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وقفة رمزية في غزة

قاتُل المسلمين بوتين
ال أهًال وال سهًال

ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ طظ 
أطام طفارق السراغا شغ طثغظئ غجة وصفئ رطجغئ، رشدًا 
لفطسطغظ،  بعتغظ  المةرم  الروجغ  الرئغج  لجغارة 
وذلك ظعر غعم الثمغج ٢٠٢٠/١/٢٣م. وصث ألصى 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  جسغث  خالث  افجااذ 
حثد  المحارضغظ  أطام  ضطمئ  شطسطغظ  شغ  الاترغر 
شغعا سطى رشخ أعض شطسطغظ المططص لعثه الجغارة 
طظ طةرم صاتض لطمسطمغظ شغ أضبر طظ بطث إجقطغ، 
بغظما غائاضى سطى طترصئ طعععطئ غجسمعا غععد، وق 
زالئ غثاه تصطر دطًا طظ جراء طا غرتضئه عع وجغحه 
دسعة  ضطماه  شغ  جسغث  اجاظضر  وصث  جعرغا.  شغ 
واجاصئاله  لجغارتعا،  بعتغظ  الفطسطغظغئ  السططئ 
طظ  وطظسه  ذرده  عع  العاجإ  أن  طسائرًا  ضدغش، 
وطظ  الفطسطغظغئ  والسططئ  المسطمغظ،  بقد  دخعل 
غآغثعا بسطعضعا عثا تسطظ اظسقخعا سظ افطئ، وصث 
تساءل افجااذ خالث: أغئ وصاتئ واظفخام لثى صادة 
السططئ إذ غّثسعن طصاوطئ اقتاقل شغ تغظ غرتئعن 
المساسمرغظ  وبرغطاظغا  شرظسا  وبصادة  بئعتغظ 
تفسغره  غمضظ  ق  جطعك  وعع  اقتاقل؟!  وأسعان 
ضث  وإجراطعط  سثاوتعط  شغ  فسثائظا،  تأغغث  أظه  إق 
أن  ضطماه  شغ  جسغث  خالث  افجااذ  وأوضح  أطاظا. 
وعع  واتثة  دطاءعط  وأن  واتثة  المسطمغظ  صداغا 
بغظعط  تئاسثت  طعما  المسطمغظ  ظخرة  غساطجم  طا 
افصطار وشرصئ بغظعط التثود السغاجغئ المخطظسئ، 
واسائر جسغث أن السثاء بغظ روجغا وافطئ اإلجقطغئ 
، غماث سئر تارغت أجعد طاثط بالمةازر  سثاء تارغثغٌّ
شغ  المسطمغظ  بقد  سطغه  تحعث  اإلبادة،  وتمقت 
وأرض  المتروصئ،  الحغحان  وأرض  العجطى،  آجغا 
 - روجغا  دسمئ  شصث  شطسطغظ،  وشغ  ولغئغا،  الحام 
شطسطغظ  اغاخاب   - الئائث  السعشغاغ  اقتتاد  إبان 
المست،  بضغاظعط  واسارشئ  شغعا،  غععد  وتمضغظ 
بط   ،١٩٤٨ سام  صغاطه  إسقن  طظ  شصط  دصائص  بسث 
ضاظئ  الاغ  افراضغ،  بغع  خقل  طظ  الةرائط  تعالئ 
افربعذضسغئ،  الروجغئ  الضظسغئ  الئسبئ  رساغئ  تتئ 
طحئععئ  خفصات  خقل  طظ  لغععد  وتسطغمعا 
طظ  السثغث  وغغرعا   ،١٩٦٤ سام  الئرتصال  ضخفصئ 
افراضغ وافطقك. وخاط افجااذ خالث جسغث ضطماه 
برجالئ تعسث شغعا بعتغظ بالمتاجئئ سطى ضض جرائط 
غصعدعا  الاغ  تطك  جغما  ق  المسطمغظ  بتص  روجغا 
ضض  وتحغاعا  شاصئ  والاغ  ولغئغا،  جعرغا  شغ  الغعم 
تخعر، وصال أغدًا: "لاسطط جغثًا أن افغام دول، وأن 
جاسغث جغرتعا افولى، جظصغط بإذن  شغ افطئ رجاقً 
المعازغظ  جاعضع  وتغظعا  جثغث،  طظ  خقشاظا  اهللا 
ضض  سطى  وتتاجئعن  الضرة،  سطغضط  جظضر  الصسط، 
صطرة دم ظجشئ طظ طسطط أو طسطمئ، سطى ضض دطسئ 
وخغراتظا،  برواتظا  طظ  جرصامعه  طا  ضض  سطى  ذرشئ، 
وصث  يَنَقلُِبوَن﴾".  ُمنَقلٍَب  َيّ 

َ
أ َظلَُموا  ِيَن  َّ ا ﴿َوَسَيْعلَُم 

المظثدة  القشاات  طظ  السثغث  العصفئ  شغ  رشسئ 
بالجغارة وبالةرائط الروجغئ تمطئ الحسارات الاالغئ:

جعًق. وق  أعًق  ق  بعتغظ  المسطمغظ  صاتض 
واتثة. وتربعط  واتثة  المآطظغظ  جطط 

والسططئ  إدلإ  شغ  تصخش  الروس  ذائرات 
الصاتض!! تخاشح 

سثرا أعطظا شغ الحام، طظ غاساطض طع بعتغظ ق غمبطظا.

طةطج  أطام  وصفئ  افردن  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظفث 
المساعثات  ضاشئ  إلجصاط  شغعا  دسا  افردظغ،  الظعاب 
بغظعا  وطظ  الشاخإ،  غععد  ضغان  طع  واقتفاصغات 
المظععب،  الشاز  واتفاصغئ  المثلئ  سربئ  وادي  اتفاصغئ 
وصطع ضاشئ السقصات طسه جعاء أضاظئ أطظغئ وسسضرغئ 
أطام  طظ  وتتثث  وجغاجغئ.  اصاخادغئ  ضاظئ  أم 
طع  بالسقصات  طظثدة  عااشات  وجط  الظعاب  طةطج 
ظادر  الحغت  طظعط  الماتثبغظ  طظ  سثد  غععد،  ضغان 

الامغمغ، وأبع جالط الخثري، وافجااذ بقل الصخراوي تعل شطسطغظ والصثس وافصخى، وضرورة السمض 
الةاد لاترغرعا طظ رجج غععد، والسمض سطى تتصغص وسث اهللا وبحرى ظئغه الضرغط سطغه الخقة والسقم. 
طع  باقتفاصغات  المظثدة  الضطمات  إلصاء  أبظاء  بالاضئغر..  الظعاب  طةطج  أطام  المساخمغظ  تظاجر  وخثتئ 
غاز  حراء  ولغج  شطسطغظ..  تترغر  "افخض  سطغعا:  ضاإ  قشاات  ورشسئ  ضطعا.  بإلشائعا  والمطالئئ  السثو 

شطسطغظ"، و"خغاظئ وجتعد.. حراء الشاز طظ غععد"، و"اتفاصغئ الشاز.. تظازل سظ الصثس وافصخى".
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بصطط: المعظثس طةثي سطغ

أغعا المسطمعن: لصث ذضرظا طرارًا، وظسغث وظجغث، أن طظ 
ضاططئ  شطسطغظ  وإسادة  غععد،  ضغان  سطى  الصداء  أراد 
التاضط  إلغةاد  السمض  طظ  له  بث  شق  اإلجقم،  دغار  إلى 
المثطص، الثولئ الخادصئ، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
ِِه»  ََّقى  َوُ َوَراِئِه   ْ ِم َُقاَتُل  ُجٌَّة  َماُم  شـ«اإلِْ الظئعة،  طظعاج 
ضما صال ، وسظثعا شطظ تئصى لضغان غععد صائمئ، بض 
تاى دول الضفر المساسمرة الاغ عغ أحث صعًة طظ ضغان 

غععد وأضبر جمسًا جاضعن شغ افذلغظ. 
ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾. لىَْق السَّ

َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمْن اَكَن  َ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

اصرأ شغ عثا السثد:
٢... افشرغصغئ؟  بمساسمراتعا  شرظسا  تاحئث  لماذا    -

وخعل طع  تجاطظا  تحاسض  خظساء  طظ  الصرغئئ  الةئعات    -
٢... إلغعا  افوروبغغظ  والسفراء  افطمغ  المئسعث      

تظعغعا  ق  الروعغظةا  طساظاة    -
    طظزمات الثول اقجاسمارغئ ...٣

جغعحضط  إلى  بتاجئ  افصخى  طرابطع    -
    ولغج إلى اباعاقتضط شصط! ...٤
التجبغئ بالمخالح  التضام  اعامام    -

٤... السراق  جئإ خراب  عع  حسئعط  طساظاة  وإعمال     
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ضطمئ السثد

التضعطئ  تحضغض  سظ   ٢٠٢٠/١/٢١ البقباء  طساء  ُأسطظ 
الطئظاظغئ برئاجئ تسان دغاب طظ سحرغظ وزغرًا، شغما 
صام المظافدعن سطى افرض برشخ عثه الاحضغطئ، 
لعٍن  طظ  تضعطٌئ  أظعا  جطغٍّ  بحضٍض  شغعا  ظعر  الاغ 
زالعا  وطا  طسروشغظ  ضاظعا  رجال  سطغعا  غطشى  واتٍث، 
والمماظسئ"  "المصاوطئ  بمتعر  ُغسرف  لما  بعقئعط 
الثي غائع ظزام بحار أجث الماعالك، وسطى رأجه شغ 
العزارات  طظ  افجث  تخئ  شضاظئ  إغران،  تجب  لئظان 
باجغض،  وخعره  لسعن  بالعقء  تثغظ  لحثخغاٍت 
وتجب إغران، وترضئ أطض، وجطغمان شرظةغئ، وذقل 
أرجقن، عثا شغ وصٍئ ضاظئ المطالإ الحسئغئ ترضج 
سطى تضعطئ طظ اقخاخاخغغظ (الاضظعصراط) الثغظ 
السغاجغئ  الطئصئ  طظ  جغاجغئ  لةعات  غائسعن  ق 
تسمغاعط  تط  الثغظ  أن  المفاجأة،  شضاظئ  الفاجثة، 
ضان  وإن  أظعط  سطى  ِسقوًة  ذضرظاعط،  لمظ  غائسعن 
طظعط المعظثس والطئغإ واقصاخادي، إق أن ظخش 
العزارات تصرغئاً أسطغئ لعزراء شغ غغر اخاخاخاتعط، 
الثغظ  السغاجغئ  الطئصئ  فطراء  إرضاًء  عثا  ضض 
والمتاخخئ،  والمثعئغئ  الطائفغئ  سطى  غسااحعن 
شما ضان طظ الحارع المظافخ إق أن أجماعا تضعطئ 

(تضظعطتاخخئ). شعض اظاعئ افزطئ بثلك؟
إن الماائع لفتثاث غرى أن تضعطًئ طظ عثا الحضض، 
لط تتثث وقدتعا إق ضمظ ظروٍف طسغظٍئ ُتئصغ الئطث 

شغ دائرة اقظتثار:
شسظث طظسطش الاحضغض غعم الةمسئ ٢٠٢٠/١/١٧، ظعر 
تساظط ططاطع باجغض شغ ضراجغ العزارات والعخعل 
طعاجمًا  شرظةغئ،  جطغمان  لغثرج  المسطض،  لطبطث 
 ٢٠٢٠/١/٢١ شغ  طظحعر  ختفغ  طآتمر  شغ  باجغض 
بصعله: "باجغض بثو غفعتظا بالتغط، وغا طظروح طسع أو 
ظتظا ضث الئطث... وجحسه وذمسه غسرصقن التضعطئ" 
العةعم  وعثا  بالبطث،  وتغاره  باجغض  ططالئئ  راشداً 
طا ضان لغضعن لعق رضا تجب إغران الثي غطسإ دور 
بغظ  التخص  سطى  الثقشات  ضئط  شغ  "الماغسارو" 
ظجول  صطغطئ،  بأغام  جئصه  أو  ذلك  خاتإ  تطفائه، 
طةمعسٍئ طظ طظاخري تجب إغران الطئظاظغ شغ حعارع 
المخارف  واجعات  باضسغر  وصغاطعط  التمرا  طظطصئ 
بحضٍض طفاجٍأ طساشرٍب، وُغفعط طظ ذلك ضشط تجب 
طسارضغه،  سطى  ِسقوًة  الطاطسغظ،  تطفائه  سطى  إغران 
ضالتمرا،  رطجغئ  طظطصئ  شغ  الئطث  دطار  إلى  بالثعاب 
تتطغمعا  تط  الاغ  ذاتعا  المخارف  شروع  أن  سطماً 
ُتسرف  الاغ  إغران،  تجب  ظفعذ  طظطصئ  شغ  طعجعدٌة 

بالداتغئ الةظعبغئ شغ بغروت.
وسظث المظسطش ذاته غخض إلى لئظان، وبحضٍض اصاخر 
سطى إسقٍن خةعٍل شغ الختش والعضاقت، غخض رغاحارد 
افطرغضغئ،  الثجاظئ  إلى  باظامائه  غسرف  الثي  عارشغ 
وغشادر دون أي تخرغح، أو سطى طاذا احامطئ زغارته! 
طما صث غثل سطى أن عظاك رجائض تمطعا عارشغ شغ 
صدغئ الارتغئات المالغئ والاحضغطئ التضعطغئ لط ُغسطظ 
سظعا، وبالطئع ضان صث وخض إلى لئظان سحغئ تضطغش 
تسان دغاب باحضغض التضعطئ شغ ٢٠٢٠/٠١/١٩ ظائإ 
وزغر الثارجغئ لطحآون السغاجغئ السفغر دغفغث عغض 
ضمعشث طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع، ضض 
أطرغضا  تعلغعا  الماابسئ الثصغصئ الاغ  سطى  غثل  ذلك 

لظفعذعا رغط ظثرة الاخرغتات بحأن لئظان.
بط عظاك ساطٌض آخر صث غضعن أبر ضثلك سطى ضرورة 
طظ  الظمط  وبعثا  الحضض،  بعثا  التضعطئ  تمرغر 
أق  أجث،  بحار  لظزام  طعاٍل  لمتعٍر  الاابسغظ  العزراء 
أطام  السعرغئ  لطغرة  اقصاخادي  العضع  تعاوي  وعع 
السعرغئ  الطغرة  خرف  جسر  اظثفخ  بتغث  الثوقر 
لطثوقر  لغرة   ١٢٠٠ إلى  لغرة   ٦٠٠ طظ  الثوقر  أطام 
العاتث، طا دشع بحار أجث إلخثار صرار شغ ٢٠٢٠/١/١٨ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

سئاس  طتمعد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  اجاصئض 
الثمغج ٢٠٢٠/٠١/٢٣، جفاح الحام، الرئغج الروجغ، 
شقدغمغر بعتغظ، شغ طثغظئ بغئ لتط بالدفئ الشربغئ 
ضغان  غظزمه  طظاثى  شغ  طحارضاه  بسث  المتاطئ، 
سئاس  وصال  (الععلعضعجئ).  تعل  الشاخإ  غععد 
إلى  جعاء  الجغارة  "عثه  إن  بعتغظ  اجاصئاله  خقل 
شطسطغظ أو إلى طعجضع طعمئ بالظسئئ لظا، طظ أجض 
سظ  طسربا  تعمظا"،  الاغ  الصداغا  ضاشئ  شغ  الاحاور 
حضره لئعتغظ سطى دسط الحسإ الفطسطغظغ جغاجغا 

واصاخادغا وبصاشغا وطالغا وأطظغا.
طظ العاضح أّن السططئ الفطسطغظغئ تخرشئ بخطش 
ووصاتئ شغ طعضعع اجاصئال بعتغظ ورطعز اقجاسمار 
الاغ  السططئ  طظ  طساشرب  غغر  أطر  وعثا  اآلخرغظ، 
وخادطا  اقجاسمار  بغث  أداة  تئصى  أن  سطى  اساادت 

فسثاء افطئ طظ ضض تثب وخعب.
شمظ جاظإ لط تأبه السططئ إلى ضعن بعتغظ خاتإ 
إن  بض  اإلجقطغئ  افطئ  بتص  ضئغر  إجراطغ  جةض 
الاغ  الطتزئ  شغ  المسطمغظ  دطاء  طظعا  تظعمر  غثغه 
جغحه  ووتحغئ  بعتحغاه  تغث  سئاس،  شغعا  خاشح 
طظعط،  اآلقف  طؤات  وصاض  السعرغغظ  طقغغظ  عةر 
ظساء وأذفاق وحغعخا، بض وذغراظه صث عثم الئغعت 
وأذفالعط  السجل  المسطمغظ  رؤوس  سطى  والمساضظ 
سمغصئ  وسثاوة  الصرن،  لعا  غحعث  وتحغئ  الرضع، 
سطغعا  غحعث  والمسطمغظ،  لقجقم  دولاه  وطظ  طظه 
الصرم،  ججغرة  وحئه  الحغحان  شغ  المسطمغظ  أذفال 

روجغا  شغ  المسطمغظ  تطارد  وتحغاه  زالئ  وطا 
بعا  ألتص  وتثغبا  الصرم،  ججغرة  وحئه  وأوضراظغا 
جرائمه شغ لغئغا تغث أرجض جغعحه وحرضات الصاض 
بتص  وتةرم  لغئغا  شغ  بالمسطمغظ  لافاك  المأجعرة 

أعطعا، تتصغصا لشاغاته اقجاسمارغئ اإلجراطغئ.
ولغج افطر طاعصفًا سطى بعتغظ بحثخه، بض روجغا 
أحث  افطئ  غظاخئعن  صئطه،  طظ  السعشغاتغ  واقتتاد 
شغ  المسادسفغظ  بالمسطمغظ  شاضعا  وصث  السثاء، 
سطغعط  وغحعث  بض  العجطى،  وآجغا  أششاظساان 
المقغغظ طظ أذفال المسطمغظ الثغظ صاطعط جاالغظ 

شغ ختراء جغئغرغا.
إن السططئ لط تضارث بعثا السةض اإلجراطغ التاشض 
غغر  آخر  حغء  وضأظعا  ظفسعا  واسائرت  بالعتحغئ، 
افطئ اإلجقطغئ، طع أّن رجعل اهللا  صث أضث وبخرغح 
وأطئ  واتثا  جسثا  وضعظعا  افطئ  وتثة  سطى  السئارة 
َاَفُأ  َن َتَ ُ ِل ْ ُ واتثة طظ دون الظاس، تغث صال: «اْل
 ، ْ اُه َ ْ َأْق ِه ُ َعَلْ ِ ، َوُ ْ ْ َأْدَناُه ِِه مَّ َعى ِبِ ْ َ ، ْ ِدَماُؤُه
»، واهللا جئتاظه وتسالى جسض  ْ اُه ْ ِسَ ْ َيٌ َعَلى َم َوُه
طعاقة الغععد والظخارى جرغمئ ظضراء وخض إلى تث 
صال  تغث  طظعط،  بات  وضأظه  ذلك  غفسض  طظ  اسائار 
َُهوَد َواجََّصاَرى  ْ ِيَن آَمُنواْ الَ َيتَِّخُذواْ ا َّ فَُّها ا

َ
تسالى: ﴿يَا ك

َفإِنَُّه  نُكْم  مِّ َُّهم  َفَتَول َوَمن  َنْعٍض  َاء  ِ ْو
َ
أ َنْعُضُهْم  َاء  ِ ْو

َ
أ

الِِمنَي﴾. ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ الَ َفْهِدي الَْقْوَم الظَّ
السعشغاتغ  شاقتتاد  شطسطغظ،  صدغئ  خسغث  وسطى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افربساء ٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٧١

أضث تجب الاترغر/ وقغئ لئظان أن التضعطئ الطئظاظغئ الاغ أسطظ سظ تحضغطعا طساء البقباء ٢١ ضاظعن الباظغ، 
السعق  شغ  الطئظاظغئ  الطغرة  خرف  جسر  وتبئغئ  وأعطه،  السفعي  بالَتراك  السغاجئ  حغاذغظ  تقسإ  بسث  جاءت 
المعازغئ، بألفغ لغرة لضض دوقر. وذلك سصإ الجغارة الثفغئ لرجض الثجاظئ افطرغضغئ رغاحارد عارشغ! وصال تجب 
تضعطئ  شعلث  (تمثخ "السعث"  بسظعان  الثمغج ٢٠٢٠/٠١/٢٣م،  أخثرعا  ظحرة  شغ  لئظان،  وقغئ  الاترغر/ 
دغاب! بعزراء طظ أتئاع الطئصئ السغاجغئ ُأْدِخطعا طظ ضض باب!): إن التضعطئ جاءت بسث خعقٍت وجعقٍت شغ 
الحارع، تدشط سطى طظ غاثلطعن سطى تجب إغران الماتضط بالئطث، وطظ خطفه أطرغضا، سئر الثولئ الثائرة شغ 
شطضعا إغران، أو سئر سمغض أطرغضا شغ الةعار، ظزام الطاغغئ أجث، الثي تسسى إدارة أطرغضا إلظصاذه سئر الرئئ 
الطئظاظغئ، بسث الاردي الضئغر لطغرة السعرغئ، والثحغئ طظ تةثد بعرة الظاس عظاك. ووخفئ الظحرة الاحضغطَئ 
وتصغصئ،  ظاعرغاً،  اخاخاخغغظ  تضعطئ  طتاخخئ)،  (تضظع  تضعطئ  المظافخ:  الحارع  وخفعا  بما  التضعطغَئ، 
تضعطئ تمبض تخص السغاجغغظ، ُضرطى لسغعن ورضا جغثعط افطرغضغ. ولفائ الظحرة إلى: أظعا تضعطئ تمرغر 
العصئ، وعغ ولغثة الظعب افطرغضغ شغ رشخ تشغغر طظزعطئ سمقئعا، وطا تخض شغ جعرغا وطخر وطا غتخض 
شغ السراق لغج بئسغث. وخامئ الظحرة طثاذئئ الظاس: ق تشغغر طظ داخض عثه المظزعطئ، وق إخقح طع جاجٍئ 
طظ أطبال عآقء أو طظ جظسعط، إظما التض عع صطُإ عثه المظزعطئ ضاططًئ سطى رؤوس عآقء، واجائثاُل طظزعطٍئ 
بعا، تمبطضط جمغساً، وق ظراعا إق طظزعطئ رب السالمغظ، والاتاُصضط برضإ الاشغغر شغ المظطصئ سمعطاً وبقد الحام 

خخعخاً، الثاسغ إلصاطئ ظزام سثٍل ورحٍث، خقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة، ترسى حآون الظاس، ضض الظاس.

وخض طئسعث افطط الماتثة إلى الغمظ طارتظ غرغفغث 
الفائئ،  صئض  الثمغج  خظساء،  الغمظغئ  الساخمئ  إلى 
أخغرًا  لعا  الاروغب  بثأ  الاغ  خطاه  جسئاه  شغ  تاطقً 
التضعطئ  بغظ  السقم  طحاورات  اجاؤظاف  أجض  طظ 

(الحرسغئ) وجماسئ التعبغغظ طظ غغر حروط طسئصئ.
لطصاء  خظساء  إلى  الثولغ  المئسعث  سعدة  وتجاطظئ 
الصغادات التعبغئ، طع طشادرة وشث طظ جفراء اقتتاد 
صعات  بغظ  المسارك  شغه  احاثت  وصئ  شغ  افوروبغ، 
ظعط  جئعات  شغ  التعبغغظ،  وصعات  عادي  تضعطئ 
بأي  غرغفغث  غثِل  ولط  والدالع.  وخرواح  والةعف 
تخرغح لقسقم لثى وخعله خظساء، لضظه ضان صئطعا 
بساسات أخثر بغاظًا رجمغًا اظاصث شغه تخاسث المسارك 
"تعغار"  سطى  غرد  ضما  والتعبغغظ،  الحرسغئ  بغظ 
واجاعثاشعا  لمأرب،  التعبغئ  الةماسئ  صخش  طظاصثًا 
طظجل ظائإ شغ الئرلمان الغمظغ شغ المثغظئ ظفسعا. 
السمغص  صطصه  "سظ  بغاظه  شغ  افطمغ  المئسعث  وسّئر 
الغمظ،  شغ  السظش  طساعى  شغ  افخغر  الاخسغث  إزاَء 

والثي أجفر سظ طصاض ضبغر طظ المثظغغظ افبرغاء".
افذراف  طع  المسامرة  اتخاقته  شغ  ضرر  إظه  وصال 
المسظغئ دسعته لثفخ الاخسغث، "ودسا جمغع افذراف 
افظحطئ  لاعثئئ  القزطئ  الاثابغر  اتثاذ  إلى  المسظغئ 
والشارات  الصعات،  ترضئ  غادمظ  طا  السسضرغئ، 
المسغرة،  الطائرات  وعةمات  الةعغئ،  والعةمات 
افذراف  "دسا  أظه  وأضاف  الخاروخغئ".  والعةمات 
جابصًا  اتثثوعا  الاغ  المئادرات  باظفغث  لقلاجام 
الاخسغث  "لثفخ  أن  طسائرًا  وتسجغجعا"،  لطاعثئئ 
إترازه  تط  الثي  الاصثم  اجاثاطئ  شغ  تاجمًا  دورًا 
شغما غثص الاعثئئ". وصال شغ الئغان الثي ظحر سطى 
دشع  سطى  جمغسًا  ظسمض  أن  "غةإ  الرجمغ:  طعصسه 
سمطغئ السقم إلى افطام، ولغج إسادتعا إلى العراء. 
لصث ساظى الغمظ بما شغه الضفاغئ". وشغما غاسطص بصخش 
الةماسئ التعبغئ لمأرب بالخعارغت، صال غرغفغث: "إن 
اجاعثاف أسداء الئرلمان والمظاذص المثظغئ أطر غغر 

طصئعل وطثالش لطصاظعن الثولغ".
بسث  خظساء  إلى  افطمغ  المئسعث  زغارة  وتأتغ 
شغ  صغادات  طع  الرغاض  شغ  أجراعا  لصاءات  جطسطئ 
تضعطئ عادي، ضمظ طساسغه قجاؤظاف المحاورات 
طع الةماسئ التعبغئ بشغئ الاعخض إلى جقم حاطض، 

وخعقً إلى شارة اظاصالغئ جثغثة.
المحاورات  إلى  ذعاب  أي  عادي  تضعطئ  وترشخ 
الثاص  جاعضععلط  اتفاق  تظفغث  صئض  التعبغغظ  طع 
وشك  افجرى  وإذقق  التثغثة  طظ  باقظستاب 
التخار سظ تسج، خاخئ بسث طرور أضبر طظ سام سطى 

اقتفاق دون إتراز تصثم تصغصغ شغ تظفغثه.
وجفراء  غرغفغث  شغه  غتاول  الثي  العصئ  وشغ 
أوروبغعن إظساش طسار السقم الماسبر بغظ تضعطئ 
صادة  رعظ  التعبغغظ،  وبغظ   بالحرسغئ  غسمى  طا 
جغاجغئ  تسعغئ  إلى  الاعخض  التعبغئ  الةماسئ 
حاططئ باتصغص سثد طظ الحروط، الاغ تدمظ لعط 
عادي  تضعطئ  حرسغئ  طظ  والتث  جططاتعط  تبئغئ 

المسارف بعا دولغًا.
وشغ عثا السغاق، أشادت المخادر الرجمغئ لطةماسئ 
الحروط  طظ  سثدًا  وضسعا  خظساء  شغ  صغاداتعا  بأن 
اخاامعا  الثغظ  افوروبغغظ  السفراء  لصائعط  خقل 
الةععد  جغاق  شغ  خظساء،  إلى  زغارتعط  الثمغج 
الثولغئ الراطغئ إلى اجاؤظاف طسار السقم شغ الغمظ.

الةماسئ  صادة  أن  التعبغئ  المخادر  وذضرت 
عاظج  الغمظ،  لثى  افوروبغ  اقتتاد  جفغر  الاصعا 

شغ  تسعغدعا  غمضظ  ق  طساعمات  لعا  أطرغضا  "إّن 
اقجاطقع  طةال  شغ  خخعخًا  الساتض  طظطصئ 
بالعصعد  الطائرات  وتجوغث  اقجاثئارغئ  والمسطعطات 
جعًا، ولظ ظامضظ طظ التخعل سطى عثه افطعر طظ 
حرضاء آخرغظ"، ولثلك شفرظسا تاثعف طظ اظستاب 
ُتثّمظ  وعغ  المظطصئ،  شغ  بمفردعا  وترضعا  أطرغضا 
ضاظئ  لثلك  الخراع،  عثا  شغ  ُتعرذعا  أطرغضا  أّن 
شرظسا  شغ  الساتض  دول  لمآتمر  الرئغسغئ  المعمئ 
الثسط  وظغض  الفرظسغئ  لطصعات  الحرسغئ  تةثغث  عغ 

افطرغضغ وافوروبغ وافطظغ.
ولفرظسا طخالح اصاخادغئ ضثمئ شغ دول الساتض، 
طظ  تآخث  شرظسا  ضعرباء  طظ  بالمائئ  شسحرون 
الظعوغئ  طفاسقتعا  غجود  الثي  الظغةري  الغعراظغعم 
والظغةر  ظغةغرغا  طظ  المماث  الشاز  وخط  بالطاصئ، 
والةجائر والثي غتمض ٣٠ ططغار طار طضسإ عع الثي 

غشثي شرظسا وأوروبا بالشاز الطئغسغ.
ولغسئ الظغةر وعغ بالث أضئر طخثر لطغعراظغعم شغ 
شإّظعا  أغدا  بض  وتسإ،  شرظسا  سطغه  تسغطر  السالط 
الحرضات  سطغعا  تسغطر  وشتط  ذعإ  طظاجط  تمطك 
بسدعا  شرظسا  طظتئ  ظفط  تصعل  وشغعا  الفرظسغئ، 

أطرغضغئ. لحرضات 
وطع ضض عثا الشظى بالبروات الثي تسّب به الظغةر، تسائر 
السظعي  الفرد  دخض  غجغث  وق  السالط،  شغ  دولئ  أشصر 
إلى  تفاصر  دولئ  وعغ  شصط،  دوقرًا   ٣٧٨ سظ  شغعا 
الئظغئ الاتاغئ، والتالئ الختغئ لطظاس شغعا طاثععرة 

بسئإ عثا اقجاسمار الفرظسغ الةحع المةرم.
وشغ تحاد وطالغ المةاورتغظ لطظغةر اضاحفئ طظاجط 
المثاطفئ  والمسادن  والغعراظغعم  لطثعإ  جثغثة 
تظصغئعا  شغ  اقطاغازات  بسخ  شرظسا  تمظح  والاغ 
وق  طثاطفئ  وأوروبغئ  برغطاظغئ  وحرضات  لحرضاتعا 

غائصى فعض الئقد إق الفاات.
غظال  ق  الدثمئ  السمضغئ  شبروتعا  طعرغااظغا  وأطا 
لفوروبغغظ  تثعإ  وطسزمعا  الصطغض  إق  أعطعا  طظعا 
زراسغ  بطث  شعع  شاجع  بعرضغظا  وأطا  شرظسا،  بإدارة 
ضعظه  إلــى  باإلضاشئ  ضئغرة  تغعاظغئ  بــروة  لثغه 
طخثرًا غظغًا لطصطظ والمعاد الشثائغئ ضالثرة والفعل 

السعداظغ غاتضط به أغدًا اقجاسمار الفرظسغ.
وتتثث صئض طثة ظائإ رئغج العزراء اإلغطالغ سظ 
بسث  أشرغصغا  طظ  غثرج  لط  الثي  الفرظسغ  اقجاسمار 
اقجاصقل، وصال بأّن جئإ غظى شرظسا ق غضمظ شغ 
سطى  اجاغقئعا  شغ  غضمظ  وإّظما  الثاتغئ،  إطضاظاتعا 

بروات افشارصئ، وجغطرتعا سطى طعاردعط.
بمساسمراتعا  شرظسا  تحئث  جئإ  باخاخار  عع  عثا 
 افشرغصغئ ق جغما دول الساتض الختراوغئ طظعا

ضرجاغان  وععلظثا،  شرظسا  وجفغري  جروظثبرج، 
تساع، وإغرطا شان دغعرن.

شغ  التعبغغظ  خارجغئ  وزغر  إلى  المخادر  وظسئئ 
حرف،  عحام  بعا،  المسارف  غغر  التعبغئ  التضعطئ 
صعله: "إن العخعل إلى تسعغئ جغاجغئ غاططإ وصفًا 
حاطقً إلذقق الظار شغ ضض الةئعات ورشع التخار سظ 
جماساه بحضض ضاطض، سطى أن غسئص ذلك اتثاذ سثد 
طظ إجراءات بظاء البصئ بحضض ساجض، غأتغ شغ طصثطاعا 
طعظفغ  طرتئات  ودشع  اقصاخادغئ  السمطغئ  تتغغث 
بالثخعل  والسماح  خظساء  ططار  شاح  وإسادة  الثولئ 
والمعاد  الظفطغئ  بالمحاصات  المتمطئ  لطسفظ  الثائط 

الشثائغئ إلى طغظاء التثغثة دون أي سعائص".
وغأطض المئسعث افطمغ - بتسإ طا جاء شغ إتاذاه 
أن   - الثولغ  افطظ  طةطج  أطام  الحعر  عثا  افخغرة 
غضعن السام ٢٠٢٠ ساطاً تاجماً لةعئ الاعخض إلى اتفاق 
جقم حاطض بغظ الةماسئ التعبغئ والتضعطئ (الحرسغئ)، 

وذلك بسث ساطغظ طظ تسطمه المعمئ افطمغئ.
بغظ  الصاال  جئعات  شغ  الاخسغث  عثا  تجاطظ  إن 
خظساء  طظ  الصرغئئ  ظعط  جئعئ  وأعمعا  الطرشغظ 
إظما  ٤٠ضط   -  ٣٠ تعالغ  سظعا  خظساء  تئسث  والاغ 
الصاال  تعصش  بسث  عادي  تضعطئ  طظ  تخسغث  عع 
الدشط  أجض  طظ  وذلك  الساطغظ  غصارب  لما  شغعا 
افوروبغغظ  السفراء  اتفاصغات  لصئعل  التعبغغظ  سطى 
الثي  العصئ  شغ  الئرغطاظغ،  افطمغ  والمئسعث 
جاعضععلط  اتفاق  بمعت  عادي  تضعطئ  شغه  تطعح 
الثي  اقتفاق  ذلك  طسه،  الاساطض  بسثم  وتعثد 
حرسظ لطعجعد التعبغ شغ التثغثة وطعاظؤعا، غأتغ 
لصعات  تابسًا  طسسضرًا  التعبغعن  صخش  أن  بسث  ذلك 
سظ  غجغث  طا  لمصاض  وأدى  طأرب  شغ  عادي  تضعطئ 
طؤئ حثص وجرح الضبغر أبظاء تأدغاعط الخقة ضما 

خرتئ وزارة الثشاع الاابسئ لتضعطئ عادي بثلك.
إلى  بالعخعل  والاعثغث  الاخسغث  عثا  ظةاح  لضظ 
خظساء غسامث سطى جثغئ الثاسمغظ شغ الاتالش وخاخئ 
السسعدغئ المعالغئ فطرغضا تغث إن أطرغضا جسطئ طظ 
خظساء خطًا أتمر وذلك لمظع اجاؤخال التعبغغظ طظ 
الغمظ، والسسعدغئ ذئسًا لظ تةااز ذلك الثط افتمر 
ولظ تعجه ضربئ طمغائ لطتعبغغظ، خاخًئ وصث أخئح 
الرئغج عادي طشغئًا شغ صخعر الرغاض، وعضثا شطظ 
ظاعصع اجامرار الاصثم ظتع خظساء لصعات عادي وإظما 
لاسعغئ  التعبغغظ  إلخداع  ضشعذات  طةرد  عغ 
طا  إذا  وذلك  ضثعط  تظصطإ  وصث  طرتصئئ  جغاجغئ 
خاخًئ  الةئعات،  تطك  شغ  بالاصثم  التعبغعن  ظةح 
سفاش  ذارق  وصعات  الةئعات  بصغئ  تاترك  لط  إذا 
ضشط  إلتثاث  التثغثة  ظتع  اإلطارات  خظساعا  الاغ 
أن  ضما  وطعاصسعط،  التعبغغظ  خفعف  شغ  واخاراق 
اتفاق الرغاض بغظ تضعطئ عادي والمةطج اقظاصالغ 
الةظعبغ لط غاط الاصثم شغه تاى الطتزئ رغط تجطغظ 
بظعد اقتفاق وعثا ربما غةسض افتثاث شغ سثن تسعد 

لطعاجعئ طساشطئ عثا الاخسغث شغ جئعئ ظعط.
رغط  الغمظ  شغ  طسامر  افظةطعأطرغضغ  الخراع  إن 
افطرغضغئ  بالضماحئ  طتاذعن  لقظةطغج  المعالغظ  أن 
باتفاصغات  فطرغضا  المعالغظ  أجرى  أخئتعا  وصث 
الرئغج  وأولعط  لصغاداتعط  جئرغئ  وإصاطئ  ودسط 

عادي المشغإ طظث طا غجغث سظ سام.
إظه لظ غخطح تال أعض الغمظ إق تتضغط اإلجقم شغ 
السمض  سطغعط  العاجإ  وإن  ظجاساتعط،  وشغ  تغاتعط 
لثلك وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

 إن أرادوا الثقص شغ الثظغا والفقح شغ اآلخرة

ملاذا تاحئث شرظسا بمساسمراتعا افشرغصغئ؟

بع  طثغظئ  شغ  طآتمر   ٢٠٢٠/٠١/١٤ شغ  سصث 
الساتض  دول  شرظسا  شغه  جمسئ  شرظسا  غرب  جظعب 
وطالغ  والظغةر  تحاد  وعــغ  الثمج  افشرغصغئ 
تفاصط  أطر  شغ  لطائاتث  شاجع  وبعرضغظا  وطعرغااظغا 
طصاض  بسث  جغما  ق  الثول،  عثه  شغ  افطظغ  العضع 
المآتمر  سصث  طظ  أجئعع  صئض  الظغةر  طظ  جظثغًا   ٨٩
تضاشح  طسطتئ  جعادغئ  طتطغئ  طةمعسات  أغثي  سطى 
صاض  ذلك  صئض  وضان  أشرغصغا،  شغ  الفرظسغ  العجعد 
جئسئ سسضرغغظ وخمسئ وبقبغظ طثظغا شغ بعرضغظا 
شاجع، شغما صاض لفرظسا بقبئ سحر جظثغا شغ طالغ 
شغ أواخر جظئ ٢٠١٩، شغ تغظ بطس السثد اإلجمالغ 
شغ  افخغرة  السظعات  شغ  الفرظسغغظ  الةظعد  لصاطى 

طظطصئ الساتض والختراء واتثًا وأربسغظ جظثغا.
الــثول  عــثه  شغ  خاخئ  سسضرغئ  صــعة  ولفرظسا 
الظزاطغئ  الةغعش  بمساسثة  تصعم  افشرغصغئ 
تتئ  الةعادغئ  الصعى  طعاجعئ  طعمئ  شغ  الدسغفئ 

اجط برخان طآلفئ طظ ٤٥٠٠ جظثي.
بطشئ  الئطثان  عثه  حسعب  لثى  السثط  طحاسر  إّن 
الماعاخض  الطعغض  الفرظسغ  اقجاسمار  طظ  أوجعا 
تضام  تظخغإ  وإّن  برواتعا،  وظعإ  الحسعب  لعثه 
الفرظسغ  الظفعذ  تفر  بعظغفئ  غصعطعن  لعا  سمقء 
المحاسر  تطك  غآّجب  المظضعبئ  الئطثان  تطك  شغ 

وغجغثعا غغزًا.
تطالئعا  شرظسا  ضث  خاخئئ  طزاعرات  خرجئ  لصث 
الساخمئ  شفغ  شــعرًا،  اجاسمارعا  وإظعاء  بالثروج 
المآتمر  صئض  الةمسئ  غــعم  خــرج  باطاضع  المالغئ 
المثضعر صرابئ افلش طازاعر وذالئعا برتغض الصعات 
شطاسصط  حــســارات:  ورشسعا  وافجظئغئ  الفرظسغئ 

شرظسا، برخان غةإ أن تثرج، شرظسا تضئح تظمغاظا.
ورّد الرئغج الفرظسغ طاضرون سطى عثه الازاعرات 
بأظعا  ووخفعا  واجاثفاف،  وخطش  بشرور  الحسئغئ 
أجظئغئ  صعى  طخالح  سظ  ُتسّئر  بأّظعا  واتعمعا  تاشعئ، 

أخرى - لط غسمعا - إلبساد افوروبغغظ سظ أشرغصغا.
الثول  صعات  وطسعا  برخان  المسماة  شرظسا  صعة  إّن 
افشرغصغئ الاابسئ لعا تئثو ساججة أطام تخاسث تثة 
العةمات المسطتئ شغ الظغةر وطالغ وبعرضغظا شاجع 
بحضض خاص، وإّن طحضطئ الظازتغظ تفاصمئ بسئإ 
شغ  حثص  ططغعن  سثدعط  وبطس  العةمات  عثه 

وجغجة. شارة 
ترجض  لط  الاغ  أوروبــا  بثثقن  شرظسا  حسرت  لصث 
الاغ  أطرغضا  وخثقن  الةظعد،  طظ  الصطغض  جعى  لعا 
شغ  صعاتعا  تثفغخ  طسألئ  تــثرس  أّظعا  أسطظئ 
لسثم  فطرغضا  تاعجض  شرظسا  جسض  طا  وعع  أشرغصغا، 
شرظسغعن:  طسآولعن  شصال  ولمساسثتعا،  الثروج 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 
الةئعات الصرغئئ طظ خظساء تحاسض 
تجاطظا طع وخعل املئسعث افطمغ 

والسفراء افوروبغني إلغعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الثمغج، ٢٨ جمادى افولى 
"أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠١/٢٣م)  ١٤٤١عـ، 
جثغثة  سصعبات  شرض  تثرس  أظعا  الماتثة  العقغات 
السعرغئ  السططات  سطى  افوروبغ  اقتتاد  طع  بالاساون 
سطى  "الدشط  لمعاخطئ  افجث،  بحار  الرئغج،  بصغادة 
ظزاطه". وصال المئسعث افطرغضغ المسظغ بحآون جعرغا 
والاتالش الثولغ لمضاشتئ "داسح"، جغمج جغفري، شغ 
افجئعع  "أتعجه  الثمغج:  الغعم  سصثه  ختفغ  طآتمر 
والصداغا  السصعبات  لمظاصحئ  بروضسض  إلى  المصئض 

اقصاخادغئ افخرى الثاخئ بمعاخطئ الدشط سطى ظزام افجث". وأضاف جغفري: "جظاتثث بالطئع طع افوروبغغظ 
الثغظ غطئصعن أغدا سصعبات ضث ظزام افجث وغثرجعن شرض أخرى إضاشغئ، وجظائادل اآلراء تعل ذلك"."

: طظث تسع جظعات وأطرغضا ترسث وتجبث، وتعثد وتاعسث؛ لاشطغئ إجراطعا شغ طث ظزام الطاغغئ بحار 
أجث بضض أجئاب التغاة طظ وراء جاار. شضان أن أوضطئ طعمئ الصخش والصاض والئطح والاثطغر لروجغا 
وإغران وتجبعا شغ لئظان، وأوضطئ طعمئ المضر والثئث بأعض الحام واجاغساب الفخائض المسطتئ لظزام 
ترضغا أردوغان، الثي ألةط بماله السغاجغ الصثر بظادق صادة المظزعطئ الفخائطغئ، شئاتعا ق غاترضعن إق 
ضمظ إذار طا غسمح به الثاسط وطا غرجطه طظ تسطغمات. لثلك ضطه، شصث آن لسظاخر الفخائض المثطخغظ أن 
غظساصعا طظ ظغر الثل والمعاظئ الثي اطاعظه صادتعط المرتئطعن، وآن لعط أن غضفروا بالثاسمغظ، وغةامسعا 
سصغثتعط  طظ  طظئبصغظ  وطحروع  رؤغئ  ذات  واسغئ  طثطخئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  واتث،  رجض  صطإ  سطى 
اإلجقطغئ، ترجط خطئ وذرغص السغر ظتع الساتض والساخمئ، إلجصاط ظزام الضفر وإصاطئ دولئ اإلجقم، 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ظسج شغعا، وتظاصط لثطاء حعثائظا، ولمبض عثا شطغسمض الساططعن.

أمريكا ما زالت تمكر بثورة الشام
عبر ادعائها فرض عقوبات على النظام السوري

الجديدة  اللبنانية  الحكومة 
ال تمثل إال حصص السياسيين الفاسدين
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ضعجغطئ  السعرغئ  الطغرة  بشغر  الاساطض  بمظع  غصدغ 
لطمثشعسات، والسعدة إلى طمارجئ جططئ الصمع سئر 
سصعبات طحثدة رغط تال الظاس الخسإ، بافحشال 
جظعات  جئع  سظ  تصض  ق  لمثة  المآصائ  الحاصئ 
والشراطئ المالغئ بما غسادل طبطغ صغمئ المثشعسات أو 
المئطس الماساطض به أو المسثد أو الثثطات أو السطع 
سطى  تصش  جعرغا  شغ  افوضاع  جسض  طما  المسروضئ، 
حفغر اقظفةار المآذن بثروج الظاس شغ جعلٍئ أخرى 

- ق ترغثعا أطرغضا بالطئع - ضث عثا الظزام.
لترضئ  افجاجغئ  الماظفسات  أتث  أن  المسطعم  وطظ   
طظ  عغ  له،  الاابسغظ  افسمال  ورجال  الظزام،  أطعال 
عثه  أن  الزظ  سطى  وغشطإ  الطئظاظغئ،  الئظعك  وسئر 
الثحغئ أدرضعا افوروبغعن طا جسض طخادر تظصض سظ 
طسآولغظ شرظسغغظ صعلعط: "لظ غضعن عظاك أي دسط 
شغ تال اظاعب لئظان جغاجئ دولغئ ق تظاجإ الثاسمغظ 
الثولغغظ طبض سثم اقلاجام بسغاجئ الظأي سظ الظفج 

واقظفااح سطى جئغض المبال سطى ظزام دطحص".
وعظا ظصعل: طعما ضاظئ جئض تحضغض عثه التضعطئ، 
بصغئ  إلجعاض  العصئ،  تمرغر  تضعطئ  تامًا  شعغ 
وطظع  الحارع،  طظ  إخراجعط  وطتاولئ  الظاس،  َتراك 
الساجئ  أزطئ  سمص  تفدح  طئضرٍة  اظاثاباٍت  تخعل 
الاساطض  ترغث  أطرغضا  زالئ  طا  الثغظ  الاصطغثغغظ، 
طسعط، رغط أن خظثوق اقظاثابات شغ لئظان، عع بغث 
وطخالح  طخالتعا  طع  تثغره  الفاجثة،  الطئصئ  عثه 
أجغادعا. تضعطٌئ طآصاٌئ، عغ ولغثة الظعب افطرغضغ 
شغ رشخ تشغغر طظزعطئ سمقئعا سئر بعرات أو َتراك 
شغ الحارع، طعما ضطفعا افطر، ولع اصادى افطر دطاًء 
وأحقًء، وطا تخض شغ جعرغا وطخر وطا غتخض شغ 
السراق دلغض سطى ضغفغئ تساذغ اإلدارة افطرغضغئ طع 

زالئ  وطا  غععد،  بضغان  المسارشغظ  أوائض  طظ  ضان 
طخالح  سطى  ترخعا  سطى  تآضث  اآلن  لشاغئ  دولاه 
وأطظ غععد طرارا وتضرارا، شصث خرح طساحار افطظ 
الصعطغ الروجغ، ظغضعقي باروحعف، صئض جائ أحعر 
صائق، "إّن أطظ (إجرائغض) عع طخطتئ روجغئ"، وأضث 
(إجرائغض)،  فطظ  خاخئ  أعمغئ  تعلغ  روجغا  أن  سطى 
بض تاى زغارة بعتغظ عثه إلى شطسطغظ بثأعا بجغارة 
طظاخرة وطآازرة لطضغان الشاخإ شغ ذضرى المترصئ. 
شروجغا ق غسائرعا أتث طظاخرة لفطسطغظ أو لصدغاعا 
إق طظ ضان أسمى الئخر والئخغرة. وطع ذلك اجاصئطه 

سئاس وزطرته اجاصئال الخثغص.
شرظسا  رئغج  طاضرون  اجاصئال  شغ  افطر  وضثا 
روجغا،  سظ  جرطا  تصض  ق  الاغ  اقجاسمارغئ  الثولئ 
بالشغظ،  وجرور  بتفاوة  السططئ  اجاصئطاه  والثي 
واقجاسماري  اإلجراطغ  شرظسا  لاارغت  تأبه  أن  دون 
وطخر  والةجائر  جعرغا  شغ  اإلجقطغئ،  افطئ  بتص 
والمشرب والئعجظئ وأشرغصغا العجطى وطالغ، ودون 
"إن  شغه:  صال  الثي  العصح  تخرغته  إلى  تطافئ  أن 
طساداة الخعغعظغئ وإظضار تص (إجرائغض) شغ العجعد 
وطاضرون  بعتغظ  وطبض  لطساطغئ".  طساداة  عع 
بطفعر  وسث  خاتئئ  برغطاظغا  زسماء  اإلجرام،  شغ 
المحآوم، وافم الرؤوم لضغان غععد الشاخإ. تغث 

اجاصئطئ السططئ أغدا افطغر تحارلج.
شالسططئ باجاصئالعا المثجي فسثاء افطئ وشطسطغظ، 
لط تأبه ق بالتصائص الصرآظغئ واإلغماظغئ وق بالتصائص 
العاصسغئ وق بالاارغت الصرغإ، وشعق ذلك سظثطا أسطظ 
سظ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب 
المةرطغظ  لجغارة  راشدئ  تاحثة  وصفئ  تظزغط  سجطه 
الحام،  أذفال  صاتض  بعتغظ،  السفاح  رأجعط  وسطى 

تشغغر سمقئعا سئر البعرات أو الَتراضات.
صاطئ  الاغ  وأجئابعا  تظاِه،  لط  لئظان  شغ  شافزطئ 
الظاس  أوضاع  تجداد  بض  صائمًئ،  زالئ  طا  أجطعا  طظ 
الئغان  رغط  الثوقر،  أطام  الطغرة  تعاوي  طع  جعءًا 
الثي أذطصاه ظصابئ الخراشغظ سحغئ إسقن التضعطئ! 
٢٠٠٠ لغرة  سظ تبئغئ جسر الخرف شغ افجعاق سظث 
إسقن  وسثم  افزطئ  بسئإ  لضظ  افطرغضغ،  لطثوقر 
 capital control المخارف سظ السعدة سما غسمى
سطى ودائع الظاس، وحح الثوقر شغ افجعاق، وخض 
جسر الخرف إلى ٢١٧٠ لغرة لطثوقر رغط الئغان، الثي 
بتاضط  طمبطًئ  السططئ،  طظ  بدشط  جاء  أظه  غئثو 
بغان  عضثا  طبض  إلخثار  الظصابئ  سطى  المخرف، 
شصط  تثدع  أن  غةإ  ترًة،  جعصًا  تسائر  جعٍق  شغ 
أطظغٍئ،  أو  جططعغٍئ  لصراراٍت  ولغج  والططإ  لطسرض 
الفاجثة  السغاجغئ  الطئصئ  عغمظئ  قجامرار  إضاشئ 
الاغ خرج الظاس ضثعا، واجامرار ظعب المتاخخئ، 
تطعٍل،  طظ  غغرعا  أو  التضعطئ  عثه  اجارتئ  وطعما 
شإظه جغضعن طئظغًا سطى المظزعطئ ظفسعا المسامثة 
سطى الربا واقصاراض الربعي، وعثا اجامرار لفزطئ، 

وطعلٌث قظفةارات طااالغئ.
إن التض الةثري عع صطُإ عثه المظزعطئ ضاططًئ سطى 
الظاس  تمبض  بعا،  طظزعطٍئ  واجائثاُل  عآقء،  رؤوس 
والاتاق  السالمغظ،  رب  طظزعطئ  إق  ظراعا  وق  جمغساً، 
وبقد الحام  لئظان برضإ الاشغغر شغ المظطصئ سمعطاً 
خقشٍئ  ورحٍث،  سثٍل  ظزام  إلصاطئ  الثاسغ  خخعخاً، 
ضض  الظاس،  حآون  ترسى  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثٍة 
َقِّ قُِل  اَكئُِكم مَّن َفْهِدي إىَِل احلْ الظاس ﴿قُْل َهْل ِمن رُشَ
مَّن 

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َقِّ أ َفَمن َفْهِدي إىَِل احلْ

َ
ُ َفْهِدي لِلَْحقِّ أ ابَّ

 ﴾ُْكُموَن ن ُفْهَدى َفَما لَُكْم َكْيَف حتَ
َ
ي إِالَّ أ الَّ يَِهدِّ

شغ  الاترغر  تجب  بعا  غصعم  الاغ  الفسالغات  ضمظ 
السططئ  قجاصئال  رشدا  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
افذفال  صاتض  بعتغظ  السفاح  لطمةرم  الفطسطغظغئ 
ضاطئ  صاطئ  والحغحان،  الحام  شغ  والحغعخ  والظساء 
العسغ شغ ضض طظ جاطسئ الثطغض والئعلغاضظك باظزغط 
الةاطسئ  أطام  وصفات  خقل  طظ  وذلك  ظحاذات  سثة 

وتسطغص بعجارات ولعتات جاء شغعا:
- ق قجاصئال المةرم صاتض افذفال والظساء والحغعخ

المسطمغظ صاتض  غساصئض  طظ  غمبطظا  ق   -
- ق أعق وق جعق بالسفاح بعتغظ صاتض أذفال الحام 

اجاصئال السفاح بعتغظ - ضض أعض افرض المئارضئ شطسطغظ غرشدعن 
- سثاء الروس لطمسطمغظ وجرائمعط لظ تمر ولظ ظظسى

وإظظا شغ ضاطئ العسغ سطى الرغط طظ اجاصئال السططئ الفطسطغظغئ لطمةرم بعتغظ، شإظظا ظصعل له: ق أعق وق 
جعق بك، شمعما لصغئ طظ ترتغإ طظ تضام اظسطثعا سظ أطاعط واظتازوا فسثائعا، شإن افطئ اإلجقطغئ 
وداغساان  ترضساان  شغ  المسطمغظ  تص  شغ  جرائمضط  تظسى  لظ  الحام  أرض  سطى  جرائمضط  تسغح  وعغ 
بغعتعط  وعثم  المسطمغظ  تسثغإ  شغ  تفظَُّظضط  تظسى  ولظ  وغغرعا،  وذاجغضساان  وأششاظساان  والحغحان 
وتثاذل  تعاذآ  تظسى  لظ  اإلجقطغئ  افطئ  أن  ضما  دغارعط،  طظ  وتعةغرعط  طجارسعط  وترق  وطساجثعط 

تضاطعا المشاخئغظ لسططاظعا الثغظ جسطعا طظ بقد المسطمغظ طرتسا فطبالك طظ المةرطغظ.

السططئ  اجاظفرت   ،٢٠٢٠/٠١/٢١ البقباء  اهللا،  رام  شغ 
صعاعا وأجعجتعا افطظغئ لمظع العصفئ، شأغطصئ رام اهللا 
والطرق المآدغئ لعا، وظخئئ التعاجج سطى طثاخطعا، 
تةمع  دون  لطتغطعلئ  افخرى  المثن  طثارج  وسطى 
الئرد  شغ  التعاجج  سطى  المؤات  واتاةجت  التحعد، 
سظه  المسطظ  المضان  المظارة  دوار  وسسضرت  الصارس، 
لغضعن طضان العصفئ. شظةتئ شغ طظع العصفئ بسث أن 
واإلجراءات.  اإلساصات  تطك  بسئإ  إلشاءعا  التجب  صرر 
الرشخ  رجالئ  إغخال  سطى  التجب  طظ  إخرارا  ولضظ 
وصفئ  التجب  سصث  المةرم،  عثا  قجاصئال  واإلظضار 
دوار  سطى   ٢٠٢٠/٠١/٢٣ الثمغج  غعم  بثغطئ  تاحثة 
الحةإ  بسئارات  التحعد  لاخثح  اهللا،  برام  المظارة 
بأخعات  شطسطغظ  شغ  بعتغظ  قجاصئال  واقجاظضار 
طجلجلئ، ق غمضظ إق أن تضعن صث صرسئ آذان السططئ 
به  طرتإ  غغر  بأظه  لغسطط  ظفسه،  وبعتغظ  وصغاداتعا 
جمغسا  لطمسطمغظ  سثو  وأظه  المئارضئ،  افرض  شغ 

ولغج فعض الحام شصط.
أطا السططئ الفطسطغظغئ، شصث أبئ إق أن تحعث سطى 
ظفسعا بالثجي والسار وطعاقة أسثاء افطئ، وعغ تاسطص 
شغ  جغظفسعظعا  أظعط  طظعا  ظظا  المساسمرغظ  بتئال 
﴿َمَثُل  الصائض:  اهللا  وخثق  ظظعط  خاب  ولضظ  حغء، 
ََذْت  َاء َكَمَثِل الَْعنَكُبوِت اختَّ ِ ْو

َ
ِ أ َُذوا ِمن ُدوِن ابَّ ِيَن اختَّ َّ ا

ْوَهَن اْكُُيوِت َكَْيُت الَْعنَكُبوِت لَْو اَكنُوا َفْعلَُموَن﴾. 
َ
بَيْتاً َوإِنَّ أ

أطا أعض شطسطغظ شصث أضثوا سطى أظعط غسائرون روجغا 
ق تصض سثاوة لعط سظ ضغان غععد صاتض افذفال شغ 
الدفئ وغجة. وأن بعتغظ وطاضرون وتحارلج ق غصطعن 

 جرطاً سظ ظاظغاعع أو تراطإ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

تامئ: السططئ الفطسطغظغئ تساصئض المةرم بعتغظ ...

تغاة  تماطا  تةاعض  شالةغح  غخثق،  ق  وتحغئ 
المثظغغظ"، ولط ظر غغر الضطمات الاغ تططص شغ الععاء! 
أظطعظغع  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  وخش  وصث 
غعتغرغح وضع طسطمغ الروعغظةا المدطعثغظ بأظه 
"ضابعس إظساظغ وتصعصغ" وصث تةعل شغ المثغمات 
بعا  صام  ضثمئ  سمطغئ  طظ  شروا  بالثغظ  المضازئ 
الةغح شغ طغاظمار وحئعاعا افطط الماتثة بالاطعغر 
السرصغ، وصال غعتغرغح إظه "جمع رواغات سظ أسمال 
وتحغئ ق غمضظ تخعرعا" لغسةض ظفسه ضمظ حععد 
الجور الثغظ زاروا الروعغظةا، طع سثم الصغام بأي سمض 
المسعظات  طظ  الفاات  غغر  طساظاتعط،  لرشع  طتسعس 
الاغ ق تمج المحضطئ طظ الةثور، تاى بسث اقساراف 
الخرغح شغ الاصرغر الثي صثطاه لةظئ الاتصغص، الاابسئ 
لطتضعطئ، بأّن سظاخر طظ صعات افطظ اجاثثطعا ضّث 
أشراد طظ الروعغظةا الصعة المفرذئ، وارتضئعا بتّصعط 
بما  اإلظسان،  لتصعق  خطغرة  واظاعاضات  ترب  جرائط 
شغ ذلك "صاض صروغغظ أبرغاء وتثطغر طظازلعط"، وطع 
ضما  السقم  لتفر  أطمغئ  صعات  تاى  تظحر  لط  ذلك 

تثث شغ طظاذص أخرى شغ السالط.
إن التطعل المصثطئ لمسالةئ واصع طحضطئ الروعغظةا، 
وعغ  إظساظغئ،  المسماة  المظزمات  سطى  تسامث 
ضعظه  سظ  شدق  لمزطعم  طحضطئ  تتض  ق  طظزمات 
طسطما، لثلك ق بث طظ تض لعثه المحضطئ، غظئع طظ 

سصغثة الروعغظةا المسطمغظ، والتض عع ضما غطغ:
أوقً: سطى المسطمغظ أن غسطمعا أظعط طضطفعن بظخرة 
إخعتعط الروعغظةا، الثغظ عط طظ أطئ المطغار وظخش 
وغجغث، أطئ ق تفخطعا تثود أو طساشات، ولظساتدر 
شاح سمعرغئ، وغجو العظث، وجغعش ابظ أبغ ساطر الاغ 
شما  المسطمات،  لظخرة  شرظسا  جظعب  أصخى  وخطئ 
إخعاظعط  ظخرة  شرض  سظ  الغعم  تاصاسج  افطئ  بال 
 ْ َاَفُأ  ِدَماُؤُه َن َتَ ُ ِل ْ ُ الروعغظةا؟!  والظئغ  غصعل: «اْل
دُّ َعَلى  ْ َوَُ ْ َأْدَناُه ِِه مَّ َعى ِبِ ْ َ ْ اُه ْ ِسَ ْ َيٌ َعَلى َم َوُه

»، شترطئ الثم تحمض ضض طسطط  أغظما ضان. ْ اُه َ َأْق
الثول  طظزمات  تظعغعا  ق  الروعغظةا  طساظاة    باظغاً: 
اقجاسمارغئ، بض تساعجإ بثل العجع، وتسثغر الطاصات 
إلصاطئ دولئ طئثئغئ تظخرعط بةغعحعا، اجاةابئ لصعله 
يِن َفَعلَْيُكُم الَنّْصُر﴾  .  تسالى: ﴿َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الِدّ
التض  عغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  شإن 
الةثري لما غعاجعه الروعغظةا، شفغ إصاطاعا ظخرة لعط، 
وطرضاة هللا جئتاظه وتسالى، الثي ظسامث طظه وتثه 
الظخر، والسجة، والصعة، ق طظ ظزام سالمغ بمظزمات 
ساججة، إن لط ظصض طاداطظئ طع السثو ضث المسطمغظ، 

وإق شأغظ تطعلعط الاغ ق تراوح طضاظعا؟
 ولظ غاتصص اقظاخار لمسطمغ الروعغظةا، وغغرعط طظ 
المسطمغظ، إق بالسمض الةاد المةث، طع تجب الاترغر، 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  أجض  طظ 
بةغح  واتثة  دولئ  شغ  المسطمغظ  جاعتث  الاغ 
  سرطرم ق غثحى إق اهللا، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

 ﴾َفْنُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ بَِنْصِر اّبَ

ضاظعن   ٢٣ الثمغج  الثولغئ،  السثل  طتضمئ  أسطظئ 
شغ  لطئّئ  اقخاخاص  لثغعا  أّن  ٢٠٢٠م،  الباظغ/غظاغر 
صدغئ رشساعا غاطئغا ضث بعرطا، باعمئ ارتضاب "اإلبادة" 
بتص الروعغظةا المسطمغظ، وأطرت المتضمئ باتثاذ ضّض 
اإلجراءات لمظع إبادة طتامطئ بتص الروعغظةا، وواشصئ 
سطى سثد طظ الاثابغر الساجطئ، ذطئاعا بحضض رئغسغ 
طظ دولئ غاطئغا، بمعجإ طغباق افطط الماتثة لطتماغئ 

طظ اإلبادة المئرم سام ١٩٤٨م (شراظج برس).
الثي  أراضان  إصطغط  شغ  الروعغظةا  المسطمعن  غصغط 
أجثادعط،  طظ  لطمسطمغظ  طعروبئ  أرضا  ضعظه  رغط 
إق  وظخش،  صرون  لبقبئ  المسطمعن  تضمعا  تغث 
الثل  تغاة  إق  شغعا  غسغحعن  ق  الغعم  المسطمغظ  أن 
والععان، وصث صاطئ التضعطئ بثطئ خئغبئ طثروجئ، 
وطآاطرات طثبرة، إلبئات أن المسطمغظ لغسعا جضاظًا 
أخطغغظ شغ عثه المظطصئ، وأظعط أجاظإ دخقء، وشغ 
وطظ  والاعةغر،  اإلبادة  بتمقت  تصعم  ظفسه  العصئ 
جاظإ آخر تثشسعط لصمئ جائشئ إلى طظزمات الاظخغر 
الثغرغئ  افسمال  جاار  تتئ  تسمض  الاغ  الثولغئ، 

إلخراجعط طظ دغظ اهللا.
وق غجال الظزام الئعرطغ غترم الروعغظةا تصعط شغ ظغض 
الةظسغئ، شترطعا بثلك طظ الرساغئ الختغئ، والاسطغط، 
وترغئ الاظصض شغ الئقد وترم الرجال طظ السمض، عثا 
بةاظإ تسرضعط إلى جغاجئ تتثغث الظسض الصسرغئ، 
وسطى الرغط طظ ضض عثا، شإن افطط الماتثة، والثول 
الشربغئ، الاغ تثسغ تصعق اإلظسان بعجائض إسقطعا 
عثه  أن  غبئئ  طا  غثضر،  حغؤا  تصثم  لط  الماسثدة، 
الحسارات الثغمصراذغئ شارغئ، ق غرجى طظعا خغر، وصث 
الثولغئ،  المتضمئ  إسقن  جئصئ  تصارغر  عظاك  ضاظئ 
شغ  إخعاظعط  وجثه  طا  غغر  الروعغظةا  طظعا  جظى  طا 
الحغحان، وضعجعشع، وأششاظساان، والسراق، والحام، 
وأشرغصغا العجطى، لثلك طبض عثه الاصارغر ظسمع طظعا 
جسةسئ وق ظرى ذتظا! شالمتضمئ الةظائغئ الثولغئ صئض 
طظعا  الروعغظةا،  ضث  جرائط  شغ  تتصغصا  شاتئ  ذلك 
اإلبادة الةماسغئ، تمعغثًا لفاح تتصغص حاطض شغ افزطئ 
الماعط شغعا تضعطئ طغاظمار شأغظ وخض عثا الاتصغص 
الثولغ  افطظ  طةطج  طظ  وشث  زار  ضما  تصص؟!  وطاذا 
٢٠١٨م،  أغار/طاغع  أوائض  شغ  أراضان  ووقغئ  طغاظمار 
سظ  طفخطئ  رواغات  جردوا  الثغظ  بالقجؤغظ  والاصى 
أسمال الصاض، واقغاخاب، والصرى الاغ أترصعا جغح 

طغاظمار، وزار صئطعط أوباطا لضظه لط غصثم حغؤاً.
 ٤٤٤ طظ  تصرغرًا  الماتثة  افطط  طتصصع  صثم  وأغداً 
ارتضئاعا  الاغ  اقظاعاضات  بالافخغض  غسرض  خفتئ 
طئاحر  وبحضض  المسطمغظ،  السضان  ضث  طغاظمار 
صعبض ذلك بالرشخ الاام طظ طغاظمار، وضثلك رشخ 
طع  الاتصغص  إلى  شغه  دسا  الماتثة  لفطط  تصرغر  ضض 
الةماسغئ،  باإلبادة  تاسطص  باعط  سسضرغئ  حثخغات 
شماذا شسطئ افطط الماتثة؟ طع أن رئغج بسبئ تصخغ 
التصائص الاابسئ لفطط الماتثة بحأن طغاظمار أضث أطام 
طةطج تصعق اإلظسان الاابع لفطط الماتثة "طساعى 

طساظاة الروعغظةا ق تظعغعا 
طظزمات الثول اقجاسمارغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – الثرذعمـ 

كتلة الوعي في جامعة الخليل والبوليتكنك
ترفض زيارة السفاح بوتين لألرض المباركة فلسطين

تامئ ضطمئ السثد: عض اظاعئ افزطئ شغ لئظان؟!

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ افتارب برغش تطإ الشربغ، وصفئ بسظعان "المساصطعن افبرغاء بغظ شضغ 
ضماحئ: ظطط أطظغات الفخائض وصخش ذغران اإلجرام". وتمض المحارضعن شغ العصفئ قشاات أضثوا شغعا: أن "ترك 
السةظاء تتئ الصخش عع صاض سمث، وغطصى اهللا بثطعط ضض طظ حارك بضطمئ أو صرار"، وأن السةظاء افبرغاء الغعم 
شغ خطر، شمظ سةج سظ تماغئ طا جصط طظ المثن والئطثات لظ غتمغ السةظاء، وصالئ إتثى القشاات "الزطط 
ظطمات غعم الصغاطئ.. أشرجعا سظ طساصطغ ضطمئ التص". وجاءلئ أخرى: افعض شغ افتارب: "أظاط ظئخ البعرة شغ 
رغش تطإ الشربغ، أغظ خعتضط التر؟!". شغ السغاق ذاته خرجئ بسث خقة الةمسئ طزاعرة شغ صرغئ دغر تسان 
برغش إدلإ الحمالغ، ذالئئ باإلشراج سظ وجعاء الصرغئ وباصغ المساصطغظ ظطما وسثواظا شغ جةعن عغؤئ تترغر 
الحام، ضما خرجئ طزاعرة تاحثة طظ طسةث سطغ بظ أبغ ذالإ شغ بطثة ضططغ ذالئئ بإذقق جراح المساصطغظ 
جططاظظا  قجاسادة  طئارضئ  اظطقق  ظصطئ  تراضظا  أن  المزاعرة:  حسارات  وأضثت  وافطظغغظ،  الصادة  وإجصاط 
وتختغح طسار بعرتظا. وطساء الةمسئ أغدا خرج أعالغ ضططغ ضث الصادة وأطظغاتعط وتضعطاتعط، وبالاجاطظ، 

جةض خروج طزاعرة طسائغئ شغ بطثة أذمئ - رغش إدلإ بسظعان: ق خقص لبعرة الحام إق باتضغط اإلجقم.

المعتقلون األبرياء بين ظلم أمنيات الفصائل 
وقصف طيران اإلجرام

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان، شغ بغان ختفغ تسصغئا سطى اتافال الظزام الئاضسااظغ 
ضحمغر  بامجغص  العظثوجغئ  الثولئ  بثأت  طظث  أحعر  جائ  صرابئ  طدى  صث  أظه  ضحمغر:  شغ  الاداطظ  بغعم 
المتاطئ إلى أججاء، تاى تامضظ طظ اباقسعا بالضاطض، شغ تغظ إن الظزام الئاضسااظغ صام باةرغط الثسط 
السمطغ لطمصاوطئ شغ ضحمغر، ووخفه بأظه "إرعاب"، ولفئ الئغان إلى: أن ظزام باجعا/ سمران طظح الثولئ 
العظثوجغئ طاسسًا طظ العصئ لاسجغج اتاقلعا السسضري لضحمغر المتاطئ، طظ خقل الامطص، واإلجراءات الرطجغئ 
وإراصئ دطعع الاماجغح، سطى الرغط طظ تصغصئ أن صعاتعا الةئاظئ ذعال جئسئ سصعد، اظستئئ أطام المصاتطغظ 
المسطمغظ الحةسان، الثغظ تطصعا الثسط الضاطض طظ المسطمغظ شغ باضساان. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ 
باضساان بالصعل: إن السإء افضئر سطغظا عع ظزام باجعا/ سمران، الثي غبصض ضاعطظا اآلن بضض الطرق، شصث 
جسطظا شصراء وطسعزغظ، طظ خقل تطئغص صعاظغظ خظثوق الظصث الثولغ وحروذه. وطرغ أظعشظا بإذقل أطام 
سثو وضغع، طظ خقل إذاسئ أواطر الضاشر تراطإ بدئط الظفج. لثا، بادروا إلى السمض شعرا إلصاطئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تاى ظامضظ طظ رشع راغئ الثقشئ شعق جرغظاغار والمسةث افصخى.

نظام باجوا/ عمران في باكستان 
يفسح المجال للهند لتعزيز احتاللها لكشمير



افربساء ٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٧١

طع طحارشئ جرغمئ طا تعاذأ سطغه تضام السعدان وتضام طخر، بالسماح بئظاء جث الظعدئ اإلبغعبغ، سطى ظعاغاعا، 
تغث لط غائص إلتماطعا إق اقتفاق سطى طسألئ طضء الثجان وتحشغطه، بسث أن أخئح السث أطرًا واصساً، وتضعطاا 
طخر والسعدان تسغران وشص المثطط افطرغضغ، والطةان الفظغئ تةامع شغ الثرذعم، بط غضعن الاعصغع الظعائغ 
شغ أطرغضا شغ ظعاغئ عثا الحعر. وسطغه صام وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، بإطارة افجااذ: سئث اهللا سئث 
الرتمظ - سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، بإغخال الضاغإ الثي أخثره تجب الاترغر/ وقغئ 
السعدان شغ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧م، بسظعان: (جث الظعدئ وظثر ترب المغاه... تفرغط التضام وواجإ افطئ) 
إلى ضض طظ: سئث الفااح الئرعان - رئغج طةطج السغادة، وطتمث تمثان دصطع - ظائإ رئغج طةطج السغادة، 
والثضاعر: سئث اهللا تمثوك - رئغج طةطج العزراء، وأجماء سئث اهللا - وزغرة الثارجغئ، وغاجر سئاس - وزغر الري 
والمعارد المائغئ. وذلك لشرض تمطغضعط التصائص الضاربغئ بثخعص جث الظعدئ اإلبغعبغ، وطا جغتثبه طظ آبار 
جطئغئ سطى السعدان وطخر، وتتمغطعط المسؤعلغئ الاارغثغئ شغ تال طعاخطئ السغر شغ إضمال تظفغث عثه المآاطرة.

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش، أن الخمئ المحغظ طظ تضام المسطمغظ سطى طا غةري 
طظ اضطعاد لطمسطمغظ شغ العظث، عع فظعط غاصاجمعن المخالح ظفسعا طع المساسمرغظ الشربغغظ وسمغطاعط 
"العظث" ضث افطئ اإلجقطغئ. وأضاف: أن طبض عثا الخمئ المثجي والثغاظغ طظ الحغثئ تسغظئ لط غسث طفاجؤا، 
فظعا طبض جمغع تضام الئقد اإلجقطغئ، طعجعدة لثثطئ المخالح اقجاسمارغئ الشربغئ شغ عثه المظطصئ. وتسمض 
بق ضطض أو ططض، طظ أجض تسجغج طضاظئ العظث ضثولئ حرذغئ إصطغمغئ ولمظع ظععر الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة شغ عثه المظطصئ. وخاذإ الئغان المسطمغظ بالصعل: إّن تساون تضاطظا السمقء طع الشرب الضاشر إلى جاظإ 
اضطعاد المسطمغظ طظ دول المحرق أخئح اآلن شغ أسطى طساعغاته، بسئإ الثعف طظ السعدة العحغضئ لطئثغض 
اقجاسمارغئ  التدارة  أتثباعا  الاغ  افزطات  لمسالةئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  العتغث؛  التداري 
الشربغئ. وسظثطا حسرت الصعى الشربغئ بالصطص طظ اقظعغار السرغع لطمئثأ الرأجمالغ، أذطصعا السظان لسمغطعط 
المحرصغ "العظث" لطاظضغض بالمسطمغظ شغ عثه المظطصئ وذطئعا طظ تضاطظا الثعظئ الاجام الخمئ تةاه طساظاة 
المسطمغظ وأجطمعا جغادتظا لطسثو، تاى تخئح عثه افطئ طظعضئ الصعى شق تصعى سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة.

غاسطص  وشغما  اإلصطغمغ.  لفطظ  رؤغاه  باضساان  وزراء  رئغج  سرض  شغطه،  دوغاحه  ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ 
أن  أجض  طظ  ظثسع  "إظظا  طدغفًا  جعثعا"،  صخارى  "تئثل  باضساان  أن  سطى  خان  سمران  أخر  بأششاظساان، 
خان  سمران  أسرب  المتاطئ،  بضحمغر  غاسطص  وشغما  السقم".  افششاظغئ  والتضعطئ  وافطرغضان  ذالئان  تتصص 
سظ أجفه صائًق: "العظث بطث ظعوي غسغطر سطغه الماطرشعن، وضحمغر تتئ التخار فضبر طظ خمسئ أحعر". 
عثا وصث أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: أن الظزام الئاضسااظغ 
التالغ صث سّرض المسطمغظ لثطر ضئغر، تماطًا طبض افظزمئ الاغ جئصاه. شتغظ واجعئ واحظطظ طصاوطئ 
الصعة  الماساصئئ،  الئاضسااظغئ  افظزمئ  اجاثثطئ  أششاظساان،  باتاقل  صاطئ  سظثطا  الصئائض  طظ  حرجئ 
شغ  الئصاء  أجض  طظ  وتاعجض  الةئاظئ  افطرغضغئ  الصعات  اظتظئ  أن  بسث  واآلن  المصاوطئ.  لستص  السسضرغئ 
وأضاف  وجععا.  طاء  فطرغضا  تتفر  اتفاصغئ  شغ  لطاعجط  ضسمسار  الئاضسااظغ  الظزام  غسمض  أششاظساان، 
الئغان: بالظسئئ لصدغئ ضحمغر المتاطئ، صاطئ افظزمئ الماساصئئ شغ باضساان، بطسظ المصاوطئ الضحمغرغئ 
ضئط  طمارجئ  خقل  طظ  واآلن،  لعا،  الفسطغ  الثسط  أحضال  ضض  تةإ  ذرغص  سظ  الزعر،  شغ  المسطتئ 
الظفج، غدمظ ظزام باجعا/ سمران أن غاط ذسظ المصاوطئ شغ ضحمغر شغ الخثر وسطظًا، طظ خقل السماح 
لمعدي - رئغج وزراء العظث - بالصغام بحظ عةعم ضاطض ضث طسطمغ ضحمغر، دون أي رد طظ باضساان. 
لصعاظغظ  الثاضسغظ  بالتّضام  طئاطعن  ظتظ  ذالما  بالصعل:  باضساان  شغ  المسطمغظ  طثاذئا  الئغان  وخاط 
عع  شصط  العتغث  التض  وإن  الغأس.  عاوغئ  شغ  أضبر  وظشرق  دائمًا،  جظثسر  شإظظا  المساسمرغظ،  وططالإ 
إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بعا شصط غمضظ تترغر بقد المسطمغظ طظ حئضئ الصعاظغظ والمطالإ 
اقجاسمارغئ المثطرة. لثا غةإ أن غسسى المسطمعن بضض طا لثغعط طظ جعث طظ أجض إسادة التضط بما 

أظجل اهللا جئتاظه وتسالى، تاى غظاعغ ضض الّثطار الثي جئئه الضاشر المساسمر شغ بقد المسطمغظ.

طرابطع افصخى بتاجئ إىل جغعحضط
ولغج إىل اباعاقتضط شصط!

المصثجئ، وطا زالعا، وصث أخئر اهللا جئتاظه وتسالى بأن 
عثا الفساد جغضعن طظعط، غصعل جض حأظه: ﴿َوَقَضْيَنا 
َيْيِن  ْرِض َمّرَ

َ ْ
إِلَى بَنِي إِْسرَاثِيَل فِي الِْكَتاِب لَُتْفِسُدّنَ فِي األ

َولََتْعلُّنَ ُعلُوّاً َكبِيراً﴾، وجظئ اهللا أظه ضطما أشسث غععد 
حاء  وإن  طثطخغظ،  سئادا  سطغعط  جطط  افرض  شغ 
الراحثة  الباظغئ  الثقشئ  جظث  سطغعط  جغسطط  اهللا 
طخثاصًا  اهللا،  بإذن  صرغئاً  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى 
لصعله جئتاظه: ﴿َوإِْن ُعْدُيْم ُعْدنَا﴾، وعا عط صث سادوا 
لطفساد واإلشساد، واتاطعا أرض المسطمغظ، بض افرض 
المصثجئ، وتأذى طظعط تاى الحةر والتةر، بسث أن 

ظضطعا بالمسطمغظ طظ أعض شطسطغظ.
وظسعد لقجابئ سظ السآالغظ، شإن الثساء والخقة لغساا 
الطرغصئ الحرسغئ لاترغر بقد المسطمغظ المتاطئ، وأولعا 
وأسزمعا افرض المصثجئ والمسةث افصخى المئارك. 
بط إن العاصع غآضث أن الخقة والثساء وتثعما بق سمض 
جثي لاترغر افصخى لظ غتررعا، بض عع تثثغر وطتاولئ 
لطاظخض طظ المسؤعلغئ الضئرى المظاذئ بالمسطمغظ شغ 
عثا الجطان، شإن الظئغ  سطمظا أن الظخر ق غضعن إق 
وا  ِعّدُ

َ
باإلسثاد الثي صاله المعلى سج وجض شغ ضاابه: ﴿وَأ

بِِه  تُرِْهُبوَن  الَْخْيِل  رَِباِط  َوِمْن  ةٍ  قُّوَ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  لَُهْم 
 ُ ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم َال َيْعلَُموَغُهُم اّبَ ِ وََعُدّوَ َعُدّوَ اّبَ
َفْعلَُمُهْم﴾، ضما أن الظئغ  وعع شغ أضسش تاقت جظثه 
شغ غجوة بثر لط غضاش بالخقة والثساء لغرد ضغث صرغح، 
الظئعغئ  شالسغرة  اإلســثاد،  بسث  إق  الثساء  غضظ  لط  بض 
السطرة تتثبظا ضغش أن الظئغ سطغه الخقة والسقم، أسث 
الةغح ورتئه، وتثد صعاده، بط بسث ذلك رشع غثغه إلى 
السماء غططإ طظ ربه السعن والمثد والظخر، لثلك شسطى 
الثغظ غثسعن لتمطئ سالمغئ لخقة الفةر، سطغعط أن 
غثسع جغعش المسطمغظ لاترغر افصخى إن ضاظعا جادغظ 
شغ الاداطظ طع طرابطغ افصخى. ولضظظا ظسطط أن عثه 
الةغعش طضئطئ بصغعد السمقء تضام المسطمغظ الثغظ 
خاظعا اهللا، وخاظعا رجعله، وخاظعا افطئ، شإظا طعصظعن أن 
افصخى لظ غترره سمغض خائظ باع ظفسه لطحغطان، ضما 
لظ غترره َطظ وجه جقته إلى خثور أبظاء افطئ، واظثرط 

شغ طحروع الشرب الضاشر شغ الترب سطى اإلجقم.
إن الثي جغترر الصثس والمسةث افصخى، بض وضض بقد 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  عغ  إظما  المتاطئ،  المسطمغظ 
سطى طظعاج الظئعة، الاغ بحر بعا التئغإ طتمث  صائقً: 
ِة»، وعغ الثقشئ  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت «... ُث
الاغ غسمض لعا رجال ق تطعغعط تةارة وق بغع سظ ذضر 
الصطعب  شغه  تاصطإ  غعطاً  غثاشعن  الخقة،  وإصام  اهللا، 
وإصاطئ  بالظخر،  سطغعط  اهللا  غمظ  أن  سسى  وافبخار، 
الثقشئ الاغ جاعتث جغعش المسطمغظ شاترر افصخى، 
َن  ُ لَّ َ ُد َفُ ُ الَُه ُ لئحارة الظئغ : «...ُتَقاِتُل طخثاصاً 
ــي،  ٌّ َوَراِئ ِد َا َيــُهــ ُ َهــ ِل ْ َا ُم  ُ َ َ ُل ال َُق  َّ ْ، ُثــ ِه َعَلْ
افصخى  إلى  الطرغص  شإن  لثلك  الئثاري.  رواه  َفاْقُْلُه» 
أغعا اإلخعة الضرام؛ أختاب التمطئ السالمغئ لطاداطظ 
طع طرابطغ افصخى، غئثأ بالسمض طع الساططغظ إلسادتعا 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تاى غاترر افصخى، 
 عثا عع الطرغص وق ذرغص غغره إن ضظاط خادصغظ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

اعامام التضام باملخالح التجبغئ 
وإعمال طساظاة حسئعط عع جئإ خراب السراق

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – السراقـ 

الرابع  حعرعط  غظععن  المساخمعن  الحئاب  غضاد 
الساخمئ  شغ  اقتاةاج  جاتات  شغ  خاطثون  وعط 
بشثاد، وجائر المظاذص شغ طتاشزات وجط وجظعب 
بصمع  آبعغظ  غغر  بمطالئعط،  طامسضغظ  الئقد، 
تةثرت  الاغ  الفساد  لمظزعطات  التاطغئ  السططات 
أربابعا  طظ  سطغعا  اإلبصاء  بات  بض  سعدعا،  واحاث 
غسطط  الثي  افطر  طعت.  أو  تغاة  صدغئ  وجثظاعا 
افسمال،  تخرغش  تضعطئ  طماذطئ  سطى  الدعء 
طا  لسض  الجطظ  سطى  والمراعظئ  المراوغئ  وتسمث 
الجاد  وصطئ  الئرد،  صسعة  طظ  المظافدعن  غصاجغه 
غةسض اقجامرار شغ ظعةعط أطرا سسغرا. ولثا ظرى 
افطظغئ  والصعى  المظافدغظ  بغظ  الاظاشج  احاثاد 
المآغثغظ  زخط  ازداد  شضطما  المعصش.  جغث  عع 
لطتراك، ارتفسئ وتغرة الئطح بعط بحاى العجائض 

لتمطعط سطى إظعاء اقتاةاجات.
أسطظه  طا  الماضغ  افجئعع  شغ  افبرز  التثث  وضان 
المتاةعن شغ طتاشزئ ذي صار طظ طعطئ لطتضعطئ 
 ٢٠٢٠/١/١٩ افتث  غعم  تظاعغ  واتث  أجئعع  أطثعا 
جائر  أغثت  وصث  الحسئغئ.  لمطالئعط  لاساةغإ 
المعطئ،  تطك  شرض  بشثاد  شغعا  بما  المتاشزات 
وأسطظعا سظ خطعات تخسغثغئ ظعاغئ المعطئ شغ تال 
لط تساةإ التضعطئ، تمبطئ بصطع الطرق الرئغسغئ 
طتاشزات العجط والةظعب، والطرغص  الرابطئ بغظ 
المظاةات  ظصض  لسرصطئ  بشثاد،  إلى  المآدي  الثولغ 
الظفطغئ، وطظع وخعل الئدائع طظ طغظاء الئخرة إلى 
وجط وحمال الئقد، شدق سظ إسادة غطص الثوائر 
وتظزغط  جابص،  وصئ  شغ  اشااتئ  الاغ  التضعطغئ 

وصفات اتاةاجغئ أطام طظازل ظعاب الئرلمان.
إخرار  جراء  الادتغات  بتةط  الاثضغر  طظ  بث  وق 
ألفا   ٢٧ صاربئ  تغث  طعاصفعط،  سطى  المساخمغظ 
المؤات  اخاطاف  إلغعا  غداف  والةرتى،  الصاطى  طظ 
خمئ  وجط  الازاعر،  جاتات  شغ  الظاحطغظ  طظ 
ططئص طظ السططات التضعطغئ. وصث اجاحرى السظش 
والئطح طظ الصعى افطظغئ غثاة غطص ذرغص طتمث 
الصاجط الثولغ شسصط السحرات طظ الصاطى والةرتى 
لطثطعع  المسغض  والشاز  التغ  الرخاص  إذقق  جراء 
الثي تسئإ بتاقت اخاظاق حثغثة، وعع طا أضثته 
حعادات  سئر  طظه  وتتصصئ  الثولغئ،  السفع  طظزمئ 

وطصاذع شغثغع. (الةجغرة).
خطعة  تطك  السظش  أسمال  وتصعصغعن  طتاطعن  وسث 
"طعطئ  صعبطئ  إذ  اقتاةاجات،  إلظعاء  جثغثة 
السظش  بسغاجئ  المازاعرون  أسطظعا  الاغ  وذظ" 
طفعضغئ  سدع  وصال  ضثعط.  ظفسعا  المفرط 
غعجث  ق   ..." الئغاتغ  سطغ  السراصغئ  اإلظسان  تصعق 
الصخعى  الدرورة  سظث  إق  المازاعر  صاض  غئرر  طا 
أغدا  تضعن  أن  غةإ  والاغ  الظفج،  سظ  والثشاع 
غغاب  "أن  طدغفا  رادسئ"،  أخرى  بإجراءات  طسئعصئ 
جرائط  شغ  لطاتصغص  تصغصغئ  سراصغئ  داخطغئ  جععد 
ذلك،  سظ  المسآولغظ  وطتاضمئ  المازاعرغظ،  صاض 
لطاثخض،  أضبر  الثولغئ  الةعات  أطام  المةال  جغفاح 
سطى  تسامث  دولئ  في  السغادة  صدغئ  أن  باسائار 

تعشغرعا التماغئ لمعاذظغعا". (الةجغرة ظئ).
طصاثى  "ططغعظغئ"  إلى  اإلحارة  إعمال  غسسظا  وق 
 ١/٢٤ الةمسئ  غعم  إلغعا  أظخاره  دسا  الاغ  الخثر 
والاغ حثد شغعا سطى ضرورة رتغض الصعات افجظئغئ 
طظ السراق، وإلشاء اقتفاصغات افطظغئ طع أطرغضا، وإق 
جغاط الاساطض طسعا سطى أجاس أظعا دولئ طتاطئ! 

وق غثفى طا غئطظه الخثر طظ طتاولئ الاشطغئ سطى 
اقتاةاجات المظاعدئ لطتضعطئ، والاغ ضاظئ بمبابئ 
السططئ.  سطى  المسطتئ  الفخائض  لسغطرة  تتث 
طع  تساوظه  تصغصئ  إخفاء  سطى  الخثر  ترص  ورغط 
ضجسغط  لغئثو  وجسغه  لثططعا،  وتظفغثه  إغران، 
طتامض  ضئثغض  لغئصى  حسئه،  طخالح  غراسغ  بعري 
بعا.  السراصغغظ  بصئ  شصثت  الاغ  السغاجغئ  لطعجعه 
لضظ اشادح أطره وباظئ جعءته بسث اظاعاء شصاساه 
 - أظخاره  أطر  تغظ  جغما  وق  "المطغعظغئ"،  الفاحطئ 
شغ  اقساخام  جاتات  بمشادرة   - طفاجأ  بحضض 
خطعة العثف طظعا إضساف التراك الحسئغ، وتصثغط 
الاغ  لعا  التطغفئ  والمطغحغات  إلغران  بمغظئ  خثطئ 
بتضعطئ  المطالئئ  اقتاةاجات  وصش  سظ  سةجت 
ولسض  الفاجثغظ.  دائرة  خارج  طظ  جثغثة  سراصغئ 
طا تخض طظ حطتات الخثر عع طظ طضر اهللا جض 
تساصطئ  الثغظ  أطباله  والسمقء  بالمظاشصغظ  وسق 
َكاَن  ا  ﴿ّمَ وتسالى:  جئتاظه  شغصعل  تئاسا،  أصظساعط 
يَِميَز  َحّتََى  َعلَْيِه  نُتْم 

َ
أ َمآ  َعلَى  الُْمْؤِمنِيَن  لَِيَذَر  اّبُ 

ّيِِب﴾. بط طا ضان طظ صادة التراك  الَْخبِيَث ِمَن الّطَ
شغ بشثاد والئخرة وطعاصع أخرى إق أن خئعا جام 
المتاةغظ  بثغاظئ  طاعمغظه  الخثر  سطى  غدئعط 
طصابض تطصغه وسثا طظ ذعران باعلغ رئاجئ تضعطئ 
بشثاد المصئطئ. جاء ذلك شغ بغان خادر سظ "الطةظئ 
الاظسغصغئ" لطمازاعرغظ، وخرتعا شغه بصعلعط: "لط 
ظثرج بفاعى دغظغئ، ولط ظثرج باشرغثة خثرغئ شق 
غراعظ سطى ظفاد خئرظا وظعاغئ بعرتظا. رضإ طعجاظا 
شرضئظاه، وتاول اجاشقلظا شاةاوزظاه". وأضاف الئغان 
"باصعن شغ الساتات تاى تتصغص أعثاف البعرة ولظ 
ظثثل دطاء الحعثاء ولظ غضعظعا ورصئ سطى ذاولئ 

المااجرة السغاجغئ ضما شسض الخثر".
وصث داعمئ صعات افطظ جاتاغ الثقظغ والاترغر، 
 ١/٢٥ السئئ  شةر  بشثاد،  شغ  الرئغج  اقساخام  طصر 
جظعبغئ  طثن  وشغ  شغعا،  المتاةغظ  تفرغص  وتاولئ 
طا  التغ  والرخاص  لطثطعع  المسغض  الشاز  وأذطصئ 
أدى إلى إخابئ أضبر طظ ٣٠ حثخا، وذلك بسث جاسات 
أظخاره  طحارضئ  جغظعغ  إظه  الخثر  صعل  طظ  شصط 
شغ المزاعرات المظاعدئ لطتضعطئ، لضظ المتاةغظ 
أوصفعا تصثم الصعات افطظغئ باجاثثام التةارة وصظابض 

المعلعتعف. (وضاقت أظئاء).
برعط  السراق  رئغج  شحض  شصث  غةري،  طا  ورغط 
المساصغض  التضعطئ  لرئغج  بثغض  إسقن  شغ  خالح 
بغظ  الصائط  لطثقف  المعثي  سئث  حعرغظ  طظث 
وزسط  الشاضئئ.  الةماعغر  وبغظ  التاضمئ،  افتجاب 
أتث رؤجاء الضاض شغ الئرلمان أن خالح سطى وحك 
افتجاب  تطك  طع  اتفاصه  بسث  الئثغض  اجط  إسقن 
لتث  غتخض  لط  حغؤا  لضظ  المظافدغظ..  وبحروط 

اآلن. (الثطغب أون قغظ).
وعظا غضمظ السآال تعل طا إذا ضاظئ أطرغضا راغئئ 
لافرغ  عظا  الخراع  وتسط  الصائمئ،  افزطئ  تض  شغ 
عغ  أحسطئ  أخرى  لةئعات  اعاماطعا  وتعجه  طظه، 
شغعا الظغران، وإن لط تعاط غعطا لمساظاة الحسعب. 
غطصاه  طا  جئإ  عط  الضفار  شإن  خغارعا،  ضان  وأغا 
غرسى  أن  جعى  غرشسه  ق  وسظئ  حصاء  طظ  الظاس 
تسالى  اهللا  حرع  باطئغص  رباظغ  تاضط  حآوظعط 
آبار  طظ  الئقد  إخقء  سغظغه  ظخإ  وغدع  شغعط، 
سمقءعط  وغضاشح  والمادغئ،  الفضرغئ  المساسمرغظ 

 وأذظابعط شاثطص الئقد فعطعا

تعل  تمطئ  شغ  لطمحارضئ  دولغئ  دســعات  اظاحرت 
طرضجغئ،  طساجث  شغ  الفةر،  خــقة  فداء  السالط، 
بمثغظئ  افصخى  المسةث  شغ  المرابطغظ  طع  تداطظاً 
الصثس، الاغ تؤظ طظ دظج غععد، ودسئ سثد طظ 
تثسغ  الاغ  الةمسغات  وبسخ  ترضغا  شغ  المآجسات 
تداطظعا طع الحسإ الفطسطغظغ، دسئ إلى المحارضئ 
افطض،  بفةر  جمغ  الثي  الةمسئ  غعم  شةر  خقة  شغ 
ظخرة فعض الصثس، وذلك شغ طسةث الفاتح بمثغظئ 
إجطظئعل. ضما دسا شرغص وسث المصثجغ شغ الضعغئ 
طظ  اظططص  الــثي  السزغط)،  (الفةر  ظــثاء  تطئغئ  إلى 
غعم  الفةر  خقة  شغ  والمحارضئ  افصخى،  المسةث 
الةمسئ شغ الساخمئ اإلظثوظغسغئ جاضرتا. شعض الخقة 
والثساء عغ الطرغصئ الحرسغئ قجاظصاذ افصخى طظ 
إلى  تآدي  واصسغاً  افسمال  عثه  وعض  غععد؟  برابظ 
ظخرة المرابطغظ بافصخى، وعض بعا تاترر الصثس؟

وصئض اإلجابئ سظ عثغظ السآالغظ، ق بث طظ اإلحارة 
اإلجقم؛  شغ  افصخى  والمسةث  الصثس،  طضاظئ  إلى 
شالمسةث افصخى عع الصئطئ افولى لطمسطمغظ، وعع 
أغداً طسرى الظئغ ، وشغ ذلك غصعل المعلى جئتاظه 
ْسَرى بَِعْبِدهِ لَْيالً ِمَن الَْمْسِجِد 

َ
وتسالى: ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي أ

َنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن 
ْ
ْقَصى الَِّذي بَاَرك

َ ْ
الَْحرَاِم إِلَى الَْمْسِجِد األ

ِميُع الَْبِصيُر﴾، عثه المضاظئ عغ الاغ  آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو الّسَ
جسطئ المسطمغظ شغ سعث الثقشئ افولى غسجطعن سطى 
شاح الصثس، وتطعغر المسةث افصخى طظ الظخارى، 
وصث تصصعا ذلك شغ سعث الثطغفئ سمر بظ الثطاب رضغ 
اهللا سظه، الثي اجاطط المثغظئ شغ جظئ ١٥عـ، والصخئ 
طسروشئ لطةمغع، وظض افصخى وطا تعله، وبقد الحام 
شغ غث المسطمغظ، تاى اجاعلى سطغعا الخطغئغعن خقل 
تروبعط الخطغئغئ سطى اإلجقم سام ٤٩٢عـ، المعاشص 
افرض  شغ  وسابعا  المسطمغظ،  آقف  شصاطعا  ١٠٩٩م، 
ضاظعا  وإظما  غساسطمعا،  لط  المسطمغظ  ولضظ  شسادًا، 
تزغرة  إلى  وطسةثعا  الصثس  إلسادة  السثة  غسثون 
اإلجقم، وظطئ الترب جةاقً بغظعط وبغظ الخطغئغغظ 
تاى اجاطاع الصائث خقح الثغظ افغعبغ رتمه اهللا، أن 
غترر الصثس بسث تخار ذعغض شغ ٢٧ رجإ ٥٨٣عـ، 
لط  وعضثا  ١١٨٧م.  أول/أضاعبر  تحرغظ   ٢ المعاشص 
جظئ،  غصارب ٩١  طا  إق  المسطمغظ  جططان  طظ  تثرج 
بط سادت إلى تدظ اإلجقم وتخظه. وصث تاول غععد 
أغام ضسش الثولئ السبماظغئ إغراء الثطغفئ السبماظغ سئث 
التمغث الباظغ رتمه اهللا، بالمال طصابض أن غسضظ غععد 
افرض المصثجئ، ووصاعا ضاظئ الثولئ شغ أحث التاجئ 
لطمال، ولضظ الرجال ق غئغسعن طصثجاتعط بالمال، شصال 
صعلاه المحععرة: (لسمض المئدع شغ جسثي أععن سطغ 
طظ أن أرى شطسطغظ صث بارت طظ جسث افطئ، شإظعا 
بثطائعط،  المسطمعن  رواعا  شصث  غمغظغ،  ططك  لغسئ 
شطغتافر الغععد بمقغغظعط، شإذا جصطئ دولئ الثقشئ 
غعطا، شغمضظعط أن غأخثوعا بق بمظ)، وصث خثق الرجض 
رتمه اهللا، شصث أخثت شطسطغظ بق بمظ سظثطا عثطئ 
دولئ الثقشئ، والغعم بغئ المصثس والمسةث افصخى 
أضبر  العضع  عثا  سطى  طدى  وصث  غععد،  تراب  تتئ 
طظ جئسغظ جظئ، ساث شغعا غععد شسادًا شغ افرض 
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