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بصطط: افجااذة روق إبراعغط - بقد الحام

ظحر طعصع (رام اهللا اإلخئاري، الةمسئ، ١٤ جمادى اآلخرة 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٢م) الثئر الاالغ "باخرف": "شعجأ 
لطةغح  تابسئ  وظاصقت  آلغات  بمحاعثة  الصثس  أعض 
افطرغضغ شغ حعارع طثغظئ الصثس، وعغ شغ ذرغصعا 
إلى الةظعب، بعثف المحارضئ شغ المظاورة السسضرغئ 
المحارضئ الدثمئ والاغ جائثأ شغ الرابع طظ آذار/طارس 
المصئض وتسامر لمثة أجئعسغظ. ووخض أضبر طظ ٢٥٠٠ 
ضابط وجظثي طظ أشراد الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ شغ 
أوروبا إلى شطسطغظ المتاطئ، اجاسثادا إلجراء المظاورات 
السسضرغئ الاغ غططص سطغعا "جظغفر ضعبرا" طع الصعات 
الةعغئ لضغان غععد. وغحارك شغ المظاورة ٢٠٠٠ جظثي 
طظ جقح الةع شغ ضغان غععد، وتادمظ طظاورات تغئ، 
أجعجة  سطى  المتاضاة  بطرغصئ  جاةرى  أغطئعا  أن  إق 
التاجإ اآللغ. وضاظئ الصعات افطرغضغئ، ظحرت شغ وصئ 
جابص أظزمئ الثشاع المدادة لطخعارغت شغ جمغع أظتاء 
المظاورات  بثء  صئغض  ١٩٤٨م،  سام  المتاطئ  شطسطغظ 
المظاورات  وتتاضغ  ساطغظ.  ضض  تةرى  الاغ  السسضرغئ 
جغظارغع تظاحر شغه الصعات افطرغضغئ شغ ضغان غععد 
لمساظثة صعات الثشاع الةعي لةغح اقتاقل، وغحظان 
خاروخغ  صخش  لاعثغثات  طاسثدة  جغظارغععات  طسا 
شغ طظاذص طثاطفئ، تادمظ طعاجعئ عةمات الطائرات 
الخاروخغ  والصخش  ذغار  بثون  والطائرات  التربغئ 
الضبغش طظ جئعات طاسثدة والخعارغت المعجعئ بثصئ. 
وتادمظ الاثرغئات اجاثثام أظزمئ الثشاع الخاروخغ 
طصقع  وطظزعطئ  وباترغعت  التثغثغئ  والصئئ  (آرو)، 
داوود وعغ طظزعطئ الثشاع الةعي الخاروخغ لضغان 
غععد الاغ أسطظ جغح اقتاقل تحشغطعا السام الماضغ 
وضغان  أطرغضا  بغظ  ضعبرا"  "جظغفر  طظاورات  أن  غثضر 
غععد، ضاظئ بثأت سام ٢٠٠١، وتةرى عثا السام لطمرة 
الااجسئ، وجاضعن أضئر طظاورة طحارضئ لطضغان طع صغادة 

الصعات افطرغضغئ شغ أوروبا عثا السام".
: إن أتث أجئاب زرع ضغان غععد شغ شطسطغظ 
طاصثطئ  صاسثة  المست  الضغان  عثا  غضعن  أن  عع 
طا  وعثا  افوجط،  الحرق  شغ  اقجاسمارغئ  لطثول 
والمالغ  السغاجغ  دسمعا  خقل  طظ  أطرغضا  تآضثه 
والسسضري لعثا الضغان الطصغط، وضغان غععد غسغ 
شصث  المظطصئ،  شغ  دوره  غثرك  وعع  التصغصئ  عثه 
خرح وزغر الاثطغط والاظسغص اقصاخادي شغ ضغان 
تثغث  شغ  طغرغثور  غسصعب   (١٩٨٢-١٩٨٤) غععد 
له لقذاسئ الاابسئ لطةغح افطرغضغ أظه "لعق وجعد 
لطعقغات  وتطغش  ظفعذ  وطظطصئ  ضصاسثة  (إجرائغض) 
الماتثة قضطرت افخغرة لئظاء سحر تاطقت ذائرات". 
ورغط ذلك شإن أطرغضا وربغئعا ضغان غععد غسطمعن 
افظزمئ  بئصاء  طرععن  الضغان  عثا  وجعد  أن  جغثا 
السمغطئ شغ بقد المسطمغظ صائمئ، وأن عثه افظزمئ 
شغ  غسري  بثأ  الثي  العسغ  ظض  شغ  تارظح  باتئ 
جصعذعا  وأن  وخغاظاعا،  سمالاعا  سطى  المسطمغظ 
أخئح طسألئ وصئ؛ لثلك ُجسض ججء طظ عثه المظاورات 
طتاضاة لسغظارغع ترب طظ سثة جئعات لاترغر افرض 
والشرب  أطرغضا  سطى  الثي  افطر  أن  إق  المئارضئ. 
الضاشر وضغان غععد أن غثرضعه جغثا عع أن جغعش 
المسطمغظ إذا طا تترضئ لاترغر افرض المئارضئ خطش 
خطغفاعا الاصغ الظصغ الثي ُغصاتض طظ ورائه وُغاصى 
به، شطظ غساطغسعا ولع اجامسعا سطى صطإ أحصى رجض 
طظعط أن غظصثوا ضغان غععد أو أن غطغطعا شغ سمره، 
وجغثخض  وجرغًسا  طثوًغا  جصعذه  غضعن  جعف  بض 
الفاروق  دخطه  ضما  افصخى  المسةث  المسطمعن 

طعططغظ طضئرغظ وجغطعروظه طظ رجج غععد.

آخر  سظعط  شظجع  التضام،  تراطإ  شدح  لصث  المسطمعن:  أغعا 
ورصئ تعت تسار سعراتعط بسضعتعط سطى طصعلاه السعداء... 
شضغش غئصى لعآقء جططان سطى بقد المسطمغظ؟! شطااترك 
دون  تالعا  إن  بافصثام  الروغئدات  تطك  وتثوس  الةغعش 
ودون  المئارضئ،  لفرض  المتاطغظ  أسثائعا  لصاال  تترضعا 
لثلك  الثاسمئ  الثول  تطك  طع  الفسطغئ  الترب  تالئ  اتثاذ 
عآقء  غسصطعا  أن  وجغعحعط  بالمسطمغظ  وتري  الضغان... 
التضام وغصغمعا دولئ اإلجقم: الثقشئ الراحثة، وطظ بط ق 
تةرؤ أضئر الثول الضاشرة المساسمرة سطى أن تطأ حغؤًا طظ 
أرض المسطمغظ أو أن تمسعط بحغء طظ جعء... ظاعغك سظ 

ضغان غععد المست الثغظ ضربئ سطغعط الثلئ والمسضظئ 
وَن﴾. ْدبَاَر ُعمَّ َال ُفْنرَصُ
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افغام  تضعن  أن  وتسالى  تئارك  اهللا  تضمئ  صدئ 
والسظعن دوقً بغظ الظاس، وأن ق تثطَّث أطٌئ طظ افطط، 
ضما صدئ جظاه جئتاظه أن غضعن الاثاشع بغظ الظاس 
إلى غعم الصغاطئ. شاسطَع أطئ وتظعجم أطئ، تسعد شؤئ 

طظ الئحر شغ ِتصئئ طظ الجطظ وُتشطإ أخرى.
التّص  جاظإ  شغ  أطا  والثول،  افطط  جاظإ  شغ  ذلك 
والثسعة إلى اهللا، شإن جظاه تئارك شغ سقه صدئ أن ق 
بّث لطتص الثي طظ سظثه طظ رجال غتمطعظه وغثسعن له، 
غسّطصعن طخائرعط بثاك التص شغخئتعن والتص ججءًا ق 
غاةجأ، غثودون سظه وغظحروظه بغظ الثطص، تاسادل شغ 
عثا المغجان أرواُتعط طع عثا التص بض إن التص الثي 

غتمطعظه شغ طغجان سصغثتعط غجغث وغرجح.
صطعب  شغ  لاصع  ظصغئ،  خاشغًئ  السصغثة  عثه  وَخَطاظا 
وجّغث  الظاس  خغُر  تمطعا  ضما  تتمطعا  تصغئ،  ظصغئ 
الئحر طتمث ، وتمطعا وذاد سظعا ختابُاُه الضرام 
وطظ تئسعط بإتسان، بثلعا ضض غاٍل وظفغٍج وصّثطعا 
دغظًا  اهللا  دغظ  لغةسطعا  وافوقد  وافطعال  افرواح 
إلى  افرض  أصخى  طظ  والثاظغ  الصاخغ  به  غسمع 

أصخاعا، دغظا غثغظعن به لطثالص العاتث الثّغان.
وختاباه    اهللا  ظئغ  بسث  وسصعد  جظعات  َطرَّت 
وتابسغعط، وتشغر تال المسطمغظ بسثعط طظ سّج إلى 
ذل، وطظ خثارة لفطط وصغادة لعا إلى تئسغئ واظصغاد 
إق  عثطعا  ضان  وطا  الثقشئ...  دولئ  عثطئ  أن  بسث 
بسث أن ضاد لعا حرار الثطص، ظخئعا المضائث والفثاخ 
لغئسثوعا سظ طرضج الخثارة والصغادة، وأساظعط طظ 
أساظعط طمظ خاظعا اهللا ورجعله وخاظعا المآطظغظ، إلى 
الثقشئ.  دولئ  اظاعاء  شغه  أسطظعا  غعم  إلى  وخطعا  أن 
عغ:  ضما  المسطمغظ  تال  بصاء  ضمان  سطى  وسمطعا 
سطى  ووضسعا  ضبغرة،  ِطَجق  إلى  الثقشئ  دولئ  شمجصعا 
رأس ضض ِطْجَصٍئ طظعا تاضما غثغظ لعط بالطاسئ والعقء 
طا أسطى الشرب ضماظئ أضئر شغ طظع أو طتاولئ طظع 

سعدة دولئ الثقشئ أو وجعد الساططغظ لعا.
شةر  بجوغ  بسث  وأغااُطعط  الشرُب  اظاعةه  طما  وضان 
والضراطئ  السجة  إسادة  سطى  الساطض  الاترغر  تجب 
الاساغط  طظ  بتخار  سطغه  أذئص  أن  لطمسطمغظ، 
اقساصال  طظ  وتمقت  بتمقت  طختعبا  اإلسقطغ 
تجب  طظ  أظه  سطمعا  طظ  لضض  والاسثغإ  والصمع 

الاترغر أو غآغثعط أو غسغظعط بصعل أو رأي...
وق ظّثسغ أن الشرب الضاشر وسمقءه شغ بقد المسطمغظ 
غتاربعن  عط  بض  الاترغر،  تجب  أبظاء  إق  غتاربعن  ق 
وغدربعن بغث طظ تثغث وظار ضضَّ طظ سطمعا أظه غثسع 
إلى دغظ اهللا بتص طظ صرغإ أو بسغث، غتاربعظعط ولع 
بالحئعئ خعشا طظعط وطما غثسعن إلغه، غمف صطعبعط 
التصث والةجع والثعف طظ سعدة دغظ اهللا ططّئصا شغ 
افرض ضما ضان شغ سعث طظ ظصاثي بعط وبثولاعط: 

الثقشئ الراحثة افولى وخطفائعا الراحثغظ.
وتمدغ افغام والسظعن، وغحاء اهللا تئارك شغ سقه 
شغ  الضئغر  بالاشطشض  الاترغر  تجب  دسعة  تئثأ  أن 
أوجاط المسطمغظ وبغظ طثاطش ذئصاتعط وشؤاتعط، 
سطى  الثقشئ  دساة  بأخعات  أجمع  السالط  وُغفاجأ 
تاى  وطشاربعا  افرض  طحارق  شغ  الظئعة  طظعاج 
إظعط رَأْوُعط وجمسععط غثسعن لعا شغ صطإ السالط 

الشربغ شظجل سطغعط افطر ضخاسصئ طظ السماء!!
الساططغظ  اهللا،  دغظ  سطى  الشغعرغظ  عاطات  شارتفسئ 
بتجب  طامبطغظ  ظئغه،  جظئ  وتطئغص  حرغساه  لظخرة 
ظصغ تصغ شضان بغظ افطئ ضالظةمئ الساذسئ شغ ضئث 
أطرائه  صطَإ  وشطر  اهللا،  حرع  تدِغغُع  عاَلُه  السماء، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

صئض  طظ  الحرصغئ  الشعذئ  لعا  تاسرض  حرجئ  تمطئ 
جغاجئ  شغعا  تائع  وأسعاظه،  الحام  ذاغغئ  طرتجصئ 
وبضاشئ  حغء  لضض  تثطغر  طظ  المتروصئ  افرض 
بسخ  سطى  السغطرة  خقلعا  طظ  اجاطاع  افجطتئ؛ 
الظزام  صئض  طظ  ضبغش  جعي  غطاء  تتئ  المظاذص 
الروجغ، الثي طرد سطى الصاض والاثطغر باعاذآ طظ 
المةامع الثولغ بمةطج أطظه وعغؤئ أطمه الماتثة 
أن  دشسه  طما  الفخائض،  صغادات  طظ  تثاذل  ووجط 
غعغض شغ دطاء المسطمغظ صاًق وتحرغثًا؛ وخاخئ بسث 
ظةاته شغ تثطغر تطإ وطا اخططح سطغه بمظاذص حرق 
سطغعما،  والسغطرة  الحرصغ  إدلإ  رغش  شغ  السضئ 
بعضعح  غرى  المأجاوي  المحعث  إلى  الظاظر  ولسض 
التال الثي وخطئ إلغه بعرة الحام سمعطا والسغاجئ 
المائسئ لقجعاز سطغعا، تغث غسمث الشرب الضاشر سطى 
اتئاع جغاجئ تةجئئ البعرة إلى أججاء طظفخطئ بسدعا 
سظ بسخ؛ والصداء سطى ضض ججء طظعا سطى تثة؛ بسث 
أن ضئض الفخائض بربط صغاداتعا برجاقته طظ تضام 
الصثر؛  السغاجغ  المال  ذرغص  سظ  المسطمغظ  بقد 
وظساطغع  بغظعط،  شغما  شخائطغ  باصااال  وأحشطعط 
أن ظصعل إن طا غةري شغ الشعذئ الحرصغئ عع سغظ 
طا جرى شغ باصغ المظاذص؛ جغظارغع واتث طاضرر؛ طع 

اخاقف شغ أجماء المظاذص وأجماء شخائطعا شصط.
طااخمئ  ضعظعا  طظ  الحرصغئ  الشعذئ  أعمغئ  وتأتغ 
لطساخمئ دطحص جشراشغًا، طما غةسطعا تحضض طخثر 
الظزام  لرأس  ولعجساغ  وأطظغ  سسضري  تعثغث 
المةرم؛ شغ تال تعشر الصرار الثاتغ الظابع سظ اإلرادة 
المساصطئ لصغادات الفخائض، إق أن عثه الصغادات آبرت 
الاجام أواطر داسمغعا شطط تترك جاضظًا رغط اطاقضعا 

سطى  افجطتئ الصادرة  عثه  والسااد،  لفجطتئ والسثة 
ضرب ضاشئ المظحآت التغعغئ شغ الساخمئ دطحص، إق 
أن عثه افجطتئ بصغئ شغ طساعدساتعا ولط تساثثم 
رأس  ضرب  شغ  وق  الشعذئ؛  سظ  التخار  شك  شغ 
شخائطغ  اصااال  شغ  اجاثثاطعا  ضان  وإظما  الظزام، 
الظزاطغئ؛  الةغعش  غرار  سطى  سسضرغئ  واجاسراضات 
لئسط السغطرة والظفعذ سطى طظاذص طعثدة بالفظاء 
شغ  أخعاتعا؛  طخغر  لاطصى  المظاجإ  العصئ  تظازر 
الاغ  الضاربغئ  لطظاائب  التصغصغ  الئسث  غرجط  طحعث 
ترتإ سطغعا اقرتئاط بالثول الثاسمئ؛ وجضعت أعض 
المعت  أحضال  غثوصعن  جسطعط  طما  سطغه؛  الحام 
شق  واظاماءاتعط،  تعجعاتعط  بضاشئ  الثل  وطرارة 
وسسضري؛  طثظغ  بغظ  وق  وشخغض؛  شخغض  بغظ  شرق 
وق بغظ خشغر وضئغر؛ وق بغظ رجض واطرأة؛ وق بغظ 
طةازر  واتث؛  والمخغر  سام  شالئقء  تغادي،  أو  طظتاز 
وتحغئ وتعةغر طمظعب؛ وإذقل لمظ أخر سطى الئصاء 
شغ أرضه، وضض عثا غةري تتئ جمع السالط وبخره؛ 
دون أن غترك جاضظا جعى ذر الرطاد شغ السغعن شغ 

طئادرة عظا أو عظاك إلدخال صطغض غثاء أو دواء...
ظسط إن طا جرى فعض الحام سمعطا وطا غةري فعطظا 
سار  وخمئ  عع  الثخعص  وجه  سطى  الشعذئ  شغ 
غثسغ  جئغظ طظ  وسطى  جمساء؛  اإلظساظغئ  جئغظ  سطى 
تصعق اإلظسان وعع طظعا براء؛ وسطى جئغظ طظ غثسغ 
باتعا  افطظ لطسالط وعع طخثر الرسإ، وعآقء جمغساً 
طضحعشغظ لضض ذي سغظغظ، وباظئ التصغصئ واظضحش 
شق  طسطط،  لضض  سثاؤعط  وظعر  ادساءاتعط،  ضثب 
غرتةى طظعط أي سمض غعصش عثه المساظاة، وطا تال 
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المسلمين  جيوش  تحركت  ما  إذا 
خلف خليفتها فلن ينقذ يهود منها 

مناوراتها وال  أمريكا  ال 

الئسبغ  الظزام  سخابات  ترتضئعا  الاغ  الفزائع  ضعء  شغ 
المةرم شغ صطإ الشعذئ، غططص الصسط الظسائغ شغ المضاإ 
 ٠٧ الةمسئ،  غعم  طظث  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ المعاشص ٢٣ حئاط/شئراغر ٢٠١٨م، 
تمطئ سئر اإلظارظئ بسظعان "طظ غثود سظ أذفال الشعذئ؟"، 
شغ  الصعة  وأعض  سام  بعجه  اإلجقطغئ  افطئ  قجاظعاض 
جغعش المسطمغظ بعجه خاص أن ُغصغمعا سطى وجه السرسئ 
درع  وتثعا  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
المسطمغظ التخغظ وعغ وتثعا الاغ تثود سظ المآطظغظ 

وعغ وتثعا الاغ جادع تثا لعثا الةتغط المساسر شغ الحام وذبح وصمع المسطمغظ شغ أظتاء السالط.

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير/ القسم النسائي
حملة "من يذود عن أطفال الغوطة؟!"

طةازر الشعذئ 
وخمئ سار سطى جئني اإلظساظغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 
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أن  غمضظ  شق  أطرغضغ،  جظثي   ٢٨٥٠٠ شغعا  وغرابط 
تاخرف طظ دون إغساز أطرغضغ، فظعا إذا تخرشئ أي 
تخرف طظ دون إذظعا والاظسغص طسعا غثالش ذلك 
وطثططاتعا.  افطرغضغئ  السغاجئ  وغربك  وضسعا 
افلساب  إلى  الحمالغئ  ضعرغا  دسعة  خطعة  شاضعن 
وتةاوبئ  السغاجغئ،  افلساب  أجض  طظ  افولمئغئ 
طسعا فظعا ترغث "طعاخطئ الظعب الاخالتغ". وذلك 
الظعب  عثا  ترغث  الاغ  الخغظ  جغاجئ  غسارض  ق 

أخق، فن الاعتر شغ المظطصئ غساعثشعا.
الاترغر  تجب  بغّظعا  المثى  بسغثة  تسابات  وفطرغضا 
شغ ضااب "طفاعغط جغاجغئ"، وعغ تعتغث الضعرغاغظ 
سظثطا  تخض  ضما  الخغظ  تسادي  صعة  طظعما  لاحضض 
وتثت شغاظام الةظعبغئ الاابسئ لعا طع شغاظام الحمالغئ 
طظعما  شاحضطئ  الخغظ  سطى  طتسعبئ  ضاظئ  الاغ 
شغاظام الاغ أخئتئ تسادي الخغظ. لثلك أظحأت شغ 
ضعرغا الةظعبغئ وزارة العتثة بغظ الضعرغاغظ وسمطئ 
سمال  لاحشض  بغظعما  خظاسغئ  طظطصئ  إغةاد  سطى 
الحمالغئ  ضعرغا  تسافج  أطرغضا  وجائصى  الحمالغئ. 
سطى  وتسمض  تثودعا  سطى  والمظاورات  بالاعثغثات 
تعتغر افوضاع شغ طتاولئ لةسطعا تثدع وتصئض بما 

ترغثه طظ تعار وجقم تسإ حروذعا.
باعثغثات  افخرى  عغ  ترد  الحمالغئ  ضعرغا  ولضظ 
طثاطفئ وبإجراء تةارب سطى الخعارغت بسغثة المثى، 
وآخر تعثغث لعا جاء غعم ٢٠١٨/٣/٣ ردا سطى المظاورات 
بصعلعا  ظغسان  حعر  شغ  جظعغا  أطرغضا  تةرغعا  الاغ 
"جاعاجه أطرغضا وشصا لما تراه أجطعبا طظاجئا ضإجراء 
شغ  المخالتئ  بةععد  تدر  الاثرغئات  وأن  طداد.. 

ضعرغا  أطرغضا  تسافج  وعضثا  الضعرغئ".  الةجغرة  حئه 
الحمالغئ ضض سام بالمظاورات بالصرب طظ تثودعا.

الصرغئئ  أعثاشعا  تتصغص  سطى  تسمض  وعغ  وأطرغضا 
والئسغثة، ترغث ضمان ظفعذعا والتغطعلئ دون عغمظئ 
الخغظ سطى المظطصئ وتجغث الدشعط سطغعا لاسثغض 
تةري  إذ  الخغظ،  لتساب  المائض  الاةاري  طغجاظعا 
خغظغ  وشث  بغظ  اجاماسات  و٢٠١٨/٣/٤   ٢ غعطغ  بغظ 
برئاجئ لغع خه ضئغر طساحاري الرئغج الخغظغ طع 
المسآولغظ  ضئار  طظ  وغغره  افطرغضغ  الثجاظئ  وزغر 
باجط  الماتثبئ  صالئ  تغث  افطرغضغظ شغ واحظطظ 
الئغئ افبغخ غعم ٢٠١٨/٣/٣: "أبثغظا صطصظا إزاء السةج 
افطرغضغئ  لطحرضات  بالمبض  المساططئ  وسثم  الاةاري 
وصداغا طرتئطئ بظصض الاضظعلعجغا وسعائص أطام ترغئ 
طظ  طثاوف  وجط  وذلك  الخغظغئ".  السعق  دخعل 
اظثقع ترب تةارغئ بغظ الئطثغظ بسث إسقن رئغسعا 
سطى  جمرضغئ  رجعم  "شرض   ٢٠١٨/٣/١ غعم  تراطإ 
عئعط  إلى  أدى  طما  وافلعطظغعم"  الخطإ  واردات 
افوروبغ  اقتتاد  غعثد  أن  وإلى  افجعط  جعق 
غعم  أسطظئ  الخغظ  ولضظ  طدادة،  خطعات  باتثاذ 
ترغث  وق  تمائغئ  إجراءات  تاثث  "لظ  أظعا   ٢٠١٨/٣/٤
بسث  وذلك  خالتعا،  شغ  لغج  شثلك  تةارغئ"  تربا 
الاةارغئ  التروب  "إن   ٢٠١٨/٣/٢ غعم  تراطإ  صعل 
غسعض ضسئعا". شأطرغضا تسسر الترب الاةارغئ بةاظإ 
الحمالغئ  لضعرغا  والاعثغثات  لقجافجازات  تسسغرعا 

لضسإ ترب الظفعذ والاةارة ضث الخغظ.
إن أطرغضا دولئ اجاسمارغئ طاشطرجئ تمث غثعا اآلبمئ 
الحر  طتعر  شعغ  ضغان،  ضض  وتعثد  إظسان  ضض  سطى 
تثور تعله ضض الحرور، والخغظ حر أغدا، ولضظعا أسةج 
طظ أطرغضا، وق غأتغ طظعا خغر وق طظ أوروبا وروجغا 
الطاغظ ق تثاطفان سظ افولاغظ. شضطعا تةطإ المآجغ 
العجاوس  ظاشث  الرأجمالغ  الحر  طئثأ  بسئإ  لطسالط 
الحغطاظغئ. شق غظصث السالط طظ عثه الحرور إق اإلجقم 
الثغر الثي غتّرم اقجاسمار واجاشقل الحسعب وجرصئ 
برواتعا وتضثغسعا شغ جغعب زطرة طظ افبرغاء، وعثا 
ق غاأتى إق بعجعد دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الةمسئ، ٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٢٣م) خئرا جاء شغه "باخرف": 
"ظفئ إغران، الثمغج، أن غضعن وجعدعا شغ جعرغا لمعاجعئ ضغان غععد، طآضثة أظعا طعجعدة شغ جعرغا 
لمتاربئ (اإلرعاب) شصط. ورشخ سراصةغ الاأضغث، أن إغران عغ طظ أرجطئ ذائرة بثون ذغار إلى المةال الةعي 

لفطسطغظ المتاطئ طظ جعرغا، شغ وصئ جابص طظ عثا الحعر، وصال إن الطائرة تابسئ لطةغح السعري".
: إن جقح إغران وشغطصعا المسمى "بفغطص الصثس" زورا وبعااظا لغج طعجعا ظتع ضغان غععد، ق طظ 
جعرغا وق طظ غغرعا طظ الئقد، وعثا الضقم لغج تتطغق أو طةرد تثمغظات، بض عع تصغصئ داطشئ أصرتعا 
العصائع سطى افرض، صئض أن غظطص بعا لسان ظائإ وزغر خارجغاعا سئاس سراصةغ. وإن ُتةئئ عثه التصغصئ سظ 
بسخ المسطمغظ لادطغض أو سثم تثبر أو بسخ طظ إتسان الزظ بتضام إغران، شثوظعط السراق وأششاظساان 
والغمظ، طظ ذا الثي جاسث وغساسث أطرغضا باتاقلعا وتسجغج ظفعذعا عظاك؛ ألغسئ إغران؟ ولثلك ظصعل: عض 
غةعز لصادة ترضات المصاوطئ خاخئ اإلجقطغئ طظعا شغ شطسطغظ أن غسطظعا اظتغازعط لعثا الظزام الثائظ 
الماآطر سطى المسطمغظ، وأن غصئطعا طظه افطعال السغاجغئ الصثرة؟! أق إن إغفال عثه التعادث والاخرغتات أو 
إغماض السغظ سظعا، ق غشغر طظ تصغصئ تضام إغران حغًؤا، شعط ضشغرعط طظ تضام المسطمغظ سربا وسةما صث 

اظتازوا لفسطاط الضفر والظفاق، شطغظزر صادة الترضات اإلجقطغئ إلى أي شسطاط جغظتازون.

وجعئ ضغط غع جعظس حصغصئ الجسغط الضعري الحمالغ 
لفلساب  بقدعا  وشث  ترأجئ  الاغ  أون  جعظس  ضغط 
الضعري  لطرئغج  دسعة  وجعئ  الحاعغئ،  افولمئغئ 
وضالئ  وظصطئ  غاظس.  بغعظس  لجغارة  جاي  طعن  الةظعبغ 
افظئاء الضعرغئ الحمالغئ غعم ٢٠١٨/٢/١٣ سظ الجسغط ضغط 
أظه تطصى تصرغرا طظ حصغصاه، وصعله "المعط طعاخطئ 
المجاج الاخالتغ والتعار الثي جاء ظاغةئ إلرادة صعغئ 
طحارضئ بغظ الضعرغاغظ وتطعغره إلى ظاغةئ طمغجة..، 
وصث سّئر سظ رضاه واطاظاظه لطةاظإ الضعري الةظعبغ...".

طع  الحمالغ  الضعري  العشث  بغظ  لصاء  رتإ  وصث 
شأسطظئ  ألشغ.  ولضظه  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  بظج 
غعم  ظعغرت  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ 
تحاظس  لئغعظس  بظج  طاغك  زغارة  "خقل   ٢٠١٨/٢/٢٠
عظاك  ضاظئ  افولمئغئ،  افلساب  اشاااح  بمظاجئئ 
إطضاظغئ لطصاء صخغر طع صادة العشث الضعري الحمالغ، 
ضان ظائإ الرئغج طساسثا قغاظام عثه الفرخئ طظ 
أجض الاحثغث سطى ضرورة تثطغ ضعرغا الحمالغئ سظ 
الئالغساغئ  لطخعارغت  المحروسغظ  غغر  برظاطةغعا 
طظ  طسآولعن  صرر  افخغرة  الطتزئ  وشغ  والظعوغئ.. 
ضعرغا الحمالغئ سثم المدغ صثطا شغ الطصاء.. ظأجش 

لسثم اغاظاطعط عثه الفرخئ".
صئض  بظج  تخرغتات  عع  اإللشاء  جئإ  أن  وغزعر 
لتصعق  الحمالغئ  ضعرغا  اظاعاضات  تعل  اقجاماع 
جثغثة  سصعبات  لفرض  أطرغضا  واجاسثاد  اإلظسان 
سطغعا بسئإ برظاطةعا الظعوي والخاروخغ. وغزعر 
طعصع  طظ  الحمالغغظ  الضعرغغظ  طفاوضئ  ترغث  أظعا 
ولجغادة  السام  الرأي  أطام  ضسفا  تزعر  لؤق  الصعي 

لصائعط  شغ  راغئئ  أظعا  سطما  سطغعط،  الدشعط 
ظائإ  لمتاولئ  الثاسغ  شما  وإق  والاخالح!  لطافاعط 
رئغسعا اقجاماع طسعط والاأجش سطى سثم لصائعط! 
صعات  أطام   ٢٠١٨/٢/٧ غعم  بظج  صعل  والثلغض 
"أطرغضا  بالغابان  غعضعتا  صاسثة  شغ  الةابمئ  بقده 
وصئ  أي  طظ  أضبر  وجظسمض  لطسقم  دائما  جاسسى 
وعع  ذلك  صال  أشدض..."  طساصئض  أجض  طظ  طدى 
غاأعإ لطثعاب إلى ضعرغا الةظعبغئ شغ طتاولئ لطصاء 
اشاااح  تدعر  غطاء  تتئ  الحمالغئ  ضعرغا  طسآولغ 
الاغ  تحاظس  بغعظس  شغ  الحاعغئ  افولمئغئ  افلساب 

تئسث ظتع ٨٠ ضطط سظ التثود طع ضعرغا الحمالغئ.
طظث  أطرغضا  تساثثطعا  الحمالغئ  ضعرغا  طسألئ  إن 
الثرع  وظخإ  صعاعا  لتحث  الخغظ  ضث  بسغث  أطث 
الخاروخغ "باد" تعلعا، وتطعغصعا بالثول المثاطفئ 
ضالغابان  والخغث  الئترغئ  والتثود  الةجر  سطى  طسعا 
الئرغئ  التثود  وضثلك  وطالغجغا  وشغاظام  والفطئغظ 
سطى  العغمظئ  طظ  الخغظ  لمظع  وذلك  العظث؛  طع 

طظطصاعا شغ بتري الخغظ الةظعبغ والحرصغ.
الظعوي  السقح  الحمالغئ  ضعرغا  ططضئ  سظثطا  ولضظ 
التال  تشغر  شصث  المثى  بسغثة  الئالغساغئ  والخعارغت 
ظعسا طا، شأخئح بمبابئ اجافجاز طظ صئض دولئ خشغرة 
السالط،  أطام  بعغئاعا  واجاثفاف  فطرغضا  وتتثٍّ 
غعثدعا  شخار  اتاعائه،  أو  ظجسه  سطى  تسمض  شأخثت 
عغ وتطفاءعا شغ الغابان وضعرغا الةظعبغئ شغ العصئ 
المظطصئ  شغ  ظفعذعا  لجغادة  ذرغسئ  تاثثه  الثي 
لمةابعئ الخغظ. وصث تئظئ اجاراتغةئ سام ٢٠١٢ سطى 

ظصض ٦٠٪ طظ صعتعا الئترغئ ظتع عثه المظطصئ.
أجطعب  اتثث  التضط  جثة  إلى  تراطإ  خسعد  وطع 
ضعرغا  سطى  بالصداء  والاعثغث  بالترب  الاطعغح 
الحمالغئ. ولضظه غغر جاد تالغا بسئإ المثاذرة، وإظما 
ضالمبض  الخغظ  وسطى  سطغعا  الدشعذات  لجغادة  عع 
شالمساعثف  جارة".  غا  واجمسغ  أسظغ  "إغاك  الصائض 
الاغ  السسضرغئ  صعتعا  لاظاطغ  الخغظ  عع  الرئغج 
تسائر سظخر تعثغث فطرغضا بةاظإ صعتعا اقصاخادغئ 

ضباظغ اصاخاد شغ السالط بسث أطرغضا.
افطرغضغ  الظفعذ  تتئ  واصسئ  الةظعبغئ  ضعرغا  إن 

افداء الدسغش لعزراء تضعطئ العشاق العذظغ.
لطصعات  افسطى  الصائث  الثولئ،  رئغج  صام  افبظاء  وشغ 
المسطتئ سمر الئحغر، بإصالئ رئغج عغؤئ افرضان، وإتالئ 
بسخ الدئاط شغ الةغح إلى الاصاسث، وترصغئ آخرغظ، 
الثي  الاشغغر  خعرة  تضامض  تاى  العزراء  تشغغر  وتئصى 
غاتثبعن سظه. ولضظ العاضح أن عثه الاشغغرات لطعجعه، 
دون التثغث سظ تشغغر السغاجات، وافجج الاغ تصعم 
سطغعا الثولئ، عغ ظعع طظ ذر الرطاد شغ السغعن، وعغ 
تسضغظ لظ غسامر طفسعله ذعغقً، فن الصدغئ لغسئ 
شغ افحثاص، وإظما شغ المظعب الثي تثار به الثولئ، 
وشغ الظزام الرأجمالغ الةحع والماعتح الثي تسغر 
سطى ضقلاه التضعطئ، وغضفغ عظا أن ظثضر بأن ضض عثه 
المخائإ جئئعا روحائ خظثوق الظصث الثولغ الثي ق 
غعمه غغر ضمان الفعائث الربعغئ الاغ غأخثعا أجغاده 
طظ دطاء الشقبى، وسرق المستعصغظ طظ أبظاء عثا الئطث 
الثي تئاه اهللا بثغرات ظاعرة وباذظئ، لع اجاشطئ شغ 
غثاء  جطئ  تصاً  السعدان  لخار  وأعطعا  الئقد  طخطتئ 
السالط، ولغج حسارات جعشاء، شإن دغعن السعدان الاغ 
شاصئ الثمسغظ ططغار دوقر، عغ شغ افجاس ق تاةاوز 
السحرة ططغارات، تط دشسعا سحرات المرات لخظادغص الربا 
الثولغئ، الاغ تساظجف بروات الئقد، وق تارك لعط تاى 
الفاات، شادطر الثولئ لمجغث طظ الصروض، واقساماد 
سطى المضعس الترام، والدرائإ، وجغعب الظاس، لطخرف 
سطى جغعش المساعزرغظ والثجاعرغغظ، وغغرعط طظ 
تاحغئ التضام. بط إن العثف أغداً طظ عثه الاشغغرات، 
عع بصاء الئحغر شغ التضط، شضض الرجال الثغظ أتى بعط، 
غسائرون طظ أخطص الرجال له، وأن الثغظ تط إبسادعط، 
طحضعك شغ وقئعط الاام لسمر الئحغر، وبثلك غضعن 
الئحغر صث اخطاد سخفعرغظ بتةر الاسثغقت افخغرة 
عثه، شأوجث تسضغظاً طآصااً لفزطئ، وحشض الظاس بالاشغغر 
الحضطغ، بط أتى بمظ غطمؤظ إلغعط شغ المرتطئ المصئطئ.

إن الاشغغر المططعب عع تشغغر افجاس الثي تصعم سطغه 
الثولئ، طظ المئثأ الرأجمالغ الثغمصراذغ، شغ التضط 
السزغط،  اإلجــقم  أجاس  إلى  واقصاخاد،  والسغاجئ 
السالمغظ،  رب  طظ  أتضام  عع  الثي  الصعغط،  وطئثئه 
شاصعم الثولئ سطى أجاس (ق إله إق اهللا طتمث رجعل 
  اهللا)، شغئاغع رجض سطى أجاس ضااب اهللا وجظئ رجعله
لغضعن خطغفئ لطمسطمغظ، وأطغرًا لطمآطظغظ، غتسظ رساغئ 
الثي عع  وغدع الربا  وغصطع دابر الضاشرغظ،  الحؤعن، 
ترب سطى اهللا رب السالمغظ وسطى رجعله افطغظ، وغثغر 
اقصاخاد بأتضام اإلجقم السادلئ، الاغ أظجلعا الططغش 
الثئغر، شاسعد التغاة آطظئ ططمؤظئ، شغ ظض خقشئ راحثة 
تضاطًا  وظصعم  خالصظا،  سظا  غرضى  الظئعة،  طظعاج  سطى 
والحسعب،  افطط  سطى  الحعادة  بعاجإ  وطتضعطغظ، 
بتمض اإلجقم السزغط وأتضاطه إلى السالمغظ... عثا عع 
 الطرغص، وق ذرغص غغره لطثروج طظ افزطات والضعارث

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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طع بثاغئ السام ٢٠١٨، بثأت افزطئ اقصاخادغئ تمسك 
بثظاق افوضاع السغؤئ أخقً شغ السعدان؛ والاغ جسطئ 
السمطئ المتطغئ تخض فدظى طساعى لعا طصابض الثوقر، 
غساوي  العاتث  الثوقر  أخئح  تغث  افخرى،  والسمقت 
أضبر طظ أربسغظ جظغعاً، وضاظئ الضاربئ شغ المغجاظغئ الاغ 
وضساعا التضعطئ لعثا السام، إذ اسامثت اسامادًا ضطغًا 
والئاصغ   ،٪٦٣ تفعق  بظسئئ  والةمارك  الدرائإ  سطى 
دغعن ربعغئ، وراشص ذلك زغادة جسر الثوقر الةمرضغ 
طظ ٦,٩ جظغه، إلى ١٨ جظغعاً لطثوقر العاتث، ضما سمطئ 
لطاةار،  وترضاه  الصمح،  سظ  الثسط  رشع  سطى  التضعطئ 
جراطا،  ضغطع  خمسغظ  جسئ  الثصغص  جعال  جسر  شارتفع 
طظ ١٦٤ جظغعاً إلى ٤٥٠ جظغعاً، شخارت صطسئ الثئج 
العاتثة، تئاع بةظغه، وعغ صطسئ ق تحئع ِصطاً ظاعغك سظ 
إحئاسعا إلظسان، أدى ضض ذلك إلى ارتفاع جظعظغ لضض 
السطع والثثطات، شاداسش جسر ضض حغء إلى الدسش أو 
البقبئ أضساف، شخار خاتإ ضض خظسئ، وخاتإ ضض 
طعظئ غرشع السسر لغصابض عثا الشقء الفاتح، شاظسضج 
ضض ذلك سطى افغطئغئ السزمى طظ الظاس، شثرج بسدعط 
سطى افوضاع اقصاخادغئ المجرغئ،  إلى الحارع، طتاةاً 

شضان ظخغئعط الدرب واقساصال والسةظ...
عثه  لمصابطئ  سرجاء  بمسالةات  التضعطئ  صاطئ  بط 
سصثعا،  واظفراط  الثولئ،  باظعغار  تظثر  الاغ  التالئ 
شمظسئ الظاس أطعالعط الاغ شغ المخارف إق بمصثار، 
شغ خطعة غغر طعشصئ صخثت طظعا تةفغش السغعلئ، 
بالثوقر،  أطعالعط  غثخرون  خاروا  الظاس  أن  بثاسغ 
ططغارات  ذئسئ  أظعا  بظفسعا،  الثولئ  ضحفئ  أن  بسث 
الةظغعات بق طصابض إظااجغ، وضثاعا شغ السعق، طما 
أوجث عثا الاثظغ المرغع لصغمئ السمطئ المتطغئ. ولضظ 
رغط طا صاطئ به، وتصعم به التضعطئ طظ طسالةات، ق 
تمج جثور افزطئ، شإن افوضاع طا زالئ شغ جعئعا، 
شغ  افجسار  تجل  ولط  افجعأ،  إلى  إق  التال،  غاشغر  لط 
سطغائعا، شطةأت التضعطئ، شغ طتاولئ طظعا قطاخاص 
ظصمئ الحارع، لطتثغث سظ الفساد والمفسثغظ، وطظ 
جمععط بالصطط السمان الثغظ لط تفخح سظعط طظ 
التثغث  بثأ  بط  غسمطعن؟  وطاذا  السمان،  عآقء  عط 
سظ الاشغغر، ولضظه تشغغر لطعجعه شصط، ولغج تشغغرًا 
لطسغاجات، شضان أول عثه الاشغغرات عع اإلذاتئ بمثغر 
وإسادة  المعلى،  سطا  طتمث  والمثابرات  افطظ  جعاز 
خقح صعش، الثي ضان طثغرًا لطةعاز صئض تسع جظغظ، 
بط صام عع بسث عثا الاسغغظ بإتالئ طةمعسئ طظ ضئاط 
افطظ والمثابرات طظ طظاخئعط، بط قتصاعط اإلحاسات 
شغ طعاصع الاعاخض (العاتساب والفغج بعك وغغرعا)، 
طظ  وغغرعا  والسضر  بالثوقر  غااجرون  ضاظعا  بأظعط 
السطع. بط ضان الاشغغر الباظغ بإصالئ ظائإ رئغج تجب 
الةمععرغئ  رئغج  طساسث  التاضط،  العذظغ  المآتمر 
إبراعغط طتمعد، واإلتغان بفغخض إبراعغط طضاظه، وبثأ 
التثغث سظ ضرب الفساد والمفسثغظ، بط التثغث سظ 
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يهود  كيان  ضد  ليس موجًها  سالح إيران 
المسلمين! صدور  إلى  وإنما 
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صال  إلغه،  إق  اهللا  أطر  طظ  العروب  طظ  طفر  وق  اهللا، 
ِّ لَُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمبنٌِي  َوَال 

ِ ِ إ وا إىَِل ابَّ تسالى: ﴿َفِفرُّ
ِّ لَُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمبنٌِي﴾ شاهللا 

ِ ِ إِلًَها آََخَر إ َْعلُوا َمَع ابَّ
َ

جت
جئتاظه وتسالى أطرظا بأن ظخئس تغاتظا ضطعا بخئشئ 
اإلجقم شق غخح أن ظسطغ اهللا الخقة والخغام والتب 
والجضاة وظسطغ الشرب الضاشر ظزام التضط واقصاخاد 
والسصعبات واقجاماع والسغاجئ الثارجغئ والاسطغط ﴿

 ِ ٌ َو َ ِ إ َماءِ  ِي يِف السَّ َّ تِلَْك إًِذا قِْسَمٌة ِضزيَى﴾، ﴿َوُهَو ا
...﴾، وسظثطا غثرك المسطمعن سمعطاً وأعض  ٌ َ ِ ْرِض إ

َ ْ
األ

عثه التصغصئ غاظجل سطغعط ظخر اهللا  الحام خخعخاً 
وجه  شغ  تصش  أن  طةامسئ  الضفر  صعى  تساطغع  ولظ 
ُ بَِكاٍف َقْبَدهُ َوخُيَوِّفُونََك  لَيَْس ابَّ

َ
 ظاخرعا، ﴿أ

ُ
صعٍة اهللا

ُ ِمْن َهاٍد﴾، وبظاء  َ ُ َفَما  ِيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن يُْضلِِل ابَّ َّ بِا
ببعابئ  غامسضعا  أن  الحام  أعض  سطى  وجإ  سطغه 
بعرتعط الاغ عغ أتضام حرسغئ؛ شغسمطعا تتئ صغادة 
بضاشئ  الظزام  إجصاط  سطى  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ 
رطعزه، والاترر طظ دول الضفر وإظعاء ظفعذعا، وإصاطئ 

 الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

الضاشر؛  الشرب  تال  طظ  بأشدض  المسطمغظ  تضام 
رصاب  سطى  طسططعن  لعط  سمقء  عط  التضام  شعآقء 
طسطط،  ضض  صاض  شغ  الفسطغئ  افداة  وعط  المسطمغظ؛ 
طظ  افظزمئ  عثه  خطع  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  شعجإ 
لغاسظى  جغعحعا؛  سطى  السغطرة  واجاسادة  جثورعا؛ 
والصاض  والسئعدغئ  الزطط  طظ  ظفسعا  إظصاذ  لعا 
طاضرر  ظمعذج  الحام  فعض  غتخض  شما  واقضطعاد، 
لما تخض لئقد المسطمغظ وطا جغتخض قتصا، شالترب 
سطى اإلجقم والمسطمغظ لظ تظاعغ شغ أرض الحام؛ 
ولظ تصش سظثعا، صال تسالى: ﴿َوَال يَزَالُوَن ُفَقاتِلُونَُكْم 
َّ يَُردُّوُكْم َقْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا...﴾ شالترب بغظ  َح
التص والئاذض طسامرة تاى صغام الساسئ؛ وق غمضظ 
لطئاذض أن غاساغح طع التص شغ أي زطان أو طضان، صال 
َّ تَتَّبَِع  َُهوُد َوَال اجََّصاَرى َح ْ َ َقْنَك ا تسالى: ﴿َولَْن تَْر
ْهوَاَءُهْم 

َ
ِ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى ابَّ

ٍّ َوَال  ِ ِمْن َو  ِ ِي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابَّ َّ َنْعَد ا
أطرعط؛  غساثرضعا  أن  الحام  فعض  بث  وق  نَِصرٍي﴾، 
اهللا  بتئض  باقساخام  إق  لعط  خقص  ق  أن  وغثرضعا 
الماغظ، شق جئغض إلى الظخر إق بالسسغ لظغض رضعان 

تامئ: طةازر الشعذئ وخمئ سار سطى جئغظ اإلظساظغئ

تامئ ضطمئ السثد: الاشّعل سطى الثسعة والساططغظ لقجقم طظ إرعاخات الظخر

وأعطه  الضفُر  وزاد  اهللا،  بأتضام  اقجاعاظُئ  وحئابه 
عاضا  المسطمغظ  أسراض  أخئتئ  بأن  ذاك  سطى 
ذمسا  وبقدعط  طظععبا،  جطئا  وأطعالعط  طعاعضا، 
المسطمغظ  تضام  ضّض  أخئح  أن  سطغعا  وزاد  طسطعبا، 
بق اجابظاء سعظا لطضاشر سطى المسطمغظ بسث أن ضاظعا 

دطى تترضعط أخابع طظ غضغث لفطئ والثغظ!!
واتثة،  صعس  سظ  طسعط  وعآقء  الشرب  شرطاظا 
شصاطعا واجائاتعا وحّردوا وأعاظعا ضّض ساطض خادق 
وصاتطعا  ولطمآطظغظ،  ولثغظه  ولرجعله  هللا  طثطص 
ضّض طظ ضان وقؤه هللا ولرجعله، وعادظعا وخالتعا 

وصّربعا ضض طظ ضان وقؤه لططاغعت والضفر...
شضان الصرار العاضح الثي ق غثاطش سطغه ساصقن: أن 
الترب الغعم عغ ترُب سصائث وترُب خطغإ ضث اإلجقم 

والمسطمغظ، طظسا لسعدة دغظ اهللا تاضماً وصائثًا.
شارتفسئ وتغرة المقتصات والماابسات واقساصاقت والصاض 
والاظضغض بأبظاء تجب الاترغر شغ ُجّض بقد المسطمغظ، 
وشغ بقد الشرب تغث اقساصاقت والمقتصات طظ جعئ، 
أو  المظزمات  قئتئ  سطى  ووضسه  التجب  سمض  وتزر 
الترضات (اإلرعابغئ) طظ جعئ باظغئ، شسمسظا طا تخض 
شغ ألماظغا وبرغطاظغا والثظمارك وغغرعا طظ بقد الشرب..
شغ  الضفرغئ  وافظزمئ  الفةعر  لتضام  اإلغساز  وضان 
سالمظا اإلجقطغ باقساصال والمقتصئ والمطاردة لطتجب 
وأشراده ولمظ غصعل برأغه أو غآغث طا غثعإ إلغه التجب. 
الصئعر  إلى  وُتمطئ  بحئابه،  ضبغرة  جةعن  شاطافت 
الضبغُر طظ أجساد أبظائه الطاعرة، وضاظئ المةازر، شاطك 
ولغئغا،  والسراق  وافردن  جعرغا  وصئطعا  أوزبغضساان 
شخار المراصإ أغظما ظزر وتمسظ غرى الصاض والاظضغض 
شغ الثساة إلى اهللا سطى تص وبخر وبخغرة، غرى أشراد 
تجب الاترغر طساعثشغظ ططاردغظ طصمعسغظ... وشغ 
َغعط شغ ازدغاد ضئغر  العصئ ذاته شإن ظحاذعط وتتثِّ

وشغ تتث سزغط غتثوعط وسُث رّب صثغر.
إن التمطئ المسسعرة السظغفئ الاغ غعاجععا تجب الاترغر 
ووخش  واباقءات  وجةظ  وتسثغإ  صاض  طظ  وأبظاؤه 
الفضري)  بعخفه (المجّود  له  وطقتصئ  تارة  بـ(اإلرعاب) 
لطةماسات الاغ غخفعظعا بـ(اإلرعابغئ) تارة أخرى عغ 
أضئر طآحر سطى طا آلئ إلغه التال شغ السظعات الماضغئ. 
شصث أخئح خطر تجب الاترغر شغ سغعن الشرب وأسعاظه 
وزباظغاه ق غمضظ تةاعُطه بتال طظ افتعال، وعثا المّث 
العائض شغ حاى بصاع افرض ق غمضظ أن ُغشِفُطعه أو 
غاةاعطعه والاساغط اإلسقطغ المختعب بتمقت الصاض 

واقساصاقت السرغئ غغر المسطظئ لط َتُسْث تةثي ظفسا.

شئاتئ المسادلئ واضتئ جطغئ:
تجب الاترغر الثي ترجثئ جثوُره وارتفسئ أغخاظه 
ششّطئ طساتاٍت عائطًئ طظ افرض والسصعل والصطعب 

طظ جعئ،
وطظ الةعئ افخرى: تضالإ لطضبغر الضبغر طظ دول السالط 
الشربغ تساوظه افظزمئ العضغسئ شغ السالط اإلجقطغ 
والاصاغض  الصمع  أجالغإ  وبأساى  طاداشرة  بةععد 
وجائطعط  بضض  غدئعط  جام  غخئعن  والاحرغث، 
شغ  الاترغر  تجب  اظاحار  وغعصفعا  وغمظسعا  لغصمسعا 
العصئ الثي أضتى افطر واضتا بأظعط شحطعا شغ التّث 
طظ اظاحاره واتادان المسطمغظ له لغسمطعا طسه لرشع 

راغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا.
الثي  الساجج  خغار  غغَر  ِخغار  طظ  أطاطعط  غةثون  شق 
السةظ  والاثطغر،  الصعة  جقح  أجطتاه:  آخر  غساثثم 
والاسثغإ... وضطعا طآحرات جطغئ سطى شحطعط شغ وصش 

عثا الجتش العائض لتجب الاترغر شغ بقد المسطمغظ.
ق غثفى سطى ساصض أن طا غعاجه به الشرُب وطسه ضض 
افظزمئ شغ بقد المسطمغظ تجَب الاترغر والساططغظ 
التغاة  واجاؤظاف  افرض  شغ  اهللا  حرع  لاتضغط 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 
افظزمئ،  تطك  ظعاغئ  بثاغئ  عع  إظما  الظئعة  طظعاج 

وبثاغئ الظخر المآزر بإذن السجغج الةئار.
سطى  غزعر  لط  السقم،  سطغه  إبراعغط  جغثظا  شثاك 
صعطه ولط تضظ له ولثسعته الشطئئ إق بسث أن جعجوا 

له ظارا وألَصْعه شغعا.
َطِطِضه  بثغظ  وضفر  ربا  باهللا  آطظ  الثي  الفاى  وذاك 
أن  بسث  إق  له  الظاس  واتِّئاع  ظخره  ضان  شما  وصعطه 
أطر المطك أن ُغرطى بسعط وُغصال: باجط رّب الشقم... 
الشقم  وشاز  المطك  شثسر  الساتر  سطى  شاظصطإ الستر 
بظخر ربه تاى وإن طات، شإن الظخر ق ُغحّثص لعثا 

أو ذاك طظ الئحر، إظما الظخر ظخر المئثأ والمساصث.
وذاك خغر الثطص طتمث خطعات ربغ وجقطه سطغه، ساظى 
طا ساظى طظ صرغح وعط شغ أساى خعر سثاوتعط له 
ولمظ آطظ به، طا اظاخرت دسعته وق غطئئ ضطمُاه إق 
بسث أن ُأدطغئ صثطاه الحرغفاان، وألصغ سطغه طا ألصغ 
طظ الصاذورات والظةاجات، وبسث أن رأى بسدا طمظ آطظ 
به ُغساطعن جعء السثاب طظ صرغح، غسثبعن وُغصاطعن 

وعط شغ أجمض خعر البئات والخئر واقتاساب.
آَمنَّا  َفُقولُوا  ن 

َ
أ ُكوا  ُفرْتَ ن 

َ
أ اجَّاُس  َحِسَب 

َ
﴿أ تسالى:  صال 

ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َفلََيْعلََمنَّ  َّ َوُهْم َال ُفْفَتُنوَن  َولََقْد َفَتنَّا ا
  ﴾َْعلََمنَّ الْاَكِذننَِي َ ِيَن َصَدقُوا َو َّ ُ ا ابَّ

ظزًرا لما غاسرض له أعطظا شغ الشعذئ الحرصغئ طظ صخش 
وصاض وتثطغر، وشغ ظض تآطر المةامع الثولغ وطآجساته 
وخمئ تضام المسطمغظ وتعاذؤعط، ظزمئ ضاطئ العسغ 
شغ طئاٍن طثاطفئ طظ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ وشغ 
لطشعذئ  ظخرة  وصفئ  الصثس  وجاطسئ  الثطغض  جاطسئ 
الحرصغئ. تغث رشسئ ضاطئ العسغ خقل العصفات، قشاات 
وغاشطات ضاإ سطغعا سئارات تداطظغئ طع الشعذئ طبض 
"طظ أعض شطسطغظ إلى أعطظا شغ غعذئ الحام، ظئرأ إلى 

اهللا طظ ضض طظ آذاضط وتآطر سطغضط" و"غا أعض الشعذئ رغط التثود والصغعد والطعاغغئ ظتظ طظضط وطسضط 
ودطظا دطضط". ورشسئ قشاات تظثد باعاذآ المةامع الثولغ وتآطره سطى الشعذئ. وقشاات أخرى تساظخر جغعش 
المسطمغظ. ضما ألصئ ضاطئ العسغ شغ المسةث الاابع لةاطسئ الصثس ضطمئ ذّضرت المخطغظ بظثالئ تضام المسطمغظ 
الثغظ أرجطعا ذائراتعط إلذفاء ترائص غععد بغظما أتةمعا سظ ظخرة الحام، وطاسائطئ سظ ذائرات ساخفئ التجم 
وجغح أردوغان الثي غصخش شغ سفرغظ وباصغ جغعش المسطمغظ، تساءلئ أغظ ضض تطك الةغعش طظ ظخرة 
الشعذئ. ودسئ شغ الضطمئ إلى السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، باسائارعا طثطخئ لطمسطمغظ طظ 

جمغع طخائئعط وطظعا أعطظا شغ الشعذئ. داسغئ لعط بالخئر والبئات والامضغظ.

كتلة الوعي في جامعات بوليتكنك والخليل والقدس 
تنظم وقفة نصرة للغوطة

المآتمر، ولطسئإ ظفسه تةظإ الحغت راحث الشظعحغ 
زسغط ترضئ الظعدئ ذضر شطسطغظ شغ طسرض ضطماه 
وبصداغاعا،  وإجقطغئ  سربغئ  بئطثان  شغعا  ظعه  الاغ 
شغ خطعة تئطعرت شغما بسث شغ حضض طعاصش وأشسال 
الاطئغع  لاةرغط  بالاخثي  طساعى  أسطى  شغ  تةطئ 
طع ضغان غععد، واجاصر الائرغر خاخئ شغما سئر سظه 
سطى  تعار  شغ  السرغخ  سطغ  الترضئ  رئغج  ظائإ 
وعغ  خسئئ  ظروف  شغ  الئقد  بأن  الحروق  جرغثة 

ضسغفئ والاةرغط جغجغث شغ اظعغارعا.
طظ عظا ظثرك إلى أغظ تاةه بعخطئ ترضئ الظعدئ، شعغ 
صث صطسئ خطاعا طع اإلجقم السغاجغ، ولط تاترك ضث 
صرار السئسغ شغ طسألئ المساواة شغ المغراث أو السماح 
صاظعن  وسارضئ  بضاشر،  الجواج  طظ  المسطمئ  لطمرأة 
تةرغط الاطئغع طع ضغان غععد، بض وتشازل عثا الضغان 
الئطثغئ  اقظاثابات  شغ  تعظج  غععد  بارحغح  المست 
وربما الاحرغسغئ شغ وصئ قتص. وبالمصابض تصثم ظفسعا 

لطشرب ضتجب طثظغ تثابغ وضاطمغث ططغع له.
إن الصئعل بعثه السغاجئ عع دون أدظى حك تروغب 
لقخطفاف شغ ذابعر افطط الثاضسئ لطعغمظئ الشربغئ 
عغمظئ  تسجز  الاغ  الةرائط  أسزط  طظ  جرغمئ  وعغ 
إلغه  آلئ  طا  إلى  ظزرة  وإن  بقدظا.  سطى  الضفر  دول 
البعرة شغ تعظج بسث ٧ جظعات طظ اظطقصعا غآضث 
أن رعظ الاشغغر باإلرادة الشربغئ أو سطى افصض برضاه 

غسغث الئقد بسث البعرة إلى طا ضاظئ سطغه صئطعا.
لثلك شإظظا ظعغإ بإخعاظظا المثطخغظ شغ صعاسث ترضئ 
الظعدئ الثغظ حارضعظا الظدال والسةعن والاسثغإ 
والمظاشغ زطظ بعرصغئئ وبظ سطغ أن غربأوا بأظفسعط 
العقك،  طعارد  جغعردعط  الثي  الطرغص  عثا  سظ 
اإلجقم،  سظ  والثود  الثسعة  تمض  إن  لعط  وظصعل 
أسزط  طظ  عع  التغاة  طسارك  إلى  إلسادته  والسمض 
لطرجعع  ظثسععط  شإظظا  عثا  وسطى  اإلجقم،  واجئات 
غثرجعا  تاى  الختغتئ  اإلجقطغئ  المرجسغئ  إلى 
رحثعط  إلى  غسعدوا  أن  ظثسععط  الشربغ،  الفت  طظ 
﴿َولَن  تسالى:  بصعله  وظثضرعط  ربعط،  حرع  باتضغط 
تَْرَضٰى َعنَك الَْيُهوُد َوَال الّنََصاَرٰى َحّتَٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل 
ْهَواَءُهم َنْعَد الَِّذي 

َ
ِ ُهَو الُْهَدٰى َولَئِِن اّيََبْعَت أ إِّنَ ُهَدى اّبَ

ٍّ َوَال نَِصيٍر﴾. ِ ِ ِمن َو َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اّبَ
ضما ظثسععط أن غطافعا تعل تجب الاترغر وعع التجب 
اإلجقطغ السالمغ العتغث الثي لط غاشغر طظث ظحأته 
ولط غاظازل سظ بعابئ اإلجقم ولط غرشع حسارا غغر 
الختغح  الطرغص  شغ  غسغر  والثي  اإلجقم  حسارات 
المعخض إلى اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ 
خقل  وطظ   ، افسزط  الرجعل  طظعاج  سطى  الراحثة 
سثم الصئعل بأي حضض طظ افحضال بالتطعل الةجئغئ 
الحرسغئ  بافتضام  الاثرج  غترم  حرسغ  طظططص  طظ 
تتئ أي ظرف طظ الزروف، والثي بصغ غتمض الظعب 
تصغ  السقطئ  الحغت  غث  سطى  تأجج  أن  طظث  ظفسه 
طظ  ضشغره  غظجلص  ولط  اهللا  رتمه  الظئعاظغ  الثغظ 
التطعل  بمساظصع  اإلجقطغئ  والةماسات  افتجاب 
والمةالج  الئرلماظات  دعالغج  شغ  والثخعل  الةجئغئ 
التضط  أظزمئ  شغ  الثخعل  بط  وطظ  الاحرغسغئ 
إِْن  ﴿الَِّذيَن  تسالى:  صال  شغعا.  والمحارضئ  السطماظغئ 
َمُروا 

َ
وَأ َكاَة  الَزّ َوآتَُوا  َالَة  الَصّ َقاُموا 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
األ فِي  َنّاُهْم  َمَكّ

 ﴾ُِمور
ُ ْ
ِ َعاقَِبُة األ بِالَْمْعُروِف َوَغَهْوا َعِن الُْمْنَكِر َوِبَّ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

سماد  الظعدئ  لترضئ  السغاجى  المضاإ  سدع  ضحش 
الاعظسغ،  "الةرغثة"  لمعصع  تخرغح  شغ  الثمغري 
ترحغح  جغاط  أظه  الماضغ،  حئاط/شئراغر  اقبظغظ، ١٩ 
الاعظسغ الغععدي، جغمعن جقطئ، سطى رأس إتثى 
التئغإ  المصئعر  طسصض  المظساغر  وقغئ  شغ  صعائمعا 
بعرصغئئ، وذلك شغ اقظاثابات الئطثغئ المجطع إجراؤعا 
شغ ٦ أغار/طاغع الصادم. وأضاف الثمغري أن عثا الارحغح 
غسائر أطرا سادغا شغ الترضئ باسائار أظعا "تجب وذظغ 
طظفاح سطى ضض الاعظسغغظ"، طحغرا إلى أن "الثجاعر 
غفاح المةال لطاعظسغغظ طعما ضاظئ دغاظاعط". ضما لط 
غسائسث أن تصثم الظعدئ سطى ترحغح غععد آخرغظ شغ 

المتطات اقظاثابغئ المصئطئ خاخئ طظعا الاحرغسغئ.
وصث حّضطئ عثه الثطعة طفاجأة شغ العجط السغاجغ 
والحسئغ الاعظسغ، شغ تغظ اجاصئطاه الةالغئ الغععدغئ 
شغ تعظج بارتغاح ضئغر. تغث ظصض اإلسقطغ الاعظسغ 
صعله:  بغرغج،  جاضعب  الغععدي  سظ  بالدغاشغ  طظثر 
"ضظئ طسارضا شغ افول لضظ تئغظ اآلن أن عثا التجب 
(الظعدئ) طمضظ أن ظمر طسه قضاساب تصظا الضاطض شغ 
المعاذظئ". وشغ تعار خاص طع الةجغرة ظئ أضث المرحح 
الظعدئ  ترضئ  بمثظغئ  اصاظاسه  أن  جقطئ  جغمعن 
وشخطعا ظحاذعا السغاجغ سظ الثسعي؛ حةسه لطصئعل 

بفضرة اقظدمام إلى صائماعا اقظاثابغئ.
ترضئ  اساراض  طع  الثطعة  عثه  تجاطظئ  وصث 
تةرغط  صاظعن  سطى  طساعى  أسطى  وسطى  الظعدئ، 
الاطئغع طع ضغان غععد، الثي صثطه بطئ طظ الظعاب 

لطمخادصئ سطغه طظ ذرف طةطج الظعاب.
وطع أن ترضئ الظعدئ تخظش سطى أظعا ترضئ إجقطغئ 
إق أظه ق غمضظ شعط عثه الثطعات سطى أظعا تظثرج 
الترضئ  سطغه  درجئ  الثي  المعازظات  شصه  إذار  شغ 
فتضام  الخرغتئ  طثالفاتعا  تئرغر  شغ  تأجغسعا  طظث 
بحضض  الترضئ  سظه  تثطئ  صث  الامحغ  شعثا  اإلجقم، 
رجمغ شغ طآتمرعا الساحر، سظثطا صال زسغمعا الحغت 
راحث الشظعحغ "ظثرج طظ اإلجقم السغاجغ لظثخض شغ 
الثغمصراذغئ الُمْسطمئ. ظتظ طسطمعن دغمصراذغعن وق 
ظسّرف أظفسظا بأظظا (ججء طظ) اإلجقم السغاجغ". أي صطع 

الخطئ طع ضض طا غمئ لقجقم شغ التغاة السغاجغئ.
وبما أن الةالغئ الغععدغئ شغ تعظج ق تاةاوز افلش 
ظسمئ وغارضج طسزمعا شغ ججغرة جربئ، شإن ترحغح 
جقطئ ق غمضظ أن غضعن طظ أجض اجاصطاب غععد 

أو صاسثتعط الحسئغئ غغر المعجعدة أخق.
شغ  تعظسغ  لغععدي  الظعدئ  ترحغح  أن  غسظغ  طا 
شغ  إحراضعط  سطى  وسجطعا  الئطثغئ  اقظاثابات 
إلى  رجالئ  إق  لغج  الصادطئ  الظغابغئ  اقظاثابات 
لعا  تراءى  بسثطا  الشرب،  رضا  سطى  لطتخعل  الثارج 
أن القسإ الثولغ عع الماتضط شغ الساتئ الثاخطغئ، 
وطظ  الثارج  طظ  طفروض  السغاجغ  المحعث  وأن 
سطى  التخعل  طظ  له  بث  شق  لطتضط  غخض  أن  أراد 
الرضا الشربغ، وطا الاصاء الحغثغظ بالمسؤعل الضئغر 
 ،٢٠١٤ اظاثابات  صئغض  بغظعما  لغفخض  بارغج  شغ 
ضمظ  ظسغحه  الثي  السغاجغ  المحعث  ولغرجط 
طسرتغئ الاعاشصات وضمظ سظخر المسرتغئ افعط: 

تغاة دغمصراذغئ تسثدغئ، إق دلغض سطى ذلك.
 ٢٠١٦ جظئ  الساحر  المآتمر  طثرجات  ضاظئ  وذئسا 
سعّي سظ السغاجغ طعجعئ بحضض أجاجغ  بفخض الثَّ
جغفرزه  طا  سطى  طرضجا  ضان  الثي  الثولغ،  لقسإ 

ترضئ الظعدئ واقظجقصات الثطرية
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ الثضاعر افجسث السةغطغ*ـ 

ظحر طعصع (التغاة الطظثظغئ، السئئ، ١٥ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٣م) خئرا جاء شغه: "ظثد الضرططغظ 
الغعم السئئ بامثغث السصعبات افطرغضغئ سطى روجغا، واخفا إغاعا بـ«غغر الصاظعظغئ والمآذغئ»، بسث إسقن 
الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ سظ أجطتئ صادرة سطى تثطغ افظزمئ المدادة لطخعارغت افطرغضغئ. وظصطئ 
وضالئ «إظارشاضج» الروجغئ سظ الظاذص باجط الضرططغظ دغماري بغسضعف صعله «لط ظضظ غعطا طترضغ عثه 
السصعبات. ظسائرعا غغر صاظعظغئ وطآذغئ، لغج شصط بالظسئئ لحسئغ الئطثغظ، إظما لطسالط بأجره». وشرضئ 
العقغات الماتثة سصعبات اصاخادغئ سطى روجغا بسث ضّط حئه ججغرة الصرم افوضراظغئ السام ٢٠١٤، واظثقع 
الظجاع بغظ صعات ضغغش واقظفخالغغظ المعالغظ لروجغا شغ حرق أوضراظغا. وتط تمثغث عثه السصعبات أطج 
لسام إضاشغ، بمعجإ أطر طظ الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ. وغأتغ اإلسقن سظ الصرار، غثاة خطاب حثغث 
افظزمئ  تثطغ  سطى  صادرة  تصعر»  جثغثة «ق  أجطتئ  سظ  خقله  أسطظ  الئرلمان،  أطام  بعتغظ  ألصاه  الطعةئ 
المدادة لطخعارغت افطرغضغئ. وسطى رغط تأضغث بعتغظ أظه «ق غعثد أتثا»، إق أن خطابه أبار طثاوف طظ 
جئاق تسطح جثغث بغظ الصعتغظ السزمغغظ، شغ ظض سقصاتعما الماعترة بسئإ الثقشات المسامرة شغ حأن 

جعرغا وأوضراظغا، والاعط باثخض روجغا شغ اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ السام ٢٠١٦.
: "إظه طظ الشئاء السغاجغ أن غزظ بعتغظ أظه بخفصاه اإلجراطغئ الصثرة طع أطرغضا شغ جعرغا 
جغظال تزعة أطرغضغئ برشع السصعبات سظه، بض جائصى تثود الخفصئ طتخعرة شغ جعرغا بسئإ خثطئ 
روجغا لمخالح أطرغضا ولغج بالدرورة أن تاةاوز ذلك إلى صداغا أخرى؛ ذلك أن الثول الصائمئ سطى 
المئثأ الرأجمالغ لغج لثغعا صغط إق المظفسئ، واجاشقل اآلخرغظ، ولثلك شإن الثول الرأجمالغئ افصعى 
الرأجمالغئ  تائظى  الاغ  الضئرى  الثول  وأطا  افضسش...  الرأجمالغئ  الثول  سطى  لطعغمظئ  العجع  تئثل 
شائصى العغمظئ شغعا لطثولئ الصعغئ، واتفاصعا طع الثول افخرى الاغ طظ المئثأ ظفسه غضعن لثثطاعا 
وغتصص  أطرغضا  غثثم  السغاجغ  غئائه  سطى  بصغ  طا  بعتغظ  جغئصى  ولثلك  لعا"،  ظثًا  لاضعن  ولغج 
طخالتعا شغ جعرغا، وغصعم بالثور الصثر الثي وضطاه به عظاك، ولظ غظاله طظ أطرغضا إق طجغثا طظ 
الخشار واإلذقل، وجغثرج شغ ظعاغئ المطاف بثفغ تظغظ ق غطعي سطى حغء. شالطعط اضرب الزالمغظ 

بالزالمغظ وأخرج سئادك المثطخغظ طظ بغظعط جالمغظ.

أمريكا تمدد العقوبات على روسيا لعام آخر 
رغم خدمة األخيرة لها في سوريا



افربساء ١٩ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٧ آذار/طارس ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٧٢

ظحر طعصع (الصثس السربغ، الثمغج ١٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/١م) الثئر الاالغ: "صال الرئغج 
الروجغ شقدغمغر بعتغظ الثمغج، إن السمطغئ الروجغئ الةارغئ شغ جعرغا تزعر زغادة صثرات بقده الثشاسغئ. 

وأضاف بعتغظ طثاذئاً الظعاب الروس إن السالط غسرف اآلن أجماء ضض أجطتاظا الرئغسغئ بسث سمطغئ جعرغا".
: عضثا غائّةح بعتغظ المةرم بةرائمه الاغ اصارشعا بتص أعض جعرغا، وأظه اجاثثم شغ ارتضابعا 
المسطمغظ  أرواح  باتئ  وعضثا  الّثشاسّغئ".  بقده  "صثرات  لطسالط  غزعر  ضغ  افجطتئ  طظ  طاسّثدة  أظعاسًا 
رخغخئ لغةّرب أسثاؤعط شغ إزعاصعا أجطتاعط ولغساسرضعا سدقتعط شغ ظحر الّثطار والثراب شغ بقد 
المسطمغظ، وشغ جفك دطائعط الجضغئ. لصث أضتئ جعرغا طسرتا غافّظظ شغه جغح روجغا الخطغئغئ شغ 
الثعظئ  بعا  وغثر  أسثاؤعا  طظعا  تمّضظ  الاغ  اإلجقطغئ،  لفّطئ  خارخ  تتّث  شغ  التربّغئ  طظاةاتعط  سرض 
والةئظاء طظ أبظائعا، وترضععا شرغسئ لظزام سالمّغ عمةغ طاعّتح ق غرصإ شغ أذفالعا وق شغ ظسائعا 
وّحغعخعا إقّ وق ذّطئ. إن طا غاسرض له أعض جعرغا ساطئ وأعض الشعذئ الحرصغئ خاخئ عثه افغام طظ 
طةازر ق غثفى سطى أتث، وإن خمئ السالط أطام عثه المةازر خار طألعشا، إق أن عثه افّطئ الاغ صائثعا 
طتّمث  لغسئ ساصرا وطظ رتمعا جغثرج إن حاء اهللا طظ غظخر عثا الّثغظ، وغحفغ خثور أعض الّحام 
والاغ  اهللا،  بإذن  صرغئا  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  ساّطئ  والمسطمغظ 

ن يَُكوَن َقِريًبا﴾.
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع جاصاّص طظ المساسمرغظ والثعظئ والمةرطغظ ﴿َويَُقولُوَن َم

 ١٤ الةمسئ،  (افظاضعل،  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٢م) "صال رئغج طالغ، 
إبراعغط أبع بضر ضغاا، طساء الةمسئ، إن ظزغره الارضغ 
رجإ ذغإ أردوغان، غعلغ أعمغئ ضئغرة لاظمغئ الئطثان 
اإلجقطغئ ورشع طساعى رشاعغاعا. جاء ذلك شغ طآتمر 
ختفغ طحارك، شغ باطاضع، ساخمئ طالغ، سصإ طراجط 
تعصغع سثد طظ اقتفاصغات بغظ الئطثغظ. وشغ إحارة إلى 
ضان  اإلجقطغ  السالط  إن  المالغ  الرئغج  صال  أردوغان، 

بتاجئ لـ"صائث غةعر بخعته، وغئرز دوره الصغادي، وعثا الخعت بات ُغسمع جغًثا، وظتظ ظصش إلى جاظئه". وأحاد 
ضغاا بجغارة الرئغج الارضغ إلى بقده، وباعصغع الةاظئغظ، شغ إذارعا، سثًدا طظ اقتفاصغات. ضما رتإ باعامام أظصرة 
باقجابمار شغ طةال الطاصئ شغ طالغ. وطساء الغعم، اخااط أردوغان، طظ طالغ، جعلئ إشرغصغئ، اجامرت خمسئ أغام، 

حمطئ الةجائر وطعرغااظغا والسظشال، ضمظ جععده لاسجغج الاساون بغظ بقده والصارة السمراء.
: طةثًدا غسجف أردوغان سطى العتر الساذفغ لطمسطمغظ، شغجور أشرغصغا بتةئ السسغ لاظمغئ بقد 
المسطمغظ، إق أن العثف التصغصغ طظ زغارته عع بسط ظفعذ أطرغضا عظاك سظ ذرغص إبرام اقتفاصغات 
اقصاخادغئ وغغرعا. شسغاجئ أردوغان خاخئ الثارجغئ، لفجش عغ صائمئ سطى أجاس تتصغص طخالح أطرغضا، 
وعع لع ضان تًصا غعاط بمخالح المسطمغظ وتظمغئ بقدعط شعثه جعرغا ق غفخطه سظعا إق تثود وعمغئ 
وعغ أصرب سطغه طظ إشرغصغا، ولضظ بعرة الحام الضاحفئ صث شدتئ أسثاء افطئ وطظاشصغعا وسطى رأجعط 
أردوغان الثي تآطر سطى بعرة الحام لابئغئ ظزام اإلجرام سمغض أطرغضا وخثع المصاتطغظ سظ ذرغص ربط 
الصادة المظافسغظ بالمال السغاجغ الصثر الثي أدى إلى تةمغث الةئعات وشاح طسارك إجراطغئ ضارغئ بغظ 
الفخائض، غروح ضتغاعا ضض غعم طسطمعن بسئإ عآقء الصادة الثغظ غطمتعن لطظفعذ الحثخغ، وطظ 
ورائعط رؤوس الحغاذغظ المحرسظغظ والمرصسغظ فسمالعط الصثرة. عثا طا شسطه أردوغان بالمسطمغظ 

وعثه تصغصاه الُمّرة الاغ أوجساعط، ظسأل اهللا أن غضش حره سظ المسطمغظ أجمسغظ.

حئاب  طظ  ابظغظ  سظ  باإلشراج  الئاضسااظغ  الظزام  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  ذالإ 
التجب صام بططةغئ الظزام باخاطاشعما صئض خمسئ أحعر، تغث صال شغ بغان ختفغ أخثره غعم الثمغج 
١٣ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٣/٠١/ ٢٠١٨م، بسظعان "أذطصعا جراح افخعغظ جظغث وظئغض أخار"، صال: "لصث 
طرت خمسئ أحعر سطى اخاطاف بططةغئ الظزام شغ ضراتحغ لطحاب ظئغض أخار (طتاجإ صاظعظغ) وجظغث إصئال 
(طعظثس ظسغب)، بسئإ طتاجئاعما التضام سطى تتالفعط طع رأس الضفر (أطرغضا). ظئغض وجظغث ضقعما طظ 
الحئاب افذضغاء الظابعغظ والمثطخغظ، وتط اخاطاشعما سطى إبر تعزغسعما ظحرة تجب الاترغر/ وقغئ باضساان 
بسظعان: "ضفى دسًما لطصغادة الثلغطئ الاغ تئاشغ السجة طظ العقغات الماتثة"، والاغ جاء شغعا: "ضغش لظا أن ظاعصع 
َاَء ِمن ُدوِن  ِ ْو

َ
ِيَن َفتَِّخُذوَن الْاَكفِرِيَن أ َّ الثغر والسجة طظ الاتالش طع سثوظا الطثود واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿ا

ِ مَجِيًعا﴾"، وصث ُأبغرت أجؤطئ ضبغرة بغظ أعض باضساان وطظعط الصعات  ةَ ِبَّ ةَ َفإِنَّ الِْعزَّ يَبَْتُغوَن ِعنَدُهُم الِْعزَّ
َ
الُْمْؤِمننَِي أ

المسطتئ تعل الاتالش طع أطرغضا، وطع ذلك غخّر الظزام سطى صمع أي حثص غتاجئه، جعاء أضاظئ المتاجئئ 
طحاشعئ أم ضاابئ". واخااط الئغان بصعله: "ضفى ظطًما شغ دولئ تط إظحاؤعا باجط اإلجقم وُروي ترابعا بثطاء 
الحعثاء المسطمغظ، ولظرشع جمغسظا أخعاتظا سالًغا شغ جمغع المتاشض وسطى جمغع المساعغات - وق جغما شغ 

وجائض اإلسقم وأطام طظزمات تصعق اإلظسان - ططالئغظ باإلشراج الفعري سظ أبظائظا المثطخغظ".

أطا سظ المطالئئ بةسض الصاظعن الثولغ وصرارات افطط 
الماتثة طرجسغئ لتض صدغئ شطسطغظ، طع وجعد صعات 
شغ  طاظفثة  وتضعن  غععد  طع  اقتفاق  تدمظ  دولغئ 
بسخ المظاذص وسطى رأجعا الصثس، شعظا بثا سئاس 
ضمظ غثشظ ظفسه بالاراب بغثغه وعع تغ، بثا طاظاصدًا 
طع ظفسه، طا غآضث اظسثام الرؤغئ وسثم اطاقك التض، 
بعثه  المظعط  العظغفغ  الثور  سظ  غضحش  طا  وعع 
السططئ وصغادتعا شغ إضاسئ التصعق وعثر الادتغات، 
شعع الثي تئاضى شغ الثطاب ذاته أطام طةطج افطظ 
سطى سثم تظفغث أي طظ صرارات افطط الماتثة وطةطج 
أغعا  غسصض  "عض  شطسطغظ  بصدغئ  الماسطصئ  أطظعا 
السغثات والسادة أظه، وبالرغط طظ خثور ٧٠٥ طظ 
طةطج  طظ  صرارا  و٨٦  الساطئ،  الةمسغئ  سظ  الصرارات 
افطظ الثولغ لخالتظا، أّق تظفث؟ وعض غسصض أن تاعرب 
(إجرائغض) طظ تظفغث الصرارغظ ١٨١ و١٩٤؟"، عثا طظ 
جعئ وطظ جعئ أخرى، الثسعة قجاصثام صعات دولغئ 
اقتاضاك  وطظع  اقتفاق،  ضماظئ  بتةئ  شطسطغظ  إلى 
شغ طظاذص الظجاع، طا عع إق دسعة قجاصثام اتاقل 
جثغث برساغئ دولغئ، لاضعن تطك الصعات جغفاً ُطسَططًا 
طساظاتعط  غضفغعط  ق  وضأظه  شطسطغظ،  أعض  سطى 
وسثاباتعط شغ ظض اقتاقل الغععدي، وعع طا غضحش 
افطظغئ  وأجعجتعا  السططئ  تطك  سثم صثرة  سظ  أغداً 
صادة  بعا  غافاخر  والاغ  الةئارة،  جععدعا  ضض  رغط 
السططئ افطظغعن شغ بظغ أعض شطسطغظ سظ تصعط 
وضسر إرادتعط، وزسجسئ خمعدعط أطام ذشغان غععد 
وخطفعط، وشغ وجعد صعات اقتاقل الثولغئ جغةامع 
جعئ  شمظ  بقبغ افبساد؛  ضشٌط  شطسطغظ  سطى أعض 
غععد وطظ جعئ أخرى أجعجة أطظ السططئ وتظسغصعا 
الثولغئ،  الصعات  بالبئ  جعئ  وطظ  "المصثس"،  افطظغ 
واجاسراضه  سئاس  ضطمئ  شغ  واضتاً  ضان  طا  وعع 
اإلجقم  سطى  تربه  شغ  الشرب  خثطئ  شغ  لةععده 
أعض  تثرغإ  وشغ  والتدارغئ،  الصغمغئ  وطظزعطاه 
الحئاب  وخاخئ  دغظعط،  سظ  وجطثعط  شطسطغظ، 
َظَفٍج  وضض  المةاعثغظ  طتاربئ  شغ  وجععده  طظعط، 
طصاوم لغععد ولمحارغع الاخفغئ لصدغئ شطسطغظ "إن 
صظاساظا راجثئ، وطعصفظا واضح طظ اجاثثام السقح، 
السقح  لظجع  شصط  لغج  ظثسع  شظتظ  ظعسه،  ضان  أغاً 
الظعوي، بض إظظا ضث السقح الاصطغثي، لما له طظ أبر 
والسالط،  طظطصاظا  شغ  الثول  طظ  السثغث  تثطغر  سطى 
وظئث  السقم  بصاشئ  ظحر  سطى  ترخظا  شصث  ولعثا 
وبظاء  المساثاطئ،  بالاظمغئ  اقعامام  وأبثغظا  السظش 
الخظاسغئ  المظاذص  وتسمغر  والمساحفغات،  المثارس 
طخاظع  إظحاء  طظ  بثق  الاضظعلعجغا  وإظااج  والمجارع 
السقح وحراء الثبابات والطائرات، فظظا ظرغث لحسئظا 
أن غسغح بترغئ وضراطئ بسغثا سظ التروب والثطار، 
بق  ظتاربه  الثي  و(الاطرف)  ــاب)  (اإلرع سظ  وبسغثا 

ععادة شغ ضض طضان شغ السالط".
شطسطغظ  أعض  بأن  وزطرته  سئاس  غسطط  أن  غظئشغ 
طعما  بعا  والافرغط  صدغاعط  باخفغئ  غسمتعا  لظ 

ضطفعط ذلك طظ بمظ.
ضما غظئشغ أن غضعن واضتاً وبابااً أن صدغئ شطسطغظ 
عغ صدغئ إجقطغئ؛ طرجسغئ تطعا إلى حرع ربظا وطا 
جعاه باذض، وغصع سطى ساتص افطئ اإلجقطغئ، وبثاخئ 
ولغج  والصاال،  بالةعاد  تترغرعا  إظةاز  الةغعش، 
غصعدعا  الاغ  الاطئغع  ودسعات  السئبغئ،  بالمفاوضات 
سئاس، وتضام أظزمئ الدرار شغ بقد السالط اإلجقطغ.

افطئ  صداغا  شغ  تاقسإ  الاغ  الثولغئ  الصعى  وأطا 
المخالح  خراسات  ضمظ  بغظعا  شغما  وتاصاذشعا 
اهللا  بإذن  صرغإ  سما  جغظاعغ  ذلك  شإن  والظفعذ، 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  تسالى 
الظئعة الاغ أظض زطاظعا، وبان عقلعا ﴿َويَُقولُوَن َمَتى 

 ﴾ن يَُكوَن َقِريًبا
َ
ُهَو قُْل َعَسى أ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

طئادرة سئاس: تفرغط بفطسطني 
طع إسادة الخغاغئ

طظث أضبر طظ حعرغظ والسططئ الفطسطغظغئ ورئغسعا 
طتمعد سئاس غمارجعن ظحاذًا دبطعطاجغًا طتمعطًا، 
أسصإ الصرار افطرغضغ باسائار طثغظئ الصثس ساخمئ 
عع  الاترضات  لاطك  الُمسطظ  والسظعان  غععد،  لضغان 
رشخ الصرار بحأن الصثس ورشخ الرساغئ افطرغضغئ 

المظفردة لطمفاوضات طع غععد.
السططئ  وتترضات  طساسغ  ُغخعر  أن  الئسخ  ُغتاول 
ورئغسعا بأظعا طسارك حرجئ، ُغتصص شغعا اظاخارات غغر 
طسئعصئ، بغظما ق غثاطش طسغ أتث طمظ غثرك ذئغسئ 
صدغئ شطسطغظ، وذئغسئ السقصات الثولغئ وتحابضاتعا، 
وواصع السططئ الفطسطغظغئ، بأن تطك المساسغ والاترضات 
طا عغ إق تضرغج لقتاقل والسغر شغ طثطط تخفغئ 
صدغئ شطسطغظ تاى الظعاغئ. وصث حضض خطاب رئغج 
السططئ أطام طةطج افطظ الثولغ شغ إذار جطسئ ُسصثت 
شغ ٢٠١٨/٢/٢٠  افوجط  الحرق  شغ  افوضاع  لئتث 
أتث أبرز المتطات، والثي وخفه الئسخ بالاارغثغ بغظما 
ضض ضطمئ طظ ضطماته تتمض بغظ تروشعا طساظغ الثل 
واقجاةثاء "ذرصظا بابضط الغعم وأظاط أسطى عغؤئ أطمغئ 
طسظغئ بالتفاظ سطى افطظ والسطط الثولغغظ، وصثطظا 
رؤغاظا لطسقم، سطعا تةث اجاةابئ تضماضط وسثالاضط، 
وطساسثون لئثء المفاوضات شعرًا… أظاط صمئ العرم، 
أسطى ظصطئ غطةأ إلغعا السالط، وبسثضط لغج إق جثرة 
المظاعى. شإذا لط غاط إظخاشظا عظا، شإلى أغظ ظثعإ إذن؟" 
عثا طا خاط به طتمعد سئاس خطابه أطام المآجسئ 
الثولغئ الاغ غظطص تارغثعا بالزطط وتظفغث إرادة الصعى 
اقجاسمارغئ وسطى رأجعا أطرغضا الغعم، أطا شغ تفاخغض 
الثطاب شصث أضث طتمعد سئاس سطى تمسضه بالسقم 
طع غععد، وضأظه لط غضفه أضبر طظ ربع صرن طظ الجطان 
وعع غةار السقم طظ غععد ولط غظض خغرًا، إظما جسض 
طظ أسزط صداغا المسطمغظ وأعمعا جطسئ تئاع وتحارى 
لقساراف  السالط  دول  دسعته  سظ  أطا  سطغعا،  وغساوم 
بثولئ شطسطغظ شغ تثود ١٩٦٧ وساخماعا (الصثس 
الةسةسات  تطك  تصغصئ  تضحش  دسعة  شعغ  الحرصغئ)، 
تردغثعا،  سظ  السططئ  رجاقت  غظفك  ق  الاغ  الةعشاء 
وأظعط غصفعن ضث تخفغئ الصدغئ وضث وجعد اقتاقل 
وضث الصرار افطرغضغ المحآوم بتص الصثس، شعض طظ 
غصئض بالاظازل سظ أضبر طظ بقبئ أرباع شطسطغظ، وغصئض 
باصسغط الصثس إلى حرصغئ وغربغئ بغظه وبغظ غععد، 
وق غسائر المتاض طظ شطسطغظ إق طا اتاض شغ الرابع طظ 
تجغران ١٩٦٧، عض طظ غصئض بعثا ضطه ترغص سطى 
شطسطغظ؟! عض غخثق ساصض أن طبض عآقء جادون شغ 

الاثطص طظ اقتاقل وغتمطعن عطَّ تترغر شطسطغظ؟!
أطا سظ دسعته لسصث طآتمر دولغ طظاخش السام التالغ 
الُضَئر!  إلتثى  واهللا  شاطك  السقم،  طفاوضات  لرساغئ 
شأي طظ تطك الثول طآتمظ سطى طخالح المسطمغظ؟! 
وأغعا ُغِرد بعط خغرًا؟! ألغسئ تطك الثول اقجاسمارغئ 
ضغان  خظسئ  الاغ  عغ  سئاس  خطفعا  غرضخ  الاغ 
التغاة،  أجئاب  بضض  وأطثته  أرضاظه،  وبئائ  غععد، 
والصعة، والئصاء؟! ألغج ضغان غععد بالظسئئ لاطك الثول 
اقجاسمارغئ المةرطئ صاسثة سسضرغئ طاصثطئ شغ صطإ 
السالط اإلجقطغ؟ شأغعا جغظخره؟ إن الطعاث خطش تطك 
الثول رجاءة ظخرتعا وأطقً شغ طسعظاعا ضسراٍب بصغسئ 

غتسئه الزمآن طاًء تاى إذا جاءه لط غةثه حغؤاً.
ضما إن ططالئاه باطئغص المئادرة السربغئ بتثاشغرعا، 
تسظغ اتثاذ صدغئ شطسطغظ جسرًا لطاطئغع طع غععد، 
وخطص تالئ طظ اقظسةام واقجاصرار لضغان غععد شغ 
طظ  ججء  وزطرته  سئاس  أن  غآضث  طا  وعع  المظطصئ، 
تشث  والاغ  شطسطغظ،  صدغئ  سطى  الماآطرة  المظزعطئ 
الثطا جرغساً ظتع تخفغاعا بأي حضض طظ افحضال، وعع 
طا لط غسث جرًا، أو ططفاً غئتث طظ تتئ الطاولئ ضما ضان 
جابصاً، بض عع أطر طسطظ ُتةاعر به افظزمئ لغقً وظعارًا ق 
شرق بغظ طظ تثبر بسئاءة المصاوطئ والمماظسئ، أو طظ 

رشع راغئ اقساثال، شضطعط شغ الثغاظئ جعاء.

تضعطئ ترضماظساان طبض الطخعص 
تثاطش دصغص رسغاعا طظ طظازلعط!

طآخرا شغ ترضماظساان، بثأ ُغَتجُّ ظصص الثئج وظصص 
ظغعز  (بثغض  فظئاء  وشصا  الثولئ،  طثازن  شغ  الثصغص 
واتثة  طرة  افرغفئ  باسطغط  ُبثئ  إذ  ترضماظساان)، 
شصط شغ الغعم، شغ الخئاح شصط، ضما أظه غغر طاعشر 
شغ جمغع ظصاط الئغع. وغصعل المحرشعن إظه ق غضفغ 
شإن  ذاته  لطمخثر  ووشصا  بأضمطعا.  المثغظئ  لسضان 
"افرغفئ تظفث ضطعا سطى الفعر، تاى افظعاع الئاعزئ 

الاغ لط غضظ غحارغعا شغ السابص إق الئسخ".
وشغ العصئ ظفسه، تئتث جططات طظطصئ ترضماظساان 
سمثت  صث  وعغ  الثصغص،  لظصص  تض  سظ  الحمالغئ 
لمخادرة "الثصغص الجائث" طظ السضان المتطغغظ. وصث 
ضسطش  المثخخئ  الظثالئ  فضض  بالظاس  التال  وخض 
لطتغعاظات، وتاى عثه الظثالئ لغسئ ضاشغئ. وشصا لما 
ذضرته خثطئ اإلذاسئ الارضماظغئ "آزاتطغك" شغ داحعغعز.

خاروا  السضان  شإن  المظطصئ،  شغ  لمخادر  ووشصا 
غاةمسعن شغ ضبغر طظ افتغان أطام طئاظغ التضعطئ 
السططات،  تصعم  المصابض،  وشغ  لقتاةاج.  المتطغئ 
طتادبات  بإجراء  الظاس،  لطمأظئ  طتاولئ  شغ 
ضما  وحغعخ.  دغظغئ  حثخغات  بمحارضئ  تفسغرغئ 
ظععر  لمظع  تثابغر  باظفغث  المتطغئ  الحرذئ  تصعم 
التاضرغظ  أولؤك  ععاتش  أرصام  وجمع  ذعابغر، 

ووسثعط باجاثسائعط سظث تعشر الطتغظ لطئغع.
اإلسقم  ووجائض  الارضماظغئ  السططات  تعاط  وق 
شعغ  والثثطات  الشثاء  أجسار  برشع  تصغصئ  المتطغئ 

تسعق خعرة زائفئ سظ الظةاح اقصاخادي لطثولئ.
خمسئ  تعالغ  تدط  الاغ  ترضماظساان  أن  غثضر 
الشاز  طظ  اتاغاذغ  أضئر  رابع  لثغعا  ظسمئ،  طقغغظ 
لطئقد،  رئغج  أول  أسطظ  وصث  السالط.  شغ  الطئغسغ 
جابارطعرات ظغازوف، بسث تخعلعا سطى اقجاصقل شغ 
السام ١٩٩١، أن ترضماظساان جاخئح الضعغئ الباظغئ، 
"طرجغثس".  جغارة  السضان  جمغع  جغمظح  وبأظه 
شغ  ظصص  طظ  ترضماظساان  تساظغ  ذلك،  طظ  وبثق 
طع  الاعالغ  سطى  الباظغئ  لطسظئ  افجاجغئ  افغثغئ 
اصاراب شخض الحااء. وغخش طتاورو رادغع آزادلغك 

العضع شغ الئقد بالئسغث سظ الضعغئ الباظغئ.
أزطئ  أخطر  لطثئراء،  وشصا  ترضماظساان،  وتحعث 

الرئغسغ  والسئإ  اقجاصقل.  طظث  اصاخادغئ 
لمعارد  السالمغئ  افجسار  اظثفاض  عع  افزطئ  لعثه 
الطاصئ، الاغ غاعصش اصاخادعا أجاجا سطى أرباتعا. 
وباإلضاشئ إلى ذلك، شإن التالئ تافاصط بسئإ سثم 

ضفاءة اإلدارة اقصاخادغئ سطى وجه الثخعص.
صاسات  شغ  اآلجغعغئ  افلساب  دورة  سصث  تسئإ  لصث   
طشطصئ شغ ظعاغئ أغطعل/جئامئر بدربئ صعغئ لقصاخاد؛ 

إذ أظفص سطغعا طا غاراوح بغظ ١٠ و١٥ ططغار دوقر.
غصعطعن  الحرذئ  ضئاط  أن  أزاتطغك  طتاورو  وغثسغ 
بفتص السغارات الاغ تمر سئر الةسر إلى أطع دارغا، 
طظات   ٢٥ بمصثار  الطتغظ  غتمطعن  الثغظ  وغشرطعن 
السصاب  بإغصاع  إغاعط  طعثدغظ  الحسئغئ)،  (السمطئ 

سطغعط وطخادرة الطتغظ شغ تالئ السخغان.
 أغعا المسطمعن شغ ترضماظساان! عثا الرئغج الثي 
غارك رسغاه لطفصر المثصع والةعع، وتاى غسرق الثصغص 
اجاغراد  غتاول  طظ  السةظ  إلى  وغرجض  الئغعت،  طظ 
الطرق  صطاع  طبض  وغاطخص  الةعار  دول  طظ  الصمح 
وغفاح طساوظعه السغارات وغخادرون الثصغص... عض 

طبض عثا الحثص غخطح أن غضعن رئغسا؟!
ورغط أن أراضغضط ططغؤئ بالبروات الطئغسغئ، شإّن أزطئ 
الشثاء الاغ تسغحعظعا تظاب بافجاس سظ جعء الاخرف 
وإعمال الفقتئ والخظاسئ وإخقل التضعطئ بمسآولغاعا 
وسثم صغاطعا بأسئائعا فن شغ آجغا العجطى طظاذص 
خخئئ غظئئ شغعا ضض زرع، وق ُغمضظ أن تظصص المعاد 
الشثائغئ شغعا جعى شغ الظضئات ضالةفاف أو السغعل 

الاغ لط ظحاعث أي تعادث طبطعا.
لصث آن افوان لصطع تطك التضعطئ المةرطئ الزالمئ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقطغئ؛  الثولئ  وإصاطئ 
أتضام  طظعاج الظئعة الاغ غتضط الثطغفئ شغعا وشص 
الفاروق  طبض  سطغه  رسغاه  تص  طظ  وغثاف  الحرغسئ 
والثععن  الثصغص  َم  َصثَّ الثي  سظه  اهللا  رضغ  سمر 
طظ بغئ المال وأتدر الطسام وأذسط افوقد بغثه 
سطى  تاما  جغصدى  وتغظؤث  جائسغظ.  رآعط  سظثطا 
غاثطص  وتغظؤث  والفصر.  المسغحئ  وغقء  الئطالئ 
المسطمعن طظ المةاسئ وغظحشطعن بأداء طا شرضه 

 اهللا سطغعط والسسغ لرضعاظه جئتاظه وتسالى
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حزب التحرير في والية باكستان
يطالب النظام الباكستاني بإطالق سراح شبابه

بوتين الصليبي يتباهى بجرائم جيشه المجرم في سوريا

أردوغان يعطي المسلمين من طرف اللسان حالوة 
ويروغ منهم كما يروغ الثعلب!


