظ!!  أصثاس  لصثس  المتاطئ  المست  الثولئ  لطائرات 
الظزام الارضغ ق زال غسارف بثولئ غععد المتاطئ لفطسطغظ! تصًا 
إظعا إلتثى الضئر أن غتثث عثا الثي تثث وضأظه أطر سادي بغظ 
افحصاء وأظه ق غاةاوز اخاقشاً شغ وجعات الظزر تعل ترجغط التثود!!

اصرأ شغ عثا السثد:

الثولغ المعصش  شغ  وتأبغرعا  أطرغضا  أتثاث    -
٢ ... الرابسئ  التطصئ      

افطرغضغ  الثسط  بغظ  الضاظمغ  تضعطئ    -
٢ ... المسطتئ  المطغحغات  وعغمظئ     

ذئغسغ  ظااج  الفطسطغظغئ  الاترغر  ُطظزمئ    -
٣ ... السربغ  الرجمغ  لطظزام      

الغمظ  شغ  وأضاعبر  جئامئر  بعرات    -
المساسمرغظ  الضفار  طحارغع  تظفغث  شغ  اتفاق      

٤ ... له!  السمالئ  شغ  واخاقف      
اإلسقطغ الاساغط  صئح  تضحش  بعش)  (ضطئئ    -

٤ ... الاترغر!  تجب  ظحاذات  سطى     
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ضطمئ السثد

لط غضظ غرغئا أن غاعاشئ تضام أبع ظئغ والئترغظ 
لاعصغع اتفاصغات طع ضغان غععد تتئ طزطئ تراطإ، 
ولظ غضعن طساشربا تعاشئ تضام ُسمان والسسعدغئ 
والسعدان وتحاد وغغرعط لغسصطعا شغ الصاع الستغص. 
وطظث أن تمضظئ برغطاظغا وشرظسا وتطفاؤعما طظ بقد 
السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  اظعغار  وبسث  صئض  المسطمغظ 
وافتراك  السرب  طظ  السمقء  ظاعرة  ولثت  شصث 
والفرس، والثغظ رعظعا إرادتعط وطصثراتعط لثثطئ 
المساسمر وتظفغث طا غثططه وغثبره لئقد المسطمغظ.

وطظ أجض ضسإ السمقء ورعظ إرادتعط سمثت برغطاظغا 
وشرظسا وطظ بسثعما أطرغضا إلى أداتغظ براصاغظ لةطإ 
السمقء ضغ غاعاشاعا شغ طعصث المساسمر: افولى عغ 

أرُق السغاجئ، وأطا الباظغئ شعغ وعُط المال.
اجاثثطاه  طا  أوائض  طظ  ضاظئ  شصث  السغاجئ  أطا 
شصث  وعثطعا.  الثقشئ  دولئ  سطى  لطاشطإ  برغطاظغا 
السجغج  ولسئث  شغخض  وابظه  تسغظ  لطحرغش  أوصثت 
ظارا تعاشاعا شغعا، تغث خعر اإلظةطغج لطحرغش تسغظ 
إطضاظغئ تظخغئه خطغفئ سطى بقد المحرق السربغ بثق 
شغ  اإلطارة  فبظائه  وتضعن  السبماظغ،  السططان  طظ 
عثه الئقد. وشغ العصئ ظفسه عغأوا لسئث السجغج بظ 
سطى  ظفعذه  لئسط  وجقح  طال  طظ  غطجم  طا  جسعد 
ظةث وطظ بط التةاز. أطا الحرغش تسغظ وأبظاؤه طظ 
ططغئ  وجسطاعط  برغطاظغا،  وسعد  أّرصاعط  شصث  بسثه 
إلى غعطظا عثا. شالحرغش تسغظ لط غزفر بحغء طظ 
وسعد برغطاظغا السغاجغئ، وابظه شغخض أخرجاه شرظسا 
باقتفاق طع برغطاظغا طظ جعرغا، وشّر إلى السراق إلى 
وأطا   .١٩٥٨ جظئ  السراق  شغ  ططضعط  سطى  ُصدغ  أن 
إطارة  برغطاظغا  له  أصاطئ  شصث  التسغظ  بظ  اهللا  سئث 
وجطئاعا  حرق افردن،  جماعا (اظاصالغئ) شغ  طآصائ 
ضض طصعطات الثولئ لغئصى عع وطظ غأتغ بسثه شغ 
إق  ترضئ  غاترك  ق  افحعاك،  ضبغر  جغاجغ  حَرك 
وخجته عثه افحعاك، إلى أن اغاالاه برغطاظغا تغظ 
إلى  اإلظةطغج  حرك  طظ  تظصطه  صث  أطرغضا  أن  ظظ 
حرضعا الةثغث. أطا ابظ جسعد شصث بصغ عع وسائطاه 
أجرى بغث اإلظةطغج سطى اسائار أن برغطاظغا عغ ولغئ 
بسط  طظ  طضظاعط  الاغ  وعغ  السغاجغئ  ظسماعط 

ظفعذعط سطى ظةث والتةاز.
وشغ ترضغا تمضظئ برغطاظغا طظ رعظ إرادة طخطفى 
طراتإ  أسطى  إلى  إغخاله  سطى  سمطئ  تغظ  ضمال 
السططئ لغضعن أجغرا لطحرك السغاجغ الثي ظخئاه 
دائط  أَرٍق  شغ  ضمال  طخطفى  وبصغ  برغطاظغا،  له 
بغظ الحسعر بالسزمئ الماعلثة سظ تضط ترضغا وبغظ 
لط  شعع  باإلظةطغج؛  إرادته  رعظ  جراء  بالثل  الحسعر 

غثاطش شغ عثا سظ شغخض والحرغش وابظ جسعد.
بض  بالسحرات  غاعاشاعن  السمقء  أخئح  شصث  وعضثا 
بالمؤات سطى الئسبات اإلظةطغجغئ وافطرغضغئ لغخئتعا 
تضاطا.  لغضعظعا  افولى  الفؤئ  طظ  جغاجغغظ  سمقء 
لاةظغث  طسروشئ  أوضاٌر  وأطرغضا  لئرغطاظغا  وأخئتئ 
أسطى  سطى  جغاجغئ  بمظاخإ  إغرائعط  بسث  السمقء 
افطرغضغئ  اقجاثئارات  سمغض  أورد  وصث  المساعغات. 
طاغطج ضعبقظث شغ ضاابه "لسئئ افطط" وضاابه "القسإ 
والطسئئ" أطبطئ ضبغرة سظ افوضار الاغ ضاظئ تساثثطعا 
بعط.  واإلغصاع  السمقء  قخطغاد  وأطرغضا  برغطاظغا 
تغث  الثراوغح  طراصص  عغ  ذراشئ  أغربعا  ولسض 
طخر،  شغ  الثراوغح  رصص  تدرات  تصام  ضاظئ 

وطبطعا الخالعظات شغ بغروت ودطحص.
أن  السغاجئ  سمقء  تعاشئ  شغ  افطر  بطس  وصث 
سطى  جثغث  سمغض  غصعدعا  الاغ  اقظصقبات  تقتصئ 
جئغض  سطى  جعرغا  شغ  غثت  تاى  جابص  سمغض 
ق  السمقء  أغثي  سطى  السسضرغئ  اقظصقبات  المبال 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وختئه وطظ واقه، وبسث،

﴿َوإِْذ  الاظجغض:  طتضط  شغ  وتسالى  تئارك  التص  غصعل 
ُ ِميَثاَق اجَّبِيِّنَي لََما آتَيُْتُكم مِّن كَِتاٍب وَِحْكَمٍة ُعمَّ  َخَذ ابَّ

َ
أ

نَُّه  َِّما َمَعُكْم حَكُْؤِمنُنَّ بِِه َوحَكَنرُصُ ٌق ل َصدِّ َجاَءُكْم رَُسوٌل مُّ
َقاَل  ْقَرْرنَا 

َ
أ َقالُوا  إرِْصِي  َذلُِكْم  بَلَ  َخْذُيْم 

َ
وَأ ْقَرْرُيْم 

َ
أ
َ
أ َقاَل 

بظ  سئاُد  جأل  اِهِديَن﴾.  الشَّ َن  مِّ َمَعُكم  نَا 
َ
وَأ َفاْشَهُدوا 

أخث  شصال:  ذلك  سظ  سظه  اهللا  رضغ  التسَظ  طظخعر 
اهللا طغباق الظئغغظ: لغئطِّشظ آخُرضط أوَلضط، وق تثاطفعا. 
الظئغغظ  طغباق  أخث  أظه  ذلك:  طسظى  آخرون:  وصال 
فن  أطمعا،  ذضر  سظ  افظئغاء  بثضر  شاجاجأ  وأطمعط، 
شغ ذضر أخث المغباق سطى المائعع، دقلًئ سطى أخثه 

سطى الائَّاع، فن افطط عط ُتئَّاُع افظئغاء. أعـ
وق حك أن السطماء عط وربئ افظئغاء الثغظ وربعا السطط 
وبعخطئ  لطظاس،  أطظًئ  المغراث  بعثا  وخاروا  سظعط، 
صاطعا  عط  شإن  والعثاغئ.  التص  ذرغص  إلى  ترحثعط 
باجاتصاصات عثا المغراث سطى العجه الحرسغ المططعب 
طظعط، شإن اهللا جئتاظه وتسالى جغتحرعط طع الظئغغظ 
والخثغصغظ والحعثاء والخالتغظ وتسظ أولؤك رشغصا، 
وإن عط ظئثوا عثا المغراث وراء ظععرعط، واحاروا به 
بمظا صطغق، شإن اهللا سج وجض جغةسطعط أول وصعد الظار 
غعم الصغاطئ، غسّسرعا بعط بسث أن غساظطصعط، ضما جاء 
 َسْظُه صاَل: َجِمْسُئ 

ُ
سظث طسطط َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة َرِضَغ اهللا

َاَمِة  ِ َم ال ْ َى َي َ َرُجعَل اهللا  َغُصعُل: «إّن َأّوَل الّاِس ُْق
ا  َ َفَها، َقاَل: َف ُه َفَعَ َ َفُه ِنَع ِه َفَعّ ، َفُأِتَيِ  ِهَ ْ ِه، َرُجٌل اْسُ ، َعَلْ َ َْب ُت، َقاَل: َ ِهْ ْ َ َحَّى اْسُ ِ ُ َها؟ َقاَل: َقاَتْل َ ِف ْل ِ َع
 َ ِ ُ ّ ُأِمَ ِِه َف َل، ُث ٌء، َفَقْ ِق َ َألْن َُقاَل َجِ َ َقاَتْل ِّ ُه َوَل َ َ َوَعّل َ الِعْل َ َعَلَى َوْجِهِه َحَّى أُْلِقَي ِفي الّاِر، َوَرُجٌل َتَعّل ْل ِ ا َع َ َفَها، َقاَل: َف ُه َفَعَ َ َفُه ِنَع ِه، َفَعّ آَن، َفُأِتَيِ  َأ الُقْ آَن، َقاَل: َوَقَ َ الُقْ ْأُت ِ ُُه َوَقَ ْ َ َوَعّل ُ الِعْل ْ َها؟ َقاَل: َتَعّل آَن ِلَُقاَل ِف ْأَت الُقْ ٌ، َوَقَ َ ِلَُقاَل َعاِل َ الِعْل ْ َ َتَعّل ِّ َ َولََ َْب َ َعَلَى َوْجِهِه َحَّى َك ِ ُ ّ ُأِمَ ِِه َف َل، ُث ٌء، َفَقْ ِق ْ َأْصَاِف ُهَ َقاِر َاُه ِم ِه َوَأْع أُْلِقَي ِفي الّاِر، َوَرُجٌل َوّسَع هللا َعَلْ
 َ ْل ِ ا َع َ َفَها، َقاَل: َف ُه َفَعَ َ َفُه ِنَع ّلِه، َفُأِتَي ِِه َفَعّ اِل ُ َ ُ ال َها إّال َأْنَفْق َ ِف َف ّ َأْن ُيْ ِ ٍل ُت ْ َسِ ُ ِم ْك َها؟ َقاَل: َما َتَ َل، ِف اٌد، َفَقْ ِق َ ِلَُقاَل ُهَ َجَ َ َفَعْل ِّ ، َوَل َ َْب ، َقاَل: َ َ َها َل ِف

ّ أُْلِقَي ِفي الّاِر». َ َعَلَى َوْجِهِه، ُث ِ ُ ّ ُأِمَ ِِه َف ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣ُث

كتلة الوعي في جامعة البوليتكنك تنظم مجموعة من النشاطات ضد التطبيع مع كيان يهود

طاقزطئ الاثئط الفصعغ 
سظث سطماء الصخعر
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طظث أن وذأ المتاض افطرغضغ السراق وعع شغ أزطات 
تاى  أزطئ،  طظ  غثرج  إن  شما  طسامرة،  وخراسات 
غثخض شغ أزطئ أضئر طظعا، وشغ خدط عثه افتثاث 
والخراسات برز ظةط رئغج المثابرات السابص والرئغج 
التالغ لطتضعطئ السراصغئ طخطفى الضاظمغ الثي ورث 
أزطات ضئغرة طظ التضعطئ السابصئ ضان أعمعا تعرذعا 
بسفك دطاء المازاعرغظ السراصغغظ الطاطتغظ لاشغغر 
واإلداري  المالغ  الفساد  طظ  ضئغر  إرث  طع  الظزام، 
وشحض أطظغ جمح لطمطغحغات بالعغمظئ سطى طفاخض 
الثولئ طع تثٍن شغ إغراداتعا إلى الظخش تصرغئا بسئإ 
طظح   ٢٠٢٠/٥/٧ شفغ  الظفط.  أجسار  شغ  التاد  العئعط 
الئرلمان السراصغ البصئ لتضعطئ الضاظمغ طع أظه طاعط 
باصثغط المساسثة فطرغضا شغ سمطغئ اغاغال جطغماظغ 
والمعظثس، تغث عاجمه رجض الثغظ الماحثد سطغ 
واتعمه  الطئظاظغ،  إغران  تجب  طظ  المصرب  الضعراظغ، 

باظفغث أجظثات أطرغضغئ.

وعضثا تط تظخغإ الضاظمغ بسث أن شرضاه أطرغضا سطى 
أتجاب السططئ وواشصئ إغران سطى طدخ بارحغته 
واجاطاع تحضغض تضعطئ سراصغئ اجاطاع طظ خقلعا 
بزععر  طدمعظاً،  ق  حضقً  المتاخخئ  سائئ  تةاوز 
وجعه وحثخغات تضظعصراط غغر تابسغظ لفتجاب شغ 
بسثعا  وطئارضاعا.  ظااجعا  طظ  ججء  ولضظعط  الزاعر 
صرر الضاظمغ شغ أولى جطسات تضعطاه إذقق جراح 
جمغع المازاعرغظ المساصطغظ، وتحضغض لةظئ لمتاضمئ 
الماعرذغظ شغ صاض المتاةغظ، والسسغ لاتثغث طعسث 
طظ  لطتث  إجراءات  شغ  بثأ  ضما  المئضرة.  لقظاثابات 
شعضى السقح وعغمظئ المطغحغات المسطتئ المعالغئ 
إلغران، وعع افطر الثي غحضك شغ ظةاته الضبغر طظ 
السراصغغظ، تغث إن السقح السائإ غظاحر سطى ظطاق 
التحث  شخائض  بسخ  أن  خخعخاً  السراق،  شغ  واجع 
طظدعغئ تتئ لعاء الةغح السراصغ بصرار طظ الئرلمان 

وطثسعطعن طظ أتجاب السططئ.
وطظ الثطعات اإلخقتغئ الّاغ اتثثعا الضاظمغ والاغ 
قصئ ترتغئا طظ الحارع السراصغ عغ إسادة الفرغص سئث 
اإلرعاب  طضاشتئ  جعاز  رأس  سطى  الساسثي  الععاب 
السراصغئ وإصالئ السحرات طظ المسآولغظ الئارزغظ شغ 
وزارات وعغؤات طثاطفئ طسزمعط طثسعطعن طظ صعى 
وأتجاب جغاجغئ طاظفثة وإخداع المظاشث الئّرغئ لُسططئ 
الثولئ وإظعاء ظفعذ الةماسات المسطتئ وافتجاب شغعا، 
تسائر  الاغ  التثودغئ  المظاشث  جمغع  سطى  والسغطرة 
والمطغحغات  المسطتئ  الفخائض  ُغشثي  الثي  الحرغان 
سطى  تسمض  الاغ  الصرارات  طظ  وغغرعا  ذائطئ،  بأطعال 

تسجغج أطظ الثولئ وطعاردعا.
ولضظ المقطح افولى لطصرارات الّاغ تسّعث بعا الضاظمغ 
لطمةامع الثولغ ولطحسإ السراصغ طاحابعئ طع تطك 
تغثر  افجئص  العزراء  رئغج  صطسعا  الاغ  العسعد 
رشخ  بسئإ  إظةازعا  طظ  غامّضظ  لط  والّاغ  السئادي 
أتجاب السططئ وصادة المطغحغات لعا، إذ إّن أي سمطغئ 
إخقح جاضعن سمطغا ُطعّجعئ ضث تجب أو حثخغئ طا، 
بسثطا باتئ ضّض وزارة أو ُطآجسئ ساطئ طةغرة جغاجغاً، 
شغ  خخعخاً  المطغحغا.  أو  التجب  لعثا  ُدّضان  وضأظعا 
التضعطئ  تظعي  الّاغ  الصطاسات  تطك  شغه  تثر  وصئ 
إخقتعا طئالس ضثمئ جظعغاً سطى طظ غماطك الظفعذ 
شغعا، لثلك سةطئ ورصئ اإلخقح بفاح باب المعاجعئ 
والفخائض  السغاجغئ  الصعى  وبسخ  الضاظمغ  بغظ 
المسطتئ، تطك الّاغ تساصث أّن أي إخقح جاضعن عغ 
طثاوف  الصرارات  عثه  أبارت  ولثلك  به.  المساعثشئ 

ضأظعط  غساططعن  السعد  بصغ  ولضظ  السئعدغئ  وإلشاء 
جغؤئ  طساططئ  وغساططعن  شغتاصرون  سئغثا،  زالعا  طا 
وتمغغج سظخري تاى غعطظا عثا. والةثغر بالثضر أن 
أطرغضا صاطئ سطى جماجط السضان افخطغغظ إذ تمئ 
أسثاد  وبطشئ  رأشئ  بثون  أبغعط  بضرة  سظ  إبادتعط 
بفسطاعط  اشاثروا  وصث  المقغغظ،  سحرات  الدتاغا 
وضأظعط  الئصر  رساة  ععلغعود  بأشقم  وزغظععا  تطك 

سطى تص غعاجععن أظاجا طاعتحغظ غةإ صاطعط!
غمبض  الثي  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  ذالإ  وصث 
بالسظخرغئ  المامغج  التصغصغ  افطرغضغ  الظزام  وجه 
لستص  الةغح  بإظجال  ذالإ  والشطرجئ،  والسظةعغئ 
باطئغص  وذلك  السظخري  الامغغج  سطى  اقتاةاجات 
سطى  تمردا  اقتاةاجات  عثه  باسائار  الامرد  صاظعن 
الثولئ. ولضظ وزغر دشاسه طارك إجئر رد سطغه غعم 
٢٠٢٠/٦/٣ بأظه "ق غآغث اجاثثام صاظعن الامرد" 
بأظه  شطعغث  افجــعد  الرجض  طصاض  العزغر  ووخــش 
تصغصئ  "السظخرغئ  أن  سطى  وحثد  طروسئ"  "جرغمئ 

أطرغضا". شغ 
لظ غامضظ افطرغضغعن طظ إظصاذ أظفسعط طظ عثا 
غتمطعظه،  الثي  الرأجمالغ  بالفضر  السظخري  الامغغج 
غمغج  ق  الثي  اإلجقم  بصئعل  إق  لعط  خقص  وق 
بظغئ  وصث  صاذسا،  تترغما  ذلك  وغترم  الظاس  بغظ 
الظاس  بأن  اهللا  تصعى  أجاس  سطى  اإلجقم  دولئ 
شضاظئ  وأجعد،  أبغخ  بغظ  شرق  ق  جعاجغئ  ضطعط 
الظاجتئ  العتغثة  عغ  اإلجقم  شغ  الفضرغئ  الصغادة 
وألعاظعط  بأسراصعط  الحسعب  ضض  خعرت  بــأن 
طظ  تصام  وسظثطا  واتــثة،  بعتصئ  شغ  وأصعاطعط 
جثغث بثقشئ راحثة جاتصص ظةاتا ضما تصصاه شغ 

الماضغ وأضبر بإذن اهللا.
وصث أدلى المفضر افطرغضغ الحعغر ظسعم تحعطسضغ 
العقغات  "إن  صال:  إذ  بقده  وضع  تعل  باخرغتات 
الماتثة تاةه ظتع الضاربئ ظاغةئ اشاصادعا اجاراتغةغئ 
وجعد  وسثم  ضعروظا،  شغروس  طعاجعئ  شغ  اتتادغئ 
إصرارعا  سثم  سظ  شدق  شغعا،  لطةمغع  ختغ  ضمان 
بثطعرة الاشغر المظاخغ". وأرجع طا غةري شغ بقده 
ضعروظا  شغروس  طظ  تدررا  افضبر  الئطث  أطرغضا 
وصال:  طاماجضئ.  إدارة  وجعد  سثم  إلى  المساةث 
"غصعد الئغئ افبغخ حثص طساض اجاماسغا، طخاب 
بةظعن السزمئ، ق غضارث إق لسططاه واقجاتصاصات 
اقظاثابغئ. سطغه بالاأضغث أن غتاشر سطى دسط صاسثته 
الاغ تدط البروات الضئرى وأبرز أرباب السمض"، وصال 
لظ  لضظظا  جثا.  سال  بمظ  طصابض  العباء  طظ  "جظثرج 
ظاساشى أبثا طظ ذوبان الشطاء الةطغثي شغ الصطئغظ 
وارتفاع طظسعب الئتار واآلبار افخرى السطئغئ لطاشغر 
المظاخغ. طاذا ظفسض تغال ذلك؟ ضض بطث غصعم بأطر طا، 
جعاعا  طظ  الماتثة  العقغات  غضفغ.  بما  لغج  لضظ 
تصعم بالضبغر، تاعجه طسرسئ ظتع العاوغئ سئر إلشاء 
طظ  الاثفغش  حأظعا  طظ  الاغ  والاحرغسات  الئراطب 
وذأة الضاربئ". وأضاف "عثا عع العضع التالغ، لضظ 
سالمغئ  صعى  عظاك  تجال  ق  غاشغر.  أن  لثلك  غمضظ 
تعاخض الضفاح. السآال عع طسرشئ ضغش جاثرج عثه 
جغتثد  طا  وعثا  المساصئض.  شغ  افزطئ)  (طظ  الصعى 
 (شراظج برس غعم ٢٠٢٠/٥/٢٥) ."طخغر السالط

تصغصغئ لثى صادة افتجاب والمطغحغات طظ اتامال أن 
ه، ذعسا أو جئرا إلى اقخطفاف طع المازاعرغظ،  تةرَّ
وعثا بالاالغ لظ غصدغ شصط سطى عغئاعط الصغادغئ 
وجططاتعط، بض صث غشري الةماعغر الشاضئئ بمعاجمئ 
طا  وعع  جقتعط  وطساعدسات  أتجابعط  طضاتإ 
لمصار بسخ افتجاب وطضاتإ المطغحغات  تخض شسقً 
ووضقؤعط  اإلغراظغ  الظزام  شصادة  السراق،  جظعب  شغ 
جغاجئ  الضاظمغ  غعاخض  أن  غرغثون  ق  السراصغعن 
جادا  أضان  جعاء  المظافخ،  الحسئغ  الحارع  طقذفئ 
وإظعاء  الةماعغر  خعاذر  تعثئئ  شغ  راغئا  شصط  أو 
وطظ  الاخسغث،  ولافادي  واقتاةاج،  الازاعر  تالئ 
اضاساب  طظ  وطظسه  الضاظمغ  تعل  اقلافاف  أجض 
حثخغئ الصائث الحسئغ المتئعب جماعغرغا، وإلبساده 
سظ المازاعرغظ، شصث وجثوا أن إحشاله بالةري وراء 
بفسض  تتصغصعا  الخسعبئ  طظ  الاغ  الةماعغر  ططالإ 
العاصع السغاجغ واقصاخادي وافطظغ السراصغ المسصث، 

وبثلك غساطغسعن أن ُغزعروه لطحارع السراصغ ساججا 
وضسغفا، أو غغر خادق شغ وسعده الاغ صطسعا سطى 
ظفسه، وأوُلعا تةرغث المطغحغات طظ جقتعا وتخر 
السقح بغث الثولئ وإتالئ ضئار الفاجثغظ إلى الصداء.

الضاظمغ الثي حشض طظخإ رئغج المثابرات ُغثرك 
جّغثا افوضاع الّاغ غمّر بعا السراق وغسرف طضمظ افزطئ 
شغه والّاغ سخفئ بضّض العزراء الّثغظ جئصعه. وصث ضحش 
سظ ظغاه طظث ظغطه بصئ الئرلمان طظ خقل تخرغتاته 
الُماضّررة بدرورة شرض السغادة وعغئئ الثولئ وتخر 
ُتعّثد  الّاغ  الثارجغئ  الاثخقت  ووصش  بغثعا  السقح 
طظ  ضئغر  دسط  إلى  ذلك  شغ  طساظثا  الئطث  اجاصرار 
المةامع الثولغ والعقغات الماتثة افطرغضغئ، وسطى 
تاضظئ حسئغئ، خخعخا تطك الاغ تصعم سطى حرغتئ 
والسغاجغئ  الطائفغئ  لطُمتاخخئ  الراشخ  الحئاب 

والمظجسةئ طظ طمارجات المطغحغات المسطتئ.
أطام عثا العاصع المرغر لاظّمر الفخائض والمطغحغات ضث 
الثولئ والصاظعن والحسإ واجافتال خطرعا، غئثو أن 
ضان  جثغثا  حسئغا  تراضا  جغحعث  الصرغإ  المساصئض 
إخقح  ورصئ  اظازار  بسث  ضعروظا  وباء  بسئإ  طآجق 
لاختغح  ظفسه  سطى  صطسعا  الاغ  والعسعد  الضاظمغ 
الثولئ،  عغئئ  واجاسادة  السغاجغئ  السمطغئ  طسار 
ططالإ  وتتصغص  اإلخقح  سمطغئ  شحض  بئئ  طا  شإذا 
المظافدغظ وسثم جثغئ الضاظمغ وأتجاب السططئ شغ 
إجراء إخقتات تصغصغئ واظاثابات طئضرة ظجغعئ، شإن 
خفتئ جثغثة طظ الاترك الةماعغري، طظ الماعصع أن 

ظحعثعا صرغئا تسإ تأضغث صادة الاظسغصغات.
طظ  طفروضا  الثولئ  ظزام  غضعن  تغظ  وبالاالغ 
الئقد  وجائر  السراق  شغ  التال  عع  ضما  المساسمر، 
لسصغثة  وتحرغساته  صعاظغظه  شغ  وطثالفا  اإلجقطغئ، 
الئطث  وبروات  التضط  غخئح  وتغظ  وتدارتعا،  افطئ 
غظغمئ بغث وضقء المساسمر طظ التضام ورجال افسمال 
والمطغحغات، وتغظ ق غةث الظاس طظ غرسى حآوظعط، 
سظثعا غضبر الفصر والزطط والفساد ولظ تفطح الصعاظغظ 
لظحر  والاتسغسغئ  السسضرغئ  التمقت  وق  الردسغئ 
بصاشئ طضاشتئ الفساد الاغ غثسع إلغعا ساطئ الحسإ 
دام  طا  الظاس،  بصئ  اجارجاع  أو  سطغه  الصداء  شغ 
الّسغش  غخطتعط  ق  شالظاس  صائما.  الظزام  شساد 
الصعاظغظ  طظ  غاأتى  ق  والسثل  السثل،  غخطتعط  بض 
العضسغئ الاغ غدسعا الئحر تسإ أععائعط بض طظ 
الصعاظغظ الحرسغئ الاغ تدمظعا العتغ وتسعر سطى 

 ...تطئغصعا دولئ الثقشئ

أتثاث أطرغضا وتأبريعا يف املعصش الثولغ
التطصئ الرابسئ

شغ  الماةثرة  السظخري  الامغغج  طسألئ  وتفةرت 
بسث  اتاةاجات  جغرت  شصث  افطرغضغ،  الحسإ 
حرذئ  رجض  غث  سطى  السعد  افطرغضغغظ  أتث  طصاض 
٢٠٢٠/٥/٢٥ لازعر طثى بحاسئ  أبغخ خظصًا غعم 
الامغغج السظخري شغ أطرغضا وشحطعا شغ خعر أبظاء 
وطثاعئعط  وصعطغاتعط  أسراصعط  الماظعسئ  حسئعا 
جثغثة  تظزغمات  تأجسئ  وصث  واتثة.  بعتصئ  شغ 
لطاشغغر طبض "أظاغفا" سصإ اتاةاجات سام ٢٠١١ ضث 
جغطرة أختاب رؤوس افطعال تتئ سظعان "اتاطعا 
بثأوا  أطرغضا  شغ  الظاس  أن  ظعر  إذ  جارغئ".  وول 
وغظعإ  شغعط  وغاتضط  غتضمعط  الثي  أن  غثرضعن 
الدثمئ  افطــعال  رؤوس  أختاب  عط  برواتعط 
إذ  بظغعغعرك،  جارغئ  وول  بعرخئ  شغ  المارضجون 
غحضض افغظغاء شغ أطرغضا ١٪ طظ الحسإ وغتعزون 
المتاةعن  ذضر  ضما  الئطث  بــروات  طظ   ٪٩٩ سطى 
وسئروا سظ ذلك شغ حسارعط "اتاطعا وول جارغئ". 
ضما  السظخرغئ  رطــعز  غسصطعن  المتاةعن  وبــثأ 
لطمضاحش  تمباق  المتاةغظ  طــظ  تحث  أجصط 
بعل  جاظئ  شغ  ضعلعطئعس  ضرغساعشر  اإلغطالغ 
شغ   ٢٠٢٠/٦/١١ غعم  افطرغضغئ  طغظغسعتا  بعقغئ 

غمرة اتاةاجاتعط ضث السظخرغئ.
شمصاض رجض أجعد خظصا سطى غث ضابط حرذئ أطرغضغ 
طاسةرف أبار أطرغضا والسالط ضث السظخرغئ طما غحةع 
الظاس سطى الاترك ضث الزطط الممارس سطغعط شغ 
غصر  الثي  الرأجمالغ  الظزام  بسئإ  المغادغظ  ضاشئ 
غصر  شضما  المةامع،  شغ  الفروصات  ضاشئ  شغ  الامغغج 
الامغغج السظخري شغ الطعن غصر الامغغج الطئصغ بغظ 
أخرى  طساططئ  غساططعن  شافغظغاء  والفصراء،  افغظغاء 
غعاظعن  والفصراء  حغء  ضض  شغ  وغاتضمعن  طتارطئ 
وق غسائرون، وغصر الامغغج بغظ الصعطغات شق غسعي 
بغظعط شغ ظزاطه؛ شأختاب الصعطغئ افضبر شغ الئطث 
غاتضمعن شغ الصعطغات افخرى وغسمطعن سطى شرض 
ساداتعط وبصاشاعط وآرائعط سطغعا، وغصر الامغغج بغظ 
أختاب افدغان والمثاعإ المثاطفئ، شأختاب الثغظ 
أو المثعإ السائث شغ الئطث غسغؤعن طساططئ أختاب 
افدغان أو المثاعإ افخرى وخاخئ ضث المسطمغظ.

وصث حضى تاضط ظغعغعرك أظثرو ضعطع طظ اجامرار 
وطاأخطئ  طجطظئ  "أظعا  وذضر  أطرغضا"  شغ  "السظخرغئ 
شغظا" وصال "إن أغطئغئ الظاس لثغعط ظصطئ جععرغئ 
وعغ إظعاء عثا الامغغج، وطصاض افحثاص بظاء سطى 
أطرغضا  غةسض  طا  عثا  عض  تصغصغئ،  صدغئ  لعظعط 
سطى  بظغئ  أطرغضا  أن  سطما  ذلك".  أساصث  ق  سزغمئ؟ 
أجاس الامغغج السرصغ والسظخري طظث تصئئ اقجاسمار 
شصث  لاأجغسعا،  افول  الغعم  وطظث  لطئقد  الئرغطاظغ 
طظح الئغخ افوروبغعن وخاخئ الئروتسااظئ افظةطع 
شغ  تخرغئ  اطاغازات  افغظغاء  الئغخ  جاضسعظغغظ 
افوروبغعن  المعاجرون  ساظى  وصث  المةاقت،  ضاشئ 
الصرن  أوائض  تاى  سظخرغا  تمغغجا  الئروتساظات  غغر 
الحرق  بقد  طظ  المعاجرون  واجه  ضما  السحرغظ. 
افوجط وآجغا الامغغج السظخري ضثعط. ضما تسرض 
المسطمعن لطامغغج وطا زالعا غاسرضعن لثلك الامغغج. 
تصعق،  أغئ  لعط  لغسئ  سئغثا  شضاظعا  السعد  وأطا 
وصث خثر شغ بثاغئ سام ١٨٦٣ إسقن تترغر السئغث 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

تضعطئ الضاظمغ بني الثسط افطرغضغ
وعغمظئ املطغحغات املسطتئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغ الئثريـ 
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أخثرت المتضمئ السسضرغئ شغ روجاعف أتضاطاً ضث ٧ طظ المسطمغظ طظ حئه ججغرة الصرم شغما ُغسرف بـ"صدغئ 
تجب الاترغر". شصث تضط سطغعط لمثد تاراوح بغظ ١٣ و١٩ جظئ، واجامرت المتاضمئ واإلجراءات الصدائغئ لمثة 
بقث جظعات. طظ جاظئه أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا: أّن جثاشئ عثا التضط الخادر تضمظ تصغصًئ 
شغ أن أجاس اقتعام شغ "صدغئ اإلرعاب" عثه لغج عع الاثطغط فسمال إرعابغئ أو الاتدغر لعا أو تظفغثعا، بض 
اجاماع سام ضـ(ُختئئ) شغ طسةث تدره السحرات طظ الظاس. ضما أن المسطمغظ المثاظغظ طاعمعن بصراءة 
ضاإ إجقطغئ وإجراء أتادغث سظ اإلجقم. وأضاف الئغان: إّن عثا التضط السغاجغ ولغج الصدائغ الثي أخثره 
الصداء الروجغ افسعج غضحش أغداً سظ إشقجه، طظ خقل تصغصئ اسائار الععاتش وافصراص المثطةئ والضمئغعتر 
المتمعل، اسائارعا أدوات جرغمئ شغ تضط المتضمئ عثا! وخاط الئغان طحثدا: أن افضاذغإ والمضائث الاغ تظسةعا 

السططات الروجغئ الغعم ضث اإلجقم وأتئاسه طتضعم سطغعا بالرشخ الاام طظ جاظإ طسطمغ روجغا والصرم.

روسيا تظهر مرًة أخرى ضعفها الفكري
في صراعها ضد اإلسالم

وتتئ  الثقشئ"  وإصاطئ  الظزام  إلجصاط  ظسط  السغاجغ!  التض  لةرغمئ  "ق  الماعاخطئ  التمطئ  إذار  شغ 
أذمئ  طثغمات  تةمع  طظ  سطحان  طثغط  شغ  وصفئ  الةمسئ،  الاترغر،  تجب  حئاب  ظزط  السظعان،  عثا 
باسائار  افطرغضغ،  الفّت  بإشحال  المرشعسئ  والقشاات  الحسارات  وذالئئ  الحمالغ،  إدلإ  برغش  الشربغئ، 

طظئسه. ططسعن  طرّوجه،  طثطعم  سمطه،  طرشعض  السغاجغ  التض  أن 

حزب التحرير/ والية سوريا
الحل السياسي مرفوض عمله، مذموم مرّوجه، ملعون منبعه



 السثد ٣٠٧     ٣افربساء ٢٠ طظ خفر ١٤٤٢ عـ المعاشص ٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠ طـ

ظحر طعصع (شرظسا ٢٤، الةمسئ، ١٥ خفر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٠/٠٢م) خئرا جاء شغه: "أسطظ الرئغج الفرظسغ 
إغماظعغض طاضرون الةمسئ شغ خطاب ألصاه شغ لغه طعروه بدعاتغ بارغج، أن سطى شرظسا "الاخثي لطظجسئ 
سرضه  خقل  طاضرون  وصال  الةمععرغئ".  و"إظضار  طعاز"  ظزام  "إصاطئ  إلى  الساسغئ  الرادغضالغئ"  اإلجقطغئ 
لثطئ سمض تعل "الظجسات اقظفخالغئ" وبالثخعص الظجسئ اإلجقطعغئ الماطرشئ، إن اإلجقم "دغاظئ تسغح 
الغعم أزطئ شغ ضض طضان شغ السالط" بسئإ تةاذب تغارات داخطعا. وطظ المجطع تصثغط طحروع صاظعن تعل 
الظخش  شغ  الئرلمان  شغ  طظاصحاه  بط  افول/دغسمئر  ضاظعن  بثاغئ  العزراء  لمةطج  اقظفخالغئ"  "الظجسات 

افول طظ سام ٢٠٢١، أي صئض اقظاثابات الرئاجغئ سام ٢٠٢٢".
: لغج الثغظ اإلجقطغ عع الثي غمر بأزطئ أغعا المرغخ طاضرون، بض أظاط وتدارتضط المأزوطعن 
طظ اإلجقم؛ ذلك أن اإلجقم سّراضط وضحش زغش تدارتضط وبطقن طئثئضط وشساد صغمضط وطبطضط السطغا، 
أزطاضط طع اإلجقم أظضط اجاسمرتط بقده وشاضاط بأعطه وظعئاط برواته ودظساط طصثجاته، وأزطاضط أظه 
ضطما ظعر طظ ظعر إجقطظا صئج اظضحفئ ظطمات رأجمالغاضط تاى ضاق بعا أعض افرض ذرسا، وطظعا 
حسئضط واجأل أختاب "السارات الخفراء". باخاخار إن أزطاضط طع اإلجقم الثي أخث ظعره غظئسث طظ 
جثغث ودولاه خارت تاعغأ لطصغام وأطاه باتئ ترشخ ضض طا جعاه بط ترغثون أظاط أن تطمسعا ضض ذلك! 

ن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكرَِه الْاَكفُِروَن﴾.
َ
ُ إِالَّ أ ىَب ابَّ

ْ
ْفَواِهِهْم َويَأ

َ
ِ بِأ ن ُفْطِفُئوا نُوَر ابَّ

َ
ولضظ عغعات عغعات ﴿يُِريُدوَن أ

الثمغج،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  سطى  ظحر 
١٤ خفر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٠/٠١م) خئر 
الطئظاظغ  الئرلمان  رئغج  "أسطظ  شغه:  ورد 
ظئغه بري الغعم الثمغج الاعخض إلى اتفاق 
إذار لارجغط التثود الئرغئ والئترغئ بغظ 
لئظان و(إجرائغض)، واسائر أن الثطعة طظ 
حأظعا أن تفدغ إلى جثاد دغعن لئظان. 
وصال بري إن بقده جاةري طفاوضات طع 
(إجرائغض) لارجغط التثود الئرغئ والئترغئ 
وأضاف  أطرغضغئ.  ووجاذئ  أطمغئ  برساغئ 

أظه "ُذطإ طظ العقغات الماتثة طظ صئض الطرشغظ (إجرائغض ولئظان) أن تسمض وجغطا وطسّعق لارجغط التثود 
الئترغئ، وعغ جاعجة لثلك". وردًا سطى جآال سظ ربط عثه الثطعة بمعجئ الاطئغع بغظ (إجرائغض) وبسخ 
الثول السربغئ، أحار بري إلى أظه "سمض سطى عثا اقتفاق طظث سصث طظ الجطظ، صئض  تعجعات السرب ظتع الاطئغع"."

ضض  السطظغ  الاطئغع  إلى  جئصه  أن  بسث  ذعغق  غظازر  أن  المخطظع  الطئظاظغ  الظزام  غطص  لط   :
طظ الظزاطغظ اإلطاراتغ والئترغظغ، شةاء عثا اإلسقن لغحضض تطصئ جثغثة طظ تطصات الثغاظئ تداف 
الاطئغع  خغاظئ  سظ  جرطا  تصض  ق  وأسثار  وطئررات  بتةب  غععد  ضغان  طع  السطظغ  الاطئغع  جطسطئ  إلى 
سصث  طظث  اقتفاق  عثا  سطى  سمض  بصعله "إظه  الثطعة  عثه  الطئظاظغ  الئرلمان  رئغج  برر  تغث  ظفسعا؛ 
شغ  تساعط  أن  الثطعة  عثه  حأن  طظ  وأن  الاطئغع"!!  ظتع  السرب  صئض  تعجعات  وذلك  الجطظ  طظ 
طصابض  سطغه  غتخض  جعف  الثي  المئطس  سطى  غساوم  السعداظغ  الظزام  بالمصابض  لئظان،  دغعن  جثاد 
غععد  ضغان  طع  تطئغسعط  لائرغر  المسطمغظ  تضام  بعا  غأتغ  الاغ  العاعغئ  التةب  عثه  إن  الاطئغع! 
وأظه  جغاجغ،  عع  الاطئغع  طظ  العثف  أن  غسطط  بات  شالةمغع  أتث،  سطى  تظططغ  تسث  لط  الشاخإ 
بأواطر طظ أطرغضا بما غثثم جغاجاعا التالغئ الصائمئ سطى تخفغئ صدغئ شطسطغظ إصطغمغا طظ خقل 
غععد،  ضغان  لخالح  ذئسا  وذلك  طتطغا،  تخفغاعا  سطى  السمض  طع  بالاعازي  وذلك  الاطئغع،  اتفاصغات 
وواضح أن الاعصغئ جاء بأطر طظ تراطإ لغتصص طضاجإ جغاجغئ تثسط تمطاه اقظاثابغئ، وعثا ظاعر 

شغ ظسإ بعطئغع عثا اإلظةاز إلدارة تراطإ وأظه بمرة لةععد دبطعطاجغئ اجامرت لبقث جظعات.

طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  المسطمغظ  خقشئ  دولئ 
بعا  ر  والمئحَّ وجض،  سج  ربظا  طظ  والمعسعدة  الظئعة، 
طظ رجعلظا الضرغط خطعات اهللا وجقطه سطغه. وبسثعا 
ظسطظ لطسالط أجمع خطّع السالط اإلجقطغ طظ طاقزطئ 
الثغظغئ  طآجساتظا  أخابئ  الاغ  الفصعغ  الاثئط 
سظه  بظ ضسإ رضغ اهللا  سظ أبغ  الفصعغئ.  وطراجسظا 
 ِ ي ْفَعِة، َوالِّ َاِء َوالِّ َّ ال ِه اْألُمََّةِ  ْ َهِ ِّ ِة أن الظئغ  صال: «َ َل اْآلِخَ َ ْ َع ُه َل ِمْ ِ ْ َع َ ِ ِفي اْألَْرِض، َف ِ ْ ِ َوالَّ ْ َوالَّ

» (رواه أتمث) ٌ ِ ِة َن ْ َلُه ِفي اْآلِخَ ُ  َ ْ ْنَا، َل ِللُّ
وتاى ذلك التغظ، شإن طظ واجإ السطماء الرباظغغظ 

بغظ  طعاصسعط  وغبمظعن  أظفسعط  غتارطعن  الثغظ 
الظاس أظعط وربئ الظئغ طتمث ، أن غضعظعا طظ أولغ 
الئصغئ الثغظ غظععن التضام سظ شسادعط وإشسادعط، 
وأن غرشسعا سصائرعط ططالئغظ بالتضط بما أظجل اهللا 
ظفسه  العصئ  وشغ  والةاعطغئ،  الطاغعت  أتضام  وظئث 
غسسعن جاعثغظ لاعسغئ أطاعط، وإحاسئ بصاشئ افطر 
الظاس  غجتش  تاى  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف 
وطئاغسئ  الطعاغغئ،  سروش  لعثم  العادر  ضالطعشان 
  إطام غتضمعط بضااب اهللا جئتاظه وجظئ ظئغه

* إطام طسةث الرتمظ وخطغئه (جابصا)
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شغ  التالئ  اظاعئ  وعضثا  أجئعع.  طظ  أضبر  تسامر 
السغاجغئ  الصغادات  رعظ  إلى  ساطئ  المسطمغظ  بقد 
وأتغاظا  أطرغضا  أو  لئرغطاظغا  طساعغاتعا  أسطى  سطى 
شرظسا، وأخئح العجط السغاجغ شغ بقد المسطمغظ 
عثا  أشراد  غآرق  بات  الثي  السغاجغ  بافرق  طعبعءا 
العجط وغةسطعط شغ لتزئ اظازار دائط لاعخطعط 
لغضعن  أتثعط  غخض  وتغظ  التضط!  لسثة  سمالاعط 
أخغه،  أو  والثه  سطى  غصدغ  ططضًا  أو  دولئ  رئغج 
طظ  اضاسئه  طا  سطى  لطمتاشزئ  سظثه  افرق  غجداد 

والائسغئ. السمالئ  خطغؤئ 
ولما ألصئ أطرغضا ببصطعا شغ بقد المسطمغظ، وسمطئ 
والفرظسغ،  الئرغطاظغ  الظفعذ  طضان  بظفعذعا  لاتض 
السمغض  لغئصى  المال  َوْعَط  السغاجئ  أرق  إلى  أضاشئ 
وطظ  طظه.  والاثطص  رطغه  غاط  أن  إلى  الحرك  شغ 
سطى  وجغطرتعا  ظفعذعا  اجاشطئ  أطرغضا  أن  ذلك 
المال  وطآجسات  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  الئظك 
السماح  بط  وطظ  بالثغعن،  الثول  إلغراق  السالمغئ 
لعثه الثغعن أن تظاعغ بتسابات حثخغئ لطسمقء. 
شمظ جعئ جسطئ الثولئ الاغ غارأجعا سمغض طثغظًئ 
بحضض ضاجح ق تصعى سطى الثروج طظ َدْغظعا والاماع 
ببرواتعا، بض تخئح جمغع برواتعا طرععظئ لمآجسات 
خثطئ  سظ  السمغض  تئاذأ  تال  وشغ  افطرغضغئ.  المال 
جغثه، شالسقج جاعج؛ ططالئئ بالثغظ ق غصعى سطغعا 
خثطات  سظ  اقجاشظاء  تال  وشغ  دولاه.  وق  السمغض 
السمغض شااط طخادرة ضض دوقر ضان غاععط أظه ططضه 
وتتئ جغطرته. شسطى جئغض المبال تغظ ُذرد الحاه 
ولع  ججء  سطى  التخعل  طظ  غامضظ  لط  إغران،  طظ 
أطرغضا  بظعك  شغ  تضثجئ  الاغ  افطعال  طظ  بسغط 
بسث  إلغه  غطةأ  طضاظا  غاسعل  وأخئح  تضمه،  إبان 
سجله! وتغظ أذاتئ البعرة بتسظغ طئارك جظئ ٢٠١١ 
لط غةث حغؤا طظ المطغارات الاغ تععط غعطا طا أظعا 
طئارك  وصع  الثي  المال  شضان  تخرشه،  وتتئ  ططضه 
غاعاشئ  جسطاه  الاغ  افوعام  طظ  وعمًا  حرضه  شغ 
شغ دواطئ السمالئ والائسغئ... وطبض طئارك ضان زغظ 
السابثغظ بظ سطغ والثي وجث ضض طا ظظه طاقً لغج 
إق وعمًا تقحى لتزئ الثقص طظه شغ بعرة ٢٠١١...

الماسطص  ذلك  شعع  المالغ  لطععط  الباظغ  الحضض  أطا 
بأطعال الظفط؛ شصث جسطئ أطرغضا طظعا حرضا ضثما 

والثول  والسسعدغئ  الثطغب  تضام  شغه  أجصطئ 
بروة  تمطك  أظعا  تزظ  باتئ  الاغ  لطظفط  المظاةئ 
ذائطئ تسمض بعا طا تحاء. والتصغصئ أن أطرغضا تغظ 
شإظعا   ١٩٧٣ جظئ  سمثت إلى رشع جسر برطغض الظفط 
جسطئ عثا اقرتفاع طعازغا قرتفاع جسر الثعإ وعع 
أطعالعط  أن  الظفط  أطراء  شاععط  التصغصغ.  المال 
زادت سطى وجه التصغصئ، وعغ شغ العاصع صث ارتفسئ 
أرصاطعا ولط ترتفع صغماعا أبثا! بط إن أطرغضا ربطئ 
الظفط  صغمئ  شةسطئ  بالثوقر  وتسعغصه  الظفط  جسر 
طصابض  الظفط  بحراء  جثرغا  ارتئاذا  طرتئطئ  المالغئ 
سظ  الاثطغ  أطرغضا  تصرر  الثي  العصئ  شفغ  الثوقر، 
ربط الثوقر بالظفط شإن ططغارات الثوقرات طظ طال 
غعم  تخض  ضما  الخفر،  دون  طا  إلى  تائثر  الظفط 
تضام  ٢٠٢٠/٤/٢٠ شغ ظض أزطئ ضعروظا. وق حك أن 
وأطراء الظفط غسطمعن بضض تأضغث أن طا لثغعط طظ 
غاسطص  جغاجغ  صرار  بمةرد  تائثر  صث  ظفطغئ  أطعال 
الثعإ.  بسسر  أو  والظفط،  الثوقر  بغظ  بالسقصئ 
ططغارات  بعجعد  الماسطص  المالغ  الععط  عثا  ولسض 
شغ  أختابعا  غةسض  طا  عع  الظفطغئ  الثوقرات  طظ 

غاغئ افرق ودوام اقرتضاس شغ تمأة السمالئ.
وعضثا ضاظئ أوعام المال جئئا لاعاشئ السمقء شغ 
وتط  اباثاء  شصغرا  السمغض  أضان  جعاء  السمالئ،  حرك 
وغغرعا،  وطساسثات  صروض  طظ  سطغه  المال  إغثاق 
لغسئ  وعغ  التصغصئ  وجه  سطى  ططضه  أظعا  شزظ 
الشجغر  الظفط  أطراء  طظ  السمغض  ضان  أم  وعمًا،  إق 
عثا  أن  غسطط  وعع  سال  طالغ  جسر  لظفطه  شأخئح 
جئئا  شضان  المساسمر،  جغثه  بإرادة  طرععن  السسر 

وارتضاجه. لاعاشاه 
وجغادة  طظخإ  سظ  والئتث  السغاجئ  أرق  وضثلك 
افطرغضغئ  اقجاثئارات  دوائر  خقل  طظ  صغادة  أو 
غاعاشاعن  السمقء  غةسض  طا  وأوضارعا،  والئرغطاظغئ 
وغرتضسعن شغ تمأة السمالئ وغخئتعن وصعدا لترق 
المخغرغئ.  صداغاعا  شغ  والافرغط  والسئاد  الئقد 
تسالى  اهللا  وخش  ضمظ  السمقء  عآقء  تال  شضان 
ْو َكُظلَُماٍت 

َ
تالعط وعط غسغحعن ظطمات داطسئ: ﴿أ

ٍّ َفْغَشاهُ َمْوٌج مِّن َفْوقِِه َمْوٌج مِّن َفْوقِِه َسَحاٌب  ِّ يِف حَبٍْر لُّ
ْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها 

َ
ُظلَُماٌت َنْعُضَها َفْوَق َنْعٍض إَِذا أ

 ﴾ِمن نُّوٍر ُ َ ُ نُوراً َفَما  َ  ُ َّْم جَيَْعِل ابَّ َوَمن ل

تامئ ضطمئ السثد: تعاشُئ السمقء أَرُق السغاجئ وأوعاُم المال

واإلجقطغ  السربغ  البصض  إبساد  بسث  لغععد  جائشئ 
سظعا، شأخئح السرب والمسطمعن غرباء سظعا ولغسعا 
الفطسطغظغغظ  جسض  إلى  أّدى  طا  وعع  شغعا،  ذرشًا 
ضّث  المعاجعئ  سإء  غاتمض  طظ  شصط  عط  الدسفاء 
بالصعى  المثسعطئ  وعغ  بعط  لاسافرد  غععد  دولئ 

الضئرى، ولاسعض تخفغئ الصدغئ.
اخاجال  طظ  السربغ  الرجمغ  الظزام  تمضظ  وعضثا 
عثه الصدغئ اإلجقطغئ المخغرغئ الضئرى إلى صدغئ 
وتاسطص  وتثعط،  شطسطغظ  أعض  تثص  خشغرة 
تص  طبض  جغاجغئ  ضعظعا  طظ  أضبر  إظساظغئ  بمسائض 
سعدة الفطسطغظغغظ أو إسطائعط تسعغدات، أو إصاطئ 

دوغطئ طست بثون جغادة لعط تتئ تراب اقتاقل.
الةاطسئ  طظ  غاةجأ  ق  ججء  عغ  إذًا  الاترغر  شمظزمئ 
الثي  الفاحض  الرجمغ  السربغ  الظزام  وطظ  السربغئ 
تعّلثت سظه ابظاان وسحرون دولئ شاحطئ، وعغ أغدًا 
ججء ق غاةجأ طظ ظزاطه الساجج الثي شّرط شغ شطسطغظ 
وجّطمعا لغععد بمسرتغات صاالغئ طتئعضئ، وباتمغض 
طسآولغئ المعاجعئ سطى ساتص الفطسطغظغغظ وتثعط، 
وطظ خقل اتفاصغات جقم وتطئغع خغاظغئ طفدعتئ.

وباجط  الفطسطغظغئ  السططئ  تصعم  وسظثطا 
الفطسطغظغغظ بادغغع شطسطغظ طظ خقل المفاوضات 
طسئص  باثطغٍط  بثلك  تصعم  شإّظما  لسصعد  السئبغئ 
ضغان  أطظ  سطى  تتاشر  سظثطا  وضثلك  وطسروف، 
تصعم  وسظثطا  افطظغ،  الاظسغص  خقل  طظ  غععد 
وُتسّطمعط  الفطسطغظغغظ  المططعبغظ  بمقتصئ 
السططئ  أطظ  صعات  تصعم  وسظثطا  غععد،  لضغان 
الفةعر  لسغاجات  الراشخ  الةماعغري  التراك  بصمع 
جغثاو  باتفاصغئ  طظعا  الاجاطًا  السططئ  تائسعا  الاغ 
الظزام  بأتضام  المطاجم  المةامع  شغ  الرذغطئ  لظحر 
الصداء  سطى  تاسطط  وسظثطا  اإلجقطغ،  اقجاماسغ 
افطعال  تظعإ  وسظثطا  الصدائغئ،  بالعغؤئ  وتاقسإ 
الطشمئ  لمخطتئ  الدثمئ  المالغئ  المحارغع  وتتاضر 
الماسّططئ سطى رصاب الظاس، وسظثطا تفسض ضض عثه 
المظضرات وغغرعا، شإّظما تصعم بعا بعخفعا ُطظاةًا طظ 
شغ  تثاطش  ق  وعغ  السربغ،  الرجمغ  الظزام  طظاةات 
عغضطغاعا وبظغاعا السغاجغئ سظ بظغئ أي دولئ سربغئ 

أخرى سمغطئ وشاجثة.
لثلك ضاظئ عثه المظزمئ والمظئبصئ سظعا تصغصًئ عغ 
ظااج ذئغسغ شاجث لعثا الظزام الرجمغ السربغ الفاجث 
الاابع لطشرب الضاشر المساسمر جغاجغاً وبصاشغاً وسسضرغًا 
أو  اإلطارات  سظ  تثاطش  ق  بثلك  وضاظئ  واصاخادغاً، 

الئترغظ أو أي ظزام تضط سربغ شاجث آخر.
 وطظ عظا ضان غةإ إدراك أّن أغئ طتاولئ إلخقتعا 
سظ  وطظئبصئ  طرتئطئ  ضعظعا  الثرغع  بالفحض  جامظى 

ظزام سربغ خظغسئ أسثاء افّطئ.
اإلجقطغ  والةعاد  تماس  لترضاغ  غظئشغ  ضان  وطا 
عثه  إذار  شغ  لطثخعل  الةععد  بثل  الفطسطغظغاغظ 
المظزمئ بتةئ إخقتعا وإسادة بظائعا، فن إخقتعا 
شاجث  سربغ  ظزام  طاعلثات  طظ  ضعظعا  طساتغض 
والاثطص  عثطعا  شصط  عع  تةاععا  والعاجإ  وتابع، 

 طظ حرورعا وشسادعا وآباطعا

بالتثغث  افغام  عثه  شغ  اإلسقم  وجائض  تدب 
والسططئ  الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ  رشخ  سظ 
بغظ  ُوصسئ  الاغ  الاطئغع  قتفاصغات  سظعا  المظئبصئ 
أبعاق  وُتحغع  غععد،  ضغان  وبغظ  والئترغظ  اإلطارات 
الضاذبئ  افخئار  طظ  زوبسًئ  والسططئ  المظزمئ  إسقم 
الراشدئ لطاطئغع، وُتبغر الرأي السام بخثإ وتدطغض 
الةرغمئ  عثه  طظ  برغؤئ  وضأّظعا  الاطئغع  سمطغئ  ضث 
واسارشئ  ذّئسئ  صث  ظفسعا  عغ  أّظعا  طع  المظضرة، 

بضغان غععد رجمغًا طظث السام ١٩٩٣.
طظث  الاترغر  طظزمئ  أسمال  شغ  الظزر  أظسمظا  ولع 
ظحأتعا وتاى الغعم لعجثظاعا ق تثاطش سظ اإلطارات 
سمغطئ  سربغئ  دولئ  أي  سظ  تثاطش  ق  بض  والئترغظ، 
غععد،  ضغان  طع  والاطئغع  الخطح  بةرغمئ  صاطئ 
الفاحض  الرجمغ  السربغ  الظزام  عثا  ولغثة  شعغ 
أربسغظات  طظث  المساسمرة  الثول  خظساه  الثي 
وزغر  أجسعا  الاغ  السربغئ  شالةاطسئ  الماضغ،  الصرن 
الباظغئ،  السالمغئ  الترب  ُبسغث  الئرغطاظغ  الثارجغئ 
وطظث طآتمر أظحاص شغ طخر، عغ الاغ شرخئ عثه 
الضغاظات السربغئ العجغطئ الاابسئ، وعغ الاغ تاشزئ 
سطى اظفخالعا سظ بسدعا، وعغ الاغ طظسئ وتثتعا، 
وعغ ظفسعا الاغ أظحأت طظزمئ الاترغر لاضعن افداة 

الرئغسغئ شغ تخفغئ الصدغئ الفطسطغظغئ.
طةطج  سظ  الخادر  الاصسغط  صرار  أطرغضا  تئّظئ  لصث 
إلى  شطسطغظ  صسط  والثي   ١٩٤٧ السام  شغ  افطظ 
دولاغظ غععدغئ وسربغئ، وعغ بثلك صث تئظئ شضرة 
الفطسطغظغغظ،  غمبض  طظفخض  شطسطغظغ  ضغان  إخراج 
وغسارف بثولئ غععد بما أجمعه بــ(أختاب افرض) 
طظ  به  وطسارشًا  صاظعظغًا  الردغش  غععد  ضغان  لغضعن 

(أختاب الصدغئ) أظفسعط.
الدفئ  شخض  شضرة  أطرغضا  دسمئ   ١٩٥٧ السام  وشغ 
طآتمر  شغ  وافردن  طخر  سظ  غجة  وصطاع  الشربغئ 
الرئغج  اتخض   ١٩٦٢ السام  وشغ  لئظان،  شغ  احاعرة 
افطرغضغ جعن ضظغثي بالرئغج المخري جمال سئث 
الظاخر ططالئًا إّغاه السمض طظ خقل الةاطسئ السربغئ 
لطفطسطغظغغظ  خاص  جغاجغ  جسط  إخراج  سطى 
أطام  باجمعط  الصاظعظغ  الماتثث  وغضعن  ُغمّبطعط 
طةطج  رئغج  الضقم  عثا  ذضر  الثولغ،  المةامع 

الظعاب افردظغ افجئص سئث الططغش سربغات.
شغ  شطسطغظغ  طآتمر  أول  اظسصث   ١٩٦٤ السام  وشغ 
جئض الجغاعن بالصثس وخرج بظاائب جغاجغئ خطغرة 
الفطسطغظغئ،  الصدغئ  سظ  اإلجقطغ  الئسث  شغعا  ُصطع 
سقصئ  ق  خالخئ  سربغئ  صدغئ  الصدغئ  شأخئتئ 

لطمسطمغظ بعا، وق دخض لشغر السرب بعا.
وظحأت المظزمئ شغ الئثاغئ تتئ اجط عغؤئ الاترغر 
الفطسطغظغئ شغ السام ١٩٦٥ وبارضاعا الةاطسئ السربغئ، 
شضاظئ ولغثة ذئغسغئ لاطك الةاطسئ، وشغ السام ١٩٧٤ 
شاّط  جثغثة  طرتطئ  جاءت  الرباط  صمئ  طآتمر  وشغ 
وأخئتئ  المظزمئ  سظ  السربغ  الئسث  شخض  شغعا 
الفطسطغظغ،  لطحسإ  والعتغث  الحرسغ  الممبض  عغ 
وبثلك شخطئ الصدغئ الفطسطغظغئ تماطًا سظ بسثغعا 
لصمئ  ذلك  بسث  شطسطغظ  لاضعن  والسربغ  اإلجقطغ 

ُطظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ ظااج ذئغسغ
لطظزام الرجمغ السربغ
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حكام لبنان يواكبون ركب الخيانة والتطبيع العلنيين

أنتم وحضارتكم المأزومون وليس اإلسالم يا ماكرون



افربساء ٢٠ طظ خفر ١٤٤٢ عـ المعاشص ٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٣٠٧

أغعا افعض شغ ضظاظئ اهللا شغ أرضه: إغاضط أن تضرروا أخطاء الماضغ، شفغ الماضغ رشساط حسار "الحسإ 
طزاعراتضط  شاجسطعا  الظزام،  تسصطعا  ولط  الظزام  رأس  بإجصاط  اضافغاط  ولضظضط  الظزام"  إجصاط  غرغث 
السغسغ  طخر  شرسعن  سطى  السعن  واجألعه  وتثه،  طظه  الظخر  واذطئعا  وتسالى  جئتاظه  اهللا  لعجه  خالخئ 
وظزاطه، واجسطعا تراضضط طظ أجض طا غرضغ اهللا سظضط شغ الثظغا واآلخرة أق وعع إزالئ الطاغغئ والطاغعت 
الثي ُتتضط به طخر وإصاطئ تضط اهللا شغ افرض طظ خقل دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وإغاضط والصئعل 
بالتطعل العجط، شعثا جغضعن بمبابئ ظعاغئ تراضضط الثي طا زال غدا ذرغا، واتثروا الشرب الماضر وخاخئ 
أطرغضا، واصطسعا تئال الاعاخض طسعا وطع غغرعا، وق تظسعا أن السغسغ عع سمغض أطرغضا، وضض طا غفسطه 
بضط إظما عع بدعء أخدر طظعا، وإغاضط أن تبصعا بعا وبمساسثتعا وبعسعدعا لضط، وصث وبص بعا الئسخ 
جظئ ٢٠١١ وتةعا إلى بغاعا افجعد شاظصطئئ سطغعط وأجصطئ تضمعط، وضان طخغرعط السةعن لفجش، 
شاجسطععا هللا وشغ جئغض اهللا. وإن افطئ اإلجقطغئ شغ طحارق افرض وطشاربعا تظزر إلى تراضضط وضطعا 

أطض شغ الاثطص طظ عثا الفرسعن المةرم وظزاطه وإصاطئ ظزام الثقشئ طضاظه، شق تثغئعا ظظعا بضط.

بعرات جئامرب وأضاعبر يف الغمظ
اتفاق يف تظفغث طحارغع الضفار املساسمرغظ

واخاقف يف السمالئ له!

ق زالئ رتاعا دائرة طظث أضبر طظ خمج جظغظ وصث 
طظ  الترب  عثه  وطضظاعط  والغابج،  افخدر  أضطئ 
وعغ  الغمظ،  حمال  طظ  ضئغرة  أججاء  سطى  السغطرة 
ضض غعم تستص خخعطعا طظ أسعان الظزام السابص، 
شعط غصعلعن إظعط جعف غشغرون المظاعب الاسطغمغئ 
الاغ خغشئ تسإ وجعئ ظزر بظغ أطغئ!! طع أن الثي 
الضاشر،  الشرب  عع  سطغعا  وأحرف  المظاعب  عثه  خاغ 
ظار  تثضغ  طظاعب  المظاعب  بعثه  غسائثلعن  وعط 

الطائفغئ وبارات التسغظ!
شغ  تافص  ضطعا  شالبعرات  ذلك؛  غغر  عغ  والتصغصئ 
المثضعرة  البعرات  شضض  العقء؛  شغ  وتثاطش  الشاغئ 
اإلجقم  وإبساد  بالسطماظغئ  التضط  شغ  تافص  آظفا 
وظحر  طحارغسعط  وتظفغث  الضفار  وخثطئ  التضط  سظ 
العقء  شغ  شصط  وتثاطش  وطثططاتعط،  بصاشاعط 
لطضاشر المساسمر؛ شبعرة ٢٦ جئامر ١٩٦٢م وضثلك 
السابص  الظزام  أشــرزت  ١٩٦٣م،  أضاعبر   ١٤ بعرة 
تضعن  فن  وتسسى  برغطاظغا  تثثم  شعغ  ورطــعزه؛ 
٢٠١٤م  جئامئر   ٢١ بعرة  بغظما  السطغا،  عغ  ضطماعا 
شاسسى لطرد ظفعذ اإلظةطغج لاضعن ضطمئ أطرغضا عغ 
السطغا شعغ تثسغ إظصاذ الغمظ طظ العخاغئ افجظئغئ 
وتظفغث  فطرغضا  الائسغئ  لفرض  تسسى  إظعا  تغظ  شغ 
المئسعث  سئر  السغاجغ  بتطعا  والصئعل  طثططاتعا 
افطمغ غرغفغث أو غغره خارج إذار طسغرتعط الصرآظغئ 

الاغ غاشظعن بعا بغظ أتئاسعط.
السمقء  بعآقء  المظضعب  الئطث  لعثا  المثرج  إن 
الضفار  أجغادعط  طظ  المساعردة  وسطماظغاعط 
المساسمرغظ عع اإلذاتئ بسروحعط وعثم أظزماعط، 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى 
أظصاض تضمعط، شإلى السمض الةاد طع تجب الاترغر 
ظثسعضط  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
غا أعض الغمظ؛ شئعا وتثعا ظعداضط وظعدئ افطئ 

 اإلجقطغئ ضطعا

(ضطئئ بعش) تضحش صئح الاساغط اإلسقطغ
سطى ظحاذات تجب الاترغر!
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سطى  الاساغط  سطى  السعداظغ  ــقم  اإلس دأب  لصث 
الظحاذات السغاجغئ الشجغرة والراصغئ الاغ غصعم بعا 
التجب  غصغط  تغث  السعدان،  وقغئ  الاترغر/  تجب 
طظ  طصثر  سثد  غتدره  أجئعسغًا  جغاجغًا  طظاثًى 
السغاجغغظ، واإلسقطغغظ، والمعامغظ بالحأن السام، 
الساتئ  شغ  غثور  طا  ضض  تصرغئًا  المظاثى  غاظاول 
واقجاماسغئ،  واإلسقطغئ  واقصاخادغئ،  السغاجغئ 
وتطعقً  طسالةات  المظاثى  عثا  شغ  التجب  وغدع 
طسه  تاساطض  المعط  المظاثى  عثا  أن  إق  جثرغئ. 

وجائض اإلسقم سطى اخاقشعا بئرود وق طئاقة.
اتاةاجغئ  وصفات  التجب  ظفث  وجغجة  شارة  شصئض 
شغ  الصخر  حــارع  شغ  ضاظئ  طظعا  ــثة  وات طعمئ، 
٢٠٢٠/٨/٢٥م، ضث خغاظئ الاطئغع طع ضغان غععد 
الثغاظئ،  عثه  اب  سرَّ افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وزغارة 
وأخرى ضاظئ شغ ٢٠٢٠/٩/٩م أطام طةطج العزراء 
ضث جرغمئ شخض الثغظ سظ الثولئ، وخغاظئ اقتفاق 
اإلسقم  سطى  شمرت  والتطع.  تمثوك  بغظ  تط  الثي 
المتطغ طرور افخط افسمى سطى زشئ الُسرس وذئعلعا!

شغ سعث الظزام المثطعع وصش التجب ضث اظفخال 
الةظعب بصعة، شظفث أول اساخام شغ طغثان المعلث 
َتثاشع  ضثمئ  تعصغسات  تمطئ  وأصام  بالثرذعم، 
طثن  ضض  جابئ  طسغرات  وأصام  الئقد،  أعض  سطغعا 

الثرذعم البقث.
ضاتغئ  شغ  افطرغضغئ  السفارة  اشاااح  غعم  وشغ 
جعبا أصام وصفئ اتاةاجغئ أطام السفارة، شغ وصئ 
ضان ضبغر طظ السغاجغغظ ق غسطمعن بعثا اقشاااح 
أتث  صال  تاى  أطرغضا،  لسفارة  الةثغث  بالمعصع  وق 
شعع  غفاجؤظا،  دوطا  الاترغر  تجب  إن  السغاجغغظ 
تجب طاصثم سطغظا بضبغر. شطط غعاط اإلسقم باشطغئ 

تطك افسمال القشائ لطظزر!
افزطئ  أغام  السالمغ  اقصاخادي  المآتمر  غغر  عثا 
اقصاخادغئ ٢٠٠٩م الثي تدره اآلقف والظحرات 
والردود  السغاجغئ،  والاسطغصات  الغعطغئ،  والئغاظات 
وخطإ  والفغثغععات  الختفغئ،  والاسصغئات 

المساجث الاغ تظصطعا العجائط...
سطى  وطظاثغاته  ظحاذاته  شغ  التجب  دأب  لصث 
طظ  وعظاك  حئابه،  غغر  طظ  طاتثبغظ  اجاداشئ 
غطرح رؤى طثالفئ لطتجب شغ عثه المظخئ، ولضظ 
برغط ذلك ق تةث عثه الظحاذات تزعا طظ الظحر 
واقعامام إق طظ بسخ الحرشاء المثطخغظ ضأشراد.

شغ السعث الئائث ضان الختفغعن غاسثرون بالصئدئ 
ترغئ  سثم  وغحضعن  الصئطغ،  والمراصإ  افطظغئ، 
اإلسقم، تاى تئطس الةرأة برئغج تترغر ضان طسآوقً 
ظتظ  (إطا  لختفغ:  غصعل  أن  الختفغغظ،  ظصابئ  شغ 
عثا  طظ  الختفغ  ُخثم  لصث  الاترغر؟!).  تجب  أو 
افجطعب الاسططغ السةغإ، فظه لط غضظ غاعصع أن 
تشطغئ الفسالغات السغاجغئ جرغمئ، وأن ظصض التصغصئ 
الاترغر،  تجب  شغ  سدعا  لغج  فظه  وُخثم  جظاغئ، 
وإظما عع ختفغ غظصض التصغصئ. ولضظ جاساعا أدرك 
(أن الختاشئ لغسئ طعظغئ وق تغادغئ ضما غثسعن، 
خاخئ؛  أجظثة  بعا  تتصص  ــر  دوائ تعجععا  وإظما 
افجظئغئ)،  وجفاراتعا  اقجاسمارغئ،  الثول  إلرضاء 

(وأن اإلسقم طأجعر غاتضط شغه طظ غثشع).
تاولظا طرارًا لصاء ضرغمًا طع رئغج الاترغر، والتعار 
شرشخ  سظَّا  غسمع  أن  بثل  طظا،  غسمع  وأن  طسه، 
طظ  سثدًا  ظاصحظا  بط  جئإ!  أي  إبثاء  دون  لصاءظا، 
شغصعل  اإلسقطغئ،  افجعجة  طثاطش  شغ  اإلسقطغغظ 
تار؟!)  ضقطضط  (إظاعا  الصظعات:  إتثى  شغ  طسآول 
شسألظاه: طا طسظى تار؟! عض عع تص أم باذض؟ خعاب 
ولضظ  وخعاب،  تص  عع  طئاسمًا:  شغصعل  خطأ؟  أم 
تصعل  جعات  (عظاك  آخر:  وغصعل  حعغئ..  بالراتئ 
إظضط: طاطرشعن) شسألظاه طا طسظى طاطرشغظ؟! عض 
تسظغ أن اإلجقم الثي ظثسع لاطئغصه عع طاطرف؟ 
صال طظفسًق ق.. عض رأغاظا غعطا ظتمض سخا أو جقتًا 
لاعثغث أتث أو تروغسه صال: (ق، لط أسطط طظضط إق 

الظصاش)..  شغ  وخئر  وشعط  وبصاشئ  أدب،  خغر؛  ضض 
عثه  طبض  تخثر  الاغ  الةعئ  راجع  إذن  له  شصطظا 
ترغث  لماذا  لك  جغادح  سرشاعا  شإذا  اقتعاطات، 
اإلجقم  إلصاطئ  غسمض  الثي  التجب  خعرة  تحعغه 

واصسًا طساحًا باطئغص أتضاطه.
اإلســقم  عــثا  أن  عع  المرء  له  غاسةإ  الــثي  إن 
أخئار  ظحر  سظ  وغماظع  الاترغر،  تجب  سطى  ُغساِّط 
السغاجغئ، وعع ظفسه  وتفاسقته، ورؤاه  ظحاذاته، 
شغ  طسارضئ  فتجاب  وتعارات  لصاءات  غاظاول  الثي 
السعث السابص، وسظثطا ظظاصحعط سظ صئح ازدواجغئ 
غاساططعن  الاغ  بمضغالغظ  والضغض  عثه،  المساغغر 
سظ  غاتثبعن  أولؤك  إن  غصعلعن  التجب،  طع  بعا 
عثه  غغر  سظ  ظاتثث  وعض  شظصعل  الظاس.  طحاضض 
إن  آخرون:  غصعل  بط  (خمئ)!  اإلجابئ:  المحاضض؟! 
شظصعل:  المحاضض،  لسقج  رؤغئ  لعا  افتــجاب  عثه 
عض وجثتط غعطا طظحعرًا أو بغاظًا أخثرظاه شغ أي 
تمر  الاغ  لطمحاضض  وسقجًا  رؤغئ  غصثم  لط  صدغئ 
أتثعط  غخرِّح  بط  (خمئ)!...  اإلجابئ:  الئقد؟  بعا 
دي)  الثقشئ  ضطمئ  طع  طحضطاظا  (واهللا  لغصعل: 
اهللا  عع  الثقشئ  إصاطئ  أوجإ  الثي  (ألغج  جألظاه: 
بإصاطئ  أطر  طظ  ألغج  وحرسه؟..  دغظه  شغ  تسالى 
غافاجأ  افدلئ  ظئغظ  وسظثطا  ؟)  الظئغ  عع  الثقشئ 
العاجئئ  افتضام  عثه  ضض  غسطط  غضظ  شطط  الرجض 
شغشغر تساططه، ولضظ تزض صدغئ الظحر سصئئ باصغئ.. 
وببئاتضط  بظدالضط  طسةئعن  (ظتظ  غصعلعن  لضظعط 

وطئثئغاضط ولضظ العاصع ضاغط سطغظا..)!
شغ الظزام التالغ تشغرت ضبغر طظ العجعه، شمظعط طظ 
رشخ طصابطاظا، بسث أن ضان غصابطظا، وطظعط طظ بات 
غعثد الختفغغظ طبض صعل أتثعط آلخر: (طا تةغإ 
تجب  (إن  الختفغ:  شغصعل  الاترغر)  تجب  أخئار  لغ 
الاترغر له تارغثه الظدالغ ضث الظزام الئائث وطعصفه 

البابئ) شغةغإ المسآول: (عثا سعث تةاوزظاه).
ق ظاسةإ، إذ إن تجب الاترغر الرائث شغ صغادة أول 
لطةغح،  الساطئ  لطصغادة  الئائث  السعث  شغ  طسغرة 
خغاظئ  طظعط  وتططإ  الةظعب،  شخض  طظ  غتثرعط 
السعث والصسط الثي أدوه لطتفاظ سطى الئقد، وإسقن 
المسغرة  عثه  طرَّت  لصث  غصسمعا..  طظ  سطى  الترب 
الاغ ضاظئ شغ وضح الظعار أطام طصر ختغفئ، شخّمئ 
آذاظعا، ولط تُةث سطغعط بخغرُتعط بأن غظحروا سظ 
سظ  الختغفئ  عثه  ضائئ  الخئاح  وشغ  المسغرة، 
(ضطئئ بعش) الاغ صغض إظعا ضاظئ طرغدئ!!! شظحروا 

عثا الثئر شغ طضان طعط شغ وصئ طعط.
غحغر  الاترغر،  تجب  سطى  اإلسقطغ  الاساغط  إن 
بعضعح إلى أن افطر طرتٌإ له، واتفصئ شغه افظزمئ 
سئر  اقجاسمارغئ،  الثول  سطغعا  تحرف  وسمقؤعا 
أعطه،  سطى  وتاآطر  اإلجقم  تتارب  الاغ  جفاراتعا، 
وعع تعاذآ غضاإ حعادة العشاة لما ُغسمى بترغئ 
ساعرة  لغةسطععا  الةقلئ!)،  و(خاتئئ  ــقم،  اإلس
أخئار  وتظصض  غثشع،  لمظ  جسثعا  تسّري  جاصطئ 
والثوقر،  والغعرو  والثغظار  الثرعط  دغظه  ضان  طظ 
أطا أن تاظاول صدغئ أطئ ترغث أن تظساص طظ ربصئ 

اقجاسمار وذغعله شعثا طمظعع طمظعع!!
ظصطئ  جغضعن  ذلك  ضض  أن  السجاء  غئصى  ولضظ 
الثي  المحروع  ضث  غصش  طظ  تارغت  شغ  جــعداء 
وغئصى  السالمغظ،  لرب  هللا  السئاد  لاسئغث  غسمض 
التصغصئ  ظحر  دون  تال  طظ  ضض  جئغظ  شغ  السار 
باطئغص  إق  تالعا  غظخطح  لظ  افطئ  إن  تصعل:  الاغ 
سطى  دولاه الثقشئ الراحثة  ظجل، شغ  ضما  اإلجقم 
صرغئًا  ظعره  جغظئطب  التص  شةر  وإن  الظئعة،  طظعاج 
بسث  ــعرًا  ظ افرض  وغمف  الُثجى،  شتمئ  لغضحش 
لعثا  المسّامعن  عآقء  جغسخ  شساساعا  ظطمئ، 
أي  ظطمعا  الثغظ  وجغسطط  أغثغعط،  سطى  المحروع 

 طظصطإ غظصطئعن
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 

السعدان

غاشظى التضام ووجطعط السغاجغ وأتئاسعط ضض سام 
 ٢٦ أو  جئامئر   ٢١ طبض  الماظعسئ،  بعراتعط  بثضرى 
لمظةجاتعا  المثغح  وغضغطعن  أضاعبر،   ١٤ أو  جئامئر 
والحئابغئ  السسضرغئ  بالسروض  وغصعطعن  المثاطفئ، 
تسثد  الاغ  المظئرغئ  والثطإ  الثطابغئ  واقتافاقت 
طظةجات البعرة المثاطفئ شغ حاى المغادغظ، وغسطط 
تطك المظةجات  سظ  لطتثغث  الماظعسئ  صظعاته  اإلسقم 

والظعدئ الاغ وخض إلغعا الغمظ...
طآغثوعما  غاتثث  أضاعبر  و١٤  جئامئر   ٢٦ شبعرتا 
طظةجاتعا  سظ  وغغرعط  بالحرسغئ  عن  غسمَّ الثغظ 
الضئغرة ضاإلذاتئ بالظزام اإلطاطغ الضعظعتغ المسائث 
وطتاربئ التعبغ الثي غسسى طظ خقل اظصقبه لفرض 
الظزام اإلطاطغ طظ جثغث لغسعد سخر الزطط والزقم 
بظئ  وأظعا  اإلطام،  وصثطغ  غثي  وتصئغض  واقجائثاد 
طآجسات الثولئ وأوجثت السطط الثي ضان شغ سخر 
له،  والمعالغظ  اإلطام  أتئاع  شؤئ  شغ  طتخعرًا  اإلطام 
البقبغئ  والفصر؛  والمرض  الةعض  سطى  صدئ  وأظعا 
الاغ تمغج بعا سعث اإلطام المزطط ذو السعاد الصاتط، 
أوجثت  شصث  ضئغرة؛  سطمغئ  ظعدئ  أوجــثت  وأظعا 
الطرصات  وسّئثت  الةاطسات  وسحرات  المثارس  آقف 
وحغثت خرح الصداء واجاثرجئ الظفط والشاز وبظئ 
الثارجغ  الشجو  طظ  الئطث  لتماغئ  سسضرغئ  طآجسئ 
واقظصقب الثاخطغ... والصائمئ ذعغطئ شغ تسثاد تطك 
المظةجات الاغ غخسإ تخرعا ضما غجسمعن!! تصغصئ 
افطر عغ أن ضض طا غاشظعن به طظةجات ضما غجسمعن 
عط شغعا أضثب طظ طسغطمئ والعاصع غظطص بثجطعط.

أطا التعبغعن الثغظ أذاتعا بما تسمى زورا بالحرسغئ 
غاشظعن  شإظعط  ٢٠١٤/٩/٢١م  شغ  بعرتعط  سئر 
إظصاذ  وأبرزعا  زسمعط  تسإ  المامغجة  بمظةجاتعا 
الغمظ طظ العخاغئ والائسغئ فطرغضا وضغان غععد! طع 
أن تثخقت أطرغضا زادت جفعرًا وتتثغًا شغ سعثعط، 
وغصعلعن إظعط غثعضعن تربا طصثجئ طظ أجض ذلك 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ 

نصيحة صادقة خالصة ألهل الكنانة في هبتهم الجديدة

السئسغ  السابص  الرئغج  جغاجئ  اظاعاج  وأزقطه  الظزام  طعاخطئ  تعظج،  وقغئ  الاترغر/  تجب  اجاظضر 
لطادغغص سطى أظحطئ تجب الاترغر باتئاع أجالغإ طظتطئ تثضر بالمثطعع بظ سطغ، شصئغض اظسصاد المظاثى 
التعاري الثي ظزماه جرغثة الاترغر سخر الثمغج الماضغ شغ طصر تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج تتئ 
الممر  تشطص  أطظغئ  بظصطئ  المظاثى  ضغعف  تفاجأ  ظزام؟"،  أزطئ  أم  ذارئ  أطر  تعظج،  شغ  سظعان: "الةرغمئ 
العتغث المآدي لمصر التجب. وأضث بغان ختفغ أخثره الةمسئ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
تعظج: أن طبض عثه افجالغإ الرخغخئ لظ تبظغ تجب الاترغر سظ طعاخطئ ظحاذه لاتصغص غاغاه بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تاتصص شغعا ططاطح المسطمغظ شغ تعظج باطئغص ظزام اإلجقم 
صطع  بسث  وبرواتعط  وأطظعط  جغادتعط  اجاسادة  طظ  غمضظعط  طا  اإلجقطغئ،  بقدعط  شغ  المسطمغظ  سطى 

اقجاسمار الشاحط الثي أعطك الترث والظسض واجاعلى سطى بروات الئقد وسطى أصعات الظاس.

النظام في تونس يمعن في سياسة التحجير
ضد أنشطة حزب التحرير

جغادة  ذات  طساصطئ  شطسطغظغئ  دولئ  إصاطئ  ضرورة  سطى  تئعن  المةغث  سئث  الةجائري  الظزام  رئغج  حثد 
لفطط  الساطئ  لطةمسغئ  والسئسغظ  الثاطسئ  الثورة  أسمال  أطام  ضطماه  شغ  وأضاف  الصثس،  بساخماعا 
غغر  الفطسطغظغ  الحسإ  وتصعق  الفطسطغظغئ  لطصدغئ  وحاطض  سادل  تض  إغةاد  أن  ظغعغعرك،  شغ  الماتثة 
الصابض لطاخرف أو المساوطئ بثولاه المساصطئ، طفااح اقجاصرار شغ الحرق افوجط. وشغ السغاق ذاته جاء 
طعصش الرئغج الارضغ والاعظسغ وططك افردن. وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: إن الظاظر إلى طعاصش افظزمئ الاغ تّثسغ 
الامسك بصدغئ شطسطغظ، وأظعا ترشخ تطئغع اإلطارات والئترغظ طع ضغان غععد، ُغعّغأ له أن تطك الثول 
شغعا بصغئ طظ حرف وسجة! ولضظ بالاثصغص غةث أن عثه الثول ترشخ الاطئغع لغج فظه تفرغط وخغاظئ 
بض فظه جاء صئض تخفغئ الصدغئ لخالح ضغان غععد طصابض دوغطئ عجغطئ سطى أصض طظ ربع شطسطغظ! وغةث 
أراضغعا،  سطى  غرشرف  غععد  ضغان  وسطط  سصعد  طظث  ذئسئ  صث  وافردن  ترضغا  طبض  الثول  تطك  بسخ  أن 
وأن عثه الثول تةسةع سطى تطئغع غغرعا ضعظعا ططئسئ طظث زطظ وق غارتإ سطى طعصفعا التالغ طعصش 
طساصئطغ غةسض تطئغسعا طترجا أطام حسئعا! وإن عثه الةسةسات عغ إطسان شغ الثغاظئ وإسمال لطمئدع 
افطرغضغ شغ جسث الصدغئ، وسطى افطئ، الاغ لط تسث تظططغ سطغعا عثه الثطابات، أن تاترك طظ شعرعا 

إلجصاط تضاطعا الثعظئ وتترغك الةغعش لاترغر افرض المئارضئ ضما تررعا خقح الثغظ.

فلسطين بحاجة لتحرك عسكري ينقذها
ُتضّيعها! جعجعات  وليس 


