
أغار/طاغع   ٢١ المعاشص  ١٤٤٠عـ،  المئارك  رطدان   ١٦ البقباء،  غعم  بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  تجب  أذطص 
٢٠١٩م، تمطئ واجسئ بسظعان "أغعا الحئاب العاسعن... ق أطض شغ إخقح الظزام التاضط والتض العتغث عع 

التض الةثري بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة".

السام  لعثا  المئارك  رطدان  حعر  طظ  الباطظ  شغ 
١٤٤٠عـ، اجامع طمبطعن سظ وجائض اإلسقم الارضغئ 
والمظزمات غغر التضعطغئ شغ برظاطب اإلشطار الرطداظغ 
طراشص  شغ  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  له  دسا  الثي 
تعبضابغ اقجاماسغئ. حسار أظحطئ اإلشطار لعثا السام، 
والثي تط تظزغمه شغ السثغث طظ طثن ترضغا ذعال 
حعر رطدان الضرغط عع "رطدان عع وصئ الختعة". 
حارك شغ اإلشطار طمبطعن إسقطغعن طظ جرغثة غظغ 
TRTو İlke وصئ وختغفئ ططغات اإلخئارغئ ووضالئ أظئاء

World. وطمبطعن سظ طظزمات غغر تضعطغئ وطآجسات 
وجمسغات طبض: المزطعم، التر، الصطط، طسةث طسروف، 
الصرآن  وصش  أضثاف،  الئثاري،  اإلطام  وصش  إلضاف، 
جمسغئ  المسادسفغظ،  جمسغئ  السغر،  وصش  لطتضمئ، 
السطمغئ  الةمسغئ  والئتث،  لطاسطغط  الثولغئ  الصثس 
السعرغئ، تعضاد، الصارئ، الحمسئ، جمسغئ تراء، جمسغئ 
اإلجقطغ،  أدرظئ  حئاب  الاعتغث،  طةطئ  افطئ،  خعت 
طةامع اإلخقح والثسعة، وطثارس الاظئغه. ضما حارك 
أغدا شغ اإلشطار رجال أسمال وطتاطعن وأضادغمغعن 
وأذئاء وطمبطع أتجاب جغاجغئ وضااب. وحمض الئرظاطب 
وترضساان  وجعرغا  شطسطغظ  طظ  طحارضغظ  أغدا 
الحرصغئ وأوزبغضساان وآجغا العجطى. بثأت طراجط 
اإلشطار شغ طراشص تعبضابغ اقجاماسغئ الاابسئ لئطثغئ 
وتفض  الضرغط  الصرآن  طظ  سطرة  آغات  باقوة  الفاتح 
ضطمئ  بسث  ساضش.  طتمث  تاشر  أصاطه  الثي  اإلشطار 
اقشاااح الصخغرة الاغ ألصاعا رطدان غعطعش، ألصى 
طتمعد  الةثري،  الاشغغر  طةطئ  شغ  إجطظئعل  طمبض 
ضار، رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
ضطمئ  الةثري،  الاشغغر  لمةطئ  السام  والمظسص  ترضغا 
الارتغإ. حضر طتمعد ضار الدغعف سطى طحارضاعط 
بتمطئ  طثاخر  بحضض  وسّرف  اإلشطار  برظاطب  شغ 
"رطدان عع وصئ الختعة". وصال ضار بأن المسطمغظ 
وبأن  وتجن،  بألط  جثغث  طظ  رطدان  حعر  اجاصئطعا 
حراجئ  أضبر  أخئح  اإلجقطغئ  الئقد  وظعإ  اقتاقل 
تالعط  المسطمغظ  أن  إلى  وأحار  رطدان.  حعر  شغ 
افشضار  أو  الئطعقت  أو  الحسارات  وأن  الظائط،  ضتال 
الشربغئ طظ طبض السطماظغئ أو الثغمصراذغئ أو الصعطغئ؛ 
لغسئ عغ طا جغعصر المسطمغظ طظ عثا الظعم. بض 
عع ظزام اإلجقم، وتطئغصه الحاطض شغ جمغع جعاظإ 
التغاة. وصال ضار: "لثى الشربغغظ دولاعط وجططاتعط، 
لضظظا  وطساصثاتعط؛  طئادئعط  ظحر  شغ  أصعغاء  وعط 
ظتظ المسطمغظ، لغسئ لثغظا دولئ وق جططئ. لثلك 
ظثسع اهللا أن غضعن حعر رطدان عثا عع آخر رطدان 
ظسغح شغه دون الثقشئ الراحثة ودون وتثة افطئ!" 
بسث ذلك، ألصى السالط والضاتإ سئث اهللا إطام أوغطع، 
رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر، ضطمئ 
سئث  أضث  الخالتئ،  افسمال  سظ  تثغبه  وشغ  صخغرة. 
اهللا إطام أوغطع أظه إلى جاظإ الخغام والخطعات شغ 
السمض  عع  الخالتئ  افسمال  أعط  شإن  رطدان،  حعر 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وعع أطر طمضظ شصط طظ 

خقل إصاطئ "الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة".
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ظسط حعُر رطداَن عَع حعُر الفدائِض ُضطَِّعا. 
ولضْظ عظاَك أطٌر سزغٌط ظططُئُه، وظرجْع أْن غتصَصُه 
 َلَظا، وظرجْع أْن تافاَح سصعُل المسطمغَظ وصطعُبُعْط 

ُ
اهللا

َلُه شغ عثا الحعِر الفدغِض. ذلَك افطُر السزغُط 
واتثًة  أطًئ  وسعدُتُعْط  المسطمغَظ  َحْمِض  َلطُّ  عَع 
سجغجًة طظاخرًة طرععبَئ الةاظِإ تساخُط بتئِض اِهللا 
(أْي ضااِبِه) وُتِصْغُط الثغَظ وتتمُض الرجالَئ اصاثاًء 
برجعِلَعا  ِلُاْثِرَج الظاَس طَظ الزطماِت إلى الظعِر. 

وغعطؤٍث غفرُح المآطظعَن بظخِر اِهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طسرضئ ضسر السزط بغظ صعى الترغئ والاشغغر والمةطج 

   السسضري اقظاصالغ  ...٢

- رطدان حارف سطى الرتغض شأدرك ظفسك ...٢

- الظزرة المساظغرة عغ طا تتااجه بعرة الحام ...٤

- افردن إلى أغظ؟ الةجء التادي سحر  ...٤
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ضطمئ السثد

باارغت  افطرغضغئ  اإلدارة  شغ  ضئغر  طسآول  خرح 
٢٠١٩/٥/١٩ لحئضئ CNN أن اإلدارة افطرغضغئ جاسطظ 
سظ الةجء افول طظ اصاراح السقم شغ الحرق افوجط 
المسروف بـ"خفصئ الصرن" خقل ورحئ سمض جاسصث شغ 
الساخمئ الئترغظغئ المظاطئ غعطغ ٢٥ و٢٦ طظ الحعر 
وزراء  طظ  جمع  بتدعر  جاضعن  العرحئ  وأن  الصادم، 
اقصاخاد السرب ورجال افسمال السالمغغظ واإلصطغمغغظ 
خعر  وبتدعر  ضتطعن  غععد  ضغان  اصاخاد  ووزغر 
الرئغج افطرغضغ وطساحاره جارغث ضعحظر وطئسعث 

الئغئ افبغخ إلى الحرق افوجط جغسعن غرغظئقت.
وبتسإ الختغفئ شصث أضث ضعحظر "أن الثطئ جاظاصح 
أربسئ طضعظات رئغسغئ عغ: الئظغئ الاتاغئ، الخظاسئ، 
الامضغظ واقجابمار شغ افشراد، وإخقتات التضط، وأن 
العرحئ جاتاول السمض سطى تةظإ الصداغا السغاجغئ 
الضبغرة الاغ جسطئ السقم بسغث المظال لفارة ذعغطئ 
طبض صداغا طا إذا ضان الفطسطغظغعن جغتخطعن سطى 

دولاعط الثاخئ، ووضع الصثس..."
والاسرغئات  السابصئ  الاخرغتات  خقل  طظ  واضح 
الاغ  بالئغؤئ  تراطإ  سصطغئ  تأبر  طثى  جئصاعا  الاغ 
ساش وترسرع شغعا وعغ بغؤئ المال والحرضات وسصث 
بعثه  أظه  غزظ  تراطإ  وأن  والخفصات،  المداربات 
شطسطغظ  صدغئ  لاخفغئ  طثخقً  جغعجث  السصطغئ 
وجغظةح بما سةجت سظه رأس الثئث السغاجغ وطظئع 
ضسفئ  الاغ  برغطاظغا  المرضجة  السغاجغئ  السمعم 
وعرطئ وُجتإ المطش طظ غثعا صئض إظعائه باخفغئ 
الصدغئ، وأظه جغظةج طا سةج سظه طظ جئصه طظ رؤجاء 
أطرغضا طظ طبض ضارتر ورغشان وبعش افب وضطغظاعن 
وبعش اقبظ وأوباطا؛ طظ خقل الارضغج سطى الةعاظإ 
افرسظ  عثا  ظزر  ولع  الخفصات،  وسصث  اقصاخادغئ 
تراطإ لعجث أظه شغ غفطئ ضئغرة وفدرك بأن صدغئ 
شطسطغظ لغسئ ضالمطش الضعري الحمالغ أو التروب 
الاةارغئ طع الخغظ وأظعا لغسئ ضالاساطض طع روجغا أو 
أوروبا بض عغ حغء طثاطش وصدغئ لعا خخعخغاعا، 
وأظعا أضئر طظه وطظ دولاه وطظ خفصاه المحآوطئ 
وورحاه اقصاخادغئ شغ الئترغظ، شرغط المطغارات الاغ 
صثطاعا أطرغضا سطى طر السصعد السابصئ لفظزمئ السمغطئ 
شغ بقد المسطمغظ ولطسططئ الفطسطغظغئ تاى غسغروا 
ورغط  إرادتعا،  ووشص  تعجغعاتعا  وضمظ  رضابعا  شغ 
اقتفاصغات والمآاطرات السغاجغئ الضبغرة الاغ تاضاعا 
وظفثعا أدواتعا شغ بقد المسطمغظ إق أظعا شحطئ شغ 
تخفغئ عثه الصدغئ ولط تظةح شغ إغقق عثا المطش 

إلى عثه الطتزئ.
السغاجغئ  والتماصئ  والسظةعغئ  السةرشئ  لمظ  إظه 
الاشاضغ سظ التصائص الاغ تئغظ واصع صدغئ شطسطغظ، 
خفصاتعط  وتاةاوز  الشرب  صثرات  تفعق  أظعا  وتئغظ 
وطآاطراتعط، وطظ عثه التصائص أن صدغئ شطسطغظ 
عغ صدغئ سصثغئ سظث أطئ غصارب تسثادعا المطغارغظ، 
الضرغط  الصرآن  شغ  اإلجراء  بسعرة  طربعذئ  شعغ 
المتفعظ بتفر اهللا والثي ق تساطغع صعى افرض 
افرض  وأن  طظه،  آغئ  تتثف  أن  اجامسئ  ولع  جمغساً 
المئارضئ عغ شغ أسغظ المسطمغظ أرض إجقطغئ شاتعا 
الفاروق رضغ اهللا سظه وتررعا خقح الثغظ افغعبغ 
التمغث  سئث  الئطض  الثطغفئ  سطغعا  وتاشر  اهللا  رتمه 
المسةث  تتادظ  وأظعا  بعا،  الافرغط  ورشخ  الباظغ 
وصئطئ  والسقم  الخقة  سطغه  الرجعل  طسرى  افصخى 
المسطمغظ افولى وإلغه تحث الرتال، وسطى براعا ُعجم 
الااار حر عجغمئ بسث أن جالعا بقد المسطمغظ ذعقً 
وسرضاً وأعطضعا الترث والظسض وظحروا الثطار والرسإ، 
صئض  المسطمغظ  أذفال  أسغظ  شغ  تظازر  اآلن  وأظعا 
حغعخعط طظ غتررعا وغسغثعا طرة أخرى إلى تغاض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

تصغصئ الاعتر 
بني أطرغضا وإغران يف املظطصئ

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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حزب التحریر/ والیۀ بنغالدش
حملۀ "أیها الشباب الواعون..."
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 الةعاب: لضغ تادح الخعرة شظساسرض افطعر الاالغئ:
١- ظسط، عظاك زغادة ضئغرة لطاعتر شغ المظطصئ بغظعا 
طا ذضر طظ إرجال أطرغضا لصطسعا الئترغئ وطظ ضمظعا 
تاططئ الطائرات لغظضعلظ، وعغ أضثط تاططئ ذائرات 
تماطضعا وسطى طاظعا ٩٠ ذائرة تربغئ، وضثلك أرجطئ 
طظ ذائرات (بغ ٥٢) إلى صعاسثعا شغ طظطصئ  جرباً 
الثطغب، ورشع تالئ الاأعإ بغظ صعاتعا شغ المظطصئ، 
جفارتعا  طظ  افجاجغغظ  غغر  المعظفغظ  وإخقء 
بئشثاد. والمقتر أن ضض ذلك ضان جرغساً وطختعبًا 
باعثغثات طعجعئ إلغران، (أرجطئ العقغات الماتثة 
إبقغ  أجض  طظ  افوجط،  الحرق  إلى  ذائرات  تاططئ 
افطظ  طساحار  وصال  وجطغئ".  واضتئ  "رجالئ  إغران 
سطى  "ردا  تاخرف  بقده  إن  بعلاعن،  جعن  الصعطغ، 
سثد طظ المآحرات والاتثغرات الماخاسثة والمبغرة 
الثطغب،  إلى  التربغئ  السفغظئ  إرجال  وغأتغ  لطصطص". 
الصعات  سطى  طتامض  عةعم  سظ  تصارغر  ورود  بسث 
افطرغضغئ، بتسإ طا ظصطاه وضالئ روغارز لفظئاء سظ 
طسآول أطرغضغ لط غضحش سظ اجمه... وصال بعلاعن 
شغ بغان إن "العقغات الماتثة تظحر تاططئ الطائرات 
طظطصئ  إلى  صظابض،  وصاذشات  لغظضعلظ)،  (أبراعام 
الظزام  إلى  جطغئ  رجالئ  إلرجال  المرضجغئ،  الصغادة 
أو  افطرغضغئ  المخالح  سطى  عةعم  أي  بأن  اإلغراظغ 
بغ  بغ  شغعا".  ععادة  ق  بصعة  جغصابض  تطفائظا،  سطى 
جغ ٢٠١٩/٥/٦)، وشسًق دخطئ تاططئ الطائرات صظاة 
السعغج شغ ٢٠١٩/٥/٩، بط وخطئ طغاه بتر السرب 
شغ ٢٠١٩/٥/١٤، وتظاصطئ وجائض إسقم بأن أطرغضا 
افطر  المظطصئ،  إلى  جظثي  ألش   ١٢٠ إرجال  (ترغث 
وزغر  ضان  وإن  تراطإ،  افطرغضغ  الرئغج  ظفاه  الثي 
الثشاع بالعضالئ باترغك حاظاعان صث ذرح الثطئ أطام 
الظغعغعرك  سظ  ظصًق   ٢٠١٩/٥/١٤ تغ  آر  تراطإ... 
تاغمج)، ضض ذلك سطى وصع تعثغثات إغراظغئ طتامطئ 
(وضاظئ صظاة "جغ إن إن" صالئ، ظصق سظ طخادرعا، 

تخطئ  افطرغضغئ  السططات  إن  الةاري،  طاغع   ٧ شغ 
سطى طسطعطات اجاثئاراتغئ تحغر إلى أن إغران تساجم 
جفظعا  شغ  المثى  صخغرة  بالغساغئ  خعارغت  ظحر 

الخشغرة شغ الثطغب. آر تغ ٢٠١٩/٥/١٤).
طظ  أضبر  لفجعاء  افطرغضغ  الاعتغر  جسض  والثي   -٢
طةرد الاخرغتات عع طا تسرضئ له أربع جفظ تةارغئ 
سطى  والعةعم  اإلطاراتغ  الفةغرة  طغظاء  طظ  بالصرب 
طراشص الظفط السسعدغئ المعمئ، وضان ذلك ضما غطغ:

اإلصطغمغئ  المغاه  صرب  تةارغئ  جفظ  أربع  (تسرضئ  أ- 
اإلطاراتغئ لسمطغات تثرغإ دون وصعع خسائر بحرغئ، 
وشص طا أضثت الغعم افتث وزارة الثارجغئ اإلطاراتغئ، 
شغما تأتغ عثه الاطعرات بغظما غجداد خظاق الدشعط 
افطرغضغئ سطى إغران الاغ أصّر رئغسعا تسظ روتاظغ 
شغ وصئ جابص بأن بقده تعاجه بالفسض وضسا خسئا. 

طغثل إغسئ أون قغظ ٢٠١٩/٥/١٢)
ب- (أسطظئ جماسئ "أظخار اهللا" الغمظغئ، الغعم البقباء، 
تغعغئ  طظحآت  سطى  طسغرة  بطائرات  عةمات  تظفغث 
طخثر  سظ  "المسغرة"  الصظاة  وظصطئ  جسعدغئ... 
سسضري، تأضغثه أن "٧ ذائرات طسغرة ظفثت عةمات 
المخثر  وأحار  جسعدغئ"،  تغعغئ  طظحآت  ذالئ 
سطى  ردا  تأتغ  العاجسئ  السسضرغئ  السمطغئ  "عثه  أن 
طدغفا  حسئظا"،  أبظاء  سطى  والتخار  السثوان  اجامرار 
أن "أظخار اهللا طساسثة لاظفغث المجغث طظ الدربات 
والتخار  السثوان  اجامر  تال  شغ  والصاجغئ  الظعسغئ 
 .(٢٠١٩/٥/١٤ الروجغئ  جئعتظغك  وضالئ  الةائر". 
وبعثغظ التادبغظ شصث أخئتئ لطاخرغتات افطرغضغئ 
وأخئح  صعي،  وصع  ذات  الثطغب  شغ  وحغضئ  طثاذر 
غثاطش  الثطغب  شغ  المعصش  وتأجغب  افطرغضغ  الاعتغر 

سظ التاقت الممابطئ شغ السابص.
٣- وطع ذلك، وطع ضض عثا الاعتر شغ طظطصئ الثطغب 
الثي غعتغ بأن الترب سطى افبعاب إق أن تخرغتات 

السآال: صاطئ أطرغضا بحضض طفاجأ باإلسقن سظ طثاذر تعثد صعاتعا وطخالتعا شغ الثطغب طخثرعا إغران 
والةماسات المعالغئ لعا، شرشسئ درجئ الاأعإ وأرجطئ تاططئ ذائرات وجفظاً سسضرغئ، بض وأرجطئ طساحفى 
بترغاً طا غعتغ بصرب وصعع طعاجعئ شغ الثطغب، وصث تجاطظ ذلك طع إظعاء أطرغضا لسغاجئ اإلسفاء لطثول الاغ 
تساعرد الظفط اإلغراظغ بعثف تخفغر الخادرات الظفطغئ اإلغراظغئ، وصاطئ إغران بالاعثغث بإغقق طدغص 
عرطج أطام الخادرات الظفطغئ لطثول الثطغةغئ، وق غجال الاعتر جغث المعصش شغ المظطصئ! شعض المظطصئ 

طصثطئ سطى ترب تفاسطعا أطرغضا؟ أو أن المصخعد حغء آخر؟ وججاك اهللا خغرًا.

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا
ینظم إفطاره الرمضانی 

السنوي تحت شعار "رمضان 
هو وقت الصحوة"
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غئثو أن صادة الةغح السعداظغ بثأوا غاراجسعن سظ 
تسعثاتعط باسطغط السططئ لطمثظغغظ. وظصض لغظح سظ 
ضئغر الئاتبغظ شغ المةطج افذطظطغ أن صغادة الةغح 
تسطمئ طظ الئحغر ضغفغئ تئثغث العصئ شغ الافاخغض 
الاصرغر  وتظاول  غخارسعن.  اآلخرغظ  وترك  الخشغرة 
لطمةطج  الثاسط  واإلطارات،  والسسعدغئ  طخر  طعصش 
لطسططئ.  تسطغمه  سثم  سطى  والترغص  السسضري 
وأغدا طا تظاوله تصرغر طةطئ (شعرن بعلسغ) شغ وخفه 
لطمعصش افطرغضغ بأن السقصئ طع صعى الترغئ والاشغغر 
الترغئ  صعى  صادة  طظ  أربسئ  أن  وذضر  جطسئ،  لغسئ 
والاشغغر تتثبعا سظ طخاسإ شغ الاعاخض طع رئغج 
اجاغفظ  بالثرذعم  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  الئسبئ 
ضعتسغج، ووخفه أتثعط بأظه "طاضئر وطشرور"، وصال 
آخر (إظه لظ غتدر اجاماسات طع السفارة افطرغضغئ، 
صعى  جسطئ  افطعر  عثه  ضض  لطعصئ).  طدغسئ  فظعا 
الترغئ والاشغغر طاعجسئ طظ المةطج السسضري. وسطى 

اجاسثاد لطسغر صثطاً شغ طسرضئ ضسر السزط.
أطا المةطج السسضري اقظاصالغ شمعصفه التصغصغ عع 
أطسضئ  إذا  والاشغغر  الترغئ  صعى  أن  طظ  الاعجج 
تصغصغ  ظفعذ  خاتإ  عع  والثي  السغادي  بالمةطج 
ولغج تحرغفغا، ضما غحاع، وعع المسآول سظ طةطج 
الترغئ  صعى  بمصثور  أظه  غسظغ  شعثا  العذظغ،  افطظ 
(الةغح،  الظزاطغئ،  الصعات  عغضطئ  إســادة  والاشغغر 
الحرذئ، وجعاز افطظ والمثابرات)، طا غسظغ بالظسئئ 
طحظصئ  تئض  سطى  سظصه  وضع  السسضري،  لطمةطج 
بمةطج  غسامسك  شعع  لثلك  والاشغغر،  الترغئ  صعى 
السغادة ورئاجاه، جاسق طظه صدغئ تغاة أو طعت. وعع 
أغدا طساسث فن غسغر بالمسرضئ إلى تث ضسر السزط.
اإلضراب  حسار  رشسئ  صث  والاشغغر  الترغئ  صعى  إن 
شغ  ضسقح  المثظغ  السخغان  بط  وطــظ  السغاجغ 
طظ  طجغث  لممارجئ  أجطعباً  السسضري  المةطج  وجه 
وشاسض  طةرب  جقح  وعع  السسضر.  سطى  الدشعط 
وصعي ولع أظه تضاظفه بسخ المخاسإ، وضثا لطمةطج 
لطمظاورة  طساتئ  تسطغه  المدادة  أجطتاه  السسضري 
شعع صث رشع بالمصابض شضرة اظاثابات طئضرة طسظعدًا 
التزر  رشع  وطا  المدادة،  البعرة  باترغك  بالاطعغح 
البعرة  لترضئ  ظمعذج  إق  واقتتادات،  الظصابات  سظ 
الاغ  الساطئ  الظغابئ  وجه  شغ  العصعف  وضثا  المدادة. 
جسئ لاعصغش رئغج جعاز افطظ السابص شغ طآحر آخر 
لطبعرة المدادة. ضثلك طظ افجالغإ الاغ عغ طزظئ 
باترغك  غصعم  ضأن  السسضري،  المةطج  غّائسعا  أن 
صعى  ضث  العاصفئ  السغاجغئ  الاغارات  لضض  السماح  أو 
الترغئ والاشغغر، بالصغام بالاترضات المدادة. وصث غطةأ 
لفسمال الصثرة شغفاح خظئعر افطظ شااثشص الفعضى، 
ضما تثث شغ البعرة المخرغئ، أو ضأن غصعم بأسمال 
حئغعئ بأسمال لغطئ الباطظ طظ رطدان الثاطغئ. ضض 

عثه افسمال وغغرعا تسمح له باقلافاف سطى البعرة.
اتةاه  شغ  السغر  شغ  غرغئعن  ق  السعدان  أعض  إن 
المخادطئ ق سطى المساعى المتطغ وق سطى المساعى 
اإلصطغمغ، إظعط غئتبعن سظ التض الختغح، الثي ق بث 
أن غآخث طظ شضرة ختغتئ، وعظا غسسفظغ صعل اهللا 
جئتاظه تسالى: ﴿َوَما اْخَتلَْفُتْم فِيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه إِلَى 

ا َفَرّْطَنا فِي الِْكَتاِب ِمن َشْيٍء﴾. اهللاَِّ﴾. وصعله تسالى: ﴿َمّ
والحغء شغ عثا المصام عع صعل الرجعل  «كَانَت بَنُو 
هُ نَبيٌّ،  لَفَ لَكَ نَبِيٌّ خَ ْبياءُ، كُلَّما هَ َن مُ األ هُ وسُ إسرَائِيلَ تَسُ
 ،« يَكثُرُونَ فَ اءُ  لَفَ خُ بَعدي  يَكُونُ  وسَ بَعدي،  نَبِيَّ  ال  َّهُ  وَإن
َّلِ  َو ةِ األ وا بِبَيعَ صالعا: َغا رجعل اهللاَّ، َشما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «أَوفُ
م...» صرر اإلجقم أن السططان  هُ قَّ م حَ وهُ ، ثُمَّ أَعطُ َّلِ َو فاأل
وجظئ  اهللا  بضااب  لغتضمعا  تحاء  طظ  تسطغه  لفطئ 
رجعله . وبثلك غرشع الثقف بما غرضغ اهللا ورجعله 

 وغشغر الماربخغظ

أوحك حعُر الّرتمِئ والشفران سطى الّرتغِض بسث أن خمظا 
ظعاَره وصمظا لغَطه، وعضثا خارت سادُة الّظاِس شغ عثا 
الّخغاِم  حعَر  رطداَن  حعُر  ضان  وإن  الضرغط،  الّحعِر 
والصغاِم، ولضظه ارتئط شغ تارغتِ المسطمغظ باقظاخاراِت 
تاى أخئَح حعَر اقظاخارات، لضعن المسطمغظ غاصّعون 
بالّخغاِم والصغاِم شغ الةعاِد شغ جئغض اهللا إلسقِء ضطمِئ 
اِهللا ورشعِ راغِاه خفاصًئ شعق ربععِ افطخاِر الاغ شاتعا 
أجثاُدظا طظ الّختابِئ والّاابسغظ وطظ تئسعط بإتسان 
إلى أن عثطئ دولُئ اإلجقِم صئض ظتع طؤِئ سام، وطظ 
شغ  والصغاِم  الّخغاِم  سطى  المسطمعن  اصاخر  تغظعا 
حعِر رطداَن بسث تسطغِض الةعاد، وعضثا ضاظئ ضبغر 
شغعا  المسطمعن  واظاخر  خاضعا  الاغ  المسارك  طظ 
شغ رطدان، وصث ضاظئ تطك المسارُك طسارَك طفخطّغًئ 

طظ  اباثاًء  والمسطمغظ،  اإلجقِم  تارغتِ  شغ  طخغرّغًئ 
طسرضِئ بثٍر الضئرى طرورًا بمسرضِئ تطغظ وسغظ جالعت 
بمسرضِئ  واظاعاًء  وباضساان  والعظث  افظثلج  وشاح 
شغ  المسطمغظ  بغظ  ضاظئ  الاغ  رطداَن  طظ  الساحِر 
الضظاظِئ وبقِد الّحام وبغظ ضغان غععد، وصث ضان الساطُض 
الّحعِر  عثا  شغ  المسطمعَن  به  غاتطى  الثي  "الّروتغ" 
الضرغِط، ضان عع التاجط شغ تتصغِص اقظاخاِر سطى أسثاِء 

اإلجقِم والمسطمغظ.
عضثا ُترجمئ الّاصعى واإلصئاُل سطى اهللا جئتاظه وتسالى 
بالّاصعى والصرباِت طظ الّسابصغظ، أّطا وصث جصط طةُث 
المسطمغظ وأخئتظا ظسغُح شغ اظتطاٍط لط غمر سطى 
به  غاصرُب  سمٍض  وأسزط  أجّض  أخئح  شصث  افّطئ،  عثه 
وتسالى  جئتاظه  به  اإلغمان  بسث  خالصِه  إلى  المسطُط 
عع السمض إلسادِة طةث اإلجقم والمسطمغظ، باجاؤظاف 
التغاة اإلجقطّغئ وتتضغِط حرع اهللا شغ افرض، لثلك 
والمسطمغظ  اإلجقم  طةث  إلسادِة  الثسعِة  تمُض  ضان 
شغ عثا الحعر عع حشض افتصغاِء افظصغاء، شمظ حتظ 
ظفَسه بالّخغاِم والصغاِم حتظعا سطى تمِض عثه الّثسعة 
الطغَض  وغصعطعن  الّظعاَر  غخعطعن  شضاظعا  الةطغطئ، 
وغخطعن لغَطعط بظعاِرعط شغ تمض الّثسعة، شاةثعط 
دائمغ التثغث طع الّظاس لغطاتصعا شغ طرضإ الّظةاة، 
ظفعس  شغ  سزغمًئ  طضاظًئ  الّحعِر  لعثا  أّن  طثرضغظ 
غغره  طظ  شغه  اهللا  سطى  إصئاقً  أضبُر  وعط  المسطمغظ، 
عثا  شغ  الّثسعة  لعثه  صئعقً  أضبُر  وعط  الّحععر،  طظ 
الّحعر طظ غغره، وأضبُر اجاسثادًا لطّادتغِئ شغ جئغض 
اهللا، جعاًء أضان اصاثاًء بأجثاِدعط الفاتتغظ أم طحاسرغًا 

إلحساعِ برغص السصغثِة شغ ظفعِجعط.
ختغٌح أّن تمطَئ دسعِة اجاؤظاِف التغاِة اإلجقطغِئ وإصاطِئ 
دولِئ الثقشِئ صث اجاشطعا الظفتاِت اإلغماظغئ الّرطداظغئ 
لتمض المسطمغظ سطى دسعِتعط، ولضّظعط غسطمعن أغدًا 
أّن عثا الفرَض السزغَط ق غصاخُر سطى حعر رطدان، 
طا داطئ تغاُة الّظاس ق تظازط وشص أواطر اهللا جئتاظه 
وتسالى وظعاعغه شغ ظض دولٍئ تتضمعط بما أظجل اهللا 
اإلجقم،  بأتضام  والّاصغِث  الّطاسِئ  أجعاَء  لعط  وتعشُر 
وُتخرف سظعط أجعاء المساخغ والمعبصات ضما تفسُض 

صاطئ طةمعسئ رجمغئ تظامغ لصعى الترغئ والاشغغر، باساصال سدع تجب الاترغر/ عاحط خثغص سطى ذرغصئ رجال 
السخابات، طظ طضان اقساخام أطام الصغادة الساطئ لطصعات المسطتئ سطى خطفغئ تعزغسه صخاخات تتمض أشضارا 
إجقطغئ خادرة سظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وأدخطعه شغ غرشئ بط أوجسعه ضربا شغ أججاء طافرصئ طظ جسثه 
وصاطعا باجاةعابه سطى ذرغصئ رجال أطظ الطعاغغئ، بط تط تتعغطه إلى غرشئ أخرى، وتاولعا تخعغره بالفغثغع 
ططالئغظه باقساراف بأظه طظ (داسح)، وسظثطا رشخ صاطعا بدربه، بط ذطئعا طظه صراءة افشضار الاغ شغ الصخاخئ، 
وصالعا شغ الاسةغض إن عثا شرد طظ (داسح) غظامغ لسئث التغ غعجش غرغث أن غحص الخش. واجامر عثا السمض 
الصئغح طظث خقة المشرب وتاى خقة الفةر تغث طظسعه طظ أداء خقة السحاء والخئح، ولط غططصعا جراته إق 
بسث الساسئ السادجئ والظخش خئاتاً، بسث أن عثدوه بأظه إذا خرح بما تثث له، شإظعط جغصاطعظه! وإزاء عثا 
الاخرف العمةغ صال افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان شغ بغان 
ختفغ: إن عثا التراك، أخئح واضتا أظه ضث اإلجقم، وإن ادسعا زورًا غغر ذلك، وتابع طتثرا صعى الترغئ والاشغغر، 
وسظاخرعط شغ طغثان اقساخام، بالصعل: إظضط ق تسرشعن تجب الاترغر الثي ساش حئابه السةعن والمساصقت، 
وبغعت افحئاح ذعال تضط اإلظصاذ الئائث، ولط تطظ لعط سجغمئ، ولط تفار لعط عمئ، شق تثغفعط طبض عثه افسمال 
الخئغاظغئ، شعغ تثغش طظ ق عثف لعط إق السططئ، لثلك شعط غصعطعن بافشسال ظفسعا، وغسغثون بغعت افحئاح 
شغ ظسثاعا الباظغئ شغ طغثان اقساخام!! وخاط الئغان طاعجعا لصعى الترغئ والاشغغر ولئططةغاعط: إظظا طعجعدون 
داخض اقساخام، لظ ظئارح طضاظه، وجظزض ظصعم بعاجإ الثسعة، وظتمطضط طا غتثث لحئاب تجب الاترغر، ضما ظصعل 
لضط ق شرق بغظضط وبغظ ظزام اإلظصاذ الئائث، ولضظ تاى اإلظصاذ لط تفسض طبض عثه الفزائع إق بسث اجاقطعا السططئ. 

وعا أظاط تمارجعظعا صئض أن تساطمعا السططئ، شضغش بضط إذا آلئ السططئ إلغضط؟!

شتاطُض  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  الصائمئ  الّدرار  دوغقت 
الّثسعِة غثرُك أّن السمَض لظعدِئ افطِئ سمٌض طظ أجّض 
افسمال وأسزمعا أجرًا سظث اهللا، شعع وإن ضان صث جّث 
واجاعث شغ تمض دسعته شغ رطدان، شإّظه غثرُك أّن 
رطدان  وبسث  رطدان  شغ  وحراُبه  أضُطه  عغ  دسعَته 
ضثلك، وصث تجود بالّاصعى شغ رطدان تاى غاصعى به 
لما بسث رطدان، شإن ضان جادًا طةثًا شغ رطدان شإّظه 
جغزُض تاُله ضثلك لما بسث رطدان، وإن صّخر شغ تمض 
دسعته شغ رطدان، شإّن تمض الّثسعِة ق غصاخُر سطى 
 حعٍر دون آخر، واضساً ظخَإ سغظغه صعَل المخطفى

رَ  مَ ِينِي وَالْقَ سَ فِي ميَ مْ وا الشَّ عُ ، وَاهللاِ لَوْ وَضَ مُّ لسمه «يَا عَ
 ْ َو أ  ، اهللاُ رَهُ  هِ يُظْ تَّى  حَ رَ  َمْ األ ذَا  هَ ْرُكَ  َت أ أَنْ  لَىْ  عَ ارِي  يَسَ فِي 

. أو ضما صال « ا تَرَكْتُهُ لَكَ فِيهِ مَ أَهْ

حعر  إلسادة  الّجطان  عثا  شغ  المسطمعن  احااق  لصث 
رطدان حعر اقظاخارات، بسث أن تضالإ سطغعط الصرغُإ 
والئسغث، وظال طظعط أعُض الّخطغإ والمطتثون وغععُد 
وتاى سئثة الئصِر والتةر، لثلك ق غعجث سمٌض غطفُأ 
خطغفئ  المسطط،  الصائث  إلغةاد  السمض  إق  الّحعَق  عثا 
المسطمغظ الثي غةمع حمَض افطِئ وغعتُث بقَدعا شغ 
دولٍئ واتثة طظغسئ، ُغصاتُض طظ ورائه وُغاصى به، ضما 
ى  َائِهِ وَيُتَّقَ نْ وَر اتَلُ مِ نَّةٌ يُقَ امُ جُ ِمَ َا اإلْ صال رجعُل اهللا  «إِمنَّ
بِهِ» وعثا الثي شعمه سطماؤظا الضرام، تغث صال اإلطاُم 
الشجالّغ رتمه اهللا: "الّثغظ والّسططان تعأطان، ولعثا صغض 
الّثغظ أس والّسططان تارٌس، شما ق أس له شمعثوم 
وطا ق تارس له شدائع". وظتظ طثرضعن أغدا أّن عثا 
السمُض  عثا  السجغمئ،  وأعِض  افظئغاِء  سمُض  وعع  السمض، 
طظ أضبر افسمال أجرًا سظث اهللا جئتاظه وتسالى، وترضه 
جئتاظه  اهللا  سظث  ضئغرٌة  طسخغٌئ  أدائه  شغ  الاراخغ  أو 
صال  ضما  الّحعثاء،  جغث  أجُر  شعع  أجُره  أّطا  وتسالى، 
لِبِ،  ُطَّ املْ بْدِ  عَ ْنُ  ب زَةُ  مْ حَ دَاءِ  هَ الشُّ يِّدُ  «سَ   اهللا  رجعل 
» أّطا إبط ترك  تَلَهُ قَ اهُ فَ رَهُ وَنَهَ َمَ أ ائِرٍ فَ امٍ جَ لٌ قَامَ إِلَى إِمَ وَرَجُ
عثا السمض شعع ضمظ غمعت طغاًئ شغ زطظ الةاعطّغئ، 
تغث صال  «َطْظ َطاَت َوَلْغَج ِشغ ُسُظِصِه َبْغَسٌئ َطاَت َطْغَاًئ 
َجاِعِطغًَّئ»، لثلك غثطأ طظ غزظ طظ الّظاَس أّن خغام 
رطدان وصغاَطه غظةغه طظ التساب سظ الّاصخغر أو سثم 
الصغام بما عع أسزط طظ الّخغام والصغام، بض غةإ أن 
تّخ  الاغ  العاجئات  وخخعخاً  ضِطه،  باإلجقم  غتغط 
الحرع سطى الصغام بعا ورّتإ سطى أدائعا افجَر السزغَط 
ضأجر جغث الحعثاء، والعاجئات الاغ رتإ سطى ترضعا 
اإلبَط الضئغَر ضمظ غمعت ولغج شغ سظصه بغسًئ لطثطغفئ 
الثي غتضط بما أظجل اهللا، شمظ صّخر شغ حغء طظ عثا 
تثارك  شغ  المسارسئ  شسطغه  به  الصغام  شاته  أو  السمض 
ظفسه شغ عثه افغام المئارضئ، الاغ غداسش شغه افجر، 
وأن غسجم أطَره سطى اقجامرار سطى عثا الثغر شغما بسث 
رتغض عثا الّحعر الضرغط، ولغضظ أططظا شغ اهللا ضئغرا، 
شغ ظخره لظا شغ عثه الّثظغا وطشفرته لظا غعم الصغاطئ، 
ََياةِ 

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ شغثخطظا الةّظئ ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا

 ﴾ْشَهاُد
َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ا
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٢٠١٩/٥/٢٠ اقبظغظ  غعم  اظسصثت  الاغ  الةطسئ  إن 
بغظ المةطج السسضري وصعى الترغئ والاشغغر، ضاظئ 
أسطظ  تغث  الئسغر،  ظعر  صخمئ  الاغ  الصحئ  عغ 
الغعم  شغ  له  بغان  شغ  أبرعا  سطى  السسضري  المةطج 
سالصئ،  زالئ  طا  افجاجغئ  الثقف  ظصطئ  أن  الاالغ، 
السغادي،  المةطج  شغ  الظسإ  تــعل  تــثور  والاغ 
خرح  وصث  والسسضرغغظ،  المثظغغظ  بغظ  ورئاجاه، 
(آر  لصظاة  والاشغغر  الترغئ  صعى  سظ  الافاوض  سدع 
تغ) الروجغئ بأن المةطج السسضري اقظاصالغ رشخ 
وبحضض صاذع أن غرأس المةطج السغادي، حثخغئ 
طثظغئ، وذلك بسث إسقن شحض المفاوضات. عثا وصث 
خرح سدع بالمةطج السسضري اقظاصالغ السئئ بأن 
الةغح لظ غصئض بأغطئغئ طثظغئ شغ طةطج السغادة 
طسائرا ذلك خطا أتمر. (جضاي ظغعز ٢٠١٩/٥/٤). عثا 
وصث ظصطئ جرغثة الخغتئ سظ الفرغص خقح سئث الثالص 
صعله إن المةطج غمضظ أن غصئض بامبغض طاساٍو بغظ 
المثظغغظ والسسضرغغظ ولضظ لظ غصئض بأغطئغئ طثظغئ 
شغ المةطج السغادي، تسصغئا سطى ططالإ صعى الترغئ 
والاشغغر. وأخغرا ارتفسئ ظئرة المةطج السسضري راشسا 
بقث قءات (ق لفغطئغئ المثظغئ، وق لتض جعاز افطظ، 

وق لطرئاجئ الثورغئ).
وصث دشع المةطج السسضري بتةب سثغثة دسماً لمعصفه 
عثا، شعع غرى أن طةطج السغادة غمبض إرادة ضض أعض 
الئطث بغظما ق تمبض صعى الترغئ والاشغغر اإلرادة الساطئ 
فعض السعدان، بالرغط طظ أظعا عغ الاغ صادت وتصعد 
التراك الثي أشدى إلى إجصاط الظزام. وسطغه جعف 
الاغ  المظاثئئ  التضعطئ  وعغ  فعطه  افطر  عثا  غسطط 
تمبض اإلرادة الساطئ فعض الئقد. وذلك فن المةطج 
عع الةعئ المتاغثة الاغ تصش سطى طساشئ واتثة طظ 
ضض أذغاف المضعن السغاجغ شغ الئقد. وضثلك طظ 
التةب الاغ خاغعا المةطج السسضري، العضع افطظغ 
تمعج  وطا  السعدان  به  غمر  الثي  واقجابظائغ  الترج 
المسطتئ  الترضات  وضبرة  السعدان  شغ  التروب  به 
بالثاخض شق غتامض غغر الةاعجغئ الضاططئ والصثرة سطى 
الصرار  غضظ  لط  إذا  غاأتى  ق  وعثا  الصرار  اتثاذ  جرسئ 
السغادي شغ غث الصعات المسطتئ. وأخغرا غرى المةطج 
السسضري  المةطج  شغ  طمبطئ  المسطتئ  الصعات  أن 
اقظاصالغ صعة أخغطئ شغ اإلذاتئ بالظزام السابص ولعا 
التص شغ المحارضئ الفاسطئ شغ خظع الصرار، وعط ججء 

أخغض طظ الحسإ السعداظغ...
لطتضط  اقظاصال  أن  شتةاعا  والاشغغر  الترغئ  صعى  أطا 
لطمعاذظ  وافوتــث  افجــاس  المططإ  عع  المثظغ 
السعداظغ والثي بسئئه صاطئ البعرة، وبسئئه ارتصى 
غمضظ  شق  صائما،  اقساخام  زال  طا  وبسئئه  الحعثاء، 
سسضري  بتضط  غسائثل  أن  الادتغات  عثه  ضض  بسث 

تضما سسضرغا آخر طعما اخاطش شغ حضطه وطزعره.
وتصغصئ افطر أن ضض طا أبغر جعاء طظ السسضرغغظ أو 
طظ  وغثفعن  بعا  غاتاّجعن  تةب  عغ  إظما  المثظغغظ 
ورائعا افجئاب التصغصغئ الاغ تثشع ضض ذرف لطامسك 
بمعصفه. شصعى الترغئ والاشغغر غةجطعن بأن السسضر 
وسالمغئ  إصطغمغئ  دوقً  وأن  السططئ،  شغ  ذاطسعن 
شضرة  وإن  ضما  وصالئاً،  صطئا  طسعط،  وتصش  تثسمعط، 
وذرح  أسغظعط  أطام  طابطئ  السغسغ  تةربئ  اجاظساخ 
غسدث  طئضرة  اظاثابات  برظاطب  السسضري  المةطج 
ظزرعط  وجعئ  به  غسدثون  وطا  تطك.  الظزر  وجعئ 
المتطغئ  السغاجغئ  الاتطغقت  طظ  ضبغر  طع  غاعاشص 
المةطج  رغئئ  سثم  اتةاه  شغ  تسغر  والاغ  والسالمغئ 
طا  ذلك  جئغض  وسطى  السططئ.  تسطغط  شغ  السسضري 
ورد شغ طةطئ (شعرن بعلسغ افطرغضغئ). شصث لثص 
الختفغ جساظ لغظح شغ تصرغر المةطئ شغ السعدان 
بسئارة (ذعإ الئحغر وبصغ ظزاطه غصاتض) طعضتا أظه 

رطدان حارف سطى الرتغض شأدرك ظفسك
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افطئ اإلجقطغئ.
ولثلك طعما ضان تةط المآاطرة الاغ تتعضعا أطرغضا 
لفرض المئارضئ، وطعما ضاظئ ترضغئئ السط أو طضعظات 
أم  اصاخادغئ  أضاظئ  وجعاء  غسمعظعا،  ضما  الطئثئ 
لعا  تحثوا  وطعما  اقبظاغظ،  بغظ  تةمع  أم  جغاجغئ 
طظ افتئاع وافحغاع إلظةاتعا، وطعما سصثوا لعا طظ 
شغ  الةعث  بثلعا  وطعما  واقجاماسات،  المآتمرات 
الةعقت المضعضغئ الاغ ق تضاد تاعصش، وطعما تسةرشعا 
شغ الاخرغتات ولع وخض بعط التال أن غصعلعا "سطغظا 
أن ظسث الطئثئ وسطى الئصغئ جطغ الختعن"... لظ غظالعا 
فن  اهللا  بإذن  خاجرغظ  خائئغظ  وجغظصطئعا  طرادعط 

الصدغئ ضما بّغظا أضئر طظعط وطظ صعى الحر جمغساً.
لضظ رغط ذلك ضطه شإظه غةإ سطى أعض افرض المئارضئ 
أن غضعظعا تثرغظ واسغظ سطى طا غطرح وغروج، وأن 
غرشدعا ضض المحارغع الاغ تأتغعط طظ الشرب بشخ 
الظزر سظ طاعغاعا أو تفخغقتعا وجعاء أضاظئ طحروع 
تض الثولاغظ أو طا غسمى بخفصئ الصرن أو غغر ذلك، 
وسطغعط أن غساةغئعا لطعاسغظ المثطخغظ الظاختغظ 
والمضائث  المآاطرات  لعط  ضحفعا  ذالما  الثغظ  لعط 
وبغظعا لعط تصغصاعا والسئغض إلشحالعا والاخثي لعا 
وسطى  شغعا،  والماعاذؤغظ  سطغعا  الصائمغظ  وشدتعا 
اهللا  سطى  اتضالعط  غةسطعا  أن  المئارضئ  افرض  أعض 
رد  ضما  ظتعرعط  إلى  الماضرغظ  ضغث  برد  تضفض  الثي 
طضر صرغح بالرجعل  إلى ظترعا شسادت تةر أذغال 
الثجي والظثاطئ، وعاجر الرجعل  وأصام دولئ اإلجقم 
ِيَن َكَفُروا  َّ رغط أظعشعط، صال تسالى: ﴿َوإِْذ َفْمُكُر بَِك ا

شغ  واإلسقطغغظ  بالضااب  السظعي  لصاءه  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سصث 
بغئ لتط وذلك طساء البقباء ٢٠١٩/٥/٢١ شغ صاسات الفغظغص. واجاسرض الطصاء - الثي ترص التجب سطى 
تظزغمه شغ حعر رطدان بحضض دوري - طعاصش التجب طظ طثاطش الصداغا السغاجغئ الساخظئ، وظصاش السثغث 
طظ الصداغا الفضرغئ والاضاطغئ، وذرغصئ التجب شغ إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ. وصث أجاب أسداء المضاإ اإلسقطغ 
سطى تساؤقت التدعر واجافساراتعط وتعخغاتعط واظاصاداتعط بثخعص طعاصش التجب ورؤغاه السغاجغئ 
لفتثاث وجعاظإ شضرغئ طاخطئ بفضر التجب وتارغثه السغاجغ شغ جع طظ التعار العادئ. وشغ السغاق ذاته 
ظزط حئاب تجب الاترغر شغ ذعلضرم طساء الثمغج ١٨ رطدان أطسغئ جغاجغئ تعارغئ تدرعا سثد طظ 
العجعاء والمعامغظ. وتاضر شغعا افجااذ سقء أبع خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ. تظاولئ افطسغئ صداغا المسطمغظ شغ حاى أظتاء السالط وطسآولغئ المسطمغظ تةاه بسدعط 
بسدا، ورضجت شغ جاظإ ضئغر طظعا سطى طا بات غسرف بخفصئ الصرن والمعصش الحرسغ طظعا، وأن الئثغض سظ 
خفصئ الصرن لغج تض الثولاغظ أو المئادرة السربغئ، بض إرجاع صدغئ شطسطغظ إلى سمصعا اإلجقطغ ووجعب 
اجاظفار ذاصات افطئ وجغعحعا لطاترك لاترغر شطسطغظ ضاططئ. ضما سصث حئاب تجب الاترغر شغ دورا الثطغض 
افربساء ١٧ رطدان أطسغئ رطداظغئ تتئ سظعان "أجج الاسطغط المظعةغ شغ دولئ الثقشئ"، تدرعا أجاتثة 
جاطسات وجمع طظ المسطمغظ والطقب وافضادغمغغظ. اجاسرض شغعا المتاضرون رؤغئ تجب الاترغر فجج 
الاسطغط المظعةغ شغ دولئ الثقشئ والضااب الثي جئص أن أخثره التجب تتئ سظعان "أجج الاسطغط المظعةغ 
الثراجغئ  المراتض  شغ  السمرغئ  الفؤات  وتصسغط  الثراجغئ  المراتض  افطسغئ  واجاسرضئ  الثقشئ".  دولئ  شغ 
تغث  العصئ،  طظ  واقجافادة  الحرسغئ  بافتضام  الاصسغمات  تطك  وارتئاط  الاثرغسغئ  السمطغئ  إدارة  وذئغسئ 
جغامضظ الطالإ طظ إتمام المراتض الثراجغئ شغ الثاطسئ سحرة طظ سمره إن أراد تسإ ظزام الثورات الثي 
سرض له بالافخغض ضما عع طسطر شغ ضااب "أجج الاسطغط المظعةغ شغ دولئ الثقشئ" الثي أخثره التجب. 
وصث حارك التدعر باسطغصاتعط وتعخغاتعط وآطالعط شغ تطئغص عثا الظزام سطى أبظاء افطئ لما شغه طظ خغر 
فبظاء افطئ اإلجقطغئ. أغدا ظزط حئاب تجب الاترغر شغ صطصغطغئ طساء افتث ١٤ رطدان أطسغئ جغاجغئ 
تعارغئ تدرعا سثد طظ العجعاء والمعامغظ. تظاولئ افطسغئ طتاور بقبئ دارت تعل المساةثات السغاجغئ 

شغ السالط والمظطصئ، وبعرات الربغع السربغ، وخفصئ الصرن افطرغضغئ.

الرخغص طظ تضام رخغخغظ شغ دول الثطغب خاخئ 
السسعدغئ، الاغ تاضثس أطعال ظفطعا شغ أطرغضا دون 
شاساثغظ  التاجئ،  تغظ  تاى  جتئه  طظ  تامضظ  أن 
طظعا  غظافع  ق  الاغ  السغادغئ  خظادغصعا  تمج  وق 
افطرغضغ  الدشط  شإن  العاصع  عثا  ووشص  أطرغضا.  إق 
سطى إغران وترطاظعا طظ تخثغر الظفط جغرشع جسر 
الظفط سالمغاً وتضعن أطرغضا طسافغثة طظ ذلك، تغث 
زغادة جسر الظفط غظاجإ تضطفئ إظااج الظفط الخثري، 
شعضالئ الطاصئ الثولغئ تاتثث سظ تفاصط "اإلرباك شغ 
وتاتثث  الظفط،  طظ  لطمسروض"  المساصئطغئ  الظزرة 
سظ صثرة أطرغضا سطى تسعغخ اظثفاض خادرات إغران 
وشظجوغق (صالئ وضالئ الطاصئ الثولغئ غعم افربساء إن 
السالط جغتااج إلى ضمغئ شائدئ صطغطئ جثا طظ الظفط 
طظ أوبك عثا السام، إذ أن اظاساش اإلظااج افطرغضغ 
وشظجوغق.  إغران  طظ  الخادرات  اظثفاض  جغسعض 
روغارز ٢٠١٩/٥/١٥)، وضثلك (صالئ إدارة طسطعطات 
الظفط  إظااج  إن  افجئعع  عثا  افطرغضغئ  الطاصئ 
الرئغسغئ  السئسئ  الخثرغئ  الاحضغقت  طظ  افطرغضغ 
جغرتفع إلى طساعى صغاجغ جثغث سظث ٨,٤٩ ططغعن 
برطغض غعطغا شغ غعظغع تجغران. روغارز ٢٠١٩/٥/١٧)، 
أي أن حرضات الظفط افطرغضغئ تصعم بدت المجغث طظ 
الظفط سطى وصع جغاجئ تعتغر الثطغب ودشع إظااج إغران 

إلى العراء سظ ذرغص السصعبات.
وافعط طظ ضض ذلك أن أجسار الظفط ترتفع سطى وصع 
تعجغه الاعتر افطرغضغ لاثرغإ ظاصقت ظفط وطظحآت 
افربساء  غعم  اآلجطئ  الظفط  سصعد  (ارتفسئ  ظفطغئ 
افوجط  الحرق  شغ  الاعترات  تخاسث  اتامال  وجط 
طما غدر باإلطثادات السالمغئ، افطر الثي ذشى سطى 
افطرغضغئ.  الثام  طثجوظات  شغ  الماعصع  غغر  اقرتفاع 
وزادت السصعد اآلجطئ لثام الصغاس السالمغ برظئ ٥٣

جظاا أو ٠,٧ بالمؤئ لائطس سظث الاسعغئ ٧١,٧٧ دوقر 
تضساس  غرب  لثام  اآلجطئ  السصعد  وأغطصئ  لطئرطغض. 
العجغط افطرغضغ سظث ٦٢,٠٢ دوقر لطئرطغض، طرتفسئ 
٢٤ جظاا أو ٠,٤ بالمؤئ... ولصغئ أجسار الظفط دسما 
بسثطا صالئ السسعدغئ غعم البقباء إن ذائرات طسغرة 
غعطغظ  بسث  الظفط،  لدت  طتطاغظ  ضربئ  طفثثئ 
طظ سمطغات تثرغإ تسرضئ لعا ظاصقت ظفطغئ صرب 

اإلطارات السربغئ الماتثة. روغارز ٢٠١٩/٥/١٥).
وبعثا غادح بأن أطرغضا وطظ وراء تعتغرعا لفجعاء 
طع إغران تسافغث طظ ارتفاع جسر الظفط، وعغ صادرة 
سطى رشع إظااجعا طظ الظفط الخثري، وضطما زاد جسر 
الظفط اظثشسئ الحرضات افطرغضغئ إلظااج المجغث طظ 
الظفط الخثري المعجعد بضمغات خغالغئ شغ أطرغضا. 
وق حك بأن أطرغضا تسائر عثا الاعتر طظفسئ لحرضاتعا 
الظفطغئ خاخئ شغ ظض ذرغصئ الافضغر الاةاري الاغ 

تشطإ سطى إدارة تراطإ.
إغران  طع  جثغث  ظعوي  اتفاق  تعصغع  الباظغ:  السئإ 
جعق  شغ  افطرغضغئ  لطحرضات  افجث  تخئ  غضفض 

إغران.
ق غثفى سطى الماابع أن أطرغضا تصعم بطسئئ طضحعشئ 
طسعا  جثغث  ظعوي  اتفاق  تعصغع  أجض  طظ  إغران  طع 
المظطصئ،  شغ  وظفعذعا  الخاروخغ  برظاطةعا  غدط 
شطثى زغارة وزغر الثارجغئ افطرغضغ لطسراق (طا صاله 
بعطئغع لسئث المعثي شغ واصع افطر، بتسإ طا خرح 

تامئ: تصغصئ الاعتر بغظ أطرغضا وإغران شغ المظطصئ

بأن  أخرى  خعرة  تسطغ  وإغران،  أطرغضا  الةاظئغظ، 
الترب طسائسثة! وطظ عثه الاخرغتات:

الغعم  به،  أدلى  ختفغ  تخرغح  شغ  تراطإ،  (وصال   -
تعل  جآال  سطى  ردا  افبغخ،  الئغئ  شغ  الثمغج، 
سطى  ترب  حظ  تظعي  الماتثة  العقغات  ضاظئ  إذا  طا 

إغران: "آطض أظه ق". آر تغ ٢٠١٩/٥/١٦)
- (روغارز ٢٠١٩/٥/١٦ - صالئ رئغسئ طةطج الظعاب 
إدارة  إن  الثمغج  غعم  بغطعجغ  ظاظسغ  افطرغضغ 
ترب  لحظ  الضعظةرس  طظ  تفعغدا  تمطك  ق  تراطإ 
الحرق  شغ  الاعتر  تثة  تخاسث  وجط  إغران،  سطى 
اإلدارة  إن  لطختفغغظ  بغطعجغ  وصالئ  افوجط. 
لضئار  طشطصئ  جطسئ  شغ  إشادة  جاصثم  الةمععرغئ 
الظعاب، الثغظ غططص سطغعط طةمعسئ البماظغ، بحأن 

إغران غعم الثمغج.)
ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرت   -  ٢٠١٩/٥/١٦ (روغارز   -
اإلدارة  شغ  طسآولغظ  سظ  ظصق  الثمغج  غعم  تاغمج 
افطرغضغئ لط تظحر أجماءعط أن الرئغج دوظالث تراطإ 
أبطس الصائط بأسمال وزغر الثشاع باترغك حاظاعان بأظه 
إن  الختغفئ  وصالئ  إغران.  طع  ترب  خعض  غرغث  ق 

الرئغج أبطس حاظاعان بعثا الاسطغص خئاح افربساء.)
خاطظؤغ  سطغ  اإلغراظغ  افسطى  المرحث  الصائث  (صال   -
إظه لظ تضعن عظاك ترب طع العقغات الماتثة. شغ 
تخرغتات ظحرت سطى وجائض اإلسقم التضعطغئ وسطى 
تسابه سطى طعصع الاعاخض اقجاماسغ تعغار، صال آغئ 
اهللا سطغ خاطظؤغ: "ظتظ ق ظسسى إلى الترب، وق عط 

أغدا غسسعن لعا". بغ بغ جغ ٢٠١٩/٥/١٤)
- (ذضر وزغر الثشاع افطرغضغ بالعضالئ باترغك شغ طآتمر 
ختفغ إن عثف اإلدارة افطرغضغئ طظ تسجغج وجعدعا 
ولغج  إغران  "ردع  عع  السربغ  الثطغب  شغ  السسضري 
الثعاب  وحك  سطى  لسظا  ظتظ  ضثعا،  ترب  خعض 

لطترب". (شراظج ٢٤، ٢٠١٩/٠٥/٢٢م) اظاعى
وتثل عثه الاخرغتات افطرغضغئ واإلغراظغئ سطى أن 
طا تاظاصطه وجائض اإلسقم سظ ترب أطرغضغئ-إغراظغئ 
تطك  شغ  طا  وأبطس  الحك،  غثالطه  وضئغرة  وحغضئ 
بأن  لحسئه  اإلغراظغ  المرحث  تطمغظات  الاخرغتات 
إغران ق تسسى لطترب وق افطرغضان غسسعن لعا، أي 
تثطغر  أو  إغران  باثطغر  الاخرغتات  وشص  الترب  أن 
السفظ افطرغضغئ شغ الثطغب طسائسثة التثوث، وشغ 
أصخى الاعصسات إن تثبئ أسمال سسضرغئ شساضعن 
وتخرغتات  لططرشغظ...  العجه  طاء  لتفر  طتثودة 
ترغث  ق  أظعا  شغ  طاعاترة  افطرغضغغظ  المسؤعلغظ 
تشغغر الظزام... صال طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ 
جعن بعلاعن: ("جغاجاظا ق تعثف إلى تشغغر الظزام 
شغ إغران بض إلى دشع الظزام عظاك لاشغغر جطعضه"... 

طعصع الثجاعر ٢٠١٨/١٠/٣)
٤- وإذن طا أجئاب عثا الاخسغث والاعتر شغ المظطصئ؟ 
والةعاب أظه بإظسام الظزر غائغظ أن افجئاب عغ بقبئ:
السئإ افول أجعاق الظفط السالمغئ: تثاطش أطرغضا 
الجطان،  طظ  سصث  صئض  سظعا  الظفط  طسألئ  شغ  الغعم 
الخثري،  الظفط  اجاثراج  تضظعلعجغا  شغعا  ظةتئ  إذ 
طساعردة  دولئ  أظعا  طع  ظفطعا،  باخثغر  وجمتئ 
الاةاري  السةج  لاصطغض  الخغظغ  المثرج  وضان  لطظفط، 
افطرغضغ،  لطظفط  اجاغرادعا  زغادة  عع  أطرغضا  طع 
الظفط  اجاغراد  شغ  أطرغضا  تسامر  ذاته  العصئ  وشغ 

به المخثر المططع سطى تفاخغض اقجاماع، ضان أطرًا 
السراصغ  العزراء  رئغج  ُدعح  لصث  بض  تماطاً،  طثاطفاً 
لطعةئ الاغ تتثث بعا بعطئغع شغ لصائه طسه. ذطإ 
ذعران  إلى  رجالئ  إغخال  المعثي  سئث  طظ  بعطئغع 
سطى  ترغخئ  لغسئ  الماتثة  العقغات  أن  طفادعا 
اظثقع الترب وأن ضض طا غرغثه تراطإ عع إبرام اتفاق 
لظفسه...  غظسئه  أن  بإطضاظه  اتفاق   – جثغث  ظعوي 
إي  إغسئ  طغثل  سظ  ظصًق  بعجئ ٢٠١٩/٥/١٥  ظعن 
الئرغطاظغئ). والرئغج افطرغضغ ق غثفغ عثا العثف، 
(سئر الرئغج افطرغضغ سظ رغئاه بأن غاخض صادة إغران 
به لتض افزطئ الاغ تجداد احاساق، وترضئ إدارته رصط 
عاتش طع السعغسرغغظ ضغ غاخض اإلغراظغعن سطغه شغ 
تال أرادوا الافاوض.... وتابع الرئغج افطرغضغ صائق: 
"طا غةإ سطغعط شسطه، عع اقتخال بغ، بط الةطعس 
طظ أجض إبرام اتفاق، اتفاق سادل... ق ظاططع إلغثاء 
أصعغاء  غضعظعا  أن  "أرغثعط  صائق:  وأضاف  إغران"، 
وسزماء، وأن غماطضعا اصاخادا سزغما، ولضظ سطغعط 
اقتخال، وإذا شسطعا شظتظ جاعجون لطافاوض طسعط". 
السعغسرغغظ،  طع  عاتش  رصط  افبغخ  الئغئ  وترك 
طع  الثبطعطاجغئ  سقصاعا  شغ  إغران  غمبطعن  الثغظ 
أطرغضا، لغضعن خطئ الاعاخض شغ تال رغئئ ذعران 
بالافاوض طع واحظطظ. CNN سربغ، ٢٠١٩/٥/١١). 
الرئغج  سظ   ٢٠١٩/٥/١٥ تغ  آر  ظصطاه  طا  وضثلك 
جارغث  إغران  بأن  صظاسئ  سطى  (أظا  تراطإ  افطرغضغ 
طعصع  ضحش  ظفسه  السغاق  وشغ  صرغئا).  الافاوض 
البقباء،  اإلخقتغغظ،  طظ  المصرب  اإلغراظغ  "اظاثاب" 
بظ  غعجش  السماظغ  الثارجغئ  وزغر  زغارة  أعثاف 
تصرغر  شغ  المعصع  وذضر  ذعران  الساخمئ  إلى  سطعي 
له شغ ٢٠١٩/٥/٢١ أن (العثف طظ تطك الجغارة عع 
وطظاصحئ  وإغران،  الماتثة  العقغات  بغظ  العجاذئ 
بشثاد،  شغ  افطرغضغئ  السفارة  اجاعثاف  طعضعع 
والاطعرات افخرى شغ المظطصئ...) وأضاف المعصع أن 
(العزغر الُسماظغ غعجش بظ سطعي تمض طسه شغ زغارته 
افطرغضغ  الرئغج  طظ  رجالئ  ذعران  إلى  المفاجؤئ 

دوظالث تراطإ) دون ذضر الافاخغض.
لاتالش  إخراج  سمطغئ  افعط،  وعع  البالث:  السئإ 
أطرغضغ سربغ غثخض شغه ضغان غععد ضث إغران إلى 

تغج الاظفغث.
افطرغضغئ  السغاجئ  طراطغ  طظ  جمطئ  شغ  الظزر  إن 
شغ المظطصئ والمعاصش اإلصطغمغئ تئغظ بأن أعط جئإ 
بظاء  عع  إغران  طع  افجعاء  لاعتغر  الغعم  أطرغضا  غثشع 
صدغئ  ظصض  أي  رجمغ،  بحضض  وإخراجه  الاتالش  عثا 
الخراع شغ المظطصئ طظ سثوان (إجرائغطغ) باتاقل 
صااله  وجعب  بط  وطظ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
إلزالاه وإسادة شطسطغظ إلى دغار اإلجقم، ظصض ذلك 
وبسئارة  إغران!  طع  المظطصئ  شغ  ذائفغ  خراع  إلى 
العثف  وعثا  المظطصئ...  شغ  غععد  ضغان  دطب  أخرى 
شإظعا  سصعد  سئر  وبرغطاظغا  أطرغضا  سظه  سةجت  الثي 
شغ  خاخئ  الثغاظئ،  تضام  سئر  باتصغصه  الغعم  تأطض 
الثطغب، الثغظ غسارسعن لطاطئغع طع ضغان غععد تتئ 

الثرائع افطرغضغئ ظفسعا "الثعف طظ إغران".
وصث ظعر عثا بعضعح شغ طعصش ضغان غععد: شسطى 
وصع الاعتر شغ الثطغب صال رئغج وزراء الضغان بتدرة 
جثغث  ازدعار  ("عظاك  شردغمان  افطرغضغ  السفغر 

 َُّ َُّ وَاهللا ْو خُيْرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اهللا
َ
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َ
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َخرْيُ الَْماكِِريَن﴾.
سطى  غسامثوا  المئارضئ أن  سطى أعض افرض  بط  وطظ 
أظفسعط لغئصعا الخثرة الضأداء الاغ تتطمئ سطغعا ضض 
المحارغع الشربغئ السابصئ والقتصئ بإذن اهللا، وأن ق 
أن  المسطمغظ  بقد  شغ  السمغطئ  افظزمئ  سطى  غسعلعا 
تصش شغ وجه أطرغضا وتفحض طثططاتعا شعثه افظزمئ 
المسطمغظ،  طتاربئ  شغ  ترباه  ورأس  عغ أداة الشرب 
وصث خئر المسطمعن تثاذلعط وخغاظاعط، وضثلك غةإ 
سطى أعض افرض المئارضئ أن ق غسعلعا سطى طظ تظازل 
تتئ  والادتغات  بالثطاء  وتاجر  وباع  وخان  وتثاذل 
صعم  شعآقء  ضاذبئ  بعرغئ  وحسارات  وذظغئ  طسمغات 
اظئطاتعط  وطثى  وباظئ سعراتعط  تضحفئ تصغصاعط 
وخدعسعط لطمثططات الشربغئ وطظ السثاجئ الاسعغض 
سطغعط شغ الثشاع سظ صدغئ شطسطغظ أو العصعف شغ 

وجه المثططات افطرغضغئ.
افظزمئ  تسصط  أن  اإلجقطغئ  افطئ  واجإ  إن  ضما 
السمغطئ، وتسطط التضط لصغادة جغاجغئ واسغئ، تساأظش 
تترك  الاغ  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة 
غععد  ضغان   - الثئغبئ  الحةرة  عثه  قصاقع  الةغعش 
وخفصاتعا  أطرغضا  طثططات  وتفحض  جثورعا،  طظ   -
وتصطع  وإدارته  تراطإ  رأس  سطى  الطاولئ  وتصطإ 
دابرعط طظ بقد المسطمغظ وتسغثعط إلى سصر دارعط 

 إن بصغ لعط سصر دار
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

تامئ ضطمئ السثد: صدغئ شطسطغظ أضئر طظ تراطإ وطظ خفصاه المحآوطئ

طظ  الضبغر  وبغظ  بغظظا  لطسقصات  جثغثة  وظعدئ 
جغراظظا السرب ودول إجقطغئ غغر سربغئ ضبغرة". وصال 
السثوان  لخث  الرغئئ  شغ  طعتثون  "ظتظ  ظاظغاعع: 
دولئ  سطى  "غةإ  أظه  ظاظغاعع  وأضاف  اإلغراظغ". 
الاغ  الثول  وجمغع  المظطصئ  دول  وجمغع  إجرائغض  
ترغث إتقل السقم شغ السالط أن تصش طسا إلى جاظإ 
وحثد  اإلغراظغ".  السثوان  ضث  الماتثة  العقغات 
رئغج العزراء اإلجرائغطغ سطى ضرورة اقجامرار شغ 
أطرغضا".  طع  المعط  وتتالفعا  "إجرائغض  صعة  تسجغج 
دول  طع  غععد  ضغان  شعصعف   .(٢٠١٩/٥/١٤ تغ  آر 
سربغئ وربما (إجقطغئ) أخرى بةاظإ العقغات الماتثة 
لخث "السثوان اإلغراظغ"، شعثا غعضح أن الضقم شغ 
خطئ الاعتغر افطرغضغئ غةري سظ بظاء تتالش إصطغمغ 
شغه  غحارك  الماتثة  العقغات  بصغادة  إغران  ضث 
ضغان غععد، وأن الاعتغر والاخرغتات الظارغئ وبسخ 
وطظحآت  الفةغرة  شغ  جرى  ضما  السسضرغئ  افسمال 
أراطضع عع سمطغئ إخراج لعثا الظاتع اإلصطغمغ، وسمطغئ 
اإلخراج تطك ق تجال صائمئ. وطظ طصثطاتعا اجاداشئ 
سربغا-أطرغضغا  اجاماسا   ٢٠١٩/٤/٦ اقبظغظ  الرغاض 
حارضئ شغه صطر، شغ إذار الاتدغر إلذقق "تتالش 
الحرق افوجط اقجاراتغةغ"، المسروف إسقطغا باجط 
اقجاماع  (أن  "واس"  وضالئ  وذضرت  السربغ".  "الظاتع 
سصث "بمحارضئ رشغسئ المساعى طظ الممطضئ السربغئ 
واإلطارات  افطرغضغئ  الماتثة  والعقغات  السسعدغئ 
الضعغئ  ودولئ  الئترغظ  وطمطضئ  الماتثة  السربغئ 
افردظغئ  والممطضئ  صطر  ودولئ  سمان  وجططظئ 
العاحمغئ". وأوضتئ أن اقجاماع "غسث خطعة طعمئ 
ضمظ خطعات إذقق عثا الاتالش، الثي غعثف إلى 
تسجغج افطظ واقجاصرار شغ المظطصئ والسالط". آر تغ 
٢٠١٩/٤/١٠). إذن سمطغئ بظاء عثا الاتالش السسضري 
صائمئ سطى صثم وجاق، وشرح ضغان غععد بالاظسغص 
طسظاه  إغران  ضث  و(إجقطغئ)  سربغئ  دول  طع  افطظغ 
أن ضغان غععد طحارك شغ تطك المثاوقت افطرغضغئ 
غاأجض  وربما  إسقن،  دون  ولضظ  التضام،  عآقء  طع 
لطسقم،  خطاعا  أطرغضا  إسقن  بسث  طا  إلى  اإلسقن 
الثغاظئ  تضام  تطئغع  شغعا  بظث  أعط  غسائر  والاغ 

الثطغةغغظ طع ضغان غععد.
والثقخئ:

١- إن تعتغر افتثاث وتسثغظ افجعاء لغج طصثطئ 
لترب حاططئ بغظ أطرغضا وإغران بض عغ سطى افرجح 
لاتصغص افجئاب البقبئ المثضعرة أسقه، ولضظ عثا ق 
غمظع طظ أن تتثث ضربات طتثودة صخغرة لتفر 
سظعما  الترج  رشع  باب  طظ  الطرشغظ  سظث  العجه  طاء 
بالاعثغث  وتخرغتاتعط  المحاسطئ  تترضاتعط  بسئإ 

والعسغث والردع وتشغغر السطعك!!
٢- إن المآلط أظه سطى الرغط طظ أن أطرغضا ق تثفغ 
التضام  أن  إق  وتعثغثاتعا  تخرغتاتعا  شغ  أعثاشعا 
فطرغضا  غئررون  الثطغب،  طظطصئ  وبثاخئ  بقدظا،  شغ 
وعغمظاعا سطى المظطصئ ضأظعط خط بضط  سظةعغاعا 
سمغ ق غفصععن، وطظ بط غثسرون دظغاعط وآخرتعط 
ْقىَم 

َ
ْقىَم َفُهَو يِف اْآلِخَرةِ أ

َ
وخثق اهللا ﴿َوَمْن اَكَن يِف َهِذهِ أ

 ﴾ًَضلُّ َسبِيال
َ
وَأ

الااجع سحر طظ رطدان ١٤٤٠عـ
٢٠١٩/٥/٢٤م

حزب التحریر فی األرض المبارکۀ فلسطین
أمسیات رمضانیۀ تستعرض قضایا األمۀ اإلسالمیۀ
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ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ، ١٢ رطدان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٥/١٧م) خئرا جاء شغه: "صال رئغج الطةظئ 
الظعوغئ شغ الئرلمان اإلغراظغ طةائى ذو الظعر، إن الترب ضث إغران، جامعث لترب سالمغئ بالبئ، وأن أي عةعم 
سطى إغران جغسظغ الصداء سطى ضغان غععد خقل ظخش جاسئ. وأحار ذو الظعر، إلى أظه غمضظ فطرغضا أن تئثأ 
الترب، لضظ ظعاغاعا لظ تضعن بغثعا، قشاا إلى أظه شغ تال تط اجاعثاف الصطع السسضرغئ افطرغضغئ شغ طغاه 
الثطغب شطظ غئصى طظعا جعى "تض طظ الرطاد"، طحغرا إلى أظه "صئض أن غعثأ غئار أي عةعم سطى إغران جادرب 

الخعارغت اإلغراظغئ صطإ تض أبغإ"."
: طا أخعظضط هللا ورجعله والمسطمغظ غا تضام إغران وطا أخئرضط سطى الثل لطشرب الضاشر المساسمر 

غت

- تالضط شغ ذلك تال جمغع تضام المسطمغظ صاذئئ - تخماعن سطى تثظغج غععد لفرض المئارضئ طظث 
جئسئ سصعد، وتخئرون سطى خفساته المااالغئ لضط وفتئاسضط وأتقشضط شغ جعرغا، وأظاط طا زلاط تضافعن 
بمعاجعاه بمجغث طظ الةسةسات الفارغئ والسظارغات الضاذبئ، ولط تضطفعا أظفسضط سظاء ظخش جاسئ بإطضاظضط 
خقلعا الصداء سطغه وجسطه أبرا بسث سغظ، شغ تغظ إظضط تسثرون ضض إطضاظغاتضط وتعثرون ضض أوصاتضط شغ 
خثطئ أطرغضا وتظفغث طثططاتعا شغ صاض المسطمغظ والضغث بعط شغ أششاظساان والسراق وجعرغا والغمظ وتاى 
شطسطغظ. إن خطر جغاجئ السظارغات الضاذبئ عثه شغ عثا الاعصغئ بالثات، أظعا تسطغ المةرم تراطإ طساتئ 
إضاشغئ قباجاز تضام الثطغب لظعإ بروات حسعبعط، ضما أظعا جاسعط شغ تسجغج شرص إظةاح خفصئ الصرن 
افطرغضغئ والاغ طظ أعثاشعا دطب ضغان غععد شغ المظطصئ سئر تتالش إصطغمغ لمعاجعئ طثاذرضط المجسعطئ، 
شئؤج طا تخظسعن. إن العاجإ سطى المسطمغظ جمغسا وخاخئ جغعحعط الغعم ولغج غثا عع إجصاط تضاطعط، 
وتظخغإ خطغفئ سطغعط غصعدعط لطةعاد شغ جئغض اهللا؛ لطصداء سطى ضغان غععد، وتثطغخعط طظ الائسغئ لطشرب 

الضاشر المساسمر، ولغاسظمعا ذرى المةث والسج طظ جثغث.

الظزرة املساظرية 
عغ طا تتااجه بعرة الحام

إلغه  آلئ  وطا  المئارضئ  الحام  بعرة  شغ  الظاظر  إن 
وضتالئ  الافضغر  طظ  بسطتغئ  غظزر  أن  إطا  أتعالعا، 
طظ الرأي وضسش طظ المقتزئ شغرى أظه ق صئض وق 
شضغش  الثولغئ  وطظزعطاه  بالسالط  الحام  فعض  ذاصئ 
روجغا  ذائرات  أطام  غخمثوا  أن  ولمةاعثغعط  لعط 
وأجطتاعا الفااضئ وتطعرعا التربغ والاضظعلعجغ شعغ 
تئصى دولئ سزمى وطةرد الخمعد أطاطعا والاخثي 
لسظةعغاعا غسائر إظةازا سزغماً بض وطفثرة ضئرى، وغرى 
اتفاصات  تشغغر  المساتغض  أو  الخسإ  طظ  أظه  ضثلك 
المةامع  برضا  إرجاؤعا  تط  أطرغضغئ  وصرارات  دولغئ 
الثولغ، بط وبسث تخعغإ الظزر سطى زواغا المحضطئ 
غسارع بصعله (إغح بططع بثغظا) وغصخث بثلك اظسثام 
إطضاظغئ الاشغغر أو ضسفعا، ظسط صث غصعلعا تاى لع ضان 
أو  افجطتئ،  وأظعاع  السظاخر  طؤات  غدط  شخغض  صائث 
زسغط سحغرة غسغر برأغه حئاب وحّغاب، أو تاجر أظسط 
اهللا سطغه بافطعال والسصارات، شطغسئ السئرة شغ إطضاظغئ 
الاشغغر بافطعال والسقح والجساطئ والحئاب إظما السئرة 
ُ َما  بالصظاسات والافضغر ضما صال تسالى: ﴿إِنَّ اَهللا َال ُفَغريِّ

ْغُفِسِهْم﴾.
َ
ُوا َما بِأ َّ ُفَغريِّ بَِقوٍْم َح

وإطا أن غظزر باجاظارة طظ الافضغر وجثاد طظ الرأي 
خطفعا  وطظ  روجغا  أن  شغرى  المقتزئ  طظ  وحثة 
المةامع الثولغ وسطى رأجعط أطرغضا طعما تساظمئ 
صعتعط شطظ تئطس صعة اهللا السطغ الصثغر الثي صال شغ 
ِيَن َكَفُروا َسَبُقوا إِغَُّهْم  َّ طتضط تظجغطه: ﴿َوَال حَيَْسنَبَّ ا

َال ُفْعِجُزوَن﴾ [افظفال: ٥٩].
بالماء،  جططاظه  وأشظى  شرسعن  أعطك  الثي  أن  وغرى 
وأذل الظمرود وأظعى ذشغاظه بالئسعض، وصاض صارون 
وجطض به افرض بالثسش عع ذاته الصادر سطى إظعاء 
التضط الةئري وإجصاط الظزام الرأجمالغ الثي غرزح 
السالط تتئ حره وبطحه وعع الصادر سطى ظخرتظا إن 

ظتظ ظخرظاه، ولضظ ضغش ظظخره؟
المساظغرَة  الظزرة  فن  السآال..  عثا  طظ  بث  ق  ظسط 
حاططٌئ وق تصاخر سطى العثف دون ذرغصاه وضغفغئ 

العخعل إلغه..
شإن صال أتث ظظخره باطئغص حرسه والاجام أطره.

صطظا له ق غضفغ فظه ضقم سام غحارك شغ لفزه أضبر 
طظ طسظى شغتااج إلى تعضغح وتتثغث.

وتاى تعضع افطعر شغ ظخابعا الختغح أبغظ طا غطغ:
١- ظخرُة اهللا لغسئ بساادظا وسثدظا بض بسعث ظصطسه 
سطى أظفسظا أن ظسغر بظعةه طصافغظ أبر ظئغه طاثثغظ 
العتغ طصغاجاً فسمالظا شما ضان تققً شسطظاه وأطرظا به، 
وطا ضان تراطاً اجاظئظاه وظعغظا سظه تاى لع خالش ذلك 
طخطتئ ظراعا أو طظفسئ صثرظاعا، بض تاى إن ظعر لظا شغ 

تطئغص العتغِ الحُر أو الدُر طضحرًا سظ ظابه.
٢- الاجاطظا بالعتغ غصادغ أن ظفعط التضط شغ طظاذه 
سطى  التثغئغئ  بخطح  ُغساحعث  شق  الختغح  وواصسه 
جعاز العثظئ طع ظزام اإلجرام، شاطك بعجعد دولئ وشغ 
تالئ جعاد الططإ أطا ظتظ شئق دولئ، وشغ تالئ الثشع 
لطخائض المساثي ودشسه ق غاط بعثظئ وطفاوضئ بض 

صاال وجةال وجعاد وإبثان.
٣- ق ظرغث طسضظات وطعثئات بض ظرغث سقجاً تصغصغًا 
جثرغاً ولظ ظةثه إق سظث الظئغ  الثي صطإ السالط رأجًا 
سطى سصإ شغ ٣٠ ساطاً وذلك أظه ضان خاتإ صدغئ 
وعثف غغر صابض لطاظازل أو الافاوض «واهللا غا سط لع 

سطى  غساري  شغ  والصمر  غمغظغ  شغ  الحمج  وضسعا 
أن أترك عثا افطر طا ترضاه تاى غزعره اهللا أو أعطك 

دوظه».
٤- إظعاء الظفعذ الشربغ شغ بقدظا غسائر عثشاً ق غمضظ 
المساوطئ سطغه فن السغاجئ الشربغئ الثئغبئ عغ الاغ 
وصعطغات  بعذظغات  وأضسفاعط  المسطمغظ  طجصئ 
وتثود وجثود، وإن بصاء ظفعذ المساسمر شغ بقدظا 

جغةسض إجصاذظا لطظزام سمطغئ اجائثال وجعه ق أضبر.
٥- صطع غث الثاسط الثي رعظ صرار أطاظا وشخائطظا شةسض 
طظ الماطصغظ لطثسط أدوات تسغر بأطره ق بأطر اهللا... 
غفاتعن طسرضئ وغشطصعن أخرى إرضاء لطثاسط وغصااطعن 
شغما بغظعط إرضاء لطثاسط وغدغصعن سطى أطاعط إرضاء 
ِيَن  َّ لطثاسط واهللا تئارك وتسالى غصعل: ﴿َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا
َاَء  ِ ْو

َ
َِّ ِمْن أ ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اهللا َظلَُموا َفَتَمسَّ

وَن﴾ [ععد: ١١٣] ُعمَّ َال ُيْنرَصُ
٦- اجاسادة افطئ والمةاعثغظ لسططاظعط المسطعب 
الصرار  اتثاذ  شغ  تصعط  غساسغثوا  أن  ذلك  وطسظى 
وطتاجئئ الصادة والمسآولغظ إن أخطأوا فن افطئ عغ 
المثاذئئ بالاضالغش وعغ المسآولئ سظ تطئغصعا وعغ 
الاغ تئئ شغ الصداغا المخغرغئ، وسطى جئغض المبال صال 
رجعل اهللا : «إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما» 
شالمطالإ عظا بالاعتث سطى خطغفئ واتث تاى وإن ُصاض 

اآلخر، عع افطئ فظعا خاتئئ السططان.
٧- طسرشئ المةاعثغظ بعثشعط وسثم الشفطئ سظه شإن 
ضاظعا صث خرجعا إلجصاط الظزام ولظخرة المزطعطغظ 
وشك افجرى وخغاظئ السرض ُغظئععا سطى أن الظزام 
جغطر سطى المتاشزات والمزطعطغظ ازدادوا وافجرى 
أو  المةاعثغظ  لدسش  ذلك  وطا  غغرعط  شُأِجَر  ُصاطعا 
سثم خثصعط بض لعجعد صغادات طرتئطئ تتعل بغظ 
المةاعثغظ وبغظ عثشعط، شسطى الخادصغظ أن غضعظعا 
شغفاتعا  طرتئطئ  غغر  واسغئ  صغادة  وغاثثوا  جعغئ 
الةئعات المعجسئ والمسصطئ لطظزام ضةئعئ الساتض. 
َمَع  َوُكونُوا   ََّ اهللا ايَُّقوا  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال 

ادِقنَِي﴾ [الاعبئ: ١١٩] الصَّ
تسصط  شطط  السسضرغئ  لطصعة  تفاصر  ق  جاتاظا   -٨
تطإ وتئاع الشعذئ وتسطط درسا بصعة السثو وضسش 
المةاعثغظ ضما صطظا شظتظ ظتإ المعت أضبر طما غتئعن 
عط التغاة، بض ذعإ طظا طا ذعإ بدسش العسغ السغاجغ 
ووصعسظا بالفثاخ السغاجغئ (جظغش، وأجااظئ، وجعتحغ، 
وخفخ الاخسغث، ووصش إذقق الظار، وطظطصئ سازلئ، 

وشاح الطرق الثولغئ، وعثن وطفاوضات...).
واسغئ،  جغاجئ  صغادة  بقبئ:  الاشغغر  سعاطض   -٩
وتاضظئ حسئغئ بما شغعا الصغادة الحسئغئ طظ العجعاء 
والمآبرغظ، وأعض صعة وطظسئ. وشصثان واتثة غسطض 
سمطغئ الاشغغر، واخاجال السعاطض ضطعا شغ جعئ واتثة 
غاحمئ  سخابئ  طظعا  غةسض  بض  الاشغغر  غسطض  ضثلك 
ضالمظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ وطا غظئبص سظعا طظ 

تضعطات طمسعخئ.
وتجب الاترغر غسطظ طحروسه السغاجغ إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وغثسع افطئ لائظغه وغططإ 
طظ أعض الصعة والمظسئ ظخرته؛ وبثلك ظساأظش تغاتظا 
 اإلجقطغئ شصث آن أواظعا وتض زطاظعا ضما بحر الظئغ

 َِّ «ثم تكون خالفة على منهاج النبوة». ﴿َوَما َذلَِك بَلَ اهللا
 [إبراعغط: ٢٠] ﴾بَِعِزيٍز

طظث أن تسطط البالعث المةرم (إغران، وروجغا، وترضغا 
المئارضئ،  الحام  بعرة  سطى  الصداء  طعمئ  أردوغان) 
الظزام  إلى  وإرجاسعا  المتررة  المظاذص  وإخداع 
المةرم بالثئث والثعاء، تغث ُجطمئ تطإ سئر خثغسئ 
درع الفرات، وجطمئ الشعذئ ورغش تمص ودرسا سئر 
أجااظئ المحآوطئ ولط تئص إق طظطصئ إدلإ، شغتاول 
جعتحغ  طآتمر  صرارات  تمرغر  المةرم  البالعث  عثا 
البصغض  لسقتعط  البعار  تسطغط  سطى  تظص  الاغ 
وتتعل  الظزام  تتمغ  سازلئ  بمظطصئ  واقتافاظ 
دون الافضغر بإجصاذه وطظ بط شاح الطرق الرئغسغئ 
وسغ  ضان  ولما  سطغعا.  المحارضئ  الثورغات  وتسغغر 
الظاس شغ عثه المظطصئ واضتا وضاظعا طاغصزغظ طظ 
عثه المآاطرة الثطغرة، شصث جسعا إلى إتئاذعا سئر 

أسمال جغاجغئ سئروا بعا سظ رشدعط لامرغرعا، وعثا طا دشع المةرطغظ فن غحظعا تمطئ ععجاء آبمئ دطرت 
الئقد وحردت سحرات اآلقف طظ السئاد شدق سظ الحعثاء والمخابغظ، ولّما لط غساطغسعا طاابسئ طعماعط 
شغ  الفادتئ  الثسائر  المةرطئ  الصعات  غضئثوا  أن  واجاطاسعا  المثطخعن  المةاعثون  اجاظفر  أن  بسث  عثه 
المسثات وافرواح، سمث المةرطعن إلى إسقن وصش إذقق الظار طظ جاظإ واتث. وتغال ذلك ظثضر أعض الحام 
غتخظعا  أن  غرغثون  شإظعط  الظار"  إذقق  الثئغبئ "وصش  الثطئ  لعثه  غظائععا  بأن  المثطخغظ؛  والمةاعثغظ 
المظاذص الاغ تصثطعا إلغعا وغأخثوا صسطا طظ الراتئ بط غاابسعا إجراطعط، شق تظثثسعا بعط. وتاى لع أظعط 
الطسغظ  لسعتحغ  خدعسا  غسائر  عثا  شإن  الظار  إذقق  بعصش  المةاعثون  وصِئض  طآخرا  ضسئعه  سما  تراجسعا 

تمعغثا لاظفغثه ق جمح اهللا.

یا أهل الشام ال یخدعنکم الثالوث المجرم 
(إیران، وروسیا، وترکیا أردوغان)
فإنهم ال یرقبون فیکم إال وال ذمۀ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث تاج طتمثـ 
باارغت ١٩٧٣/٧/٦م ظحرت جرغثة الظعار شغ بغروت 
طصابطئ طع رئغج الةمععرغئ الاعظسغئ التئغإ بعرصغئئ 
خطصاعا  افردن  حرصغ  إطارة  (أن  ظخه  طا  شغعا  جاء 
افردن  حرصغ  وأن  اهللا..  سئث  افطغر  إلرضاء  برغطاظغا 
صدغئ طخطظسئ، وأن شطسطغظ عغ افخض وافجاس.. 
وطا سطى المطك تسغظ جعى أن غثدع لتضط الحسإ 
شغ ظض ظزام دغمصراذغ غصرر طخغر الئطث بثق طظ أن 
غتثث له طا تثث لةثه وابظ سمه المطك شغخض شغ 

اظافاضات غغر طظازرة).
وضان عثا الاخرغح شغ وصاعا غرغئا وسطى أبره صابض 
غعم  بعرصغئئ  التئغإ  تعظج  شغ  افردظغ  السفغر 
افربساء ١٩٧٣/٧/١١م شغ تعظج وأضث له بعرصغئئ أن 
الاخرغتات الاغ أدلى بعا إلى جرغثة الظعار صئض أغام 
وجاء شغعا أن افردن ضغان طخطظع، وأن شطسطغظ عغ 
افخض ولعا وجعد تارغثغ، عثه الاخرغتات ختغتئ 
طعشث  وأضث  بعرصغئئ.  طعصش  أي  طعصفه،  سظ  وتسئر 
الظعار الثي أجرى المصابطئ شغ جظغش أظه ظصض بأطاظئ، 
ظفغا. إق أن عثه  ق غساثسغ  طا ظحر شغ الظعار  وأن 
المصابطئ بغظ السفغر افردظغ شغ تعظج وبعرصغئئ صث 
ظحرت  تغث   ٧/١٣ الةمسئ  غعم  تاى  طضاعطئ  ظطئ 
بسدا طظعا وضالئ افظئاء الاعظسغئ الرجمغئ، بط أخثتعا 

سظعا وضاقت افظئاء.
دققتعا  عغ  وطا  حثخغئ،  بعرصغئئ  تخرغتات  شعض 

ووصاعا؟ ولاعضغح افطر ظئّغظ الاالغ:
 إن حرق افردن عع ضغان طخطظع تصغصئ، شإن تحرحض 
تغظ ضان شغ طخر سصإ الترب السالمغئ افولى وجاء 
إلى الصثس، واجامع بافطغر سئث اهللا لغبظغه سظ طتاولئ 
اجارجاع جعرغا طظ الفرظسغغظ، أوجث له إطارة حرق 
افردن لغرضغه بعظغفئ تاضط. بط تطعرت افطعر بسث 
غععد  أطر  شغ  الظزر  وتغظ  الباظغئ.  السالمغئ  الترب 
شغ شطسطغظ اتثثت حرق افردن أداة إظةطغجغئ طظ 
أجض اجاسمال طعضعع غععد شغ شطسطغظ، شضان طا 
ضان طظث جظئ ١٩٤٧، لثلك شإن حرق افردن ظفسه 
لط غعجث لغضعن دولئ بض طظسئ سظه طصعطات الثولئ 
وظض صائما سطى المساسثات الئرغطاظغئ ولما اضاحفئ 
ضمثفر  ظحأ  شعع  اجاثراجعا،  طظ  طظع  البروات  شغه 
لتماغئ غععد شغ شطسطغظ، وق غجال تاى اآلن ضثلك. 
شعض جغئصى افردن طثفرا لغععد؟ وصث أدرضئ أطرغضا 
لطضغان  العظغفغ  الثور  أي  التساجئ  المسألئ  عثه 
افردظغ وطسألئ اتاغاج غععد لطتماغئ وجغأتغ بتبعا 

قتصا بإذن اهللا.
لصث تطعر حرق افردن بسث جظئ ١٩٤٨ وتثشصئ سطغه 
طظ  الةعات،  طثاطش  وطظ  افجماء  بمثاطش  افطعال 
والضعغئ  السسعدغئ  وطظ  وإظةطارا،  وألماظغا  أطرغضا 
وإطارات الثطغب، وأوجثت له طضاظئ جغاجغئ شطما تطئ 
عثه  شغ  السغح  سطى  غععد  خئر  وظفث   ١٩٦٤ جظئ 
اإلظةطغج  أغصظ  افطظغئ،  والتاقت  المتمعطئ،  افجعاء 
أن إظحاء دولئ غععدغئ شغ شطسطغظ أطر طساتغض، 
شفضروا شغ جسض شطسطغظ ضطئظان دولئ سطماظغئ حضق 
وأجطعبا، وغععدغئ شسق ضما أن لئظان دولئ ظخراظغئ 
وجسطعا  السطماظغئ،  الثولئ  طحروع  شعضسعا  شسق. 

بط  لاظفغثه،  والسمض  لطائحغر  الفسالئ  افداة  بعرصغئئ 
لاظفغث  السرب  بغظ  تسمض  سسضرغئ  طظزمات  أظحأوا 
التال  وظطئ  غععد،  ضغان  طصاوطئ  باجط  المحروع 
بعرصغئئ  طحروع  تاى  أي   ،١٩٧٣ جظئ  تاى  ضثلك 

الةثغث.
وطا  السازل،  الضغان  دور  افردن  حرق  دور  ضان  لصث 
ضط الدفئ الشربغئ إلغه إق أطر طآصئ طظ أجض اتثاذه 
وجغطئ لمحارغع اإلظةطغج شغ تماغئ غععد شغ شطسطغظ. 
وضثلك ضان تسطغمعا لغععد شغ طسرتغئ جظئ ١٩٦٧

الاغ غسمعظعا تربا، عع قتثاذه أداة لمحارغع اإلظةطغج 
أن  إق   ،١٩٧٣ جظئ  تاى  ضثلك  التال  وظطئ  عثه. 
المحروع افطرغضغ شغ الثولئ الفطسطغظغئ لتماغئ ضغان 
غععد صث أبار الثعف سطى حرق افردن، شمظ طتاولئ 
الفثائغغظ لصطإ ظزام التضط شغ افردن جظئ ١٩٧٠م 
أطرغضا  تئظغ  إلى  افجعد،  أغطعل  طثابح  سظه  ظاب  طما 
طا  جاظإ  إلى  جغحه،  وتةعغج  بالسقح  بمثه  لفردن 
تمثه به طظ طال، إلى اتفاق أطرغضا وروجغا سطى تظفغث 
المحروع افطرغضغ ولع بالصعة. غداف إلى ذلك وصعف 
الحسإ ضطه شغ افردن بما شغ ذلك الصئائض افردظغئ 
طعصش الئشخ والرغئئ طظ التضط شغ افردن، ضض ذلك 
صث أبار طثاوف اإلظةطغج طظ صثرتعط سطى إبصاء افردن 
شغ تالئ طثفر دائط، وطظ حضعط شغ إطضاظغئ اجامرار 
الضغان افردظغ الثي غصعم بثور الثولئ السازلئ. لثلك 
شضروا شغ طسالةئ طعضعع حرق افردن. وظعر ذلك 
شغ زغارة الطعرد بالظغض وزغر الثولئ لطحآون الثارجغئ 
شغ إظةطارا إلى افردن وطخر، بط شغ زغارات طسآولغظ 
إظةطغج لضغان غععد وافردن. وطع طرض المطك تسغظ 
شإن  المساحفى،  إلى  شغه  أدخض  الثي  آظثاك  الثطغر 
إغةاد  غساطغسعا  شطط  له،  خطش  إغةاد  تاولعا  اإلظةطغج 
الحثخغئ الاغ تساطغع الصغام بالثور الثي غصعم به 
المطك تسغظ ق شغ السائطئ المالضئ - آظثاك - وق شغ 
افردظغغظ أو الفطسطغظغغظ. لثلك شضروا بإسادة الظزر 
شغ دور حرق افردن، شضاظئ زغارة الطعرد بالظغض إلى 
ضغان غععد واخطظع ذلك الثقف شغ طعضعع زغارته 
وشغ طظاصحاه لشعلثا طائغر شغ حأن ترب جظئ ١٩٦٧.

شالتعادث والعصائع ضطعا تحغر إلى أن أطر حرق افردن 
ضان وطا زال طعضع بتث لثولئ لط تظحأ ظحأة ذئغسغئ، 
الضغان  تشغغر  وإظما  الضغان  إزالئ  عثا  طسظى  ولغج 
افردظغ إلى ضغان شطسطغظغ غحارك شغه أعض افردن 
تصغصئ  غثرضعن  الغعم  افردن  أعض  وبات  وشطسطغظ، 
وأن  افردظغ  لطضغان  العظغفغ  والثور  والاارغت  افطر 
تسئغرات خثرت الغعم سظ الثولئ العاحمغئ لط تأت طظ 
شراغ، وأن أعض الدفاغظ ضاظعا ضتغئ طآاطرات ضئرى 
بمثابح  له  والعسغ  التصغصغ  السغاجغ  لطفعط  وتشّغإ 
إرضاء  لطمسطمغظ  شغعا  خسارة  ضاظئ  طآلمئ  داخطغئ 
والمحروع  الثور  سطى  طافصعن  وعط  وسمقئه  لطشرب 
طجسعطئ  وذظغئ  خطش  تمارس  طظعط  وضض  الشربغ 
بشغدئ ظالئ طظ المسطمغظ دطاءعط وأبظاءعط وصدغئ 
شطسطغظ عغ الثاجر افضئر بسث غدإ اهللا وطثالفئ 
أتضاطه بسفك دم المسطط والاسخإ لتثود وضساعا 

 برغطاظغا المةرطئ

افردن إىل أغظ؟
الةجء التادي سحر

إذا کان بمقدور إیران تدمیر کیان یهود خالل نصف ساعۀ 
فماذا تنتظر؟!
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