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- صدغئ شطسطغظ والترب سطى غجة ...٢
- طآتمر بارغج لثسط اقظاصال الثغمصراذغ شغ السعدان

   بغظ التصغصئ والادطغض اإلسقطغ ...٢
- صدغئ شطسطغظ بغظ خغاظئ التضام وتثاذل افرضان ...٣

- ظزرة شغ بسخ طساةثات المحعث الطغئغ ...٤
- حغت افزعر وسطماء طخر وجغحعا بغظ العاجإ الحرسغ 

   وخغاظئ التضام لصدغئ شطسطغظ ...٤

المئارضئ،  شطسطغظ  أرض  سطى  غةري  لما  صراءة  شغ 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  طعصع  ظحرعا  طصالئ  أضثت 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بسظعان " أغعا 
تتئ  وادشظعه  الثولاغظ  تض  اآلن  اصاطعا  البائرون.... 
المضاإ  سدع  زر  أبع  غعجش  لفجااذ  الصخش"،  رضام 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: 
أن المساسمرغظ وأذظابعط أرادوا طتع التصغصئ، وطست 
الةغض بعسغ زائش، إلخراج جغض غرى أن شطسطغظ عغ 
الدفئ الشربغئ وحصعا الئسغث صطاع غجة، وشةأة وشغ 
افصخى  طظ  واظطقصا  طئارك،  حعر  شغ  طئارضئ  لغطئ 
أوجع  شطسطغظ  أن  غثرك  ذاته  الةغض  بثأ  المئارك، 
بضبغر طما ضاظعا غزظعن، وأن أعض الثاخض المتاض سام 
٤٨ عط أعض افصخى وتراجه طبطما عغ غجة والدفئ 
بالاطئغع  ُغظحؤعا  أن  الطشاة  اجاعث  لصث  والصثس. 
حسعبا جثغثة، ولضظ التحعد أتئ لاصعل إن افرض 
خغاظئ.  عغ  التالغئ  الةشراشغا  وأن  تصسط  ق  المئارضئ 
الئغئ  باجط  الماتثث  تطضأ  لصث  المصالئ:  وأضاشئ 
ولضظه  افذفال،  صاض  إداظئ  سظ  السآال  سظث  افبغخ 
الثولاغظ"،  "تض  سطى  الاأضغث  شغ  غاطضأ  أو  غاردد  لط 
وطبطعط شسض تضام المسطمغظ الماآطرون شغ المسارسئ 
تض  غسظغه  الثي  شما  الثولاغظ.  تض  سطى  الاأضغث  إلى 
المصالئ:  أوضتئ  اإلجابئ  طسرض  وشغ  الثولاغظ؟ 
الثي  الصثغط،  طحروسعط  لفطرغضان  بالظسئئ  أظه 
غتفزعن به ضغان غععد وغتمعظه، وعع شغ أجاجه 
اتاقله  وتأبغث  غععد  ضغان  لحرسظئ  إق  غعضع  لط 
تخفغئ  عع  إظما  السرب  لطتضام  وبالظسئئ  لفطسطغظ. 
ُجظعبعط،  شغ  حعضئ  ضاظئ  لطالما  لصدغئ  وإصفال 
ولطالما أظعرت جئظعط وضحفئ تآطرعط وأترجاعط 
أطام حسعبعط. وتثرت المصالئ: بأن طا غسمى بتض 
الثولاغظ عع خثغسئ ضئرى، وعط بعثا التض غرغثون 
بثأوا  تغث  جغاصعط،  شغ  والادتغات  الةعاد  وضع 
الثولاغظ  تض  سظ  الضقم  شغ  وبالاخرغح  بالاطعغح 
شغ عثه افغام بالثات، لغطصمعظا إغاه سطى أظه اإلظةاز 
الرضام!  تتئ  طظ  الثروج  وجئغض  الظدال،  بسث  طظ 
أعض  سغعن  شغ  جغظزر  ضغش  أدري  ق  الضاتإ:  وتابع 
الطث وغاشا وحئاب الظصإ والةطغض بسث اآلن طظ غصئض 
بما غسمى بـ"تض الثولاغظ" وعع غسطمعط لسثوعط 
بسث أن أسطظعا المفاخطئ طع الضغان الشاخإ ورشدعا 
البائرغظ  طثاذئا  طصالاه  وخاط  بأطاعط؟!  اقلاتام  إق 
شغ افرض المئارضئ: غظئشغ وضع افطعر شغ جغاصعا 
الختغح، جغاق افطئ وسصغثتعا وطحروسعا، والتغطعلئ 
الادتغات  سطى  وأحغاسعا  أطرغضا  تئظغ  أن  دون 
طحروساتعا لطاسعغئ، وإن الفرخئ اآلن جاظتئ، شغ أن 
ظفحض طحارغسعط وظربك تساباتعط شغما غثططعن 
له وغروجعن طظ "تض لطثولاغظ" واجائاصعط باإلسقن 
غصئض  ق  ضض  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  أن  الخارخ 
الاصسغط وسدع غرشخ أن غئار طظ أطاه، وأن ظئصغعا 
بالاترغر. اهللا  غأذن  تاى  افطئ  شغ  الابعغر  بآرة 

افتغان غحارضعن غععد السثوان، وبثل أن غضعن لعط 
تترك جاد طظ حأظه أن غرشع آلئ الصاض، وغعصش الزطط 
والسثوان، غمارجعن الادطغض سطى حسعبعط وغضافعن 

بسئارات الحةإ واقجاظضار وجمع افطعال والائرسات.
ولسطه طظ بعادر الثغر، وبحرغات الظخر أن تأتغ الثضرغات 
طاجاطظئ طع افتثاث الةارغئ، لادع بغظ أغثغظا شرخئ 
إلسادة تساباتظا، وترتغإ أوراصظا، والفعط بحضض أسمص، 
وضاابئ المسادلئ بطرغصئ طثاطفئ سما أراده لظا أسثاؤظا 
وجععا  سطى  المسألئ  صراءة  طظ  بث  ق  إذ  وأدواتعط، 
السطغط،  اقتةاه  وشغ  طظاةاً  الاترك  لغضعن  الختغح، 
طحرد،  وحسإ  ضائع  وذظ  صدغئ  لغسئ  شفطسطغظ 
ولغسئ صدغئ إظساظغئ تساعجإ تترك الصطعب الرتغمئ 
فولؤك  ضرغمئ  تغاة  لاعشغر  والمساسثة،  لطمساظثة 
أغعا  إظعا  بض  والمحردغظ،  والمعةرغظ  المزطعطغظ 
المسطمعن طسألئ دغظ، وصدغئ سصغثة، شأطاظئ افرض 
المئارضئ شطسطغظ شغ أسظاصضط طا دطاط تصرأون جعرة 
اإلجراء، شغعا المسةث افصخى صئطاضط افولى، وطسرى 
رجعلضط ملسو هيلع هللا ىلص وطسراجه إلى السماء، وبالث طا غحث إلغه 
الرتال طظ المساجث شعع افخ الحصغص لطمسةث الترام 
والمسةث الظئعي. ترٌي بضط أغعا المسطمعن أن تاترك 
صطعبضط، وتشطغ الثطاء شغ سروصضط، وتحاسض الظثعة 
شغ ظفعجضط، وتساظفر دغظضط وإغماظضط، شاضسروا ضض 

صغث غمظسضط سظ ظخرة إخعاظضط.
لصث أظعرت الةعلئ افخغرة طظ سثوان غععد الشاحط 
غمضظ  سزغمئ  إظةازات  شغعا  وتتصصئ  طعمئ،  أطعرًا 

الئظاء سطغعا وعغ ضالاالغ:

طا وراء 
ترب افصخى وغجة

ــــــــــــــــــــ
بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغ

اجائسال غجة جعلئ لعا طا بسثعا
سطى ذرغص الاترغر

عض عظاك ساصض ق غثرك أن الرد سطى جرائط غععد غضعن 
شصط باترك الةغعش إلزالئ ضغان غععد وإسادة شطسطغظ 
ضاططئ إلى دغار اإلجقم؟ عض عظاك ذو بخر وبخغرة ق 
غثرك أن إظعاء سثوان غععد ق غضعن باإلداظات الةعشاء 
أو بمظاحثة المةامع الثولغ الثي ضان طظ وراء إظحاء 
طةععلئ  شطسطغظ  صدغئ  عض  المست؟  الثولئ  تطك 
وتطعا بتاجئ إلى اتاضام قجافااء حسئغ؟ ألغج عثا 
عع  بضظاتعا  طظ  الةغعش  تترك  وسثم  والععان  الثل 
اآلخرة؟ شغ  افلغط  والسثاب  الثظغا  شغ  الثجي  طئسث 
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شغ  طسآولغظ  تخرغتات  افظئاء  وضاقت  تظاصطئ 
شرخئ  وجعد  سظ  السربغئ  والثول  وأوروبا  أطرغضا 
تارغثغئ إلظعاء صدغئ شطسطغظ طظ خقل تض دائط 
غصعم سطى الاخعر افطرغضغ سظ تض الثولاغظ. ضما 
لترضئ  السغاجغ  المضاإ  رئغج  تخرغتات  ظصطئ 
تائع  اجاراتغةغئ  طرتطئ  سظ  عظغئ  إجماسغض  تماس 

اظاخار المصاوطئ شغ غجة.
ق حك أن الترب الاغ احاسطئ ظغراظعا شغ افصخى 
وتأجةئ شغ غجة صث أبئائ تصائص ضبغرة سطى أرض 
افطئ  صطإ  شغ  تجال  ق  شطسطغظ  أن  أعمعا  العاصع 
غمضظ  ق  افصخى  وأن  طضعظاتعا،  بةمغع  اإلجقطغئ 
وأن  اقتاقل،  أطث  ذال  طعما  لغععد  سظه  الاظازل 
أجض  طظ  والظفغج  بالشالغ  لطادتغئ  جاعجة  افطئ 
افظزمئ  وأن  وإرادتعا،  وطصثجاتعا  أرضعا  تترغر 
الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ ق تجال تصش شغ خظثق 
أسثاء افطئ وخاخئ أطرغضا وبرغطاظغا وضغان غععد، 
وأن ضغان غععد ضغان عح ق غمضظ أن غخمث أطام 
افطئ  طظ  ججء  طع  تاى  وق  افطئ  طع  تصغصغئ  ترب 
طتاخر شغ غجة. عثه تصائص ق ظسردعا عظا لطاسطغئ 
تساوره  تجال  ق  لمظ  لاأضغثعا  وإظما  المعاجاة  أو 
وجاوس حغطان أطرغضا أو برغطاظغا طظ المدئعسغظ 

والمثثوسغظ والسمقء.
سروصعط  شغ  تشطغ  بثأت  لمظ  خاخئ  بعا  وظثضر 
شغ  غظفةر  أن  وحك  سطى  عع  طما  الثسر  طظ  طعجئ 
وجعععط طظ اخطفاف جغعش المسطمغظ إلى جاظإ 
أطاعط لغظخروعا شغ شطسطغظ بض لغطغتعا بسروش 
لثثطئ  جغعحعط  وجثروا  أظفسعط  ظثروا  تضام 

الضاشر المساسمر سطى تساب عثه افطئ السزغمئ.
الحعثاء  دطاء  لغساشض  بالاترك  بثأ  طظ  ظثضر 
لامرغر  وشطسطغظ  غجة  شغ  المسطمغظ  وتدتغات 
أن  طظ  وجعظسعن  وطغرضض  باغثن  سظه  تتثث  طا 
أي  طظ  أضبر  جاظتئ  غثت  الفرخئ  وأن  تان  العصئ 
دولئ  شطسطغظ  شغ  غععد  ضغان  لابئغئ  طدى  وصئ 
تسارف بعا طضعظات أعض شطسطغظ بما شغعط شخائض 
طخر  تئظغ  طظ  تثاوله  غاط  طا  غثفى  وق  المصاوطئ. 
رجمغا لعصش إذقق الظار وتخرغح أجعجة ضغان غععد 
طصارتات  طع  تماحغا  جاء  الظار  إذقق  وصش  أن  سطى 
لما  لمخر  الحضر  المصاوطئ  رطعز  وتصثغط  طخر، 

صثطاه شغ جئغض تتصغص وصش إذقق الظار.
وإظه وإن ضاظئ أطرغضا تترك ضبغرا طظ الصداغا طظ 
الساشر  طخر  تثخض  أن  إق  خارجغاعا،  وزارة  أروصئ 
شغ طعضعع وصش إذقق الظار وتئظغ طاابسئ المرتطئ 
اقجاراتغةغئ الاغ تتثث سظعا طسآولعن شغ تماس، 
طع  تاماعى  خاخئ  أعمغئ  الاثخض  لعثا  إن  ظصعل 
اجاراتغةغئ المرتطئ ضما وخفئ. وأعط المغجات عغ 
تغظ   ١٩٧٣ سام  طمابطئ  باةربئ  طرت  صث  طخر  أن 
تصص الةغح المخري أروع اظاخار سطى ضغان غععد 
وضاد أن غستصه وغةابه طظ جثوره، لعق أن أتابغض 
السغاجئ وطضر أختابعا ضاظئ أحث وأساى طظ اقظاخار 
السسضري. شصث ضان اقظاخار السسضري عثشا ق غحك 
أتث شغ تتصغصه، وشغ طصثرة الةغح المخري سطغه. 
أطا المرتطئ اقجاراتغةغئ الاغ تطاه شضاظئ ضما خرح 
ضغان  طع  خطح  سصث  سطى  أصثم  تغظ  السادات  سظعا 
غععد واسارف له بأتصغاه بثولئ شغ شطسطغظ، تغث 
خرح بـأظه طظ تصه أن غظاخر شغ السقم ضما اظاخر 
شغ الترب، سطى اسائار أن السقم طع غععد واقساراف 

به طصابض خروج غععد طظ جغظاء عع اظاخار!
وطخر الغعم تاسطط زطام المئادرة شغما بسث ترب غجة 
أطرغضا.  سظ  ظغابئ  التمطئ  وتصعد  المئارك،  وافصخى 
وطخر تتثغثا ق تآتمظ سطى أي طخطتئ طظ طخالح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ آخر أغام حعر رطدان المئارك، وسحغئ سغث الفطر 
غاعغأ  وبغظما  المشرب،  أذان  طع  وبالاجاطظ  السسغث، 
واإلجرام  الشثر  ذائرات  ضاظئ  لفطرعط،  الخائمعن 
بتمط  وتمطره  التئغإ،  غجة  صطاع  تثك  الغععدي 
الصاض  وآلئ  طاعاخطئ  أغام  سحرة  افجعد،  تصثعا 
والثطار تفسض بالصطاع المتاخر افشاسغض، تظحر الرسإ 
لعا  تصحسر  طةازر  وترتضإ  طضان،  ضض  شغ  واإلرعاب 
افبثان، تضحش سظ وتحغئ وعمةغئ شاصئ ضض تخعر، 
صخفئ بغعت اآلطظغظ، صاطئ افذفال والظساء، عةرت 

وحردت ودطرت ضض طسظى لطتغاة.
طظث ٧٣ جظئ ضاظئ ظضئئ شطسطغظ، شغ أغار/طاغع ١٩٤٨

تغث اظاعضئ سخابات غععد ضض ترطئ، وطارجئ ضض 
وإصاطئ  شطسطغظ  اغاخاب  طظ  تمضظئ  تاى  جرغمئ، 
غصغمعه  أن  لعط  غضظ  لط  والثي  المست،  ضغاظعط 
افظزمئ  وخغاظئ  لعط،  المساسمر  الشرب  طساوظئ  لعق 
التاضمئ شغ بقد المسطمغظ، افطر الثي ق زال طحععدا 
وطتسعجا وططمعجا، طظث ذلك الغعم المحآوم، وضغان 
أعض  سطى  السثاب  أخظاف  غمارس  آبط،  طساث  غععد 
افرض المئارضئ، غظاعك الترطات وغثظج المصثجات، 
وق زال تضام المسطمغظ طاعاذؤغظ وطاثاذلغظ، غصعطعن 
بتماغاه طظ افطئ وغدئاعا، وغمظسعن أي تترك غعثد 
وجعده وغجسجع أرضاظه، شفغ ضض طرة غساثي شغعا ضغان 
غععد سطى أعض شطسطغظ، وغظفث أبحع الةرائط بتصعط، 
وغساثثم أساى أظعاع افجطتئ ضثعط، وغسفك الثم 
الترام تاى غشطغ الحاحات شغ بث تغ وسطى الععاء 
طئاحرة، غصش تضام المسطمغظ ضأظعط خحإ طسظثة، 
طظ  ضبغر  شغ  إظعط  بض  الصئعر،  أعض  خمئ  غخماعن 

اقتلوا حل الدولتین
وادفنوه تحت رکام القصف

سّمئ اتافاقت واجسئ طظاذص صطاع غجة والدفئ الشربغئ والثاخض المتاض طع بثء جرغان اتفاق وصش إذقق الظار الساسئ الباظغئ طظ شةر الةمسئ بغظ ضغان غععد 
الشاخإ وشخائض المصاوطئ برساغئ طخرغئ، شرتا باظاخار المصاوطئ سطى "الةغح الثي ق غصعر!"، وإزاء ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
بإطضاظغات طاعاضسئ  صطغطئ  وجاء وصش سثوان ضغان غععد سطى صطاع غجة بسث أن أدرك المأزق الضئغر الثي وصع شغه، إذ تمضظئ شؤئ طآطظئ  شطسطغظ شغ بغان: 
ق تصارن بإطضاظغات الثول أو ضغان غععد، طظ إغثاء اقتاقل وحض ضغاظه ذعال طثة السثوان، وحعث اقتاقل ضغش أغصر السثوان شطسطغظ ضطعا وتثة واتثة 
شثرجئ شغ جمعع تاحثة شغ أم الفتط وباصئ الشربغئ والمبطث والطث والرططئ وتغفا وسضا والصثس وباصغ طثن الدفئ، ورأى اقتاقل ضغش أّن افتثاث بثأت تعصر 
افطئ اإلجقطغئ شثرجئ ططالئئ بإزالئ السعائص والتعاجج الاغ تتعل دون ظخرة شطسطغظ، واظططصئ الةمعع شغ ضض بقد المسطمغظ تطالإ بالجتش إلى المسةث 
افصخى ق جغما شغ دول الةعار ضافردن ولئظان والسراق، وطظادغئ بالةعاد والصاال لاترغر افرض المئارضئ. وأضاف الئغان: ضض عثا وغغره دشع أطرغضا إلى الاترك 
طظ أجض وصش سثوان ضغان غععد بسث أن رأت افرض تاجلجل تتئ أصثام تضام المسطمغظ السمقء وبثأ الرسإ غثب شغ صطعب التضام الثعظئ الثغظ غسمطعن سطى 
تماغئ ضغان غععد، طظ أن تعإ افطئ إلى سروحعط شاصاطسعا. وتابع الئغان: لصث أضثت افتثاث افخغرة عحاحئ ضغان غععد وعجالئ جغحه، إذ تمضظئ شؤئ صطغطئ 
طظ َحطِِّه، شضغش لع تعتثت جغعش افطئ؟! وأضثت أّن طا غتفر اقتاقل وغطغض بصاءه إظما عط تضام المسطمغظ السمقء الثغظ غتئسعن افطئ وجغعحعا سظ ظخرة 
لغعم  غاعصعن  المسطمغظ  أّن  ضط  السالط  افتثاث  عثه  وأحعثت  سروحعط،  وتماغئ  غععد  ضغان  سظ  لطثود  تترضعا  تترضعا  طا  وإذا  افصخى،  والمسةث  شطسطغظ 
تاترك شغه جغعحعط لاترغر شطسطغظ ولطخقة شغ المسةث افصخى المئارك وطا غمظسعط طظ ذلك جعى تضاطعط وأجعجتعط افطظغئ والتثود الاغ اخطظسععا. 
وخاط الئغان: إّن طخاب شطسطغظ وضض بقد المسطمغظ جئئه افخغض عع غغاب خقشئ المسطمغظ ودولاعط، وإلى أن ُتصام الثقشئ ق بث أن تاعاخض الةععد قجاظفار 
الةغعش وتبعا سطى الاترك لاترغر شطسطغظ، والسمض سطى إبصاء جثوة الةعاد شغ جئغض اهللا طاصثة شغ وجه ضغان غععد تاى ق غساصر له صرار وق غطمؤظ له تال.

آن للجیوش أن تلتحم بأمتها لتحرر أقصاها فقد فضحت غزة هشاشۀ یهود وتآمر الحکام

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث جسغث*ـ 



 افربساء ١٤ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٦ أغار/طاغع ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٤٠

باارغت ١٧ أغار/طاغع٢٠٢١م، الاأم طآتمر دولغ طظ 
اقظاصال  لثسط  بارغج  بمآتمر  ُجمغ  السعدان،  أجض 
لغعطغظ،  المآتمر  اجامر  السعدان،  شغ  الثغمصراذغ 
بتدعر طةمعسئ واجسئ طظ المسؤعلغظ السعداظغغظ 
اقظاصالغ،  السغادة  طةطج  رئغج  الئرعان  برئاجئ 
وسئث اهللا تمثوك رئغج طةطج العزراء، وبمحارضئ 
شرظسا  رئغج  إلى  إضاشئ  طخر،  تاضط  السغسغ 
أشارصئ  وطسؤعلغظ  المحروع،  شضرة  خاتإ  طاضرون 
وسرب وأوروبغغظ، تغث رضجت الضطمات الرجمغئ الاغ 
ألصغئ شغ المآتمر سطى الةاظإ السغاجغ طظ السمطغئ 
طع  ظةاتعا  بغظ  والربط  السعدان،  شغ  اقظاصالغئ 
اجاسثاد الثول الماظتئ لمساسثة السعدان اصاخادغاً.

شما عغ أعثاف عثا المآتمر المسطظئ والثفغئ، وطا عغ 
الظاائب الاغ خرج بعا المآتمر، والفائثة الاغ جظاعا، أو 

جغةظغعا أعض السعدان؟
إسفاء  شغ  طساسثة السعدان  المسطظئ  افعثاف  طظ  إن 
دغعظه الاغ تجغث سظ ٦٠ ططغار دوقر، وشغ عثا الخثد 
ضاظئ الظاائب طةرد وسعد، جعاء طظ شرظسا أو غغرعا، 
شصث ظصطئ شراظج برس سظ طاضرون صعله شغما غاخض 
بعثا المعضعع: "ظتظ ظآغث إلشاء ضاطق لثغعن السعدان 
ولضظ  دوقر".  ططغارات   ٥ ظتع  وتئطس  لثغظا  المساتصئ 
أن  لع  ضما  الثئر  خاغ  السعدان  شغ  وبثاخئ  اإلسقم 
بارغج صث أزالئ دغعظعا سظ السعدان، وشغ عثا تدطغض 
لطرأي السام شغ السعدان، وضثلك شصث تسعث ١٥ طظ 
الصادة افشارصئ وافوروبغغظ والسرب والمظزمات الثولغئ 
بثسط اقظاصال السغاجغ بالسعدان، وتصثغط الصروض 
لطماظتغظ  المساتصئ  المثشعسات  طاأخرات  لاشطغئ 
الثولغغظ، وعغ ضما ظرى طةرد تسعثات عقطغئ طبطعا 
طبض الاسعثات السابصئ الاغ وسثت بعا شغ طآتمرات 
جابصئ جعاء شغ برلغظ أو السسعدغئ أو غغرعما، وتاى 

عثه الاسعثات إن تمئ شطظ غسافغث طظعا السعدان، 
فظعا جاثعإ لطثائظغظ؛ أي اجائثال دائظ بثائظ آخر! 
تغث  الثولغ،  الئظك  طع  جابصاً  أطرغضا  شسطاه  طا  وعثا 

صاطئ بثشع صرض تةسغري بصغمئ ١,١٥ ططغار دوقر.
وزغر  أسطظ  تغث  ذلك،  بمبض  شرظسا  تسعثت  وصث 
اقصاخاد الفرظسغ بروظع لعطغر صئغض طآتمر بارغج، 
والثي  بالثغعن  المبصض  جاساسث السعدان  شرظسا  أن 
غثعض سمطغئ اظاصال دغمصراذغ شغ جثاد طاأخراته 
طظ الثغعن لخظثوق الظصث الثولغ طظ خقل إصراضه 
السعدان  جسض  أجض  طظ  ذلك  وضض  دوقر،  ططغار   ١,٥
المآجسات  طظ  الصروض  طظ  طجغث  فخث  طآعقً 
تامبض  الاغ  لروحااتعا  الاام  الثدعع  بسث  الثولغئ، 
شغ رشع الثسط الضاطض سظ السطع، وعع طا الاجطئ به 
التضعطئ، شرشسئ أجسار العصعد والثئج والضعرباء والماء 
الةظغه  جسر  تثفغخ  سطى  سمطئ  ضما  وغغرعا.  والشاز 
التغاة  جسض  طا  افطرغضغ،  الثوقر  طصابض  السعداظغ 
جتغماً ق غطاق شغ خطعة لئغع طصثرات السعدان، أو 
تاى  افجظئغئ،  لطحرضات  بالضاطض  تسطغمعا  بافترى 

تظعإ بروات السعدان الزاعرة والئاذظئ.
أطا العثف الرئغج لطمآتمر، وعع عثف غغر طسطظ، شعع 
وخعل  دون  لطتغطعلئ  خرغح  بحضض  السعدان  سطمظئ 
اإلجقم إلى جثة التضط، وعع عثف تحارك شغه أوروبا 

المعثطئ  وافبراج  افبرغاء  والحغعخ  وافذفال  الظساء 
وبسث  المثطرة.  والمساحفغات  السضظغئ  والئظاغات 
اظاعاء ضض طعاجعئ غاساءل اإلسقم: طظ المظاخر شغ 
الترب؟ بط ُغاعخض بسث جععد العجاذئ واقتخاقت 

التبغبئ إلى عثظئ بط تعثئئ.
الزرف  عثا  شغ  إلغه  الظزر  لفئ  غةثر  طما  إن   -٥
ظحأت  الاغ  تماس  ترضئ  جسض  طسألئ  عع  السخغإ 
سام ١٩٨٧ سطى خطفغئ لجوم تمبغض الاغار اإلجقطغ شغ 
شطسطغظ شغ طصابض الاغار السطماظغ العذظغ والصعطغ 
أو إلى جاظئه، أو بافترى جسض ذراسعا المسطح وطسه 
بسخ أذرع الفخائض افخرى، عع الثي غعاجه غطرجَئ 
طظ  المصاوطئ  حسار  تتئ  سسضرغاً  وترجاظاه  السثو 
المسآولغئ  باتمغض  ضطعا  افطئ  بثل  المتاخرة،  غجة 
لتضاطعا  أي  المسطمغظ،  بقد  شغ  الصائمئ  الثول  لضض 
وبافخص لصادة جغعحعا، عثه الةغعش الماضعظئ شغ 
أغطئعا طظ أبظاء افطئ الاعاصغظ لقجاحعاد شغ جئغض 
اهللا سطى درب السطش طظ أجض دتر السثو الزالط وَطظ 
وراءه طظ أسثاء افطئ وتض الصدغئ تقًّ جثرغاًّ باشاضاك 
أظغاب المساسِمر الشربغ الشاحط. ظصعل  شطسطغظ طظ 
ضاشئ  ارتئاط  طثى  تماطاً  وظــثرك  ظسطط  وظتظ  عثا 
افظزمئ بالشرب عغ افخرى! وعظا طربط الفرس، إذ إن 
ضبغرًا طا غشطإ سطى أختاب العاصسغئ السصغمئ التطعُل 
المعاجعئ  أبظاء  خخعخاً  الخراع  شغ  اآلظغئ  الفردغئ 
ُغظازر  ق  المسطمغظ  تضام  أن  بتةئ  الثطاء  وجغقن 
لطشرب  سمقء  ضعظعط  الصدغئ  لظخرة  حغء  طظعط 
طغآوجاً طظ أطرعط، وأن الحسعب تائعئ طشطعب سطى 
أطرعا، وعع طا غسظغ شغ ظزرعط وجعب اقظخراف سظ 
عآقء التضام إلى طا باجاطاسئ أشراد الحسعب المسطمئ 
طساعاه  سطى  ضض  طساسثة  طظ  تصثغمه  افطئ  وآتاد 
ظخرًة فعض شطسطغظ! شعض غخح عثا الطرح العاصسغ 
الثي غاةاعض وجعب الاخثي جماسغاً طظ خقل افتجاب 
والاضاقت السغاجغئ وجغعش افطئ بعجه خاص إلزاتئ 
عآقء التضام، ضما غاةاعض ضطغاً خطفغئ ظحأة ضغان غععد 
ذاته سطى أرض شطسطغظ، لااضرر المأجاة بضض آقطعا 
ووغقتعا شغ طحعث رعغإ طروع بسث ضض بدع جظعات، 
وق غاتصص شغ تصغصئ افطر بسث ضض طعاجعئ سطى أرض 
عثه  شك  شغ  إلغه  افطئ  تخئع  طما  ضئغر  حغء  العاصع 
والحعثاء،  بافرواح  الادتغات  تطك  ضض  بسث  الصدغئ 
طظ  شغعا  اجاثثاطعا  غةري  دولغئ  جغاجغئ  لسئئ  شغ 
والةععد  افذعان  لخرف  ودولغاً  إصطغمغاً  افذراف  ضض 
بقد  ضض  بعا  تاترر  الاغ  افجاجغئ،  افطئ  صدغئ  سظ 
بعا  وتظفك  والمسراج  اإلجراء  أرض  وطظعا  المسطمغظ 
سظ افطئ جائُر الصغعد وافغقل وتثك بعا ضض سروش 

الطشاة، أق وعغ وجعب إسادة دولئ المسطمغظ أوقً.
٦- بط غةإ الاظئغه إلى أن الخراع شغ شطسطغظ لغج 
أجاس  سطى  افرض  تترغر  أجض  طظ  خراساً  شصط  عع 
الفضرة العذظغئ السثغفئ واجارجاع الحسإ الفطسطغظغ 
تصعصه المحروسئ سطى أرضه أو سطى ججء طظعا وشص 
الصرارات افطمغئ. ضما أن الصدغئ لغسئ صدغئ اظستاب 
طظ أرض غةإ أن تسعد إلى أعطعا وسعدة القجؤغظ أو 
بسدعط بط غظاعغ الخراع، بض عغ أضئر وأسزط طظ 
ذلك بضبغر! وعظا تئرز جثاشئ طظ غظحث إصاطئ دولئ 
بمرجسغئ وذظغئ تسامث وجعدعا طظ الحرسغئ الثولغئ 
المسادغئ لقجقم بسث اجارجاع بسخ شطسطغظ سئر 
الظدال العذظغ جعاء باعتغث الخش الفطسطغظغ شغ 
طفاوضات طا جمغ "سمطغئ السقم" وسئر تفسغض العتثة 
العذظغئ بغظ أبظاء شطسطغظ بما شغ ذلك شطسطغظغغ 
الثاخض والثارج، أو باتصغص َوعط إظعاء اقظصسام بغظ 
الدفئ والصطاع، خخعخاً إذا سطمظا أن السططئ العذظغئ 
جمغ  طا  أو  أوجطع  اتفاصات  سظ  اظئبصئ  الاغ  ظفسعا 
ضغان  بغظ  سام ١٩٩٣  المئادئ  إسقن  اتفاصغئ  رجمغاً 
غععد وطظزمئ الاترغر الممبَِّطئ لطحسإ الفطسطغظغ شغ 
غربغئ  وبإرادة  سظه  رغماً  واإلصطغمغئ  الثولغئ  العغؤات 
جغاجغًا  تظسص  غربغئ  خظاسٌئ  عغ  أطرغضغئ،  خخعخاً 

وأطظغاً طع غععد أسثاء افطئ!
٧- إذًا بالظاغةئ تاى لع اظستإ اقتاقل ضما غسمى 
أرضعا  سطى  وصاطئ  شطسطغظ  ضض  طظ  اإلســقم  شغ 
دولئ سربغئ أخرى طساَرف بعا دولغًا بمرجسغئ وذظغئ 
وسدعغئ ضاططٍئ شغ طظزمئ افطط الماتثة ُتداف إلى 
الثول الصائمئ اآلن، وبةعاز جفر شطسطغظغ وَجفارات 
لع  وتاى  شطسطغظ.  َسطط  َترشع  السالط  دول  ضض  شغ 
حرق  وطظعا  أعطعا  إلى  بسُدعا  أو  افرض  ســادت 
الفطسطغظغ)،  الحسإ  (طمبطع  غطالإ  ضما  الصثس 
وتاى لع تتصص تص السعدة لقجؤغظ أو بسدعط.. شطظ 

 !غضعن ذلك طتصصًا لطمططعب وق صرغئًا طظه

وأطرغضا سطى السعاء، رغط خراسعما شغ السعدان سطى 
الظفعذ، شصث صال الرئغج الفرظسغ طاضرون شغ شاتتئ 
ضطمات  بقث  والسثالئ  والسقم  الترغئ  "إن  المآتمر: 
بالسمطغئ  طحغثا  السعداظغئ"،  البعرة  طمبطع  رددعا 
اقظاصالغئ الاغ وخفعا بأظعا أول اظاخار شغ المظطصئ 
ضث اإلجقم السغاجغ. وعع العثف ظفسه الثي تثده 
تغث  بارغج،  طآتمر  إلى  ذعابه  صئض  العزراء  رئغج 
ذضر تمثوك أن أعط افحغاء الاغ غاططسعن إلغعا طظ 
طآتمر بارغج عغ إظعار السعدان وإسادته إلى طضاظه 
وغظحث  اإلرعاب،  غظئث  بطث  وأظه  السالط،  شغ  التصغصغ 
السقم وافطظ، وغفاح الئاب أطام ضض طظ غساسث شغ 

تطعره واظثطاجه طع المةامع الثولغ.
وطسطعم أن اإلرعاب شغ السغاجئ الثولغئ عع اإلجقم، 
وظئث اإلرعاب الثي صاله تمثوك والاجم به عع تثف طا 
تئصى طظ بسخ أتضام اإلجقم شغ الظزام اقجاماسغ، 
طظاعب  وتشغغر  السصعبات،  ظزام  شغ  التثود  وبسخ 

الاسطغط، بتغث تاعاءم طع حرسئ الضفر الثولغئ.
السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  السططئ  أن  المسطعم  وطظ 
غاةاذبعا ذرشا الخراع الثولغ أطرغضا وأوروبا، وعثا 
المآتمر برساغئ أوروبغئ (شرظسا) لثلك ظةث أن وجعد 
أطرغضا شغه ضسغش ظسئغاً، تغث حارضئ طثغرة خظثوق 
المسعظئ افطرغضغئ جاطظبا باور، الاغ صالئ إن "بقدعا 
جافسض ضض طا شغ وجسعا لثسط السعدان"، وعع ضقم 
الظصث  وخظثوق  الئظك  أن  ضما  السغاجغ.  لقجاعقك 
لثلك  طئاحر،  بحضض  أطرغضا  شغعما  تاتضط  الثولغغظ 
جادع أطرغضا السراصغض أطام التضعطئ اقظاصالغئ بصغادة 
تسصطعا  أن  اجاطاسئ  وإن  تفحطعا،  تاى  تمثوك 
لغاعلى التضط رجاقت أطرغضا، وطا غآضث عثا الصعل، أن 
الدشعط ق تجال تارى سطى التضعطئ، شصث ضحش وزغر 
السربغئ  صظاتغ  طع  طصابطئ  شغ  إبراعغط  جئرغض  المالغئ 

تطصغ  سظ  ٢٠٢١/٠٥/٢٢م  السئئ  غعم  والتثث 
التضعطئ لمطالإ جثغثة برشع الثسط سظ جطع أخرى، 
التالغ  العصئ  شغ  اجاسثاد  سطى  لسظا  "ظتظ  وأضاف: 
لرشع الثسط سظ غاز الطئت والثئج وصث اتفصظا طسعط أن 

غأتغ عثا اإلجراء شغ وصئ قتص".
آبارعا  ظعرت  والاغ  بارغج  طآتمر  تصغصئ  عغ  عثه 
طصابض  المتطغئ  السمطئ  خرف  جسر  تثظغ  شغ  طئاحرة 
الثوقر، تغث ارتفع طظ ٤٠٠ جظغه إلى أضبر طظ ٤٥٠

طا  الةرار،  سطى  التئض  زال  وطا  العاتث،  لطثوقر  جظغعا 
أدى وجغآدي إلى ارتفاع أجسار السطع والثثطات الاغ 

أخئح لعغئعا غحعي أعض السعدان خئاح طساء.
أن  عغ  والثاظغ  الصاخغ  غسرشعا  الاغ  التصغصئ  إن 
وأظه  والئاذظئ،  الزاعرة  ببرواته  غظغ  بطث  السعدان 
تصغصئ جطئ غثاء السالط، لضظه طفصر بسغاجات تضاطه 
ولع  المساسمر،  الضاشر  طرضاة  إق  غعمعط  ق  الثغظ 
ضان سطى تساب خراب الئقد وإشصار السئاد. وإن التض 
الةثري عع شغ إصاطئ تضط اإلجقم شغ ظض الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تصطع غث الضاشر المساسمر، 
وتاتطض طظ ربا الخظادغص الربعغئ، وتفةر ذاصات افطئ 
وبرواتعا لمخطتئ السئاد، عثا عع الثي غثرج السعدان، 

 بض والسالط ضطه طظ جحع الرأجمالغئ الئشغدئ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

صدغئ شطسطني والترب سطى غجة

أن  ُتبئئ  التروف  سطى  تعضع  أن  غةإ  ظصاط  جئع 
صدغئ شطسطغظ عغ شرع سظ الصدغئ افم، وأظعا لظ 
ضغان  صغام  بسث  إق  وظعائغاً  جثرغاًّ  ختغتاً  تّقً  تةث 
جاطعٍ لطمسطمغظ ولغج صئض ذلك، وأن طحضطئ ضغاع 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسرى  افصخى  والمسةث  شطسطغظ 
وضغفغئ اجارجاسعا طظ غععد طرتئطئ سدعغاً بخراع 
افطئ اإلجقطغئ طع الشرب اقجاسماري الثي صدى سطى 

دولئ المسطمغظ صئض ظتع طؤئ سام:
عثه  شغ  تسئئئ  الاغ  الحرارة  سظ  الظزر  بشخ   -١
المعجئ الةثغثة طظ اساثاءات المساعذظغظ افظةاس 
شغ الصثس، وسما تعشر طظ سعاطض الخراع والاظاشج 
تالئ  سظ  أو  أبغإ،  تض  شغ  السغاجغ  العجط  داخض 
اإلتئاط الحثغث واقجاغاء الضئغر شغ رام اهللا طصر جططئ 
سئاس الععمغئ بض وشغ جائر الدفئ الشربغئ شغ ظض 
اظاعاضات غععد المسامرة، وافوضاع المجرغئ الظاجمئ 
سظ تالئ اقظسثاد الرعغإ شغ صطاع غجة جراء التروب 
السابصئ وتثاسغات التخار المفروض سطغه طظث جظعات 
الاحرغسغئ  اقظاثابات  إلشاء  بسث  خخعخاً  سثغثة، 
افخغرة أو تأجغض طعسثعا، أو تاى طا اجاةث لثى اإلدارة 
شرض  شغ  رغئئ  طظ  واحظطظ  شغ  التالغئ  افطرغضغئ 
طسار جثغث لما غسمى سظثعط صدغئ الحرق افوجط 
خخعخاً شغ طسألئ تثوغض الصثس وطساصئض "سمطغئ 
السقم".. شإن افطر ططحٌّ شغ عثا الزرف لعضع صدغئ 
شطسطغظ والخراع طع ضغان غععد سطى أرض الرباط 
الئعن  إبراز  ضرورة  ذلك  وطظ  الختغح،  جغاصعا  شغ 
الحاجع بغظ المطالإ اآلظغئ العاصسغئ المطتئ لةماعغر 
وبغظ  السثوان،  برد  المطاِلئئ  غدئاً  المطاعئئ  افطئ 
التض الةثري لطصدغئ الثي غرضغ اهللا ورجعَله وغحفغ 
أبظاء الصخش العتحغ  خثور صعم طآطظغظ. خخعخاً 
بالخعارغت طظ الطائرات وغغرعا سطى صطاع غجة تغظ 
تئطس طعجئ طحاسر الخثطئ والشدإ والتجن أوَجعا سظث 
رؤغئ أسثاد الحعثاء شغ المةازر وتظابر الثطاء وافحقء، 
وافوضاع  الثطار  وتةط  والةرتى  الصاطى  وطحاعثة 
الضاربغئ الاغ ظةمئ سظ الشارات، شغ ظض خمئ ططئص 
طظ تضام المسطمغظ سثا جععد العجاذئ وردود افشسال 
الظفج  وضئط  الاخسغث  خفخ  ــثاءات  وظ المثجغئ 
وتخرغتات الحةإ واقجاظضار واإلسراب سظ اقجاسثاد 
إلرجال المساسثات المالغئ واإلظساظغئ وإسادة اإلسمار، 
الثولغ"  "المةامع  وتراخغ  غععد  اباعاج  ظض  وشغ 
المظتاز. وشغ عثه التالئ طظ المعاجعئ واقحائاك طاذا 
ُتشظغ الازاعراُت والعصفات واقتاةاجات أطام السفارات 

شدقً سظ المصاذسات والاشرغثات والاسطغصات؟
٢- الشرب طمبًق شغ برغطاظغا أوقً بط شغ أطرغضا اآلن 
المظطصئ  شغ  وغرجه  المست  الضغان  أوجث  َطظ  عع 
طسامر  بحضض  له  وغعشر  بالتغاة  ظحأته  طظث  وغمثه 
شغ  له  طاصثطئ  ضصاسثة  والثسط  التماغئ  ضض  وجثغ 
صطإ بقد المسطمغظ لثثطئ طخالح أطرغضا أوقً والشرب 
ساطًئ، وطظ أعط ذلك طظع سعدة دولئ الثقشئ المعتثة 
لفطئ والمفسطئ لضض ذاصاتعا. الظصطئ الةععرغئ إذن 
عغ أن ظحعء الضغان جاء سطى خطفغئ تضرغج وبسط 
وسطى  الئقد  ضض  سطى  الشربغئ  اقجاسمارغئ  العغمظئ 
الضغان  سطى  اإلجعاز  سصإ  ضاشًئ  اإلجقطغئ  الحسعب 
السالمغ  المساعى  سطى  لطمسطمغظ  والممبض  الةاطع 
سام ١٩٢٤م. وعثا تتثغثًا عع طا غةإ أق غشغإ أبثًا 
سظ ذعظ ضض طسطط سطى وجه افرض، وعثا عع صطإ 
أن  تاماً  جغسظغ  إغفاله  أن  ضما  الخراع،  شغ  الرتى 

الخراع جغضعن جاظئغاً.
فعض  والعتغث  الحرسغ  الممبض  الاترغر  طظزمئ   -٣
١٩٦٤ سام  أظحؤئ  الثولغئ  الحرسئ  وشص  شطسطغظ 

خخغخاً لاصجغط الصدغئ طع العصئ، باتعغطعا طظ صدغئ 
إجقطغئ طرتئطئ بالسصغثة اإلجقطغئ إلى صدغئ وذظغئ 
تثص أعض شطسطغظ شصط، طصابض دولئ طثسعطئ طظ 
وأطظغًا  سسضرغاً  الثسط  أحضال  بضض  ضطعا  السالط  دول 
طا  وعع  ودبطعطاجغاً،  وإسقطغاً  واصاخادغاً  وجغاجغاً 
غفسر خطش صادة الضغان المست بحضض صث غئثو أتغاظًا 
لقدارة  أو  الثولغ  المةامع  إلرادة  تتثغاً  الزاعر  شغ 

واإلرادة افطرغضغئ ظفسعا.
٤- وضض بدع جظغظ غاضرر المحعث المروع وغاةثد 
الضغان  طظ  والةع  والئتر  الئر  طظ  العتحغ  الصخش 
المست سطى غجة الئطعلئ والخمعد، وتاضرر المأجاة! 
سطى  خاخًئ  الضاربغئ  افوضــاُع  ذلك  جراء  َتـُتض  بط 
الخالتئ  والمغاه  الضعرباء  اظصطاع  بسث  الصطاع  أعض 
لطحرب وجمغع أجئاب التغاة، وغاخثر إسقطغع الةجغرة 
الشارات  وسثد  الصخش  وتغرة  إتخاء  سمطغئ  وأخعاتعا 
والحعثاء وأسثاد الةرتى خخعخاً طظ المثظغغظ طظ 

طآتمر بارغج لثسط اقظاصال الثغمصراذغ يف السعدان
بني التصغصئ والادطغض اإلسقطغ

ـــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*ـ  ــــــــــ
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تتئ سظعان: تجب الاترغر غساظخر جغعش المسطمغظ لاترغر المسةث افصخى، ظزط حئاب وأظخار تجب الاترغر، 
سصإ خقة الةمسئ، طسغرة طزاعرة طرضجغئ تاحثة شغ طثغظئ إدلإ، ظخرة لطمسةث افصخى وتعجغه الظثاء 
لطةغعش لاأخث دورعا شغ تترر ضاطض شطسطغظ. وصالئ القشاات المرشعسئ إن "ذرغص تترغر الصثس غمر شعق تطام 
افظزمئ السمغطئ"، وخاذئئ بعار وطةاعثي الحام طآضثة أن: ظخرة افصخى تئثأ بإجصاط ظزام أجث. شاظفدعا سظضط 
غثر الداطظغظ"، وتتئ سظعان: "افصخى غساظخر جغعش المسطمغظ"، ظزط حئاب تجب الاترغر، الثمغج، وصفاغظ 
طاجاطظاغظ شغ المظاذص المتررة؛ شفغ طثغظئ خعران برغش تطإ الحمالغ أصغمئ وصفئ أضثت قشااتعا المرشعسئ سطى 
أن "تضاطظا أطعات غةإ اإلجراع شغ دشظعط وسظثعا شصط تترر شطسطغظ"، وبغظئ أن "شطسطغظ صدغئ ضض طسطط.. 
وتترغرعا شرض سطى جغعش المسطمغظ"، وأحارت إلى أن "خعارغت المصاوطئ أبئائ عحاحئ ضغان غععد"، وحثدت 
سطى أن "اتاقل غععد ظض افظزمئ السربغئ السمغطئ إذا زالئ زال اقتاقل"، وضثلك شإن "ذرغص تترغر الصثس غمر طظ 
سعاخمعا". أطا شغ طثغظئ الثاظا برغش إدلإ الحمالغ، شصث رشسئ قشاات أضثت إتثاعا أن "ظخرة افصخى ق تضعن 
باجاةثاء أسثاء افطئ ضافطط الماتثة وطةطج أطظعا. وإظما باترك الةغعش وعثم السروش وإصاطئ تضط اإلجقم"، 
وصالئ أخرى "سظثطا تاترر جغعش المسطمغظ طظ الصغعد.. غاترر افصخى طظ دظج غععد". وأغدا تتئ سظعان: 
"افصخى غساظخر جغعش المسطمغظ"، ضان حئاب وأظخار تجب الاترغر صث ظزمعا، افربساء، وصفات طاجاطظئ شغ ضض 
طظ طثغظئ ضفر تثارغط شغ الحمال الشربغ طظ إدلإ، وتةمع طثغمات الضراطئ وبطثة دغر تسان برغش إدلإ الحمالغ.

عندما تتحرر جیوش المسلمین من القیود
یتطهر األقصى من دنس ورجس یهود
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ألصى  بغروت،  شغ  المخرغئ  السفارة  أطام  وصفئ  شغ 
رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان 
ظخرة  وجعب  إلى  ظئعئ  ضطمئ  إبراعغط  طتمث  الثضاعر 
أعض شطسطغظ. وسصإ العصفئ صام سدع لةظئ اقتخاقت 
المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان المعظثس بقل 
زغثان باسطغط رجالئ إلى المطتص السسضري شغ السفارة 
المخرغئ، جاء شغعا: إنَّ افظزمئ شغ طخر والسسعدغئ 
بات  بفطسطغظ،  والمتغطغظ  وجعرغا،  وترضغا  وافردن 

واضتاً أنَّ طعماعط اقجاراتغةغئ ضاظئ وق تجال تأطغظ ضغان غععد، والترب سطى اإلجقم وَتَمَطِئ دسعته، شضط 
وق  غجة  غظخر  ولظ  لط  اآلن  تاى  وعع  غععد؟!  لضغان  خثطئ  وتضرارًا  طرارًا  غجة  صطاع  المخري  الظزام  تاخر 
شطسطغظ، ولظ غظاخر لصداغا افطئ صطساً. وأحارت الرجالئ إلى أنَّ أعض شطسطغظ لغسعا بتاجئ لاساذش تضام 
وصادة باسعا أظفسعط لطشرب ببمظ بثج، وإظما تاجاعط التصغصغئ لطمثطخغظ طظ أبظاء افطئ شغ الةغعش وخاخًئ 
جغح الضظاظئ، خغر أجظاد افرض. وعثه الثغرغئ ق تضعن إق لمظ غظئث وغرشخ تثود جاغضج بغضع، وغصطع 
تئال وقئه وذاساه فظزمئ السار وتضام السمالئ، وغترك جظعده قصاقع ضغان غععد، شق غةعز الثدعع لعآقء 
التضام، والاثاذل والصسعد سظ ظخرة أعض شطسطغظ، وق ذاسئ لمظ سخى اهللا تسالى وشرق افطئ وحائ حمطعا 

وسمض شغعا لخالح وطخالح سثوعا. ولظ غترر شطسطغظ إق وتثة المسطمغظ شغ ظض خقشئ سطى طظعاج الظئعة.

تامئ: اظاخار غجة جعلئ لعا طا بسثعا سطى ذرغص الاترغر

ولغسئ  اإلجقطغئ،  افطئ  صدغئ  شطسطغظ  صدغئ   .١
صدغئ وذظغئ خاخئ بأعض شطسطغظ وعغ أضئر طظ ضض 
طظ خقل  طسآول وصائث وشخغض، والثي بات واضتاً 
التثود،  وشاح  بالاترغر،  وططالئاعا  افطئ  تترضات 
وتترغك الةغعش، شعغ تعحك أن تظفطئ طظ سصالعا، 

وتساسغث جططاظعا.
وشدح  التاضمئ،  افظزمئ  وجه  سطى  ضئغرة  خفسئ   .٢
المماظسغظ  طسمغاتعط،  باخاقف  وتآطرعط  لثثقظعط 

طظعط والمطئسغظ المظئطتغظ سطى تث جعاء.
٣. ضحفئ افتثاث عحاحئ ضغان غععد وضسفه، وأظه 
ق غصعى سطى الخمعد أطام أي طعاجعئ تصغصغئ، شطصث 
طرغئ غجة المتاخرة، وأبطالعا الخظادغث أظفه بالاراب، 
ولصث أبئائ تطك البطئ المرابطئ المةاعثة المتاخرة، 
والمساعثشئ طظ (الخثغص المجغش) صئض السثو، وعغ 
أطام  طصارظاه  غمضظ  طا  والسااد  السثة  طظ  تماطك  ق 
طا غماطضه الضغان الشاخإ طظ أجئاب الصعة، وأدوات 
ذلك  أن  افبطال  أولؤك  أبئئ  لصث  وتصظغاته،  الصاال 
الضغان طا عع إق طةسط طظ ورق، وأظه أوعظ طظ بغئ 
افرض  وتطعغر  وضظسه  إجصاذه  غمضظ  السظضئعت، 
المئارضئ طظ رجسه ودظسه شغ جاسئ طظ ظعار، شافطئ 
صادرة سطى إظةاز الاترغر الضاطض والحاطض، إن تعشرت 
جغعحظا  وتترضئ  الخادصئ،  واإلرادة  الثالخئ،  الظعاغا 

المتغطئ بفطسطغظ إتاذئ السعار بالمسخط.
٤. جصعط ضض التطعل الاغ ق ترصى إلى الاترغر الضاطض 
لفرض المئارضئ، وأي دسعة لتطعل اظعجاطغئ، ضالاثوغض، 
أو لةظئ بقبغئ لفدغان إلدارة الترم الصثجغ، أو تض 
العجعد  شغ  تصاً  لغععد  غسطغ  ذرح  أي  أو  الثولاغظ، 
فعض  بث  ق  خغاظغئ،  تطعل  شعغ  شطسطغظ  أرض  سطى 
شطسطغظ أن غرشدععا بحضض واضح وصاذع، وسطغعط 
أن غثرضعا أن طعصفعط طظ تطك الثغاظات وخمعدعط 
شغ وجععا طعط جثا بصثر أعمغئ جعادعط، وسزمئ 
خمعدعط شغ وجه إجرام غععد، وسطى افطئ أن تصش 

وراءعط شغ ذلك وتساظثعط بضض طا ططضئ طظ صعة.
أغعا المسطمعن: إن طفااح التض بأغثغضط، وإن ذرغص 
خقخضط بات واضتًا، شحمروا سظ جعاسثضط، بادروا 
واظاجسعا  السمغطئ،  افظزمئ  تطك  إلجصاط  بالاترك 
ذشغاظعا،  طظ  أظفسضط  وترروا  طظعا،  جططاظضط 
إلى  تعجععا  خفعشضط،  ورخعا  صعتضط،  واجمسعا 
افرضان،  وصغادة  الةظث،  وطصرات  الةغح  بضظات 
الدئاط  طظ  وأبظاءضط،  وإخعاظضط  آباءضط  وظاحثوا 
والةظعد بعجعب الاترك سطى الفعر وظخرة إخعاظضط 

شغ افرض المئارضئ شطسطغظ.
شق سثر لضط الغعم أغعا الةظث وأظاط ترون بأم أسغظضط 
أطام  وتعاوغه  وضسفه  المست  الضغان  ذلك  عحاحئ 
ضربات المةاعثغظ المئارضئ، وعط الثغظ ق غمطضعن 

طظ الصعة سحر طسحار طا تمطضعن أظاط.
شأغظ أظاط غا جظث طخر الضظاظئ، غا أبطال الساحر طظ 
ظحاطى  غا  أظاط  وأغظ  ١٩٧٣م؟!  أضاعبر   / رطدان 

الةازي؟!  طحععر  الطعاء  أتفاد  الضراطئ  أبطال  افردن، 
وأغظ أظاط غا جظث باضساان افترار، الثغظ جسطاط طظ 
الةعاد شغ جئغض اهللا ذرغصا لضط، وق إله إق اهللا حسارًا 
وجطغمان  الفاتح  أتفاد  ترضغا،  جظث  وأغظ  لةغحضط؟! 
وسئث التمغث أتفاد السزماء افشثاذ؟! أغظ جظث إغران 

وترجاظاعا السسضرغئ الماظعسئ؟!
غا جغعش المسطمغظ: إظظا إذ ظظادغضط ظثاءظا التار شإظظا 
ظثاذإ  سصغثتضط،  ظثاذإ  إغماظضط،  شغضط  ظثاذإ 
تثةطعن  أق  وطروءتضط،  ظثعتضط  ظثاذإ  إجقطضط؛ 
المسفعتئ  الثطاء  عثه  ضض  تآبر  أق  أظفسضط؟!  طظ 
شغضط؟! أق تسمسعن خرخات اجاشابئ إخعاظضط وعط 
شغضط  ألغج  الةمر؟!  سطى  وغظاطعن  الطعإ  غخططعن 
رجض رحغث غسغث جغرة خقح الثغظ وصطج وبغئرس؟! 
وافرض؟!  السماوات  سرضعا  جظئ  إلى  تحااصعن  أق 

أولسظا إخعة شغ الثغظ؟!
إن تصغصئ عثا الضغان واضتئ ق لئج شغعا؛ ق غخمث 
السقح،  خفغش  إق  تمطك  ق  صطغطئ  شؤئ  طعاجعئ  شغ 
ولضظعا تماطك إغماظا راجثا بربعا وغصغظا بظخره، ولعق 
تماغئ افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ له، والاغ 
ضان  لما  وبصائعا،  وجعدعا  شغ  صعتضط  إلى  تساظث 
ذعال  المسطمغظ  ظعراظغ  بغظ  غتغا  أن  الضغان  لعثا 
خفضط؛  تثااروا  أن  شسطغضط  السئسغظ،  السظعات  تطك 
لغععد،  تماة  شاضعظعا  افظزمئ  تطك  تتمعا  أن  شإطا 
وتاترروا  وسروحعا،  افظزمئ  عثه  تسصطعا  أن  وإطا 
سطى  وتظصّدعا  طسضط،  أطاضط  وتترروا  صئداعا  طظ 
ضغان غععد شاضعظعا وسث اهللا جئتاظه الثي تعسثعط 
َوِلَيْدُخُلوا  ُكْم  َ ُوُجو ُسوُءوا  َ ِل اْآلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  ﴿َفِإَذا  به 

ًا﴾. ِب ْ وا َما َعَلْوا َت ُ ِ
ّ ٍة َوِلُيَت َل َمرَّ وَّ

َ
َد َكَما َدَخُلوُه أ ِ

ْ َ املْ
أغعا افترار والحرشاء والمثطخعن أبظاء أطاظا اإلجقطغئ 
الضرغمئ وضئاذعا وجظعدعا، إظعا لتزات شارصئ شاخطئ، 
وتتصغص اقظاخار سطى غععد ودك ضغاظعط وتائغر سطّععط 
وتساضغظعا  تخماعا  شإن  صخروا،  أو  شأذغطعا  بأغثغضط 
وتاباصطعا إلى افرض وق تظفروا لظخرة دغظضط وإخعاظضط 
شصث أبسثتط رتمئ ربضط سظضط وإظغ أخاف سطغضط أن 
ِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم  ا الَّ َ ُّ

َ
تةري شغضط جظئ اهللا ﴿َيا أ

ْنَيا  َياِة الدُّ َ ْ ُتم ِبا َرِض
َ
ْرِض أ

َ
َ اْأل اَقْلُتْم ِإ ِ اثَّ َّ يِل  ِ انِفُروا ِ َس

ِ اْآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل  ِإالَّ  ْنَيا 
َياِة الدُّ َ ْ ِمَن اْآلِخَرِة َفَما َمَتاُع ا

وُه  ُكْم َوَال َتُضرُّ َ ْ ْبِدْل َقْومًا َغ َ ْس َ ِليمًا َو
َ
ْبُكْم َعَذابًا أ َعّذِ َتنِفُروا ُ

ٍء َقِديٌر﴾ واتثروا طظ صعله تسالى  ْ َ ّلِ 
ُ  َ ُ َع َّ ئًا َو ْ َش

 ُ َّ ي  ِ
ْ
ِذيَن آَمُنوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِھ َفَسْوَف َيأ ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ

َن  اِفِر َ َ اْل ٍة َع ِعزَّ
َ
َن أ ُْؤِمِن

ْ
َ امل ٍة َع ِذلَّ

َ
وَنُھ أ ِحبُّ ُ ْم َو ُ ُّ ِبَقْوٍم ُيِح

َفْضُل  َذِلَك  َالِئٍم  َلْوَمَة  َيَخاُفوَن  َوَال   ِ َّ يِل  ِ َس  ِ ُدوَن  ِ ُيَجا
تاترضعا  أن  وإطا  َعِليٌم﴾،  َواِسٌع   ُ َّ َو َشاُء  َ َمن  ُيْؤِتيِھ   ِ َّ

طظ شعرضط وتظفدعا غئار الثل سظضط وتسافاتعا ربضط 
 َ ُكْم َغاِلُبوَن َوَع ُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَّ ِ ْ وتثخطعا ﴿َعَل

 ﴾َن ُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِن َّ ِ َفَتَو َّ

افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ شطسطغظ

شعغ  شطسطغظ.  وصرى  طثن  طظ  وغغرعا  والثطغض 
ووضسعا  وططفعا  رباط،  أعض  وأعطعا  طئارضئ  أرض 
وصدغاعا ذاعرة طئارضئ. شق غخح أبثا وق بأي حضض 
أن غاط تسطغط ططفعا وطساصئطعا وحآوظعا لمظ طرد 
طع  ووصش  دطائه،  شغ  السمالئ  وتأخطئ  الثغاظئ  سطى 

الضاشر المساسمر شغ ضض خطةات شآاده.
وطا غظطئص سطى ظزام طخر، شإظه بق حك غظطئص سطى 
السمالئ  شغ  سراصئ  طظه  وأضبر  حأظا  طظه  أصض  عط  طظ 
وخثطئ لطضاشر المساسمر وضغان غععد. وتضام السرب 
ضطعط سطى وتغرة واتثة، غتسئعن ضض دائرة سطغعط، 
وغثحعن طظ ضض ظخر غاتصص رغما سظعط، وغةسطعن 
طظ ضغان غععد واجاصراره جئئا قجاصرار سروحعط، 
طظ  وتبئغاه  به  اقساراف  وسطى  سطغه  أترص  شعط 

ترخعط سطى طخالح افطئ شغ شطسطغظ وغغرعا.
اجامرار  بأن  تاجط،  وبحضض  ظثضر  أن  بث  ق  وعظا 
حسطئ  واجامرار  له،  المصاوطئ  واجامرار  اقتاقل 
الصدغئ شغ ظفعس وصطعب المسطمغظ أععن ألش طرة 
الثي  العجه  سطى  المئارضئ  الصدغئ  عثه  إظعاء  طظ 
شطغتثر  وأحغاسعا.  وأتئاسعا  وسمقؤعا  أطرغضا  ترغثه 
شطسطغظ،  ضاشئ  باترغر  اهللا  أطر  سظ  غثالفعن  الثغظ 
بجوال  وغطالئعن  بافلفاظ  غاقسئعن  الثغظ  ولغتثر 
اقتاقل دون الاترغر الضاطض لضض حئر طظ شطسطغظ 
وإزالئ ضض أبر لغععد شغعا. شئسث الثي رأغظا شغ الترب 
العجغمئ  إلتاق  سطى  وطصثرة  بطعقت  طظ  افخغرة 
غاترك  أن  طاأول  أو  لماصّعل  طضان  غسث  لط  بغععد 
تةاه طفاوضات تآدي إلى تبئغئ ضغان غععد ولع شغ 

تارة طظ تارات تغفا.
وشغ الثاام ظصعل إن افطئ اإلجقطغئ بمةمعسعا صث 
وعغ  وافصخى،  شطسطغظ  تةاه  الغعم  أطرعا  تسمئ 
عغ أطئ الثغر، أطئ الةعاد، أطئ اإلجقم جعف تتسط 
وأوخطععا  خثلععا  الثغظ  تضاطعا  طع  صرغئا  أطرعا 
الصاع افدظى، ولسعف تطغح بسروحعط وتسائثل بعط 
 ُْؤِمُنوَن

ْ
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح امل َ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة ﴿َو

 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاء َو َ ِ َينُصُر َمن  َّ ِبَنْصِر 

شطسطغظ  عغ  المخطتئ  عثه  ضاظئ  إذا  شضغش  افطئ 
وافصخى والصثس؟! شمخر صث رضظئ إلى أطرغضا شغ 
ترب جظئ ١٩٥٦ سطى صظاة السعغج وتسائر ظفسعا 
طثغظئ فطرغضا بتماغاعا طظ السثوان البقبغ سطغعا. 
وبسث ترب جظئ ١٩٦٧ ضاظئ طخر صث حرسئ باسعغص 
واقساراف  الثولاغظ  بتض  افطرغضغ  روجرز  طحروع 
المائادل طع ضغان غععد. بط سمطئ جظئ ١٩٧٤ سطى 
تسطغط صدغئ شطسطغظ لمظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ، 
غععد  طع  خطح  شغ  المظزمئ  عثه  اظثرذئ  إذا  تاى 
وغغرعا.  السربغئ  الثول  باصغ  تئساعا  بضغاظه  واسارشئ 
لضغان  بجغارة  ظفسه  السادات  صام   ١٩٧٨ سام  وشغ 
غععد وزار الضظغسئ واجامع بغععد شغ الصثس واسارف 
طخر  تثطئ  صث  تضعن  وبثلك  حرسغئ.  دولئ  بالضغان 
وجتئئ ظفسعا وجغحعا وطصثراتعا طظ المسرضئ طع 
ضغان غععد لاخئح سرابا وجمسارا فطرغضا شغ تظفغث 
طحارغع اقجاسقم وتسطغط شطسطغظ رجمغا لطغععد. 
وطظث طةغء السغسغ لطتضط شغ طخر شغ اظصقبه سطى 
الرئغج المظاثإ، وعع ق غألع جعثا شغ طتاولئ تبئغئ 

ضغان غععد والثب سظه بمثاطش العجائض.
ضاظئ  ضما  السغسغ  سعث  شغ  طخر  شإن  ضطه  لثلك 
طردت  صث  الظاخر  وسئث  والسادات  طئارك  سعث  شغ 
وطصثجاتعا  افطئ  لمئثأ  الاظضر  وسطى  الثغاظئ  سطى 
فسماق  بالثغاظئ  ضالسئ  شعغ  وضراطاعا،  وأرضعا 
تسطط  شإن  وبالاالغ  لفذصان،  شصط  ولغج  الصطإ 
طخر لمطش المرتطئ اقجاراتغةغئ الاغ غطتثون إلغعا 
لغث  ذاعر  ططش  تسطغط  إق  عع  طا  المظابر  حاى  شغ 
طظث  ذاعر  ططش  شطسطغظ  ططش  شإن  بالرجج.  غارصئ 
أن أجري برجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المسةث افصخى، وطظث 
أن دخطعا سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، وطظث أن 
تررعا طظ رجج الخطغئغغظ خقح الثغظ، وطظث أن 
أن  وطظث  المشعل،  عمةغئ  صطج  المزفر  سظعا  أبسث 
تماعا سئث التمغث طظ دظج غععد، وطظث أن صدى 
غجة  حعثاء  وضعضئئ  الصسام،  الحعغث  ترابعا  سطى 
والطث وغاشا والصثس وضفر صاجط ودغر غاجغظ وجظغظ 

تامئ ضطمئ السثد: طا وراء ترب افصخى وغجة

تثطئ  تغث  الفطسطغظغئ  الصدغئ  طراتض  شغ  تطعر 
جغعش الئقد اإلجقطغئ صاذئئ سظ طعماعا الرجمغئ 

والحرسغئ لاترغر شطسطغظ.
١٣. طظث ذلك العصئ اظتثرت صدغئ شطسطغظ شغ واد 
جتغص لط تساطع أي راشسئ طااتئ طظ إظصاذعا، وق 
زالئ تظتثر، وق غجال أعطعا غثشسعن افبمان الئاعزئ 

طظ افرواح والمماطضات تاى غعطظا عثا.
غائغظ طما جئص، أن طسالةات صدغئ شطسطغظ طظث ظتع 
صرن طظ الجطان صث شحطئ جمغسعا شغ إتراز أي تصثم 
باتةاه تترغر أي حئر طظ افرض أو إظصاذ أي طظضعب 
أبظائعا.  طظ  طتاخر  أو  شصغر  أو  أجغر  أو  طضروب  أو 
والترغخئ  المثطخئ  افذعان  لسخش  افوان  آن  وصث 
سطى شطسطغظ وبغئ المصثس والمسةث افصخى، ضغ 
تعاثي إلى التض الختغح لعا، وتأطغظ الراشسئ التصغصغئ 

الاغ تظصثعا طظ أزطاتعا المسصثة والماراضمئ.
ِذيَن َضلَّ  وتاى ق ظضعن طظ الثغظ صال اهللا شغعط ﴿الَّ
ْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا﴾،  ُ َّ

َ
ْم َيْحَسُبوَن أ ُ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ْمِ  ا ُ ُ َسْع

ق بث لظا أن ظئتث الصدغئ سطى الخسغث الختغح، وعع 
السقم.  جئض  اتئع  طظ  غعثي  الثي  اإلجقم  خسغث 
وعثا غتااج إلى شعط واصع الصدغئ، والئتث شغ افدلئ 
الحرسغئ سظ افتضام الاغ تظطئص سطى عثا العاصع، بط 

تطئغصعا سطغه، والسغر شغ ضعئعا.
غععد  اغاخئعا  إجقطغئ  أرض  عغ  شطسطغظ  إن 
دولئ  جسث  طظ  واصاطسععا  اإلظةطغج  اتاطعا  أن  بسث 
طشاخئئ  أو  طتاطئ  أرض  وضض  السبماظغئ،  الثقشئ 
طظ  غترروعا  أن  المسطمغظ  سطى  حرسا  غةإ 
تترغر  وآلغئ  الشاخئغظ،  طظ  وغظصثوعا  المتاطغظ، 
بأسمال  إق  غاأتى  ق  المشخعبات  واجاظصاذ  الئقد 
لاتصص  المةتفطئ  الةغعش  بعا  تصعم  سسضرغئ 
التض  عع  وعثا  آجق.  ق  ساجق  المرجعة  افعثاف 
الحرسغ ضما جاء شغ صعله تسالى ﴿َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن 
َساء  ِ

ّ َوال َجاِل  الّرِ ِمَن  َن  َواْلُمْسَتْضَعِف الّلِھ  يِل  ِ َس  ِ
ِة  َ اْلَقْر ـِذِه  َ ِمْن  ْخِرْجَنا 

َ
أ َنا  َّ َر َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن 

ِمن  َنا  لَّ َواْجَعل  َوِليا  ُدنَك  لَّ ِمن  َنا  لَّ َواْجَعل  ا  َ ُل ْ
َ
أ اِلِم  الظَّ

ًا﴾. وعثا عع الارتغإ الحرسغ: ُدنَك َنِص لَّ
الخش افول: المصاتطعن افحثاء وتمطئ السقح

الخش الباظغ: صعات اقتاغاط
الخش البالث: المحةسعن والمسسفعن
الخش الرابع: المسادسفعن طظ الرجال
الخش الثاطج: المسادسفات طظ الظساء

الخش السادس: المسادسفعن طظ العلثان
وق ظتااج إلى بثل جعث ضئغر لظضاحش أن عثه الخفعف 
بض  تماطا  طسضعجئ  شطسطغظ  تترغر  صدغئ  شغ  اآلن 
َھ ُيِحبُّ  وطدطربئ، شاهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿ِإنَّ اللَّ

ْرُصوٌص﴾. َياٌن مَّ ْ م ُب ُ َّ
َ
أ َ يِلِھ َصّفًا  ِ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِ َس

الَّ
وتسالى  جئتاظه  اهللا  أرجع  أن  إق  غسسظغ  ق  وخااطًا، 
شغما  الظزر  إلسادة  طصثطئ  اقضطراب  عثا  غةسض  أن 
صداغا  طظ  وغغرعا  الصدغئ  عثه  إلى  والظزر  غةري، 
طظ  سطغعا  تطض  واسغئ  طساظغرة  ظزرة  المسطمغظ 

 زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ
ْعَلُموَن﴾ َ اِس َال  َ النَّ

َ
ْك
َ
ْمِرِه َوَلـِكنَّ أ

َ
َ أ ﴿َوالّلُھ َغاِلٌب َع

إظعا  بض  طةععلئ،  صدغئ  لغسئ  شطسطغظ  صدغئ  إن 
اإلسقم  وجائض  شغ  ذضرا  السالط  صداغا  أضبر  طظ 
المتطغئ والسربغئ والسالمغئ، ولطالما ُصثطئ بخثدعا 
وأختابعا  أعطعا  طظ  جعاء  لتطعا،  طصارتات 
وأخثصاء  أسثائعا  طظ  أم  والسةط،  السرب  المسطمغظ 
سطى  التطعل  تطك  ذرتئ  وصث  الشاخإ.  غععد  ضغان 
بض  الثطابغئ،  والمظخات  السغاجغئ  الخسث  طثاطش 
ترتص  لط  التطعل  تطك  ولضظ  السسضرغئ،  والمغادغظ 
إلى المساعى القئص بعا. وغضاد المرء غفصث الئعخطئ 
طظ  وذلك  العتغث،  تطعا  إلى  ترحث  الاغ  الختغتئ 
ضبرة المصارتات والطروتات، إذ لط تتر صدغئ طظ 
صداغا السالط لطاحعغح والاحعغه والمشالطئ طبض طا 

تزغئ به صدغئ شطسطغظ.
شطسطغظ  صدغئ  جسض  عع  المشالطات  تطك  أبرز  وإن 
طتغطعا  سظ  جطثعا  بسث  شطسطغظ  أعض  سطى  تضرا 
اإلجقطغ بط السربغ، وتاى سطى الخسغث الفطسطغظغ، 
شصث ُصجطئ وجسطئ صدغئ طا تئصى طظ شخائض طظزمئ 
اآلخر.  بسدعا  اظصراض  بسث  الفطسطغظغئ  الاترغر 
وغمضظ اخاخار المراتض الاغ طرت بعا عثه الصدغئ 

سطى الظتع الاالغ:
١. طتاوقت غععد شاح باب العةرة إلى شطسطغظ طع 

ظعاغئ سعث الثقشئ السبماظغئ.
جعغسرا  شغ  سصث  الثي  الغععدي  الصثس  طآتمر   .٢

سام ١٨٩٧م.
٣. دخعل الصعات الئرغطاظغئ إلى شطسطغظ سام ١٩١٧م 
إبان الترب السالمغئ افولى وشرض اقظاثاب الئرغطاظغ 

لمثة ٣٠ ساطا، وذلك بسث عجغمئ الصعات السبماظغئ.
اقتاقل  ضث  وطافرصئ  طثاطفئ  طصاوطئ  أسمال   .٤
أسثاد  شغ  طسامرة  طداسفئ  تثططعا  الئرغطاظغ 

المعاجرغظ الغععد.
٥. إضراب سام ١٩٣٦ والثي اجامر طثة جائ أحعر طا 

أشسح المةال لعةرة طجغث طظ الغععد إلى شطسطغظ.
سسضرغئ  بأسمال  طسطتئ  غععدغئ  سخابات  صغام   .٦
السغطرة  وتصغصاعا  اإلظةطغج  جظعد  ضث  ظاعرعا 
الئآر  وتماغئ  شطسطغظ  أرض  طظ  طساتات  سطى 

اقجاغطاظغئ.
٧. تحضغض تضعطئ سمعم شطسطغظ سام ١٩٤٨م شغ 
أول سمض جغاجغ شطسطغظغ ولث طغاا، برساغئ جاطسئ 

الثول السربغئ الاغ ولثت طغائ ضثلك.
طظ  واظستابعا  السئسئ،  السربغئ  الةغعش  طعجلئ   .٨
طغثان الصاال لامعغث الطرغص أطام إصاطئ ضغان غععد 

وتخعل طا غططص سطغه "الظضئئ".
شطسطغظ،  صدغئ  طسالةئ  الماتثة  افطط  تعلغ   .٩

وخثور صرار ١٨١ الثي غظص سطى تض الثولاغظ.
سظ  أجفر  طا  الفطسطغظغئ  الثولئ  إصاطئ  سرصطئ   .١٠

إلتاق الدفئ الشربغئ بافردن وصطاع غجة بمخر.
غععد  ضغان  تراجئ  طعمئ  الطعق  دول  تعلئ   .١١
شغ  اإلصاطئ  سطى  وإجئارعط  القجؤغظ  وإخداع 

المثغمات، وتعلئ افوظروا طعمئ إذساطعط.
١٢. سام ١٩٦٤ أظحؤئ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ، 
وبسثعا أظحؤئ ترضئ شاح سام ١٩٦٥م، وعع أخطر 

صدغئ شطسطني بني خغاظئ التضام وتثاذل افرضان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغطـ 

األنظمۀ فی مصر والسعودیۀ واألردن وترکیا وسوریا
مهمتهم االستراتیجیۀ هی تأمین کیان یهود

شغ  الروجغئ  الفغثرالغ  افطظ  جعاز  طظ  صعات  داعمئ  ترضغا  شغ  الخادرة  الةثري  الاشغغر  لمةطئ  وشصا 
طصاوطاه  بجسط  صاطاه  بط  وطظ  الاترغر،  تجب  حئاب  أتث  رتغمعف،  ظئغ  افخ  طظجل  الصرم،  ججغرة  حئه 
السادجئ  الساسئ  شغ  رتغمعف  بغئ  داعط  الفغثرالغ  افطظ  إن  الصرم  طظ  طتاطعن  وصال  لقساصال! 
بط ُصاض. بغظما غتاول افطظ الفغثرالغ الاسار سطى الةرغمئ  خئاتا، تغث تسرض رتغمعف لطاسثغإ أوقً 
بتةئ طصاوطاه لقساصال. ولط غضاش المتاض الروجغ طظ صاض رتغمعف وطظ اقتعاطات الاغ ق غخثصعا 
طظطصئ  شغ  المعجعدة  المتضمئ  أطرت  تغث  وذفطغه،  زوجاه  بارتغض  الروجغ  المتاض  ذطإ  بض  ساصض، 

أوزبغضساان. إلى  ترتغطعا  صئض  طآصئ  اتاةاز  طرضج  شغ  بعضسعا  روجغا  تتاطعا  الاغ  جعشغاتسضغ 

استشهاد أحد شباب حزب التحریر على ید المحتل الروسی فی القرم!



 افربساء ١٤ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٦ أغار/طاغع ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٤٠

شغ  افتثاث  تخاسث  خدط  شغ 
المتاض  والثاخض  والدفئ  غجة 
أردوغان  الارضغ  الرئغج  دسا 
لمثغظئ  بقبغئ  إدارة  تحضغض  إلى 
طمبطغ  تدط  لةظئ  سئر  الصثس 
أردوغان:  وصال  البقث،  الثغاظات 
طمبطغظ  طظ  طآلفئ  لةظئ  "إدارة 
(اإلجقم  البقث  الثغاظات  سظ 
لطصثس  والغععدغئ)  والمسغتغئ 
شغ  طسالةئ  أشدض  جاضعن 
افطط  ودسا  التالغئ"،  الزروف 

الماتثة وطةطج افطظ وطظزمئ الاساون اإلجقطغ وجمغع المظزمات الثولغئ افخرى إلى الاترك بفسالغئ 
طظ أجض الفطسطغظغغظ المزطعطغظ والصثس. وشغ عثا الخثد أضث تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ 
أطرغضغئ  اجاسمارغئ  شضرة  عغ  الصثس  تثوغض  شضرة  أن  شطسطغظ:  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب 
الدفئ  شغ  لطفطسطغظغغظ  ضغان  سطى  بثاغاته  شغ  ظص  والثي  الثولاغظ  طحروع  خطإ  طظ  وعغ  صثغمئ، 
بثلئ  وصث  القجؤغظ،  طحضطئ  وتض  الصثس  وتثوغض  شطسطغظ،  طظ  تئصى  طا  سطى  غععدغئ  ودولئ  وغجة، 
شطسطغظ.  صدغئ  وتخفغئ  الثئغث  طحروسعا  لاظفغث  الةععد  طظ  الضبغر  الماضغئ  السصعد  طر  سطى  أطرغضا 
الثاخض  شغ  وطحارغسه  اقجاسمار  أشضار  شطسطغظ  أعض  شغعا  غثوس  الاغ  الطتزئ  شغ  أظه  الاسطغص:  ولفئ 
المسطمغظ  وصئطئ  المئارك  افصخى  المسةث  تاضظئ  الصثس  لعط  المترك  وغضعن  وغجة،  والدفئ  المتاض 
افولى، وشغ الطتزئ الاغ غاحعصعن شغعا لطرد ضغان غععد طظ ضاطض شطسطغظ غطض سطغظا التضام الثعظئ 
بمحارغع وأشضار سفا سطغعا الجطظ وشحض أختابعا شغ تظفغثعا وغتاولعن إتغاءعا طظ جثغث. وخاط الاسطغص 
وتفاسض  الشطغان  تالئ  وطا  شغعا،  لطمتاطغظ  طضان  ق  إجقطغئ  أرض  عغ  والصثس  شطسطغظ  إن  طحثدا: 
بأرضعا  وتمسضعا  افطئ  تغعغئ  سطى  إحارة  إق  المئارضئ  افرض  شغ  غتثث  طا  طع  اإلجقطغئ  الحسعب 
التثود  وشاح  الصعة  أعض  تترك  افطئ  تظازر  شئغظما  آخر  واٍد  شغ  والتضام  واٍد  شغ  افطئ  وأن  وصدغاعا، 
الئالغئ! طثطفاته  بسخ  تثوغر  وطتاولئ  اقجاسمار  صماطئ  شغ  بالافاغح  تضاطعط  غظحشض  شطسطغظ  لاترغر 

أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا: أن الشاغئ السغاجغئ طظ طسرتغئ اقظاثابات العجلغئ 
شغ جعرغا عغ طتاولئ إسادة الحرسغئ لظزام الصاض واإلجرام، وإسطائه دسما جثغثًا رغبما غظدب التض السغاجغ الثي 
ترغثه أطرغضا وطسعا أدواتعا لطصداء سطى بعرة الحام، ولجرع طجغث طظ الغأس شغ ظفعس تاضظئ البعرة. وذضر 
الئغان: أن ذاغغئ الحام سصث اظاثابات رئاجغئ عجلغئ جظئ ٢٠١٤م دون أن غترك المةامع الثولغ جاضظا، واجامر 
شغ طظخئه غمارس الصاض واإلجرام تاى غعطظا عثا، وعا عع اآلن غسغث الضرة طظ جثغث؛ شغ طتاولئ غائسئ طظه 
إلضفاء الحرسغئ سطغه، بسث أن دطر الئقد وصاض أضبر طظ ططغعن وظخش المطغعن طسطط، وحرد المقغغظ طظ بغعتعط، 
سثا سظ طؤات اآلقف طظ المساصطغظ شغ زظازغظ المعت وجةعن الصعر والاسثغإ. طاسائق: عض ظرضى بأن ظظاثإ 
صاتض أذفالظا وطحرد أعطظا وطثطر بطثاتظا لغتضمظا بثجاعر الضفر وصعاظغظ الضفر طظ جثغث؟! وعض غمضظ أن غظةح 
الماآطرون شغ خثاع أعض الحام ضما تخض طع أعطظا شغ طخر وتعظج طظ صئض؛ تغث ترشعا البعرة وغغروا رأس 
الظزام السابص شصط تغث بصغ دجاعره وأرضاظه وأظزماه؟! وحثد الئغان سطى أن الصدغئ لغسئ طظ غتضط شتسإ، 
وإظما الصدغئ أغدا بماذا غتضط، شترطئ اقظاثابات لغسئ بسئإ أظعا شغ طظاذص ذاغغئ الحام، أو فن ذاغغئ الحام 
أتث طرحتغعا، بض ترطاعا فظعا صائمئ سطى غغر أجاس اإلجقم، وتاى لع لط غظةح ذاغغئ الحام شغ اقظاثابات 
رغط ظاائةعا المتسعطئ طسئصا، شطظ غاشغر طظ افطر حغء ولظ غثاطش العاصع، وجظزض ظرزح تتئ ظطط التضط 
الةئري، شظظاصض طظ طسائث إلى طسائث آخر، وطظ سمغض إلى سمغض، شالةمغع جعاء طا دام الثجاعر العضسغ الثي عع 
جئإ حصائظا وضظك سغحظا أجاس تضمعط. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ الحام بالصعل: إن الاشغغر التصغصغ 
والةثري غضعن سظ ذرغص اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والاغ جاظعغ 
سخر التضط الةئري، وتةابه طظ جثوره، شاطئص أظزمئ اإلجقم ودجاعره وأتضاطه، وتصطع غث الشرب الضاشر 
سظ السئث شغ بقد المسطمغظ، وغضعن الارحح شغعا صائماً سطى أجاس اإلجقم وأتضاطه شغ ضاشئ طةاقت التغاة.

"عاتش  عظغئ  إن  لعا  بغان  شغ  تماس  ترضئ  صالئ 
شدغطئ اإلطام افضئر الثضاعر أتمث الطغإ حغت افزعر 
الحرغش، تغث اجاسرض طع شدغطاه طا صاطئ وتصعم 
افصخى  والمسةث  الصثس  شغ  اقتاقل  صعات  به 
المئارك المتاطئ". وأحارت إلى أن عظغئ أحاد بالمعصش 
وإجظاده  افزعر  حغت  شدغطئ  أذطصه  الثي  اإلجقطغ 
الصثس  لصدغئ  ودسمه  الفطسطغظغ  الحسإ  لخمعد 
أن  إلى  ولفائ  المرضجغئ.  افطئ  صدغئ  تحضض  الاغ 
لثسط  اتثثت  الاغ  المخرغئ  بالمعاصش  "أحاد  عظغئ 
خمعد الحسإ الفطسطغظغ والثور الثي تصعم به لعصش 
السثوان ولةط اقتاقل وشاح المسئر واجاصئال الةرتى 

وإدخال المساسثات". (روجغا الغعم)
شغ العصئ ظفسه صال الثضاعر خالث سمران، أطغظ الفاعى 
بثار اإلشااء إن المئادرة الرئاجغئ باثخغص ٥٠٠ ططغعن 
دوقر إلسادة إسمار غجة تسائر برعاظا سمطغا سطى أن طخر 
وأضاف  أحصاءعا،  تظاخر  ضغش  تسرف  السغسغ  بصغادة 
سمران، خقل طثاخطئ عاتفغئ لئرظاطب "المعاجعئ" المثاع 
سئر شدائغئ "إضسارا ظغعز"، طساء البقباء ٢٠٢١/٥/١٩م، 
أن طخر تثرك ضبغرا ضغش ترسى الصدغئ الفطسطغظغئ، 
ضض  به  جغعاجه  الثي  افضئر  السقح  عع  الاسمغر  وأن 
جمسئ  طثاار  طتمث  الثضاعر  أسطظ  جاظئه  وطظ  تثطغر، 
وزغر افوصاف سظ تأغغثه لطمئادرة المخرغئ الاغ أذطصعا 
الرئغج السغسغ إلسادة إسمار غجة، طسطظا تثخغص ٥٠

ططغعن جظغه طظ افوصاف المخرغئ لاصثغط طساسثات 
ذئغئ وغثائغئ ساجطئ فعالغ غجة. (روجغا الغعم)

شغ  لطعضع  واجاسراضه  عظغئ  اتخال  ضعن  رغط 
شطسطغظ ضان غظئشغ أن غعجه لصادة جغعش المسطمغظ 
قجاظخارعط طظ أجض تترغر ضاطض شطسطغظ ورشخ 
أن  إق  الشاخإ،  الضغان  طع  طفاوضات  أو  عثظئ  أي 
عثا اقتخال ضان لغبمَّظ لع ضان لمطالئئ حغت افزعر 
وضض سطماء طخر بض وسطماء افطئ باترغخ وتترغك 
طصثجات  وتترغر  شطسطغظ  أعض  لظخرة  الةغعش 
غضظ  لط  عثا  أن  إق  شطسطغظ،  أرض  وضاطض  افطئ 
الثي  المعصش  عع  وق  افزعر  حغت  طع  التثغث  طتعر 
أذطصه الحغت وأحاد به عظغئ وأجماه باإلجقطغ رغط 
أظه لط غضظ عع المعصش الحرسغ العاجإ تةاه أرض 
ودار  افزعر  حغت  طعصش  جاء  بض  المتاطئ،  شطسطغظ 
المخري  الظزام  طعصش  طع  طاظاغما  وافوصاف  اإلشااء 
الثي غاعجه بالظثاء لطمةامع الثولغ الثاسط والمساظث، 
بض الماعاذأ طع الضغان الشاخإ، وتسمض لاظفغث رؤغئ 
أطرغضا وتطعا لصدغئ شطسطغظ واقضافاء طظ جاظئعط 
ضغان  غاطفه  طا  إخقح  ضطفئ  تتمض  طع  المافرج  بثور 
سطغعط،  غساثي  طظ  وتسعغخ  وتطئغإ  وسقج  غععد 
غاخئا  غععد  ضغان  وتتمغ  تئصغ  الاغ  التطعل  وتئظغ 
وطتاق فرض طصثجئ رواعا أجثادظا بثطائعط الجضغئ.
إن المعصش المسطظ والزاعر طظ حغت افزعر لط غثرج سظ 
طثاذئئ المةامع الثولغ لطاثخض ولط غاطرق لطمعصش 
الحرسغ الختغح والعاجإ تةاه أرض إجقطغئ طشاخئئ 
ولغسئ أي أرض بض افرض المئارضئ، شالمعصش الحرسغ 
الختغح عظا عع وجعب تترغك ضض جغعش المسطمغظ 
وخاخئ جغح الضظاظئ لاترغر ضاطض شطسطغظ واصاقع 
ضغان غععد، عثا طا تشاشض سظه ولط غاطرق إلغه حغت 
افزعر وق اإلشااء وق أي طظ سطماء طخر وق تاى أتمث 
سمر عاحط رغط خطئاه الرظاظئ سطى طظئر الةاطع افزعر، 
طغثان  شغ  طازاعرا  وخرج  خثصعا  الئسخ  إن  تاى 

الاترغر تداطظا طع غجة وشطسطغظ شاط اساصاله!
التض  عع  المخري  الرئغج  غائظاه  الثي  المعصش  إن 

حغت افزعر وسطماء طخر وجغحعا
بني العاجإ الحرسغ وخغاظئ التضام لصدغئ شطسطني

ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ــــــــــ

افطرغضغ لصدغئ شطسطغظ وعع تض الثولاغظ، وعثا 
جصعط  تعاخض  "فن  صائق   ٢٤ لفراظج  به  خرح  طا 
اقجاصرار  طخطتئ  شغ  وق  المظطصئ  غثثم  ق  الدتاغا 
واآلطال باظاعاء الصدغئ بتض الثولاغظ"، أي التض الثي 
تائظاه أطرغضا وتسسى إدارة باغثن لقجراع شغ شرضه، 
اقتاقل  ذرد  شغ  لغج  الظزام  غراه  الثي  واقجاصرار 
وتترغر شطسطغظ ولضظ شغ تبئغاه وصعر أعض شطسطغظ 
غسةض  ولط  طسه،  والاساغح  صئعله  سطى  وإجئارعط 
بالعثظئ صئض خدعع أعض شطسطغظ لحروط غععد إق 
غعثد  الثي  الظاس  وتمطمض  الةغعش  تترغك  دسعات 

سروش ضض تضام بقدظا بق اجابظاء.
إلى  جقم  ق  إظه  غصعل  الثي  ظفسه  عع  عثا  باغثن 
العجعد،  شغ  الضغان  بتص  خراتئ  المظطصئ  تسارف  أن 
وضأن عثا ضان المراد طظ إحسال شاغض الخراع ظفسه 
الةغعش  لاترغك  الثسعات  إق  خططعط  غفحض  ولط 
وطا اجاحسروه طظ تمطمض افطئ وصعة غدئاعا الاغ 
وباغثن  تاما،  سمقءعط  شساصاطع  ذروتعا  بطشئ  إذا 
ظفسه الثي وسث ظاظغاعع باةثغث الصئئ التثغثغئ الاغ 
تتمغ ضغان غععد طظ خعارغت المصاوطئ، بط ظرى طظ 
غظازرون طظه وطظ الشرب خغرا وعط ق غدمرون لظا 
ولئقدظا إق ضض حر، غمطآعط التصث سطى اإلجقم وأعطه.

وبغظ  الضغان  عثا  بغظ  لغسئ  التصغصغئ  المسرضئ  إن 
بض  شصط،  شطسطغظ  أعض  تاى  وق  المصاوطئ  شخائض 
بغظ افطئ وبغظ عثا الضغان الشاخإ، شصدغئ شطسطغظ 
لغسئ صدغئ أعض شطسطغظ وتثعط، بض عغ صدغئ ضض 
افطئ وتترغرعا واجإ سطى ضض افطئ وخاخئ جغعحعا 
وبثاخئ جغح طخر وافردن وبقد الترطغظ وجعرغا 
وترضغا، ولغسئ المسرضئ طظ أجض جقم دائط وق دوغطئ 
ق  جططئ  تامطضعا  تراب  تفظات  وق  اقتاقل  ظض  شغ 
تمطك صرار ظفسعا ولط تثعلعا افطئ صئعل أو الافرغط 
شغما عع طظ تصعا وطظ أرضعا المشاخئئ، بض المسرضئ 
طظ أجض سصغثة تعجإ تترغر ضض أرض اإلجقم وتعجإ 
طسطمئ  اطرأة  لظخرة  الةغعش  تطع  الةغعش  تترغك 
واتثة وتترغر حئر طشاخإ طظ أرض اإلجقم، شضغش 
الشرب  شغعا  غاسطط  طشاخئئ  ضطعا  اإلجقم  وأرض 
الضاشر سطى افطئ غصاض طظ غصاض وغسائغح طظ غسائغح 
سطى  ظخئعط  الثغظ  افراذل  عآقء  وبغث  جمع  تتئ 
طظ  جغعش  وبتماغئ  تضاطا  أظفسعط  وأجمعا  بقدظا 
أبظاء افطئ، أرزاصعط وجقتعط طظ صعت افطئ، واجئعط 
الحرسغ تماغئ افطئ والثشاع سظعا وتترغر طصثجاتعا ق 

تماغئ عآقء التضام طشاخئغ جططاظعا.
إن واجإ حغت افزعر وضض الحغعخ والمفاغظ والسطماء 
اآلن عع تعسغئ افطئ وتترغخ جغعحعا لظخرة اإلجقم 
وأعطه ووجعب اصاقع عآقء التضام الثغظ غتعلعن بغظ 
افطئ وبغظ سجعا وغسمطعن شغعا لرساغئ طخالح سثوعا، 
وظخرة الساططغظ المثطخغظ طظ أجض تطئغص اإلجقم 
تاى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه  شغ 
تسغث لفطئ سجتعا وعغئاعا وتعتثعا وتعتث جغعحعا 
وتترضعا لاترغر شطسطغظ وبعرطا وترضساان الحرصغئ 
ضض  شغ  المسادسفغظ  وظخرة  والسراق...،  وضحمغر 
طضان، عثا عع واجئضط غا حغت افزعر أظئ وضض حغعخ 
غعم  اهللا  أطام  سظه  جاسألعن  طا  وعع  طخر  وسطماء 
الصغاطئ، وجاثاخمضط افطئ الاغ خثساط وظئغعا ملسو هيلع هللا ىلص 
ِذيَن آَمُنوْا  ا الَّ َ ُّ

َ
الثي خظاط أطام اهللا غعم الصغاطئ، ﴿َيا أ

نَّ 
َ
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِملَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا أ ِ َوِللرَّ

ّ
ِ اْسَتِجيُبوْا 

 ﴾ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن نَّ
َ
َْرِء َوَقْلِبِھ َوأ

ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب ّ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

سظ  الثبغئئ  ُجِؤض  شصث  تثود  بق  برظاطب  ذضر  وسطى 
اإلجابئ  طظ  شاعرب  التالغ  المحعث  شغ  تفار  دور 
وتطسبط وُضرر سطغه السآال شصال: عع سسضري.. وذطإ 
غضمض.  ولط  عح..  العضع  إن  شصال:  الاعضغح  طظه 
تابسًا  غضعن  أن  سسضري)  (عع  بصعله  غسظغ  وربما 
ولضظ  لطثشاع  وزغرًا  باسائاره  حثخغًا  وله  لتضعطاه 
غئثو  السسضرغئ  المآجسئ  شاعتغث  ذلك.  غغر  العاصع 
وخفاه  بعضسه  تفار  وجعد  طع  طساتغض  حئه  تالغًا 
التالغئ. وغئثو أن تفار باساراشه بالمةطج الرئاجغ 
الةثغث والتضعطئ الةثغثة غرغث أن غتخض سطى طا لط 
غتخض سطغه بالترب، شصث أخئح له وزراء ووضقء شغ 
التضعطئ الةثغثة وطسآولعن آخرون شغ طآجساٍت 
شغ  المامبض  البصغض  السإء  طظ  وتثطص  طثاطفٍئ، 
الحرصغئ،  المظطصئ  شغ  ضاظئ  الاغ  المآصائ  التضعطئ 
التالغئ  التضعطئ  طظ  جثغثة  طضاجإ  سطى  وتتخض 
المغجاظغات  وتسغغض  اإلظفاق  لمسآولغئ  باتمطعا 
ورخث المئالس إلسادة إسمار بظشازي ودرظئ وغغرعا طظ 
المظاذص المادررة جراء الترب الاغ ضان جئئًا شغعا، 
طةطج  تعتغث  وعع  طعط  آخر  طضسإ  له  تتصص  ضما 
غثسمه  دائما  ضان  الثي  خالح  سصغطئ  برئاجئ  الظعاب 

شغ طحروسه وتروبه.
عع  واجاماسه  تعتثه  بسث  الظعاب  طةطج  أخئح  لصث 
وعع  البصئ  طظتعا  الثي  شعع  بالتضعطئ؛  غاتضط  طظ 
لط  الاغ  المغجاظغئ  سطى  المعاشصئ  شغ  غاتضط  الثي 
المالغئ  السظئ  طظ  غئص  ولط  اآلن،  إلى  سطغعا  غعاشص 

إق حععر.
سطى  خالح  سصغطئ  غئصى  أن  لطظزر  قشئ  فطر  وإظه 
رأس عثا المةطج بسث أن اظحص سطغه غالئغئ الظعاب 
خشغرة،  طةمعسئ  طع  أو  وتثه  ذئرق  شغ  وترضعه 
الصاظعظغ  الظخاب  سطى  المظحصعن  الظعاب  وتخض 
وخئراتئ  غثاطج  طثن:  شغ  واجامسعا  لفغطئغئ 
وذرابطج. ولط غساطغسعا سجل سصغطئ خالح وق تاى 
غساطغسعا  ولط  لطمةطج،  الثاخطغئ  القئتئ  تسثغض 
طع  خالح،  سصغطئ  بثل  لطمةطج  آخر  رئغج  اخاغار 
الرئاجغ  بالمةطج  أتى  الثي  الةثغث  اقتفاق  أن 
والتضعطئ الةثغثة غظص سطى ظزام المتاخخئ شغ 
المظاخإ السغادغئ، أي أن رئغج المةطج الرئاجغ 
المظطصئ  طظ  العزراء  ورئغج  الحرصغئ،  المظطصئ  طظ 
الشربغئ، ورئغج طةطج الظعاب المفارض أن غضعن 

طظ المظطصئ الةظعبغئ وعع طا لط غتخض تاى اآلن.
شما عثه الصعة وعثا الظفعذ وعثه الدشعذات الاغ 
أجئرت طةطج الظعاب سطى تعتغث طعصفعط وطظتعط 
الاغ  تطك  أو  الةعئ  عثه  عغ  وطظ  لطتضعطئ،  البصئ 
أرادت أن تئصغ سطى عثغظ الحثخغظ - تفار وسصغطئ 
تعل  واقخاقشات  الةثل  ضض  رغط  طظخئغعما  شغ   -

المظاخإ السغادغئ والحثخغات الةثلغئ؟
سظ  واباسادعط  المسطمغظ  ضسش  أن  ظرى  وعضثا 
وسغعط  وسثم  صعتعط،  طخثر  عع  الثي  دغظعط 
إلرادة  وطسآولغعط  تضاطعط  ضض  وارتعان  بعاصسعط 
الثول  عثه  جسض  الثي  عع  الضئرى  الضاشرة  الثول 
تاقسإ بمخائر الحسعب المسطمئ وتاقسإ ببرواتعا 

وإطضاظغاتعا ضغش تحاء وق تعل وق صعة إق باهللا.

طظ  بضبغر  غّاسط  لغئغا  شغ  السغاجغ  المحعث  زال  ق 
الشمعض والاسصغث، وق زال التثر عع جغث المعصش، 
والمثاوف طظ شحض التطعل السغاجغئ وسعدة الاعتر 

والتروب طظ جثغث.
الاخرغتات  تطك  المحعث  شغ  الاسصغث  عثا  طظ  وزاد 
المظصعش  طتمث  ظةقء  لغئغا  خارجغئ  لعزغرة  افخغرة 
الاغ أتثبئ ضةئ إسقطغئ ضئغرة طتطغا ودولغا وردود 
شسٍض غاضئئ شغ ضبغٍر طظ طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ 
داخض لغئغا، تغث تخش المظصعش بأظعا طعالغئ لتفار 

وتروج لمحروسه وتئرر له تربه سطى ذرابطج.
ورأغظا ضغش أن أتث عثه الاخرغتات الثي صالئ شغه 
العزغرة إظعا جاسمض سطى إخراج الصعات الارضغئ طظ 
بإرجال  شأجرسئ  الارضغئ،  التضعطئ  أزسب  صث  لغئغا، 
وشث إلى ذرابطج رشغع المساعى غدط وزغر الثارجغئ 
المثابرات،  ورئغج  افرضان  ورئغج  الثشاع  ووزغر 
ورأغظا ضغش رضج العشث الارضغ سطى أعمغئ السقصئ بغظ 
وأعمغئ  بغظعما  المسصعدة  اقتفاصغئ  وأعمغئ  الئطثغظ 
الثور الارضغ شغ لغئغا الثي لعقه - ضما صالعا - لما 

تط وصش إذقق الظار ولما اظاعئ الترب.
عثه  بسث  الثبغئئ  التمغث  سئث  العزراء  رئغج  ورأغظا 
غفرط  لظ  وأظه  اقتفاصغئ  بعثه  أحاد  ضغش  الجغارة 
شغعا فظعا تتصص طخالح لغئغا. وشغ صعله عثا ذمأظئ 
تخرغح  سظ  طظه  واساثار  الارضغ  لطعشث  وترضغئ 

وزغرته الاغ غئثو أظعا طفروضئ سطغه.
المظصعش  ظةقء  العزغرة  تخرغتات  خطفغئ  وسطى 
صادة  بسخ  تظادى  الدسغفئ،  التضعطئ  وتخرشات 
لعط  ططاصى  وسصثوا  الشدإ  برضان  لصعات  المتاور 
اقجاثئارات  رئغج  وإصالئ  بإصالاعا  شغه  ذالئعا 
السابص،  الظزام  سطى  والمتسعب  تثغبًا  المسغظ 
وتبئغئ رئغج افرضان الطعاء التثاد، وغغر ذلك طظ 
المطالإ. وغئثو أن بعار شئراغر وصادة برضان الشدإ 
الثغظ تخثوا لسثوان تفار سطى ذرابطج صث حسروا 
وتةاوزتعط  عمحاعط  صث  الةثغثة  التضعطئ  بأن 
أن  وأدرضعا  والاسغغظات،  العزارغئ  الاحضغقت  شغ 
طا  طع  غاظاجإ  لط  التالغ  المحعث  شغ  تدعرعط 
صثطعه طظ جععد وتدتغات شغ الاثطص طظ الظزام 
السابص وشغ الترب افخغرة طع تفار، وأن افطعر شغ 

المحعث التاضر ق تةري ضما غرغثون وغأططعن.
طظ  الثبغئئ  العزراء  رئغج  طظع  المساةثات  وطظ 
الظجول شغ ططار بظغظئ بئظشازي عع ووزراؤه وطظسعط 
طظ سصث اجاماسعط عظاك، وربما ضان جئإ ذلك عع 
وسثم  بالرجمئ،  طصره  شغ  لتفار  الثبغئئ  زغارة  سثم 
أخث اإلذن طظه شغ المةغء إلى بظشازي، وعظاك جئإ 
إلى  بظشازي  جغسغث  بأظه  الثبغئئ  تخرغح  عع  آخر 
اقتاةاجات  طظ  طعجئ  سطغه  أبار  طما  العذظ  تدظ 
غصعل  أن  إلى  بالثبغئئ  ودشع  الحرصغئ،  المظطصئ  شغ 
شغ برظاطب بق تثود سطى الةجغرة، بأن تخرغته ربما 
ضان خطًأ وأظه عع جغسعد إلى تدظ بظشازي، وغئثو 
أن عثا اقساثار صث أرضى غرور تفار شسمح بثعاب 
إلى  الحرصغئ  المظطصئ  وأسغان  طحاغت  طظ  ضئغر  وشث 
بالثعاب  له  ودسعتعط  لطثبغئئ  وزغارتعط  ذرابطج، 

إلى بظشازي طظ جثغث.

ظزرة يف بسخ طساةثات املحعث الطغئغ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث خادقـ 

یجب أال ینجح المتآمرون فی خداع أهل الشام 
کما خدعوا أهل مصر وتونس

فکرة تدویل القدس هی فکرة استعماریۀ أمریکیۀ قدیمۀ
یدعو أردوغان إلحیائها کمعالجۀ لقضیۀ القدس!


