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- ضعظعا خغر أجظاد افرض ق طساول بطح ...٣
- افزطات المالغئ والسمقت الرصمغئ ...٤

- بقبئ أجؤطئ لةغعش المسطمغظ
   طظ الحئاب المسطط شغ الشرب ...٤

رحغث؟  رجض  طظضط  ألغج  المسطمغظ:  جغعش  غا 
تحاعثون  وأظاط  سروصضط  شغ  الثطاء  تشطغ  أق 
افرض  سطى  العتحغ  غععد  سثوان  وتسمسعن 
طظ  الزطمئ  الطشاة  إلى  ترضظعن  ضغش  المئارضئ؟ 
التضام؟ أشق تاترضعن؟ ألساط تصرأون الصرآن الضرغط 
السثاب  ضئغر  أطر  الزطمئ  إلى  الرضعن  أن  شاثرضعا 
َوَما  اُر  النَّ ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ  َ ِإ َتْرَكُنوا  ﴿َوَال  ضئغر؟ 
ْوِلَياَء ُثمَّ َال ُتْنَصُروَن﴾. غا جغعش 

َ
ِ ِمْن أ َّ َلُكْم ِمْن ُدوِن 

شطسطغظ  شغ  إخعاظضط  طظ  أظاط  أغظ  المسطمغظ: 
طساء؟  خئاح  غععد  لسثوان  غاسرضعن  الثغظ 
شطسطغظ  شغ  الصاال  تصعدون  ق  لماذا  أظاط؟!  أغظ 
الضغان  إلزالئ  شطسطغظ  أعض  أغثي  سطى  وتحثون 
ضغش  الئقء؟  وطئسث  الثاء  أس  لفطسطغظ  المشاخإ 
أطاطضط  صثطغه  سطى  غصش  أن  الضغان  عثا  غساطغع 
ْن  ِ َو ًذى 

َ
أ ِإالَّ  وُكْم  َيُضرُّ ﴿َلْن  صاال  أعض  لغسعا  شعط 

لضط  إن  ُيْنَصُروَن﴾...  َال  ُثمَّ  ْدَباَر 
َ
اْأل وُكُم  ُيَولُّ ُيَقاِتُلوُكْم 

الثغظ  المآطظعن  أجقشضط  سطغه  ضان  طا  شغ  دروجًا 
ضاظعا ق غصغمعن وزظًا لحراذم غععد إذا اساثوا سطى 
اهللا  سطى  أععن  شعط  وترطاتعط،  اإلجقم  أرض 
وسطى سئاد اهللا طظ أن غساصروا شغ أولى الصئطاغظ... 
إظعط أععن سطى اهللا وسطى سئاد اهللا طظ أن تسامر 
تصغمعن  وأظاط  المئارضئ  افرض  شغ  دولئ  لعط 
غا  تاترضعن!  وق  ترصئعن  شطسطغظ  تعل  صعاسثضط 
جغعش المسطمغظ: ألغج طظضط رجض رحغث غسطط أن 
إق  غضعن  ق  لفطسطغظ  المشاخإ  غععد  ضغان  إزالئ 
بمسرضئ تضعظعن شرجاظعا ق أن تضافعا طظ تضاطضط 
صسعد  وأظاط  غععد  بسثوان  اجاتغاء  سطى  باظثغث 
ضغان  بصاء  سطى  أترص  لتضام  ذاسئ  تاترضعن  ق 
أصعالعط  إلى  اجامسعا  أظفسعط؟!  الغععد  طظ  غععد 
وغسرة،  غمظئ  غجة  تدرب  وصاذشاته  غععد  وذائرات 
شغ  المسطمغظ  بغعت  غتاخرون  وجظعده  وصعاته 
بتراجئ  افصخى  تصاتط  وسخاباته  جراح،  الحغت 
خقل  أصعالعط  إلى  اجامسعا  الةظعد...  أولؤك  طظ 
الارضغ  الرئغج  عط:  وطا  عط  طظ  لاسرشعا  ذلك 
الاساون  أعمغئ  سطى  غحثدان  افردظغ  والساعض 
صام  الارضغ  الرئغج  (إجرائغض)...  عةمات  إلغصاف 
الدشط  أجض  طظ  طضبفئ  دبطعطاجغئ  باترضات 
السئارات  بأحث  تثغظ  السسعدغئ  (إجرائغض)...  سطى 
السثوان سطى المسةث افصخى... ولغ سعث أبع ظئغ 
شغ  والضراعغئ  السظش  أحضال  لةمغع  إداظاه  غآضث 
الصثس... طخر تثغظ بأحث السئارات اصاتام افصخى 
بتماس  تاخض  طخر  الثولغ...  الصاظعن  طثالفئ 
تساظضر  باضساان  الظار...  إذقق  لعصش  والغععد 
لمظزمئ  السام  افطغظ  (اإلجرائغطغئ)...  اقساثاءات 
شغ  المرابطغظ  بخمعد  غحغث  اإلجقطغ  الاساون 
افصخى والصثس... جعاد ظرغش وزغر خارجغئ إغران 
الفطسطغظغئ  لطصدغئ  السادل  العتغث  التض  أن  غخرح 
عع إتالاعا إلرادة أبظاء عثه افرض واقتاضام إلى 
اجافااء حسئغ... أطغر الضعغئ غسرب سظ اجاظضاره... 
ذلك  شغ  بما  دولغًا  تعاخطظا  افردظغ  الثارجغئ  وزغر 
افردن  جراح...  الحغت  جضان  تعةغر  لسثم  واحظطظ 
ظثغظ إسقن (إجرائغض) سظ سمطغئ سسضرغئ شغ غجة 
اجاماع  دولغ...  تترك  لئطعرة  أحصائظا  طع  وظظسص 
ذارئ  اجاماع  السربغئ...  الثول  لةاطسئ  ذارئ 
طعاصفعط،  عثه  اإلجقطغ...إلت.  الاساون  لمظزمئ 
شعض عظاك ساصض ق غثرك أن الرد سطى جرائط غععد 
غععد  ضغان  إلزالئ  الةغعش  باترك  شصط  غضعن 
عض  اإلجقم؟  دغار  إلى  ضاططئ  شطسطغظ  وإسادة 
سثوان  إظعاء  أن  غثرك  ق  وبخغرة  بخر  ذو  عظاك 
بمظاحثة  أو  الةعشاء  باإلداظات  غضعن  ق  غععد 
تطك  إظحاء  وراء  طظ  ضان  الثي  الثولغ  المةامع 
الثولئ المست؟ عض صدغئ شطسطغظ طةععلئ وتطعا 
بتاجئ إلى اتاضام قجافااء حسئغ؟ ألغج عثا الثل 
عع  بضظاتعا  طظ  الةغعش  تترك  وسثم  والععان 
اآلخرة؟ شغ  افلغط  والسثاب  الثظغا  شغ  الثجي  طئسث 

سطغعط  اظصطإ  صث  صئض  طظ  أظفصعه  وطا  لتزئ  شغ 
تسرة وعط بإذن اهللا جغشطئعن.

اإلجقم  أسثاء  أن  عع  له  اقظائاه  غظئشغ  طا  أن  غغر 
والمسطمغظ شغ الشرب الضاشر وخاخئ أطرغضا صث برسعا 
خاظسغعا،  غضعظعا  لط  لع  تاى  افتثاث  اجابمار  شغ 
واجاشقلعا لاخإ شغ طخالتعط وتثسط طحارغسعط، 

ولصث جاسثعط شغ ذلك أطران:
المامبطئ  غغاب صغادة افطئ الطئغسغئ  افول عع  افطر 
شغ دولاعا اإلجقطغئ، ووجعد صغادات إطا أظعا طرتئطئ 
الشرب  طحارغع  شغ  السغر  تصئض  طئثئغئ،  غغر  أظعا  أو 
طحروع  تشغغإ  عع  الباظغ  وافطر  شغعا.  والمساوطات 
افطئ التصغصغ لطظعدئ والاترغر وطتارباه وتخعغره 
الشربغئ  المحارغع  ذرح  طصابض  خغالغ  أظه  سطى 
وتساشض  الطاصات  تعجه  بتغث  الةاعجة،  وخططعا 
افتثاث لخالح تطك المحارغع، إطا رغئا باخعغر تطك 
رعئا  أو  لطظدال،  وبمار  إظةازات  أظعا  سطى  المحارغع 
سطى اسائار أن تطك المحارغع عغ الممضظات العتغثة 

والسئغض العتغث لاةظإ الثطار!
لصث برز أطر اقجابمار الثئغث عثا طآخرا شغ أتثاث 
لتزئ  أطرغضا،  بثأت  سظثطا  غجة  وترب  افصخى 
تخاسث افتثاث، شغ تعجغه المظطصئ ظتع طحروسعا 
المفاوضات،  إلى  السعدة  وضرورة  الثولاغظ  تض 
شضان أن أسادت إدارة باغثن اقتخاقت طع السططئ 
ازدراء  طظ  بالرغط  لعا،  اقسائار  إلسادة  الفطسطغظغئ 
الظاس لعا ازدراء حثغثا، وضثلك بثأ افحغاع وافتئاع 
طظ أدوات أطرغضا بالاترك سطى وصع عثه الاخرغتات، 
شاصارتئ ترضغا إدارة الصثس طظ لةظئ طظ الثغاظات 
صاطئ  وطا  المثّولئ،  الصثس  بطرح  غثّضر  بما  البقث 
وتصعم به طخر طظ "العجاذئ" بض واإلسقن سظ ظغاعا 
خظصاعا  الاغ  وعغ  غجة  إسمار  إسادة  شغ  بالمساعمئ 

الغأس داء افدواء 
والصظعط أس الئقء

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*

عئئ افصخى وبطعقت غجة
لئظئ يف طحروع افطئ ق طسمارا يف "تض الثولاني"

ضتض  اقجاسمار  طحارغع  افخغرة  افتثاث  داجئ  لصث 
الثولاغظ الثغاظغ والسقم طع ضغان غععد وجسطاعا تتئ 
أصثام المازاعرغظ والجاتفغظ والمظادغظ باترك افطئ 
وجغعحعا، وسجزت الصظاسئ بأّظه طا طظ جئغض لطاخثي 
وجغعحعا  افطئ  واجاظفار  بالصعة  جعى  غععد  لضغان 
واجاظعاضعا لثطع التضام الثغظ غصفعن خثرة شغ وجه 
وتثة افطئ وتتررعا، وغمظسعن ظخرة شطسطغظ وأعطعا.
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الاصغئ أطج بأتث المبصفغظ شصال لغ: "إظغ ق أتأطض 
طظ أتث خغرًا، شضض المعجعد لغج أعًق لطظخر، ولضظغ 

أسصث افطض باهللا".
ربما غزظ الضبغر أن عثا الضقم ق غسئر سظ الغأس، 
ولضظه تعخغش لعاصع ظسغحه، إق أظظغ وصفئ سطى عثا 
الضقم، ورأغئ أظه غسضج صظعذًا وغأجًا طظ الاشغغر، 
تاةاوز  ق  شإظعا  باهللا"  "افطض  افخغرة  سئارته  أطا 
سطغه  ربه  طظ  الظخر  غرجع  الثي  فن  وذلك  الطسان، 

أن غرى شغ أطئ اإلجقم خغرًا ضبغرًا.
شالغأس ضما عع طسطعم داء خطغر، غةإ التثر طظه، 
والارشع سظ العصعع شغه، وإذا أردظا أن ظخش الغأس 
لطعاصع  والظزر  المةععل،  اظازار  عع  الصعل  شغمضظظا 
ظسرف  أن  غمضظ  أو  طتاعم؛  صثٌر  أظه  سطى  السغأ 
الغأس بأظه حسعر باظسثاد افشص واجاتالئ الاشغغر، 
طما غظسضج جطئًا سطى جطعك اإلظسان شغةسطه ُطصسثًا 
سظ السمض، طضئض الفضر، طصغث الترضئ، ق غرى إق أظه 

ق بث طظ جّظئ اقجائثال.
التصغصئ أن ظاائب الحسعر بالغأس خطغرة سطى افطط 
شضرة  ُأحغسئ  طا  شإذا  افشراد،  سطى  خطرعا  طظ  أضبر 
الغأس، أدى ذلك إلى اجاسقم افطئ أطام سثوعا، وعثا 
أسطى طا غامظاه السثو وغعثف إلغه، شإن بثاغئ اقظضسار 
والعجغمئ تضعن عجغمئ ظفسغئ، بط غسصئعا اجاسقم 
أطام  سائصاً  تام، ظاعغك سظ أن الحسعر بالغأس غصش 
أي ترضئ تشغغر، فن عثا الحسعر غةسض التضط بالفحض 

طسئصاً سطى أي سمض، عع السائث سظث الةمغع.
وق شرق بغظ طظ غصعل إظه غؤج طظ الظاس، أو أظه 
غؤج طظ الظخر، فن شصثان البصئ بافطئ وبصثرتعا 
سطى الاشغغر، عع ذاته شصثان افطض باتصغص الظخر سطى 
افسثاء، وعثا ق غضعن إق سظث طظ أضاع الئعخطئ، أو 
شسظثطا  غسطضه،  الثي  الطرغص  غاغئ  غاخعر  لط  أظه 
تسطك ذرغصًا طاأضثًا طظ ختاه، سالمًا بسصئاته، شعثا 
سصئات،  طظ  اسارضاك  طعما  المسغر  تضمض  غةسطك 
اظتراف  أي  فن  أبثًا،  الطرغص  سظ  تتغث  ق  وغةسطك 

سظ الطرغص عع اباساد سظ العثف.
وتاى ُظسصط عثا الضقم سطى واصع افطئ اإلجقطغئ، 
عثه  سطى  بالبعرة  غضعن  افطئ  سّجة  ذرغص  شإن 
افظزمئ الاغ تاتضط بمخائر السئاد، وتظعإ خغرات 
الئقد، وعثا الطرغص ططغء بالادتغات، وتاجاتط شغه 
السصئات، ولطالما عع ذرغص طجسب لططشاة، شغسسعن 
غطصعن  شاارة  شغه،  السائرغظ  سرصطئ  لجغادة  جاعثغظ 
خثعر صاطعط وجةعظعط، وتارة غحصعن ذرغصًا آخر 
البائرغظ،  طسغرة  لغترشعا  وافطعال  بالعرود  ططغؤا 

وغئسثوعط سظ تتصغص أعثاشعط.
غسعدون  البائرغظ  غةسض  الثي  العتغث  والحغء 
الطرغص،  طظاخش  شغ  طضاظعط  غصفعن  أو  أدراجعط، 
عع الحسعر بالسةج أطام تةاوز أغئ خثرة طظ خثعر 
الطشاة، عثا الحسعر عع الغأس بسغظه، لثلك غترص 
أسثاء افطئ سطى تبئغئ عثا الحسعر، وببه بغظ الظاس 
أو  بعرتعط،  ذرغص  شغ  اقجامرار  سظ  لغصسثوعط 
لغةسطععط غسعدون طظ تغث اظططصعا خفر الغثغظ، 
بسث تصثغط آقف الادتغات، دون أن غصطفعا بمارعا.

وفن الغأس غفسض شغ افطئ ضض عثه الئقغا ضان عثا 
ُس 

َ
ُھ َال َيْيأ سطى المسطمغظ، شصث صال تسالى: ﴿ِإنَّ طترطاً 

وإن  اآلغئ  عثه  إن  اِفُروَن﴾.  َ اْل اْلَقْوُم  ِإالَّ   ِ
ّ ْوِح  رَّ ِمن 

السقم،  سطغه  غعجش  جغثظا  صخئ  جغاق  شغ  وردت 
إق أظعا جاءت تسصغئاً سطى ضقم غسصعب سطغه السقم، 
وجاءت بخغشئ السمعم، شعغ لغسئ خاخئ بجطظ أو 

طضان طا، بض ساطئ تحمض ضض افوصات وافزطان.
 َ ْسَرُفوا َع

َ
ِذيَن أ وضثلك صال تسالى: ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

طرادف  والصظعط   ،﴾ ِ َّ ْحَمِة  رَّ ِمن  َتْقَنُطوا  َال  ْم  ِ نُفِس
َ
أ
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شغ طحعث سابر لفطئ، أي سابرا لطتثود ولغج سابرا 
المئارضئ  افصخى  أتثاث  وصع  وسطى  التثوث،  شغ 
المتاض،  الثاخض  وعئئ  غجة  بطعقت  طظ  راشصعا  وطا 
لضبغر  الدئط  إسادة  تمئ  جمغسعا،  افطئ  وعئئ  بض 
الختغح  الاخعر  لفذعان  أسغث  شطصث  المسائض؛  طظ 
سظثطا  وذلك  سصائثغئ  صدغئ  بأظعا  شطسطغظ  لصدغئ 
اجابار افصخى جمعع المسطمغظ، ولصث أسغث تسرغفعا 
أرض  وأظعا  اإلجقطغئ  افطئ  صدغئ  بأظعا  ضثلك 
إجقطغئ طتاطئ تظازر الاترغر، ولغسئ صدغئ وذظغئ 
صابطئ لطاصجغط وذلك سظثطا تترضئ افطئ بمةمعسعا 
طاتفجة  وعغ  العجط  صطإ  إلى  أذراشعا  أصخى  طظ 

لطاترغر، باجابظاء تضاطعا.
لضغان  التصغصغ  التةط  ضحفئ  افتثاث  تطك  أن  ضما 
غععد الشاخإ وطا عع سطغه طظ جئظ وعحاحئ بالرغط 
طما غساار به طظ إجرام، وصث اظفدح أطره بالرغط طما 
غساره به التضام السمقء طظ تدطغض وتدثغط سعضا 
سظ التماغئ والتراجئ، بض لصث ظعر لطسالط إجراطه بسث 
أن ضان صث أجج وجعده سطى طزطعطغئ طجسعطئ وتص 
طجغش، شاظضحش صئته واجعدت خعرته وبثأ غظصطإ طا 

اجاةثاه طظ تساذش الحسعب ضرعا وازدراء.
رؤغئ  المسطمغظ  سظث  تعلثت  المحعث  عثا  أطام 
ضطمئ  تسظغه  بما  شطسطغظ  تترغر  بإطضاظغئ  جثغثة 
ذغئئ  تالئ  افطئ  لثى  ووجثت  طسظى،  طظ  الاترغر 
والتصغصئ  الخثق  رأت  وصث  بظفسعا  بصاعا  أسادت 
شغ طا ضان غطرته المئثئغعن طظ العجعب الحرسغ 
لاترغر شطسطغظ ضطعا وطئحرات الاترغر، لصث وضسئ 
صعة  تسظغه  طا  بسغظغعا  وحاعثت  ذلك  سطى  إخئسعا 
تالئ  طصابض  شغ  وذلك  افتثاث،  شغ  وأبرعا  السصغثة 
والاطئغع  الادطغض  ذشط  سطغعا  سمطئ  الاغ  الغأس 
الشرب  خطفعا  وطظ  الماثاذلئ  التاضمئ  افظزمئ  طظ 
المةرم ذعال سحرات السظغظ، شإذا بةععدعط تظعار 

فلسطین تنادي
وا أمتاه، وا جیوشاه!

لفصخى  ظخرة  غععد  ضغان  طع  افخغرة  الةعلئ  شغ  اإلجقطغئ  لفطئ  وشثار  سج  رجالئ  شطسطغظ  أعض  جسث 
المئارك، وبسبعا شغعا افطض شغ الاشغغر الةثري وأظعا صادرة سطى الاترر وتترغر المصثجات وردع ضض سثوان، 
شأعض شطسطغظ أتغعا أظفاس الرجال شغ افطئ وبات تترغر افرض المئارضئ ظاعرا لضض طثطص غراه رأي السغظ، 
شعق تترك الةظث المثطخعن لاترغر افرض المئارضئ؟! عق تترضعا لغثخطعا المسةث افصخى المئارك ضما 
دخطه الفاروق طعططغظ طسائحرغظ، لظسغح الظخر شغ جاتات افصخى بق تثود اخطظسعا لظا المساسمرون؟! 
عق الاصطعا رجالئ السج الاغ أرجطعا أعض شطسطغظ لفطئ اإلجقطغئ بثطائعط وبإخقص حئابعط؟! آن لةغعش 
المئارضئ،  وافرض  افصخى  لظخرة  الماسطحغظ  افطئ  حئاب  وبطعقت  بطعقتعط  تفسغض  اإلجقطغئ  افطئ 
تترجه  الاغ  وافظزمئ  غععد  ضغان  باصاقع  وبطعقتعط  وطةثعط  سجعط  غساسغثوا  أن  ورجالعا  لفطئ  آن 
سطغه. وصادرون  لثلك  أعض  شعط  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب  الظخرة  وإسطاء 

الجولۀ القادمۀ مع کیان یهود 
یجب أن تکون تحریر األرض المبارکۀ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ غعجش أبع زر*ـ 



 افربساء ٢١ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ٢ تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٤١

شظث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر طا تسمى "رؤغئ ٢٠٣٠" الاغ 
غافاخر بعا ولغ سعث طمطضئ آل جسعد طتمث 
اصاخادغئ  رؤغئ  أظعا  طآضثا:  جطمان،  بظ 
رأجمالغئ بظغئ سطى حفا جرٍف عار، الشرض 
طظعا تبئغئ تضمه، شالظفط شغعا لغج ططضًا 
لفطئ، ضما أظعا صائمئ سطى شرض الدرائإ 
السسعدغغظ  غغر  سظ  واقجاشظاء  المترطئ 
جًئ  طضرِّ العظائش،  بسسعدة  غسمى  شغما 
اقجاسمارغئ  بغضع  جاغضج  ظزرة  بثلك 
الرؤغئ  وعثه  افّطئ.  أوخال  صّطسئ  الاغ 
وججغرة  الحرغفغظ  الترطغظ  بقد  تفاح 
رجعل  تّرطعا  الاغ  الضفار  لسغاتئ  السرب 

اقساثال.  غسمى  طا  تتئ  الضفار  تظاجإ  الاغ  الاحرغسات  وشر  جطمان  ابظ  أن  إلى:  الئغان  وأحار  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا 
بأن  غخرح  عع  شعا  السابص،  شغ  طئطظئ  ضاظئ  الاغ  السطماظغئ  طظ  بمجغث  المةامع  لمست  غسمض  عع  بض 
الثولئ ق تساصإ إق بظص صطسغ خرغح طاعاتر، وذلك طصثطئ طظه لاسطغض جظئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وإتغاء جّظئ 
لاظفغث  افجعاء  عغأ  صث  جطمان  ابظ  أن  إلى:  الئغان  ولفئ  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رجعل  جّظئ  تسطغض  أراد  الثي  الصثاشغ 
رؤغاه، وذلك بسةظ الثساة وطتاربئ تمطئ اإلجقم طظ طحاغت وسطماء، وذلك ترضغًئ لسغثته أطرغضا الاغ 
غسمض جاعثًا لظغض رضاعا. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ أرض التةاز بالصعل: لصث حرف اهللا بقدضط 
وطظسه  المظضر  عثا  لاشغغر  شصعطعا  أق  ضاشئ،  لطظاس  ظجلئ  الاغ  الرجاقت  آخر  وتمطعا  الحرغفغظ  بالترطغظ 
صئض أن غأتغ غعم ترون الرذائض والفساد تثخض بغعتضط شق تصثرون سطى دشسعا، وأطروا بالمسروف الثي 
الظئعة. طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلسادة  السمض  وعع  وضراطاضط،  سجتضط  وتساسغثون  ربضط  ترضعن  به 

غعم  طالغ  شغ  السطغا  الثجاعرغئ  المتضمئ  أسطظئ 
السصغث  المآصئ  الرئغج  ظائإ  تسغغظ   ٢٠٢١/٥/٢٨
لطمرتطئ  ورئغسا  لطةمععرغئ  رئغسا  غعغاا  ساخمغ 

اقظاصالغئ.
بالرئغج   ٢٠٢١/٥/٢٥ غعم  أذاح  غعغاا  أن  سطما 
سعغظ  طثاار  العزراء  ورئغج  ظثاو  باه  المآصئ 
ترحغح  بحأن  طسه  غاحاورا  لط  فظعما  وتضعطاعما 
تضعطئ جثغثة واسائره اظاعاضا لطمغباق اقظاصالغ، وصث 
طظ  الماظفثغظ  السسضرغغظ  طظ  ابظغظ  طظعا  اجائسثا 

الثغظ صاطعا طسه باظصقب شغ حعر آب ٢٠٢٠.
وسظثطا شسض غعغاا ذلك جظ جظعن شرظسا شصال رئغسعا 
افوروبغغظ  الصادة  "إن   :٢٠٢١/٥/٢٥ غعم  طاضرون 
(الثغظ اجامع بعط شغ صمئ أوروبغئ بئروضسض) ظثدوا 
ورئغج  طالغ  رئغج  باساصال  التجم  طظ  صثر  بأضئر 
وزرائه افطر الثي غسث اظصقبا داخض اقظصقب وعع أطر 
طرشعض" وصال: "ظتظ طساسثون شغ الساسات المصئطئ 
لفرض سصعبات طتثدة العثف" بتص اقظصقبغغظ. بغظما 
عغ، أي شرظسا، تسطظ تأغغثعا لقظصقبغغظ شغ اقظصقب 
الثي جرى شغ تحاد غعم ٢٠٢١/٤/٢٠ وغأتغ رئغسعا 
دولغئ!  طحروسغئ  سطغعط  لغخئس  عظاك  إلى  طاضرون 
طما غثل سطى أن طا تثث شغ طالغ لغج طظ طخطتئ 
وتضعطاعما  المآصاغظ  الرئغسغظ  بصاء  إن  بض  شرظسا، 

طظ طخطتاعا.
أن  اضاحفعا  السسضري  وطةطسه  غعغاا  أن  وغزعر 
الرئغسغظ اقظاصالغغظ لعما وقء لفرظسا شصام بسجلعما، 
صاطعا  الثغظ  السساضر  غسائسثا  أن  أرادا  وأظعما 
باقظصقب طظ تحضغطئ التضعطئ تاى غامضظا طظ صطإ 
السسضر طظ خقل سمطغئ جغاجغئ أو إضساف جططاعط 
شغ التضط. وتخرُّف الرئغج الفرظسغ وطسه افوروبغعن 
غبئئ ذلك؛ إذ إن العجط السغاجغ شغ طالغ طا زال 
غعغاا  بصغادة  السساضر  وعآقء  شرظسا.  لتساب  غمغض 
سسضري  باظصقب  صاطعا  تغث  أطرغضا  سمقء  طظ  عط 
غعم ٢٠٢٠/٨/١٨ وسغظعا رئغسا لطثولئ ورئغج وزراء 
لمرتطئ اظاصالغئ لمثة ١٨ حعرا تاى إجراء اظاثابات 
جثغثة، وسغظعا غعغاا ظائئا لطرئغج لغئصعا طاتضمغظ 
اتاةئ  باقظصقب  صاطعا  وسظثطا  الئقد.  شغ  بالظزام 
٢٠٢٠/٨/٢٠م  غعم  طاضرون  رئغسعا  شصال  شرظسا، 
لئتث  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة  طع  اجاماسه  أبظاء 
الاطعرات شغ طالغ: "شرظسا وألماظغا تظثدان باقظصقب 
الثي حعثته طالغ وترغثان سعدة الئقد بأجرع وصئ 
طمضظ إلى التضط المثظغ". وصال وزغر خارجغئ شرظسا 
لعدرغان: "إن شرظسا تثغظ بأحث السئارات عثه العاصسئ 
سغظ  سظثطا  بسث  شغما  جضائ  أظعا  وغزعر  الثطغرة"، 
ولطتضعطئ  لطةمععرغئ  المآصاغظ  الرئغسغظ  السساضر 

فظعما ضما غزعر أظعما طتسعبان سطغعا.
وتسمض أطرغضا سطى إغةاد وجط جغاجغ جثغث، شأغثت 
اقظصقب بما غسرف بائاقف ٥ غعظغع طآلش طظ أتجاب 
جغاجغئ بةاظإ جمسغات وظصابات دسمئ اقظصقب سطظا. 
٢٠١٢ سام  اظصقب  طظ  الثرس  أطرغضا  تسطمئ  تغث 

درباعط  الثغظ  السساضر  طظ  سمقؤعا  صام  سظثطا 
ولط  باظصقب  جاظةع  "أتمثو"  أطادوا  الظصغإ  بصغادة 
غسظث بثسط طظ طبض عآقء، شسظثطا جرت اقظاثابات 
ضسئعا سمقء شرظسا برئاجئ إبراعغط ضغاا الثي صطئه 
غعغاا السام الماضغ. شمظ أجالغإ أطرغضا لطظفاذ إلى 
الئقد الاغ تصع تتئ ظفعذ أصراظعا افسثاء المساسمرغظ 
الاغ  الئقد  شغ  ظفعذعا  لارضغج  وضثلك  افوروبغغظ 
تثرغئغئ  دورات  تظزغط  أجالغئعا  طظ  سطغعا،  تسغطر 
لطسساضر، شااخض بعط لاحاري الثطط الرخغخئ طظعط. 
ولعثا تفسض طبض ذلك شغ طخر، شضان السغسغ طظ 
وسام   ١٩٨١ سام  لفارتغظ  أطرغضا  شغ  تثربعا  الثغظ 
٢٠٠٦ ولعثا ُسغظ رئغسا لطمثابرات التربغئ المخرغئ 

ضرغمعف  غضعن  أن  شغ  تأطض  روجغا  ضاظئ  طجغفًا 
سصطغئ  ولثغه  افوزبغضغئ  التضعطئ  رئاجئ  تعلى  الثي 
حغعسغئ جعف غثثطعا خثطئ خادصئ. ولضظ لط غضظ 
عثا عع التال دائمًا؛ فن ضرغمعف اصارب أتغاظًا طظ 
الشرب وأتغاظًا طظ روجغا واتثث وخش ساعرة جغاجغئ 
السططئ  إلى  جاء  الثي  طغرزغاغغش  وحعضئ  سالمغا! 
بسث وشاة ضرغمعف عع أغدًا ضادر تطصى تسطغط وتربغئ 
الظزام الحغعسغ. ربما لعثا السئإ لط تصاوم روجغا 
طةغء طغرزغاغغش إلى السططئ سطى أطض التخعل سطى 

وقء طططص طظه لط تةثه شغ ضرغمعف.
لفرض  روجغا  جععد  تاضبش  التاضر  العصئ  وشغ 
طسرشئ  وغمضظ  أوزبغضساان.  سطى  الضاططئ  جغطرتعا 
اقتتاد  إلى  لقظدمام  أوزبغضساان  تبعا  طظ  عثا 
وصئ  ــرب  أص شغ  اآلجــغــعي  ــغ  افوروبـ اقصاخادي 
طحروع  إذقق  عع  ذلك  سطى  إضاشغ  طبال  طمضظ. 
روجغا  طظ  تثرغةغًا  الروجغئ  الطشئ  طسطمغ  إلرجال 
بأظه  المسروف  ضغسغطغش،  وزغارة  أوزبغضساان،  إلى 
الروجغئ،  الاطفجغعظغئ  لطصظعات  الرئغسغ  المروج 
عثا  طظ  أغار/طاغع  حعر  أوائض  شغ  ذحصظث  زغارته 
السام إلجراء دروس المعارة لمصثطغ الاطفجغعن شغ 
أغار/طاغع   ٩ بغعم  اقتافال  وضثلك  اإلسقم،  وجائض 
شغ السظعات افخغرة. وشغ ظعاغئ حعر ظغسان/أبرغض 
بسث إسقن اظستاب الصعات افطرغضغئ طظ أششاظساان 
زار وزغر الثشاع الروجغ جغرجغ حعغشع أوزبغضساان. 
اظاحار  اتامال  تثحى  روجغا  أن  إلى  ذلك  وغرجع 
الصعات افطرغضغئ الاغ جاظستإ طظ أششاظساان شغ 

آجغا العجطى وخاخئ شغ أوزبغضساان.
أوزبغضساان  سطى  روجغا  تأبغر  آلغات  إلى  اظائعظا  إذا 
العغاضض  خــقل  طظ  تظفغثعا  غمضظ  أظــه  شسظرى 
تدمظ  وإذا  الصعة.  وعغاضض  واقصاخادغئ  البصاشغئ 
الطشئ  تسطغط  سطى  الارضغج  زغــادة  البصاشغ  الةاظإ 
افوزبغضغغظ  الضعادر  وتسطغط  بقدظا  شغ  الروجغئ 
المآجسات  شغ  الصعة  عغاضض  طعظفغ  جغما  وق 
شسطى  البصاشغئ  الاثابغر  وإجراء  الروجغئ  الاسطغمغئ 
طقغغظ  المبال  غضعن  أن  غمضظ  اقصاخادي  الةاظإ 
شعط  روجغا.  شغ  الساططغظ  افوزبغك  المعاجرغظ 
وغساعمعن  دوقر  ططغار  طظ  أضبر  تالغًا  غرجطعن 
الصعة  عغاضض  أطا  الئقد.  اصاخاد  شغ  ضئغر  بحضض 
لروجغا  المعالغئ  لطسظاخر  ضان  شصث  افطظ)  (صعات 
أوزبغضساان  افطظغئ شغ  افجعجة  ططمعس شغ  ظفعذ 
عط  لروجغا  المعالعن  الضعادر  عآقء  الئثاغئ.  طظث 
الظاحؤعن  وضثلك  الئائث  السعشغاتغ  اقتتاد  بصاغا 
المآجسات  شغ  طظعط  الضبغرون  درس  وصث  تثغبًا. 
ذلك  إلى  وباإلضاشئ  الروجغ.  اقتتاد  شغ  الاسطغمغئ 
المعالغظ  المآبرغظ  السغاجغغظ  طظ  السثغث  عظاك 
روجغا  تسامث  باخاخار،  أوزبغضساان.  شغ  لروجغا 
سطى  أجاجغ  بحضض  أوزبغضساان  سطى  الاأبغر  شغ 
السططئ.  شغ  لعا  المثطخغظ  وسمقئعا  افطظ  صعات 
اصاخادغا  أوزبغضساان  دسط  تساطغع  ق  اآلن  فظعا 
واصاخادعا الدسغش ق غسمح بثلك. شئالظزر إلى أن 
روجغا تسامث بحضض أجاجغ سطى الصعة شغ جغاجاعا 
الثارجغئ شطغج طظ الخسإ أن ظفعط أن جغاجاعا 

تةاه أوزبغضساان تصعم أغدًا سطى عثا. ...غائع

٢٠١٣ باظصقب  صام  أن  إلى  لطثشاع  وزغرا  بط  وطظ 
باثطغط أطرغضغ لطتفاظ سطى ظفعذ أطرغضا شغ طخر 
سام  طئارك  تسظغ  بسمغطعا  أذاتئ  الاغ  البعرة  بسث 

.٢٠١١
افتعال  عثه  شغ  طظثدة  أطرغضا  طعاصش  تضظ  ولط 
البقبئ؛ اظصقب سام ٢٠١٢، واظصقب ٢٠٢٠، واظصقب 
سصعبات  وشرض  إجراءات  باتثاذ  تطالإ  ولط   ،٢٠٢١
طظ  أظعا  غآضث  طما  وافوروبغئ،  الفرظسغئ  ضالمعاصش 
بض  سصعبات،  وشرضئ  وظثدت  لصاطئ  وإق  ذلك،  وراء 
ضمظغا  تخض  طا  لضض  تأغغثعا  سطى  تثل  تخرغتاتعا 
وزارة  باجط  الظاذصئ  لسان  سطى  تخرغتاتعا  طبض 
خارجغاعا شغضاعرغا ظعقظث غعم ٢٠١٢/٣/٢٢: "العضع 
ظآطظ  بسرسئ...  وغاطعر  واضح  غغر  طالغ  شغ  التالغ 
بالسظش"،  ولغج  بالتعار  المزالط  تسعغئ  بدرورة 
شام  بغار  جغه  الساتض  طظطصئ  إلى  طئسعبعا  وتخرغح 
طالغ  شغ  الباظغ  اقظصقب  سصإ   ٢٠٢٠/٨/٢٢ غعم 
صعله "إن صرارا بحأن طا إذا ضان جغاط رجمغا وخش طا 
تثث طآخرا بأظه اظصقب غاسغظ أن غخثر بسث طراجسئ 
صاظعظغئ"، وضاظئ ردة شسض أطرغضا سطى الترضئ افخغرة 
غغر طظثدة واضافئ بالثسعة سطى لسان خارجغاعا غعم 
٢٠٢١/٥/٢٥ إلى "اإلشراج الفعري وغغر المحروط سظ 
شأشرج  العزراء"،  ورئغج  طالغ  شغ  اقظاصالغ  الرئغج 
غعغاا سظعما وأرجطعما إلى بغاعما، وطصابض ذلك سغظ 
ظفسه رئغسا لطئقد وأحار إلى أظه جغحضض تضعطئ طظ 
ائاقف ٥ غعظغع. شغرغث أن غدمظ جغر افطعر تسإ 
الثطئ افطرغضغئ طظ سرصطئ سعدة سمقء شرظسا وضمان 
الصادطئ  اقظاثابات  شغ  الةثد  أطرغضا  سمقء  وخعل 
الةغح  غتضط  وأن  أحعر  تسسئ  بسث  إجراؤعا  المصرر 
جغطرته سطى الثولئ بتغث غئصى خمام افطان لطظفعذ 
افطرغضغ، شضطما وخض سمقء شرظسا إلى التضط غصعم 
تخفغاعط  تاط  تاى  حاى  بخعر  بإبسادعط  الةغح 

والصداء سطى العجط السغاجغ المعالغ لفرظسا.
إن طالغ عع بطث إجقطغ، وجضاظه أضبرغاعط الساتصئ 
 .٪٩٠ طظ  أضبر  ظسئاعط  تئطس  تغث  المسطمغظ  طظ 
وأسطظئ  شرظسا  اتاطاه  سحر  الااجع  الصرن  أواخر  وشغ 
ضمه لعا سام ١٩٠٤، وطظتاه اقجاصقل الحضطغ سام 
ذعإ  طظ  المسثظغئ  بالبروات  غظغ  بطث  وعع   .١٩٦٠
وغعراظغعم  وتثغث  وبعضساغئ  وضاولغظ  وشعجفات 
وغغرعا الضبغر، وتساتعذ شرظسا تالغا سطى تخئ افجث 
شغ ظعإ برواته، وُغارك أعطه المسطمعن غساظعن الفصر 
سظ  لطئتث  أوروبا  إلى  طظه  وغفرون  والمرض  والسعز 
شرص لضسإ صعتعط، وطعصسه شغ غرب أشرغصغا غمظته 
أعمغئ اجاراتغةغئ، إذ غحضض طظطصئ واتثة طع دول 
الساتض تمظح الثي غسغطر سطغه صثرة سطى السغطرة 
الرخغخعن  والسمقء  ووجطعا.  أشرغصغا  غرب  سطى 
غآّطظعن لطمساسمر طا غرغث شغ جئغض تخعلعط سطى 
طآخرًا  احاث  وصث  أذلئ،  وعط  صعائمه  طسعجئ  ضرجغ 
الخراع الثولغ سطى طالغ بغظ المساسمرغظ افوروبغغظ 
افوروبغ،  واقتتاد  بألماظغا  وتساسغظ  شرظسا  وخاخئ 
غعاجمعن  ضالعتعش  شعط  أطرغضا،  طعاجعئ  شغ 
الفرغسئ وطظ بط غاخارسعن سطغعا طظ جغظعح أضبر.

شمالغ طظفردا ضشغره طظ الئقد اإلجقطغئ غخئح ضسغفا 
سرضئ لقجاسمار تغث ق تعجث صعة إجقطغئ تتمغه طظ 
عةمات المساسمرغظ باجط الصرارات الثولغئ لطاثخض 
السسضري المئاحر بثرائع واعغئ ضما تخض سام ٢٠١٣

أو غخطظسعن اظصقبات سسضرغئ ضث بسدعط بسدا، 
شغئصى الئطث شغ دواطئ الخراع غساظغ الفصر والفعضى 
والاحائ. شعجإ إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
المساسمرغظ  طظ  المسطمغظ  بقد  وجائر  لاثطخه 
سظثطا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  وخثق  وحرورعط.  وسمقئعط 

 «َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه صال: «إمِنَّ

العضع السغاجغ يف أوزبغضساان
(الةجء افول)

تث  إلى  أوزبغضساان  شغ  السغاجغ  العضع  تشغر  لصث 
وخش  وصئض  الماضغئ.  الثمج  السظعات  خقل  طا 
عثه الاشغغرات دسعظا ظطصغ ظزرة جرغسئ سطى طعصع 

أوزبغضساان شغ آجغا العجطى:
آجغا  وجط  شغ  غصع  الئطث  عثا  أن  تصغصئ  تحغر 
شاارغثغا  الثاخئ.  الةشراشغئ  أعمغاه  إلى  العجطى 
ضاظئ أراضغعا ذرق الاةارة الئرغئ طبض ذرغص الترغر 
واآلن  وأوروبا.  آجغا  بغظ  غربط  ضان  الثي  السزغط 
تتاول الخغظ إظحاء عثا المحروع طرة أخرى. وطظ 
الظاتغئ اقصاخادغئ أغدا تاماع أوزبغضساان بمعارد 
رائثة  طضاظئ  تتاض  أظعا  وخخعخا  عائطئ،  وشرص 
الطئغسغئ،  المعارد  واتاغاذغات  تظعع  شغ  السالط  شغ 
ولثغعا أغدا طا غضفغ طظ المعارد الئحرغئ، وأعطعا 
السمض.  شغ  طععئئ  ولثغعط  ضبغرا  لطسمض  طتئعن 
طعاتغئ  ظروشا  تثطص  شغعا  والمغاه  افرض  وطعارد 
وتربغئ التغعاظات. وإذا أضفظا إلى عثا  جثا لطجراسئ 
الصثرة  لثغه  الئطث  عثا  شإن  أغدا  الخظاسغ  الصطاع 
سطى أن غعشر لغج شصط لسعصه المتطغ ولضظ أغدًا 
والبروات  السطع  طظ  ضئغرا  سثدا  الثارجغئ  لفجعاق 
عغ  أوزبغضساان  شإن  المسطعطات  وتسإ  المادغئ، 
الضئرى شغ المظطصئ طظ تغث الصعة السسضرغئ. شعثه 
تعالغ  أن  تصغصئ  إلى  باإلضاشئ  وغغرعا،  السعاطض 
٩٠٪ طظ جضاظعا عط طسطمعن وطعزسعن شغ جمغع 
أوزبغضساان  تخئح  أن  تدمظ  العجطى  آجغا  أظتاء 
العجطى.  آجغا  طظطصئ  شغ  اجاراتغةغ  طرضج  أعط 
سطى  غآبر  أن  سطى  صثرة  لثغه  بطث  شعغ  ذلك  وسطى 
الصعى  تتاول  السئإ  لعثا  بأضمطعا.  العجطى  آجغا 
آجغا  سطى  السغطرة  ترغث  الاغ  الثولغئ  اقجاسمارغئ 
ظفعذعا  دائرة  تتئ  أوزبغضساان  تدع  أن  العجطى 

طظ أجض اجاثثاطعا ضصاسثة اظطقق لعا.
إلى  تسسى  الاغ  الثولغئ  اقجاسمارغئ  الصعى  عثه 
وضع أوزبغضساان تتئ دائرة ظفعذعا تحمض أطرغضا 
ق  بالطئع  ــغ.  افوروبـ واقتــتــاد  والخغظ  وروجــغــا 
الاظاشج  الغعم  افوروبغ  واقتتاد  الخغظ  تساطغع 
الصدغئ؛  عثه  بحأن  وروجغا  أطرغضا  طع  ضاف  بحضض 
طساعى  سطى  لغج  بقدظا  شغ  ظفعذعما  طةال  فن 
ططمعس طصارظئ بأطرغضا وروجغا. شئغظما تتاول الخغظ 
بحضض أجاجغ ترجغت ظفسعا اصاخادغًا تتاول بسخ 
المةاقت  بسخ  سطى  الاأبغر  افوروبغ  اقتتاد  دول 
بحضض أجاجغ اصاخادغًا وبصاشغًا. لثلك شإن الخراع 
سطى أوزبغضساان عع اآلن بحضض رئغسغ بغظ أطرغضا 
عاتغظ  لسغاجئ  اعاماطا  ظعلغ  شإظظا  لثلك  وروجغا. 

الثولاغظ تةاه أوزبغضساان.
تغاة  طسألئ  عغ  أوزبغضساان  شإن  لروجغا  بالظسئئ 
أو طعت. وغمضظ وخش أعمغئ أوزبغضساان بالظسئئ 
لروجغا بإغةاز سطى الظتع الاالغ: باإلضاشئ إلى السعاطض 
المثضعرة أسقه شإظعا اتاطئ بطثظا عثا صئض صرن وطا 
بغقروجغا  طبض  تماطًا   - إصطاساتعا  طظ  تسائره  زالئ 
وأوضراظغا - وعغ ترى تعثغثًا طئاحرًا لمخالتعا شغ 
صدغئ  عع  الئطث  عثا  أن  غادح  وبعثا  أوزبغضساان. 
طخغرغئ لروجغا. ولط ترد روجغا إخراج أوزبغضساان 
اقتتاد  اظعغار  بسث  تاى  التثغثغئ  صئداعا  طظ 
اجاصققً  أوزبغضساان  طظتئ  وسظثطا  السعشغاتغ. 

طالغ والخراع الثولغ
لخالح طظ جغتسط؟
ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ إجقم أبع خطغضـ  ـ 

١٠ السئئ،  اإلخئارغئ،  افظاضعل  (وضالئ  طعصع  ظحر 
شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٥/٢٢م)  ١٤٤٢عـ،  حعال 
تثطغر  أن  سظ  السئئ،  (إجرائغطغ)،  تربغ  ذغار  "ضحش 
ضان  غجة  صطاع  سطى  السثوان  خقل  السضظغئ  افبراج 
شحطه  بسث  الةغح  إتئاط  سظ  لطاظفغج  "ذرغصا 
شغ  ذلك  جاء  الصطاع".  طظ  الخعارغت  إذقق  بعصش 
الطغارغظ  طظ  سثد  طع  الثاخئ   ١٢ الصظاة  أجرته  تعار 
بما  غجة،  شغ  جضظغئ  أبراج  ظسش ٩  شغ  حارضعا  الثغظ 
"د"  الرائث  وصال  إسقطغئ.  طضاتإ  غدط  ضان  برج  شغعا 

(اضافئ الصظاة باإلحارة إلى الترف افول طظ اجمه)، إظه ق غصطض طظ حثة العةمات الاغ ظفثعا عع وأخثصاؤه. 
سظ  تتثث  الدابط "د"  لضظ  أتث".  شغه  غحك  ق  بحضض  والظغران  الثخغرة  طظ  أذظاظا  سطغعط  وأضاف: "ألصغظا 
ذرغصظا  أخئح  افبراج  إجصاط  أن  إتساس  طع  غارة  لحظ  أخرج  "ضظئ  صائق:  زطقؤه،  شغعا  غحارضه  طحاسر 
صائق: "لط  وطدى  برضطظا".  اقجامرار  شغ  غجة  شغ  الفخائض  ظةاح  وطظ  لظا  غتثث  طما  اإلتئاط  سظ  لطاظفغج 
ظظةح شغ وصش إذقق الخعارغت، لط ظظةح شغ المساس بصغادة الاظزغمات اإلرعابغئ لثلك ظسصط افبراج"."

طیار فی کیان یهود شارك فی قصف قطاع غزة
نسف أبراج غزة کان طریقا للتنفیس عن إحباطنا

ابن سلمان یعطل سنۀ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ویحیی سنۀ القذافی



 السثد ٣٤١  ٣   افربساء ٢١ طظ حعال ١٤٤٢عـ المعاشص ٢ تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ  

شغ ظض افجعاء المثغمئ سطى افرض المئارضئ شطسطغظ طظ اساثاءات ضغان غععد الشاخإ الماعاخطئ سطى 
الاترغر/  تجب  ظزط  غجة،  صطاع  سطى  جظئ   ١٥ طظث  المسامر  وصخفه  وتخاره  المئارك،  افصخى  المسةث 
إظثوظغسغا شغ طثن طثاطفئ طزاعرات لطثشاع سظ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ افجئعسغظ الباظغ والبالث 
طظ حعر أغار/طاغع ٢٠٢١م، تغث أضث الثطئاء المضعظعن طظ سطماء وصادة طسطمغظ وحثخغات جغاجغئ 
وظحطاء أن التض التصغصغ لصدغئ شطسطغظ عع الةعاد والثقشئ، فن المحضطئ افجاجغئ لفرض المئارضئ عغ 
اغاخاب غععد لعا، وق غمضظ ذرد عآقء الشاخئغظ إق باترغك جغعش المسطمغظ، وق غمضظ تترغك الةغعش 
إق بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. وشغ عثه المزاعرات دسا الثطئاء بخعت ساٍل 
إلى تترغك الةغعش شغ الئقد اإلجقطغئ لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ طظ غععد المتاطغظ الشاخئغظ.

تامئ: عئئ افصخى وبطعقت غجة ...

أطرغضا  إن  بض  الماضغئ،  السظعات  خقل  بالتخار 
ضض  وطا  غجة،  إسمار  إسادة  سظ  تتثبئ  صث  ظفسعا 
ذلك إق لاماث غث الاثرغإ والسئث إلى غجة بمسمى 
"اإلسمار"، وعضثا شإظعط غساشطعن افتثاث بمتاولئ 
الئظاء سطغعا ولع بطرح المعطضات، وإق شما عع الثغر 
المرجع طظ المطش سطى ذاولئ أطرغضا أو إسادة اقسائار 

لسططئ طغائ أو إلتغاء طفاوضات جصغمئ؟!
التضام  طظ  وأحغاسعط  والشرب  أطرغضا  أن  سطى 
الماآطرغظ، وإن ضاظئ لعط اآلن عغمظئ وظفعذ، ولعط 
الصثرة سطى ذرح المحارغع بما غمطضعظه طظ إطضاظات 
عع  سطغه  السغطرة  غساطغسعن  ق  طا  أن  إق  طادغئ، 
عئئ  بفسض  افطئ  شغ  تخطئ  الاغ  الطغئئ  التالئ 
ترارة  شغعا  وبسبئ  وسغا  شغعا  راضمئ  تغث  افصخى، 
وسئرت سظ ذاصئ عائطئ ضاطظئ، وق ظتسإ إق أن عثه 
التالئ صث حضطئ سظثعط تالئ دراجغئ سمغصئ وطآحرًا 
خطغرًا غثل سطى صرب اظفقت افطعر وإطضاظغئ اإلذاتئ 
غثخروا  لظ  شإظعط  ولثلك  اقجاسمارغئ،  الئظغئ  بضض 
جعثا شغ الاثطغط لطصداء سطى عثه التالئ وضمان 
أن  غمضظ  طا  أخطر  ولسض  طساصئق،  تضرارعا  سثم 
غصعطعا به شغ عثا الحأن عع تخفغئ صدغئ شطسطغظ 
لاضش سظ ضعظعا شاغض اقحاسال الثي غمضظ أن غحسض 

المظطصئ برطاعا وذلك بضبغر طظ المضر والادطغض.
لصث أضفئ عئئ افصخى وطا تثططعا طظ بطعقت غجة 
وعئئ الثاخض شغ شطسطغظ أبرا ذغئا وزادت رخغثا إلى 

طا تراضط شغ وسغ افطئ وحسعرعا، ولثلك ضاظئ تثبا 
طعما غةإ الئظاء سطغه لغضعن له طا بسثه، وغظئشغ أن 
غضعن لئظئ شغ بظاء طحروع افطئ، وذلك باعجغه تطك 
الطاصئ المظئسبئ وافبر الطغإ ظتع صعى افطئ اإلجقطغئ 
وجعئ  الصعة  أعض  فظعط  جغعحعا  رأجعا  وسطى  ضطعا 
الفسض والاضطغش، وذلك باحضغض رأي سام داشع وشاسض 
لثطب ضض تطك الصعى شغ طسرضئ الاترغر، لغج شصط 
تترغر شطسطغظ بض والاترر طظ ربصئ اقجاسمار برطاه، 

شطعبى لمظ ضان له شغ افطر جعط.
المسطمغظ  طظ  غصادغ  أظه  وطبطما  جئص،  طا  ضض  إن 
افطئ  طحروع  ظتع  الثشئ  وتعجغه  التثث  اجابمار 
بالظعدئ والاترغر بالارضغج سطى صعى افطئ وتترغضعا، 
وخخعخا طظ المةاعثغظ افبطال ِلما خار لعط طظ 
شإظه  افطئ،  شغ  المسمعسئ  والضطمئ  السالغئ  المضاظئ 
الصئعل  طظ  التثر،  ضض  التثر،  طظعط  غصادغ  ضثلك 
بأن تاط جرصئ التثث واجاشقله لغضعن لئظئ شغ بظاء 
وتسعغاتعا  الثولاغظ  بتض  المسمى  أطرغضا  طحروع 
طحروع  طظ  الظصغخ  سطى  عغ  والاغ  وتخفغاتعا 
صعة  بسث  طظ  غجلعا  ظصدئ  ضالاغ  شظضعن  افطئ، 
السزام  والئطعقت  الجضغئ  الثطاء  سطى  وترام  أظضابا! 
تخإ  أو  خئغبا  غرجا  تسصغ  أن  الةسام  والادتغات 

 شغ طحروع اجاسماري
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

غصغط  أغام  بسث  بط  عةرته،  ذرغص  وغشغر  الشار،  شغ 
خرتًا لطمسطمغظ شغ المثغظئ المظعرة، وعثا ظئغ اهللا 
طعجى سطغه السقم وطظ آطظ طسه، سطى حاذأ الئتر 
صث أدرضعط شرسعن وجظعده، وعط بق سثة وق سااد، 

شغحص اهللا لعط الئتر وغعطك شرسعن وجظعده...
شما سطى الساططغظ والبائرغظ قصاقع الطشاة، السائرغظ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ظئغعط  بظعب  المعاثغظ  أطاعط،  سجة  ذرغص  شغ 
إق أن غضعظعا سطى بصئ تاّطئ بأن اهللا جئتاظه وتسالى 
ْرَصاِد﴾، وأظه طظةٌج وسثه،  ِ

ْ
َك َلِبامل َّ غارخث لططشاة ﴿ِإنَّ َر

َن﴾، ولغتثروا ضض التثر أن  ُْؤِمِن
ْ
اَن َحّقًا َعَلْيَنا َنْصُر امل َ ﴿َو

غصسعا شغ طساظصع الغأس الثي غثشسعط إلغه أسثاؤعط، 
إق  سطغعط  غسعد  ولظ  الثطار،  إق  لعط  غةطإ  ق  شإظه 
َقْد  ْمِرِه 

َ
أ َباِلُغ   َ َّ ﴿ِإنَّ  تسالى:  صال  والثسران،  بالثغئئ 

 ﴾ٍء َقْدرًا ْ َ ّلِ 
ُ ُ ِل َّ َجَعَل 

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
جعرغا

لطغأس، والظعغ سظه واضح شغ اآلغئ الضرغمئ، ورتمئ 
سئاده  وسث  اهللا  أن  وبما  لسئاده،  ظخره  تحمض  اهللا 
لجاطًا  ضان  والامضغظ،  بالظخر  الساططغظ  المآطظغظ 
بض  الظخر،  تأخر  طظ  غصظطعا  وق  غغأجعا  أق  سطغعط 
بصئ  اهللا  وسث  تتصغص  طظ  وابصغظ  غضعظعا  أن  سطغعط 

طططصئ، شاهللا جئتاظه وتسالى ق غثطش المغساد.
الةغض  عثا  بأن  والصعل  الظاس،  طظ  الغأس  سظ  وأطا 
ق أطض شغه، وسطغظا أن ظربغ جغًق آخر، وأن الظاس شغ 
عثا العصئ ق أطض شغعط وق خغر غرجى طظعط، شعثا 
ُجُل: َهلََك  طا ظعى سظه الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، تغث صال: «إذا قاَل الرَّ

النَّاُس َفهو أْهلَكُُهْم». رواه أبع داوود. 
خطصه،  شغ  اهللا  جظظ  طظ  بسّظئ  أذّضر  أن  أود  وأخغرًا 
أق وعغ أن ظخر اهللا جئتاظه وتسالى، غأتغ شغ أحّث 
أوصات الئآس والثثقن والدسش، وعثا طا دّلئ سطغه 
المسطمعن  ساحه  طا  وعثا  جمغسا،  افظئغاء  صخص 
واصسًا، شعثا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُططاردًا طظ صرغح، غثائأ 

تامئ ضطمئ السثد: الغأس داء افدواء والصظعط أس الئقء

شغا جغعش المسطمغظ ق تضعظعا أداة ذغسئ شغ أغثي 
عآقء الطعاغغئ غترضعظضط ضغش وطاى حاؤوا.

وطا لعثا أظحؤئ الةغعش، غا خغر افجظاد أظاط جظعد 
اإلجقم سمطضط افخغض عع العصعف شغ خش أطاضط 
جئغض  شغ  والةعاد  والمسادسفغظ  اإلجقم  وظخرة 
اهللا لاضعن ضطمئ اهللا عغ السطغا وضطمئ الثغظ ضفروا 
عغ السفطى، وغاغاضط غةإ أن تضعن إتثى التسظغغظ 
الظخر أو الحعادة شغ جئغض اهللا طصئطغظ غغر طثبرغظ. 
أولغاء  تطغسعا  وق  أسغظضط  ظخإ  الثغر  عثا  شاجسطعا 
تضعظعا  وق  الضاشر،  والشرب  أطرغضا  سمقء  الحغطان 
أسثاء لحسعبضط وغث الشرب الضاشر المساسمر لطئطح 
ْوا  َھ َوَرُسوَلُھ َوَال َتَولَّ ِطيُعوا اللَّ

َ
ِذيَن آَمُنوا أ ا الَّ َ ُّ

َ
بعط ﴿َيا أ

َھ  اللَّ ِطيُعوا 
َ
أ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا  ْسَمُعوَن﴾،  َ ْنُتْم 

َ
َوأ َعْنُھ 

ْعَماَلُكْم﴾. ُسوَل َوَال ُتْبِطُلوا أَ ِطيُعوا الرَّ
َ
َوأ

وبصعا بعسث اهللا وظخره وق تصظطعا طظ رتماه ﴿ِإنَّ 
أطئ  بأطاضط  وبصعا  َن﴾  ِسِن ْ ُ ْ ا ِمَن  ٌب  َقِر ِھ  اللَّ َرْحَمَت 
اجائاعا  صث  الضرغمئ  الطغئئ  افطئ  شعثه  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث 
اهللا لثغظه وأوجإ سطغعا الحعادة سطى الظاس، شافطئ 
اإلجقطغئ الغعم رغط طا أخابعا شإظعا بإذن اهللا صادرة 
الثقشئ  بإصاطئ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  بحرى  تتصغص  سطى 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وصادرة بإذن اهللا تسالى 
سطى تتصغص بحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص باطعغر افرض طظ 
سطى  اهللا  بإذن  وصادرة  وسمقئعط،  الضاشرغظ  رجج 
تتصغص بحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بفاح روطا وظحر اإلجقم 
تاى غئطس طحارق افرض وطشاربعا. وعثا ق غضعن إق 
أن تضعظعا غا جغعش الثغر أعق لظخرة طظ غسمطعن 
لطسالط  وتمطه  أرضه  شغ  اهللا  دغظ  ولامضغظ  لطثقشئ 
غخض  الثي  الاترغر  تجب  وعع  أق  والةعاد،  بالثسعة 
طظ  وبثل  الظئغطئ  الشاغئ  عثه  أجض  طظ  بظعاره  لغطه 
الرحغثة  إطارته  صغادة  تتئ  والظفغج،  الشالغ  أجطعا 
خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الماعر  الربان  بصغادة 
تاى  غئثل  زال  وطا  ورساه،  اهللا  تفزه  الرحائ  أبع 
تاتصص ظئعءة ظئغظا سطغه الخقة والسقم: «ُبطَّ َتُضعُن 

ِة». ِخَقَشٌئ َسَطى ِطْظَعاجِ الظُُّئعَّ
الطعط بطس عثا الثغر فطئ طتمث واحرح خثور أبظائعا 

وجغعحعا له واجسض أشؤثتعط تععي إلى التص.
بغظعط  ذات  وأخطح  المسطمغظ  صطعب  بغظ  ألش  الطعط 
 وارزصعط طظ الاصعى طا تئطشعط به ظخرك ورضعاظك

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

العاعظئ  الروغئدات  التضام  غساسمض  طا  سادة 
طظ  صمع  شغ  والحرذئ  الةغح  بحسعبعط،  تئالعط 
الطشاة  سطى  وغبعرون  تصعصعط  بأبسط  غطالئعن 
جراء تصخغرعط المرغع شغ رساغئ حآوظعط وعثا تص 
طضفعل لعط بض عع واجإ سطغعط طظ باب المتاجئئ 
الروغئدات  عآقء  تةاه  سطغعط  اإلجقم  أوجئعا  الاغ 
ظعاتغ  ضض  شغ  السثاب  خظعف  افطئ  أذاصعا  الثغظ 
تطئغصعط  جراء  طساحعط  شغ  سطغعط  شدغصعا  التغاة 

الظزام الرأجمالغ الةائر.
اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ ْ َخ ﴿ُكنُتْم  وتسالى:  جئتاظه  صال 

روى  وشغما  اْلُمنَكِر﴾.  َعِن  ْوَن  َ ْ َوَت ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َتأ

الارطثي سظ تثغفئ صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َوالَِّذي 
نَْفِسي ِبَيِدِه لََتأُْمُرنَّ ِبالَْمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ َعْن الُْمْنكَِر، أَْو لَُيوِشكَنَّ 

اللَُّه أَْن يَْبَعَث َعلَْيكُْم ِعَقاباً ِمْنُه ثُمَّ تَْدُعونَُه َفَال يُْسَتَجاُب لَكُْم».
أبغ  سظ  تئان  وابظ  والطئراظغ،  الئغعصغ  وروى 
َعلَْيكُْم  َسَيكُوُن  «إِنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  صال:  عرغرة 
أَُمَراُء يَْعَملُوَن ِبَما يَْعلَُموَن، َويَْفَعلُوَن ِبَما يُْؤَمُروَن، َوَسَيكُوُن 
َال  َما  َويَْفَعلُوَن  يَْعلَُموَن،  َال  ِبَما  يَْعَملُوَن  أَُمَراُء  بَْعِدِهْم  ِمْن 

يُْؤَمُروَن، َمْن أَنْكََر َفَقْد َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِضَي َوتَابََع».
ضسإ  سظ  ختغح  بإجظاد  الارطثي  اإلطام  أخرج  وطا 
بظ سةرة صال خرج إلغظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وظتظ تسسئ، 
شصال: «اْسَمُعوا! َهْل َسِمْعُتْم أَنَُّه َسَيكُوُن بَْعِدي أَُمَراُء، َفَمْن 
َفلَْيَس  ظُلِْمِهْم  َعلَى  َوأََعانَُهْم  ِبكَِذِبِهْم  َقُهْم  َفَصدَّ َعلَْيِهْم  َدَخَل 
لَْم يَْدُخْل  الَْحْوَض، َوَمْن  ِبَواِرٍد َعلَيَّ  ِمْنُه َولَْيَس  ِمنِّي َولَْسُت 
َفُهَو  ِبكَِذِبِهْم  ْقُهْم  يَُصدِّ َولَْم  ظُلِْمِهْم  َعلَى  يُِعْنُهْم  َولَْم  َعلَْيِهْم 

ِمنِّي َوأَنَا ِمْنُه، َوُهَو َواِرٌد َعلَيَّ الَْحْوَض».
طخادر  شغ  اجافاض  طما  وغغرعا  افدلئ  بعثه 
الاحرغع غائغظ شرضغئ طتاجئئ التضام سطى أسمالعط 
وسطى تخرشاتعط، وافطر جاء جازطا بالاشغغر سطغعط، 
إذا عدمعا التصعق أو صخروا بالعاجئات ظتع الرسغئ 
الثخعص  وجه  وسطى  حآوظعا،  طظ  حأظا  أعمطعا  أو 
طا  بشغر  تضمعا  أو  اإلجقم،  أتضام  خالفعا  عط  إن 
أظجل اهللا، وطظ افجالغإ الاغ غظضر بعا سطى التضام 
واإلغقظ  الصعل  شغ  والتثة  والائضغئ،  ضالاسظغش 
وطا  المصاقت  وضاابئ  السطمغئ  والمزاعرات  سطغعط 
طظ  واسائر  الحرع،  أباتعا  أجالغإ  طظ  ذلك  حاضض 
وجسُض  اإلبط،  شغ  لعط  حرغضا  التضام  سطى  غظضر  لط 
المسطمغظ الثغظ ق غتاجئعن التضام حرضاء لعط شغ 
والاحثغث  التضام  طتاجئئ  وجعب  سطى  صرغظئ  اإلبط 

سطغعط وسثم الافرغط بعا.

ضعظعا خري أجظاد افرض ق طساول بطح
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

حزب التحریر/ إندونیسیا
مظاهرات تحت شعار "حرروا فلسطین بالجهاد والخالفۀ"

تظادغضط  "شطسطغظ  بسظعان:  ضعبظعاجظ  شغ  المخرغئ  السفارة  أطام  طزاعرة  الثظمارك  الاترغر/  تجب  ظزط 
لاترغرعا!" وصث تةمع تحث ذغإ طظ أبظاء الةالغئ اإلجقطغئ لمآازرة المزاعرة الاغ ألصغئ شغعا ضطمات بالثظمارضغئ 
والسربغئ واإلظةطغجغئ، أوضتئ سمالئ افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ وتعاذآعا طع الضفار المساسمرغظ ضث 
افطئ وظاحثت جغعش افطئ اإلجقطغئ لقجاظفار والاترك لصطإ عثه افظزمئ الثائظئ السمغطئ وطظ بط تترغر 
افرض المئارضئ شطسطغظ ضاططئ طظ ظعرعا لئترعا وإسادتعا إلى وضسعا الطئغسغ ججءًا ق غاةجأ طظ دار اإلجقم.

حزب التحریر/ الدنمارك
مظاهرة أمام السفارة المصریۀ نصرة للمسجد األقصى المبارك!

حعال   ٦ البقباء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٥/١٨م)  ١٤٤٢عـ، 
ترضئ  ورئغج  الاعظسغ  الئرلمان  رئغج  "صال 
الظعدئ، راحث الشظعحغ، إن بطعقت المصاوطئ 
وإن  آخر،  طساصئق  جاخظع  الفطسطغظغئ 
إسادة  جاحعث  الحام  وطظطصئ  السربغ  السالط 
الصدغئ  وضع  جغاط  بمعجئعا  لفطعر  ترتغإ 
وأضاف  الختغح.  الطرغص  سطى  الفطسطغظغئ 
الشظعحغ خقل طصابطئ طع صظاة الةجغرة طئاحر، 
ذرغص  عغ  الفطسطغظغئ  المصاوطئ  أن  البقباء، 
الاترر ولغج لطمساوطئ وعثا عع جر ظةاتعا، 

طآضثا شغ السغاق ذاته أن طقطح الظخر واضتئ بسث افتثاث افخغرة الاغ حعثعا المسةث افصخى وصطاع غجة".
: عا عع الشظعحغ بسث خمئ دعرا غظطص طظضرا، شئثل أن غئادر إلى دسعة الةغعش والتضام إلى 
ظخرة شطسطغظ وأعطعا، ذض سطغظا بضقم طسسعل ظاعره الاساذش وباذظه الاآطر. شضض طظ غتخر صدغئ 
طاآطر  عع  شطسطغظ،  تترر  الترضات  أو  افشراد  طصاوطئ  أن  تخعغر  وغتاول  شطسطغظ،  بأعض  شطسطغظ 
غرغث لفطسطغظ أن تئصى تتئ اقتاقل، فظه بثلك غثثل المسطمغظ وجغعحعا سظ تترغر شطسطغظ. وق 
غحفع لطشظعحغ تصخغره شغ تص شطسطغظ تشّظغه بالمصاوطئ أو بأعطعا الئعاجض، شضض طظ ق غثسع إلى 
وبصائعط  غععد  تمضغظ  شغ  طئاحر  غغر  أو  طئاحر  بحضض  غساعط  شعع  شطسطغظ  لظخرة  الةغعش  تترك 

شغعا وإن غطش ضقطه بألفاظ طسسعلئ وحسارات جمغطئ.

راشد الغنوشی صمت دهرا ونطق منکرا!

صغمئ  "ق  سظعان:  تتئ  الشربغ،  تطإ  برغش  افتارب  طثغظئ  شغ  تاحثة  طزاعرة  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
لقظاثابات إذا لط غسصط ظزام التضط الةئري، شق شرق بغظ بحار وبحغر"، وصث خرجئ المزاعرة طظ الةاطع 
واظاثاباته  الظزام،  بإجصاط  وعافعا  السصاب،  راغات  المزاعرة  شغ  المحارضعن  وتمض  المثغظئ،  شغ  الضئغر 
العجلغئ، وظادوا بفاح الةئعات ضث ظزام اإلجرام، وتمض المحارضعن شغ المزاعرة قشاات أضثوا شغعا: أن 
طسرتغئ اقظاثابات: جاارعا المةامع الثولغ وطثرجعا أطرغضا، وأن البعرة أجصطئ بحار وحرسغاه وجاسصط 
ضض طظ غمحغ سطى ظعةه، وخاذئئ إتثى القشاات طظ غساةثي المةامع الثولغ صائطئ: (ظتظ ق ظساةثي إق 
اهللا، ولظ ظصئض إق طا غرضغه). وشغ السغاق ذاته خرجئ طزاعرة شغ طثغط ذغئئ اإلطام حمالغ إدلإ بسظعان 
"ق حرسغئ لفجث واظاثاباته"، بغظما خرجئ طزاعرة طساء أطج طظ درسا الئطث جظعبغ الئقد، وتسرضئ إلذقق 
ظار طظ ذرف سخابات الظزام المامرضجة سطى تاجج سسضري بالصرب طظ طئظى السراغا بثرسا المتطئ، طا أدى 
إلخابئ سثد طظ المازاعرغظ. وتثاول ظاحطعن طصطع شغثغع غزعر لتزئ دخعل المازاعرغظ طظ أبظاء درسا 
الئطث إلى طرضج طثغظئ درسا، واجاعثاف صعات الظزام المامرضجة سطى تاجج السراغا لعط، طا أجفر سظ جصعط 
الطاغغئ  تةمع أترار تعران شإّن المازاعرغظ طجصعا خعرة  أربسئ جرتى شغ خفعف المازاعرغظ. وبتسإ 
أجث سظث دخعلعط إلى درسا المتطئ، تجاطظاً طع إسقن ظاغةئ شعز المةرم أجث بمسرتغئ اقظاثابات الرئاجغئ.

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
ال قیمۀ لالنتخابات إذا لم یسقط نظام الحکم الجبري
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تثر طتمعد العئاش صاضغ صداة شطسطغظ، طظ 
افوضاع  لةر  المةظعظئ  اقتاقل  دولئ  طتاوقت 
الثغظغئ،  الترب  أتعن  إلى  الصثس  طثغظئ  شغ 
افصخى  المسةث  ترطئ  باظاعاك  اجامرارعا  سئر 
شغ  واإلجقطغئ  الثغظغئ  والمصثجات  المئارك 
ظتع  تاةه  افطعر  أن  طظ  طتثرًا  الصثس،  طثغظئ 
ذلك إذا لط غاثخض السالط وغطةط دولئ اقتاقل 
وغحاسض  غالغًا  البمظ  جغثشع  الةمغع  شإن  وإق 
الفطسطغظغعن  ولغج  دغظغئ  بترب  ضطه  السالط 
اإلسقطغ  المضاإ  سدع  أضث  ذلك  إزاء  وتثعط. 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ افجااذ خالث 
اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ  جسغث 
جططئ  صداة  صاضغ  أن  الاترغر:  لتجب  المرضجي 
غترف  أن  سئبًا  غتاول  العئاش  طتمعد  أوجطع 
بعخطئ الخراع شغ شطسطغظ، وغتاول أن غزعر 
تثعغش  خقل  طظ  السالط  سطى  الترغص  بمزعر 
غسطط  وعع  افطئ،  وختعة  اإلجقم  طظ  السالط 
عغ  غععد  طع  الخراع  ذئغسئ  أن  غغره  طظ  أضبر 

التصغصئ  عثه  تشطى  أن  غمضظ  وق  تسالى،  اهللا  بإذن  زائض  طتالئ  ق  غععد  وضغان  وجعدٌي،  سصثٌي  خراع 
اإلجراء  جعرة  داطئ  وطا  الظاس،  شغ  ظاذصئ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  وأتادغث  اهللا  ضااب  دام  طا  افضاذغإ  بضض 
إق  غضعن  ق  شطسطغظ  لصدغئ  الةثري  التض  أن  غسطط  العئاش  بأن  جسغث:  وأضاف  الصغاطئ.  غعم  إلى  تاطى 
بغظما  بالصعل:  تسطغصه  وخاط  المسطمغظ.  جغعش  تترغك  سئر  اهللا،  جئغض  شغ  والةعاد  اإلجقم،  خقل  طظ 
دولئ  ظض  شغ  والسغح  اهللا،  أتضام  وتطئغص  اإلجقم  ضغان  وإصاطئ  السزغط،  الظخر  غعم  إلى  افطئ  تاططع 
الثولغئ  الصعى  العئاش  غساةثي  أصخاعط،  وتترر  خفعط،  وتعتث  المسطمغظ،  حمض  تةمع  الاغ  الثقشئ، 
به  غسمح  طا  إق  التغاة  طصعطات  طظ  تمطك  ق  عجغطئ  شطسطغظغئ  دولئ  بإصاطئ  سطغه  تمظ  أن  المساسمرة 
الضاشر المساسمر، طاثثًا طظ الاثعغش طظ اإلجقم وختعة افطئ جئئًا لضسإ وّدعط واجاةقب طسعظاعط.

شغ  طا  ضض  شسطظا  الشرب  شغ  المسطط  الحئاب  ظتظ 
اآلقف  طظا  تةث  جعف  اقتاقل.  لمصاوطئ  وجسظا 
وجائض  سطى  طظخاتعط  وغساثثطعن  غازاعرون، 
طظ  ذردعط  غاط  إظه  تاى  اإللضاروظغ،  الاعاخض 

طثارجعط بسئإ طعصفعط المحرف.
ظتظ الحئاب المسطط شغ الشرب ظرغث أن ظعضح بخثق 
أظظا ظرشخ أي وصش إلذقق الظار بغظ افطئ اإلجقطغئ 
وبغظ ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ 
فضبر طظ ٧٠ ساطًا، تاى إزالاه وتترغر شطسطغظ طظ 
تترغر  واجإ  وإن  رجسعط.  طظ  وتطعغرعا  غععد 
المسطمغظ  جغعش  ساتص  سطى  غصع  المئارضئ  افرض 
وباضساان  وتعظج  والسعدان  وطخر  ترضغا  شغ 

وبظشقدش وإظثوظغسغا...
شغ  وأخعاتضط  إخعتضط  لثى  المسطمغظ!  جغعش  غا 

الشرب بقبئ أجؤطئ بسغطئ:
١. عض سظثضط صطعب طظ التةارة؟

ظزر  الثي  فخغضط  رؤغاضط  سظث  صطعبضط  تظفطر  ألط 
بأظعط  لعما  بعسثه  سطغعما  وضثب  ابظاغه،  سغظغ  شغ 
جمغسًا جغضعظعن بثغر، لغاط صاطعط بسث ذلك بعتحغئ 

بصظابض غععد؟!
آطالعا  دشظئ  الاغ  أخاضط  سطى  صطعبضط  تظجف  ألط 
لط  الثي  ذفطعا  جاظإ  إلى  افظصاض  شغ  وأتقطعا 

غعلث بسث؟!
ألط تظضسر صطعبضط سظث رؤغاضط فبظائظا وبظاتظا وعط 
غعرولعن إلى أتدان أطعاتعط لغامجصعا جمغسا بسث 

ذلك إلى أحقء؟!
غا جغعش المسطمغظ! ألغج لثغضط غغرة سطى جغثظا 

وصائثظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟! 
شغه  أّم  الثي  المضان  عع  افصخى  المسةث  غضظ  ألط 

الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص افظئغاء شغ الخقة؟!
ضغش تاةاعطعن غطرجئ غععد وتفاخرعط شغ المضان 

الثي وصش شغه افظئغاء بثحعع؟!
ارتةفئ  تغث  افرض  غعجوا  أن  لعط  تسمتعن  ضغش 

صطعب افظئغاء طظ تقوته ملسو هيلع هللا ىلص؟!
وذصعجعط  بأجساطعط  غثظسعن  تثسعظعط  ضغش 

المضان الثي جةث شغه وجه ظئغضط الطاعر ملسو هيلع هللا ىلص؟!
أضض عثا غتثث وأظاط تظزرون؟! عض أخئتئ صطعبضط 
َذِلَك  ْعِد  َ ن  ّمِ ُكم  ُ ُقُلو َقَسْت  ﴿ُثمَّ  التةارة؟!  طظ  أصسى 

َشدُّ َقْسَوًة﴾.
َ
ْو أ

َ
اَرِة أ َ ِ

ْ ا َ  َ ِ َف
٢. عض ظصداط سعثضط طع اهللا جئتاظه وتسالى؟

غا جغعش المسطمغظ! سظثطا الاتصاط بةغعش عثه افطئ 
الظئغطئ، افخض أظضط الاتصاط بصاشطئ الةعاد المماثة سئر 
١٤٠٠ سام، وعغ طاضغئ إلى غعم الصغاطئ بإذن اهللا. 
افخض أظضط صطساط سعثا طع اهللا سطى ذاساه وخثطئ 
دغظه، ق سطى ذاسئ تضاطضط الروغئدات السمقء وخثطئ 

تثودضط العذظغئ الاغ رجمعا المساسمرون الضفار.
شغضط  بصاعا  وضسئ  وصث  أطاضط  طظ  تساتغعن  أق 
وبظئ آطالعا سطغضط وعغ تساشغث بضط وتساظخرضط، 
يِن  الّدِ  ِ نَصُروُكْم  َ اْس ِن  ِ ﴿َو غصعل:  وجض  سج  وربضط 

بقبئ أجؤطئ لةغعش املسطمني
طظ الحئاب املسطط يف الشرب

ـــــــــ بصطط: افجااذ جغث شعثـ  ــــــــــ

ْصُر﴾؟! َفَعَلْيُكُم النَّ
بالصاال  أطرضط  وصث  ربضط  طظ  بالثةض  تحسرون  أق 
يِل  ِ َس  ِ ُتَقاِتُلوَن  َال  َلُكْم  ﴿َوَما  وسئاده:  دغظه  لظخرة 
ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن  َساء  ِ

ّ َوال َجاِل  الّرِ ِمَن  َن  ُْسَتْضَعِف َواملْ  ِ
ّ

ا َواْجَعل  َ ُل ْ
َ
اِلِم أ ِة الظَّ َ ـِذِه اْلَقْر َ ْخِرْجَنا ِمْن 

َ
َنا أ َّ َيُقوُلوَن َر

وصال:  ًا﴾،  َنِص ُدنَك  لَّ ِمن  َنا  لَّ َواْجَعل  َوِلّيًا  ُدنَك  لَّ ِمن  َنا  لَّ
يِل  ِ ِ َس ِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا  ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ

ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة  الدُّ َياِة  َ ْ ُتم ِبا َرِض
َ
ْرِض أ

َ
َ األ اَقْلُتْم ِإ ِ اثَّ

ّ

ِ اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل﴾؟! ْنَيا 
َياِة الدُّ َ ْ َفَما َمَتاُع ا

الضاشر  لضط  رجمعا  الاغ  بالمجق  تحئباط  عض 
سظثطا  تاى  التثود  تطك  تسئرون  أق  المساسمر؟! 
عع  عثا  عض  وأخعاتضط؟  إخعتضط  بثبح  افطر  غاسطص 
اإلرث الثي تعدون ترضه وراءضط فبظائضط وأبظائعط؟!

افغقل  عثه  تضسروا  لط  إذا  المسطمغظ!  جغعش  غا 
الاغ ألئساضط بعب الثل والسار، شسعف غساصئضط اهللا 
أشدض  غضعظعن  غغرضط  بضط  وغسائثل  السصاب،  أحث 
َقْومًا  ْبِدْل  َ ْس َ َو ِليمًا 

َ
أ َعَذابًا  ْبُكْم  َعّذِ ُ َتنِفُروْا  ﴿ِإالَّ  طظضط 

ٍء َقِديٌر﴾. ْ َ ّلِ 
ُ  َ ُ َع ّ ئًا َو ْ وُه َش ُكْم َوَال َتُضرُّ َ ْ َغ

اهللا،  طع  سعثضط  تظصدعا  ق  المسطمغظ!  جغعش  غا 
َخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم 

َ
ْذ أ ِ شاضعظعا طبض غععد ﴿َو

َسِمْعَنا  َقاُلوْا  َواْسَمُعوْا  ٍة  ِبُقوَّ َناُكم  ْ آَت َما  ُخُذوْا  وَر  الطُّ
َسَما  ْ ِب ُقْل  ْم  ِ ِبُكْفِر َل  ْ ِ اْل ُم  ِ ِ ُقُلو  ِ وْا  ُ ْشِر

ُ
َوأ َنا  ْ َوَعَص

َن﴾. ْؤِمِن ُمُرُكْم ِبِھ ِإيَماُنُكْم ِإن ُكنُتْم مُّ
ْ
َيأ

٣. عض تحضضعن شغ وسث اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص؟
تصاتض  والاغ  رطغعا،  غاط  الاغ  ذاتعا  التةارة  تطك 
صرغئًا.  جاضحفضط  وسثوضط،  سثوظا  ضث  طضاظضط 
جمسئ  صال:  سظه  اهللا  رضغ  سمر  بظ  اهللا  سئث  روى 
يَُقاتَِل  َحتَّى  اَعُة  السَّ تَُقوُم  «َال  غصعل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
يَْخَتِبَئ  َحتَّى  الُْمْسلُِموَن،  َفَيْقُتلُُهْم  الَْيُهوَد،  الُْمْسلُِموَن 
َجُر:  َجِر، َفَيُقوُل الَْحَجُر أَْو الشَّ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء الَْحَجِر َوالشَّ
َفاْقُتلُْه».  َفَتَعاَل  َخلِْفي  يَُهوِديٌّ  َهَذا  اللَِّه،  َعْبَد  يَا  ُمْسلُِم  يَا 
الصثس  وجاضعن  غععد  ضغان  تثطغر  صرغئا  جغاط 
ساخمئ الثقشئ، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َهَذا األَْمُر كَائٌِن 
ثُمَّ  ِبالِْعَراِق،  ثُمَّ  ِبالَْجِزيَرِة،  ثُمَّ  اِم،  ِبالشَّ ثُمَّ  ِبالَْمِديَنِة،  بَْعِدي 
َفَثمَّ  الَْمْقِدِس  ِبَبْيِت  كَاَن  َفإَِذا  الَْمْقِدِس،  ِبَبْيِت  ثُمَّ  ِبالَْمِديَنِة، 

ُعْقُر َداِرَها، َولَْن يُْخِرَجَها َقْوٌم َفَتُعوَد إِلَْيِهْم أَبًَدا».
غا جغعش المسطمغظ: ق تضعظعا طبض سثوظا وسثوضط 
اْدُخُلوا  َقْوِم  الثغظ حضضعا شغ وسث اهللا جئتاظه ﴿َيا 
 َ َع وا  َتْرَتدُّ َوَال  َلُكْم   ُ ّ َكَتَب   ِ

الَّ َسَة  املَُقدَّ ْرَض 
َ
األ

ا  َ ِف ِإنَّ   َ ُمو َيا  َقاُلوا    َن  َخاِسِر َفَتنَقِلُبوا  ْدَباِرُكْم 
َ
أ

َفِإن  ا  َ ْ ِم َيْخُرُجوْا   َ َّ َح ا  َ ْدُخَل نَّ َلن  ا  نَّ ِ َو َن  اِر َجبَّ َقْومًا 
ِذيَن  الَّ ِمَن  َرُجَالِن  َقاَل    َداِخُلوَن  ا  َفِإنَّ ا  َ ْ ِم َيْخُرُجوْا 
َفِإَذا  اْلَباَب  ُم  ِ ْ َعَل اْدُخُلوْا  َما  ِ ْ َعَل  ُ ّ َعَم  ْ

َ
أ َيَخاُفوَن 

ُكنُتم  ِإن  ُلوْا  َّ َفَتَو  ِ
ّ  َ َوَع َغاِلُبوَن  ُكْم  َفِإنَّ َدَخْلُتُموُه 

َداُموْا  ا  مَّ َبدًا 
َ
أ ا  َ ْدُخَل نَّ َلن  ا  ِإنَّ  َ ُمو َيا  َقاُلوْا    َن  ْؤِمِن مُّ

َنا َقاِعُدوَن﴾. ُ ا َ ا  َك َفَقاِتال ِإنَّ ُّ نَت َوَر
َ
ْب أ َ ا َفاْذ َ ِف

البقبئ  افجؤطئ  عثه  ظسألضط  المسطمغظ:  جغعش  غا 
الئسغطئ، شعض طظ طةغإ؟ ق ظرغث أن ظسمع ردضط 

 بض ظامظى أن ظراه بأسغظظا؟

تغث إظعا ق ترتئط بأي رابط طططصا، ضما عع طئغظ 
شغ الرجط الئغاظغ طظ سام ٢٠١٤-٢٠٢٠.

وطظ أعط طا غمغج عثا الظعع طظ السطع أظعا ق تحضض 
ظصثا أو سمطئ طالغئ بأي حضض. وذلك أن الظصث طرتئط 
ارتئاذا سدعغا بالثولئ أو الضغان السغاجغ. شعع طظ 
طسالط وجعد الثولئ أغا ضاظئ الثولئ. وذلك بّغظ طظ 
طسآولغئ  طسآولئ  عغ  الثولئ  أن  أولعا  سثة؛  أطعر 
طئاحرة سظ تتثغث جسر السمطئ أي الظصث جعاء شغما 
غاسطص بالصغمئ الحرائغئ أو صغمئ الخرف السالمغ. بط 
الماثاول  الظصث  ضمان  سظ  طسآولئ  عغ  الثولئ  إن 
بغظ أغثي الظاس. شق غخح بأي تال طظ افتعال أن 
غثافغ الظصث طظ الثولئ إق إذا اخافئ الثولئ ظفسعا 
الظصث  إن  إذ  اتاقلعا،  تط  أو  شغعا  الظزام  تئثل  ضأن 
بالظصث  جمغ  طا  أطا  بالثولئ.  وسثطا  وجعدا  طرتئط 
غثافغ  أن  الممضظ  شمظ  الئاضعغظ  طبض  المحفر 
جمطئ وتفخغق لمةرد خطض شغ المظزعطئ اإللضاروظغئ 
لظزام  طرات  سثة  عثا  تخض  وصث  به،  تتافر  الاغ 
باضعغظ فجئاب شظغئ، ولع لسثة جاسات شصط، شثقل 
إن  بط  ضاطق.  الئاضعغظ  تثاول  تعصش  الفظغ  السطض 
الظصث الاابع لطثولئ طدمعن طظ الثولئ وطآجساتعا، 
شطع أظه تمئ صرخظئ بظك طرخص طظ الثولئ وشصث 
افطعال  لعثه  ضاطظ  شعع  الظاس  أطعال  طظ  ضبغرا 
غاط  شمظ  الئاضعغظ  تالئ  شغ  أطا  الصاظعن.  بصعة 
وق  طثجون  طظ  لثغه  طا  غثسر  شإظه  تسابه  صرخظئ 
شإن  لثلك  طماطضاته.  سظ  طسآول  ذرف  أي  غعجث 
غظطئص  ق  الئاضعغظ  رأجعا  وسطى  المحفرة  السمطئ 
سطى  لطتخعل  أداة  عع  والثي  الظصث  طخططح  سطغعا 
السطع والثثطات بصغمئ تئادلغئ غاط تتثغثعا بصاظعن 

خاص بعا تخثره الثولئ ذات السغادة.

وصث تساططئ المآجسات المالغئ الضئرى شغ السالط طع 
سطى  الئاضعغظ  طبض  المحفرة  الرصمغئ  السمقت  ظزام 
أظعا جطسئ ولغسئ ظصثا، ولعثه السطسئ صغمئ اشاراضغئ 
والططإ  السرض  سطى  بظاء  خفدعا  أو  رشسعا  غمضظ 
التصغصغ، أو بظاء سطى الصغمئ اقجمغئ اقشاراضغئ والاغ 
تثدع لطمداربات اآلظغئ. شصث سمطئ طآجسئ ظغعغعرك 
لطائادل المالغ (NYSE) سطى إدخال الئاضعغظ ضمظ 
صائمئ السطع المائادلئ شغ جعق ظغعغعرك المالغ شغ 
أجسار  بثأت  العصئ  ذلك  وطظث   .٢٠١٩ سام   ٦ حعر 
الئاضعغظ بالاثبثب التاد والخسعد التاد بظاء سطى طا 
تغظ  شمبق  المالغ.  السعق  شغ  طداربات  طظ  غةري 
أسطظئ حرضئ تسق لطسغارات الضعربائغئ سظ اجابمار 
طا غجغث سطى ١,٥ ططغار دوقر شغ الئاضعغظ وخض سطى 
إبرعا جسر الئاضعغظ إلى طا غجغث سظ ٧٠ ألش دوقر، 
طظ  ضئغرة  ضمغئ  بغسئ  أن  بسث  لقظثفاض  ساد  بط 

الئاضعغظ طظ الةعئ المسابمرة ظفسعا.
وعظا ق بث طظ طقتزئ أن ظزام الئاضعغظ لطسمقت 
المالغئ  افزطات  لسقج  اباثاء  اصاراته  تط  المحفرة 
سام  تخض  ضما  الععمغ  المال  تدثط  سظ  الظاحؤئ 
تمأة  شغ  وارتضج  ساد  الظزام  عثا  أن  إق   .٢٠٠٨
خرشا،  وعمغا  ظزاطا  وأخئح  ظفسعا،  المالغئ  الضاربئ 
طا إن غخض إلى درجئ اقظفةار تاى غععي إلى صاع 

جتغص بضض طا تععط الظاس أظعط غمطضعظه.
طظ عظا ضان التاطغ التصغصغ فطعال الظاس لغج إق 
ظزاطا طالغا تصغصغا غساظث إلى طرجع تصغصغ وغخثر 
بظاء سطى صاظعن تصغصغ سادل. وعثا ق غاعشر إق شغ 
دولئ تخثر صعاظغظعا سظ ظزام سادل صائط سطى أجاس 
طاغظ، وعغ دولئ الثقشئ الاغ تخثر صعاظغظعا جمغسعا 
اجاظادا إلى الحرع الثي غأطر بالسثل واإلتسان. ودولئ 
الثقشئ ق تخثر الظصث إق طساظثا إلى الثعإ والفدئ 
أطعال  وتتمغ  وعمغ،  طال  وجعد  تمظع  بثلك  وعغ 
الظاس، وتسمض سطى وشرة اإلظااج وزغادته بحضض غآدي 
إلى تفر بروة الثعإ تاى ق تدغع جراء غقء افجسار 
 والادثط المسععد شغ الظزام الرأجمالغ الئائج

طا  بسئإ   ٢٠٠٨ سام  الضئرى  المالغئ  افزطئ  تفةرت 
شصثان  إلى  أدت  والاغ  السصاري  الرعظ  بأزطئ  سرف 
افجعاق السالمغئ سمعطا وافطرغضغئ خخعخا سحرات 
الارغطغعظات طظ الثوقرات وأدت إلى إغقق سثد ضئغر 
طساعى  سطى  سزمى  حرضات  وإشقس  الئظعك  طظ 
تدثط  بسئإ  طتاما  اقظعغار  عثا  وضان  السالط. 
المال  طصابض  اقشاراضغ  الععمغ  بالمال  سرف  طا 
التصغصغ. تغث إن المال الععمغ صث ظما وتدثط طظ 
خقل أجعاق افجعط المالغئ والمال الربعي خاخئ طا 
ضان طظه طاسطصا بالصروض السصارغئ. وضان أتث أجئاب 
طظ  الربعي  باإلصراض  الئظعك  تعجع  افزطئ  تفةر 
الاغ  الثوقرات  طظ  لارغطغعظات  الضمغ  الاغسغر  باب 
ضثعا الئظك الفغثرالغ سطى إبر افزطئ السابصئ والاغ 
سرشئ بفصاسئ اإلظارظئ. أطا السئإ الةععري لفزطات 
المالغئ الاغ بثأت تسخش بالسالط الثي تسغطر سطغه 
الرأجمالغئ شغسعد فجئاب سثة أعمعا: شخض الثوقر 
اباثاء، بط السمقت السالمغئ سظ ظزام الثعإ شغ سام 
أطرغضا)  شغ  (الثوقر  المالغ  الظمع  شخض  بط   ،١٩٧٢
سظ الظمع اقصاخادي سام ١٩٨٤ شغما سرف بصعاظغظ 
أن  لطمال  جمح  والثي   deregulation اقرتئاط  شك 
وصث  اقصاخادي.  الظمع  طظ  بضبغر  أسطى  بظسإ  غظمع 
أجسار  شغ  التادة  الجغادة  إلى  السئئان  عثان  أدى 
اإلصراض  شغ  والاعجع  المالغئ،  افجعاق  شغ  افجعط 
عائطئ  بروة  وجعد  إلى  بالاالغ  أدى  والثي  الربعي 
تصغصغئ.  طظاعجات  وق  ذعإ  ق  غصابطعا  ق  المال  طظ 
شضان ق بث طظ تخعل أزطات تآدي إلى تئثر المال 
الععمغ وإغقق طآجسات وأسمال ضبغرة تسامث سطى 
سام  أزطئ  خقل  تخض  طا  وعع  المال  طظ  الظعع  عثا 

٢٠٠٨ والاغ ق تجال آبارعا صائمئ تاى اآلن.

لصث صادت افزطئ المالغئ الثاظصئ الضبغرغظ لطئتث سظ 
خطعرتعا  طظ  لطاصطغض  افزطات  عثه  طبض  طظ  طثرج 
وتفر أطعال الظاس بحضض سام. وحمطئ التطعل الاغ 
البشرات،  وجث  الرأجمالغ  الظزام  حضض  تشغغر  ذرتئ 
وتصظغظ سمطغئ دخعل الحرضات فجعاق افجعط. ولسض 
أعط طا تمثدئ سظه التطعل الاغ ذرتئ لطاثفغش طظ 
آبار افزطات المالغئ تامغئ التثوث، عع ظععر السمقت 
المحفرة الرصمغئ خاخئ الئاضعغظ والاغ ظعرت رجمغا 
ضاظئ  الاغ  الفارة  وعغ   ٢٠٠٨ سام  طظ   ٨ حعر  شغ 
شضرة  وجاءت  حرورعا.  بأحث  تظثر  المالغئ  افزطئ 
الئاضعغظ لاعشغر بثغض لطاساطض المالغ بسغثا سظ الظصث 
الماثاول رجمغا والثي بئئ أن أغطئه طال وعمغ ق صغمئ 
له غمضظ أن غائثر خقل لتزات ظاغةئ ربطه بأجعاق 
المال الععمغئ وسثم اجاظاده لصاسثة الثعإ تتثغثا. 
شفغ ٢٠٠٨/٨/١٨ تط تسةغض أول حرضئ تتمض اجط 
باضعغظ شغ أطرغضا. وبثأ الاساطض الفسطغ بعثه السمطئ 
الرصمغئ المحفرة شغ أول سام ٢٠٠٩. واصارتئ عثه 
السمطئ لاضعن أداة لحراء بدائع طظ طآجسات تصئض 
عثه السمطئ. شمبق ضاظئ أول طساططئ جرت باجاثثام 
الئاضعغظ عغ سمطغئ حراء بغاجا طظ حرضئ بابا جعظج 
وتغظ   .٢٠١٠ جظئ  أوائض  باضعغظ  آقف   ١٠ بصغمئ 
أو  طسةطئ  تضظ  لط  التصغصئ  شغ  الئاضعغظ  ظعرت 
طسرشئ ضظصث، ولضظعا ضاظئ طسرشئ ضأداة تئادل جطع. 
وضان أغطإ اجاسمالعا لحراء جطع طظ طااجر خشغرة. 
بصغ  تغث   ٢٠١٣ سام  تاى  التال  تطك  سطى  وبصغئ 
دوقرات.   ١٠ طظ  أصض  الماعجط  شغ  الئاضعغظ  جسر 
ولط غاط تثاوله شغ افجعاق المالغئ. وبصغ طتخعرا 
شغ سمطغئ التخعل سطى الئاضعغظ طظ خقل طظزعطئ 
الئراطب المحفرة المسروشئ بأظزمئ بطعضاسغظ. وغزعر 
الرجط الئغاظغ الاالغ أجسار الئاضعغظ طظث سام ٢٠٠٩

وتاى سام ٢٠١٣.
إق أظه وبسث سام ٢٠١٣ بثأ الاثاول بالئاضعغظ سطى 
أظه جطسئ لعا صغمئ وعمغئ اشاراضغئ غمضظ أن تخض 
الثوقرات،  آقف  لسحرات  افجعط  شغ  التال  عع  ضما 

افزطات املالغئ والسمقت الرصمغئ
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محمود الهباش یستجدي دولۀ فلسطینیۀ هزیلۀ 
ویتخوف من صحوة األمۀ

ظزط تجب الاترغر/ برغطاظغا وصفاغظ شغ لظثن وبغرطظشعام ظخرة لطمسطمغظ شغ افرض المئارضئ شطسطغظ. وصث ألصى 
طةمعسئ طظ الماتثبغظ طظ حئاب تجب الاترغر وأئمئ طظ الةالغئ المسطمئ شغ العصفاغظ ضطمات تثضر المسطمغظ 
بمضاظئ المسةث افصخى المئارك وتتبعط وبافخص جغعش افطئ سطى الاترك ظخرة لطمسطمغظ شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ، بإصاطئ تضط اإلجقم وتترغر الئقد والسئاد طظ المساسمرغظ. وصث تدر العصفاغظ المؤات طظ المسطمغظ 
رشسعا شغعا خعتعط بالاضئغر والاعطغض وططالئئ جغعش المسطمغظ بظخرة المسطمغظ شغ افرض المئارضئ شطسطغظ.
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