
بمحارضئ اآلقف، ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم السئئ ٢٦ حسئان ١٤٣٩عـ، المعاشص 
٢٠١٨/٠٥/١٢م وصفئ تاحثة وجط طثغظئ رام اهللا ظخرة لطصثس تتئ حسار "الصثس تظادي افطئ وجغعحعا 
لاترغرعا وإظصاذعا طظ خفصات الماآطرغظ". ورشع المحارضعن الراغات وافلعغئ، والحسارات الاغ دسئ إلى رشخ 
"خفصئ الصرن" و"تض الثولاغظ" و"تض الثولئ العاتثة"، ودسئ إلى تترك جغعش افطئ لاساسغث دورعا الاارغثغ 
والئطعلغ شاضعن ورغبئ جغح سمر وخقح الثغظ وصطج. وضان طما ردده المحارضعن طظ حسارات وعااشات "ق 
خفصات وق خغاظات بثظا جغعش ودبابات"، و"غا أطرغضا ِتّطغ سظا بغئ المصثس ضطه إلظا"، و"بثظا جغعش المسطمغظ عغ 
تترر شطسطغظ". وألصى المعظثس باعر خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، 
ضطمئ شغ التحعد أضث شغعا سطى طضاظئ شطسطغظ شغ تارغت افطئ، وطا بثله الثطفاء وصادة افطئ شغ جئغض شاتعا 
وتترغرعا والثشاع سظعا، وطحثدًا سطى أن "شطسطغظ لغسئ طحروسا اجابمارغا، وق تصض تةارب جغاجغئ، وعغ لغسئ 
طرتصى وق جّطماً فصجام غساطعظه ِلُغَسّثوا بغظ التضام وأختاب الصرار. بض شطسطغظ بطث سجغج إجقطغ ذو طضاظئ سصثغئ 
وجغاجغئ سمغصئ طاةثرة شغ بصاشئ افطئ ووجثاظعا". واسائر خالح أن الشرب غثرك أعمغئ شطسطغظ لثلك شعع طا 
شاأ غسسى لاخفغاعا، وطآضثًا أن تض الثولئ العاتثة وتض الثولاغظ وخفصئ الصرن والمئادرة السربغئ وصرارات افطط 
الماتثة ضطعا طساعٍ غربغئ لاخفغئ صدغئ شطسطغظ، وأن افظزمئ ووجائض إسقطعا تاةظإ ذضر التض العتغث وافخغض 
لصدغئ شطسطغظ وعع تترغرعا ضاططئ. وأضث خالح أن "تض صدغئ شطسطغظ تض أخغض، وعع لغج طساعردا طظ السط 
جام وق طظ تراطإ، وق طظ طةطج افطظ أو عغؤئ افطط، بض عع طسامث طظ دغظ افطئ وتدارتعا. شطسطغظ أرض 
إجقطغئ وتطعا أن تترر ضاططئ طظ رجج غععد، وعثه طعمئ جغعش افطئ الاغ غةإ أن تاترك إلظةازعا، ولاجغض 
سروش التضام الثغظ غتمعن غععد وغصفعن جثا طظغسا أطام افطئ وجتاشطعا، ولاظخإ خطغفئ غصعدعا شغ جاتات 
الظخر والامضغظ وظحر الثغظ". ودسا خالح أعض شطسطغظ إلى أن غصفعا شغ وجه الماآطرغظ المةرطغظ الساسغظ 
لاخفغئ صدغئ شطسطغظ وشص طرجسغات باذطئ وأجج اجاسمارغئ، وأن ُغسطعا أخعاتعط شغ ظثاء جغعش افطئ 
وجتاشطعا لااترك لاترغر شطسطغظ، طسائرا عثا الثطاب عع العتغث الثي غرسإ ضغان غععد وأولغاءعط التضام، وعع 

الضفغض بإسادة افطعر إلى جغاق الاترغر التصغصغ، وعع التض الحرسغ والسمطغ لفطسطغظ.
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

اهللا  بضااب  ألصعا  صث  تضاطضط  إن  المسطمعن:  أغعا 
وجظئ رجعله  وراءعط ظعرغا، وصث صسمعا بقدضط 
خغراتضط،  وجطئعا  برواتضط،  وظعئعا  وطجصععا، 
شغ  سطغضط  واجإ  شإظه  لثلك  فسثائضط؛  وأجطمعضط 
لااثطخعا  المةث  الةاد  السمض  الضرغط  الحعر  عثا 
الفاجثغظ  الروغئدات  السمقء  التضام  عآقء  طظ 
طظعط،  بثق  سطغضط  خطغفئ  وتظخئعا  المفسثغظ، 
رجعله  وجظئ  اهللا  بضااب  التضط  سطى  تئاغسعظه 
عثا  شغ  به  تصعطعن  شرض  وأسزط  أعط  شعع   ،
الحعر، حعر رطدان الضرغط. أطا إذا بصغاط جاضاغظ 
بعط  ورضغاط  الثعظئ  السمقء  التضام  عآقء  سطى 
سطغضط  جغظطئص  شإظه  اهللا،  أظجل  طا  بشغر  وبتضمعط 
وعثه تالضط تثغث المخطفى  الثي صال شغه «َا 
َقاَل:  َفَهاِء.  ُّ ال ِإَماَرِة   ْ ِم  ُ هللااَّ َأَعاَذَك  َرَة  ْ ُع  َ ْب َكْعُب 
َن  ُن ُ َل هللااَِّ؟ َقاَل: ُأَمَراُء َ َفَهاِء َا َرُس ُّ ْ َعَلى َوَما ِإَماَرُة ال ْ َوَأَعاَنُه ِذِبِه َ ِ  ْ َقُه دَّ َ ْ َف اَبُه َ ْ َأَتى َأْب َ ْعِد َف ، َوال َيِرُدوا َعَلى َ ْ ُه ُت ِمْ ْ ا ِمِّي َوَل ُ َ َلْ ْ َفُأوَلِئ ِه ِ ْ ُْل ْ َوَل ِذِبِه َ ِ ْ ْقُه دِّ َ ُ ْ ْ َوَل اَبُه َ ْ َْأِت َأْب ْ َل ِضي، َوَم ْ َوَسَِرُدوَن َحْ ُه َ ِمِّي َوَأَنا ِمْ ، َفُأوَلِئ ْ ِه ِ ُْل ْ َعَلى  ُه ُِعْ
رطدان  حعر  شغ  المسطمعن:  أغعا  ِضي».  َحْ َعَلى 
الحغاذغظ  تخفث    اهللا  رجعل  أخئر  ضما  المئارك 
وتفاح أبعاب الةظئ وتشطص أبعاب الظار، وعا أظاط صث 
لئغاط ظثاء ربضط شأجرساط لخغام عثا الحعر إغماظا 
طظضط واتاسابا. أق شطئعا ضاطض طصادى اإلغمان تغث 
شرض اهللا جئتاظه تسالى سطغضط السمض إلصاطئ دولئ 
جئتاظه  شاهللا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
ُموَك  حُيَكِّ  َ َّ َح يُْؤِمُنوَن  الَ  َوَربَِّك  ﴿َفالَ  غصعل:  وتسالى 
ا  مَّ مِّ َحرَجاً  نُفِسِهْم 

َ
أ يِف  جَيُِدواْ  الَ  ُعمَّ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما 

َقَضْيَت َويَُسلُِّمواْ تَْسلِيماً﴾. عثا وصث تثرظا اهللا تئارك 
وتسالى طظ افخث بئسخ الضااب وترك بسده اآلخر 
َوتَْكُفُروَن  الِْكَتاِب  بَِبْعِض  َفُتْؤِمُنوَن 

َ
﴿...أ صال:  تغث 

يِف  ِخْزٌي  إِالَّ  ِمنُكْم  َذلَِك  َفْفَعُل  َمن  َجَزاء  َفَما  بَِبْعٍض 
َشدِّ الَْعَذاِب َوَما 

َ
وَن إىَِل أ ْغَيا َويَْوَم الِْقَياَمِة يَُردُّ ُّ ا ََياةِ 

ْ
احل

ا َيْعَملُوَن﴾. أغاعا افطئ الضرغمئ، غا خغر  ابُّ بَِغافٍِل َقمَّ
والامضغظ،  الظخر  ترغثغظ  إظك  لطظاس:  أخرجئ  أطئ 
الصغادة  تأطغظ  وإن  غصعدك،  لمظ  تفاصثغظ  ولضظك 
تجب  عع  وعا  الظخر،  سعاطض  طظ  ساطض  أعط  عع 
الاترغر غمث غثه إلغك لائاغسغه سطى الصغادة، خاخئ 
الاشغغر،  شغ    اهللا  رجعل  ذرغصئ  تئظى  صث  وأظه 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  شغك  لغصغط 
اهللا،  بإذن  صرغئًا  الصادطئ  المعسعدة  الثقشئ  الظئعة، 
الاغ جغصغط شغعا وبعا تضط اهللا شغ افرض، وغظحر 
الةعاد  وغسطظ  رساغاعا،  جمغع  بغظ  والصسط  السثل 
شغ جئغض اهللا الثي تفاح به الئقد والسصعل والصطعب 
إلدخال الظاس، ضض الظاس، شغ دغظ اهللا أشعاجًا، تماطًا 
ذلك  جئغض  شغ  وإظظا   ، الرجعل  دسعة  ضاظئ  ضما 
ظاعجه إلى أعض الظخرة، أعض الصعة والمظسئ طظ أبظاء 
سئادة،  بظ  وجسث  طساذ  بظ  جسث  أطبال  المسطمغظ 
السمض  لغضامض  زرارة  بظ  وأجسث  تدغر  بظ  وأجغث 
بعط، ولغاةثد الثغظ باةثد خقشاه، وبعثا ظساطغع 
صعل  ودسعتظا  بسمطظا  ذئصظا  إظظا  ططمؤظغظ  ظصعل  أن 
ضاابه  شغ    الضرغط  لرجعله  وتسالى  جئتاظه  ربظا 
نَا 

َ
أ بَِصرَيٍة  بَلَ   ِ ابَّ إىَِل  ْدُعو 

َ
أ َسبِييِل  َهِذهِ  ﴿قُْل  الضرغط: 

نَا ِمَن الُْمرْشِكنَِي﴾. 
َ
ِ َوَما أ َوَمِن ايََّبَعيِن َوُسْبَحاَن ابَّ

رطدان  حعر  الضرغط  الدغش  عثا  تطعل  بمظاجئئ 
المئارك؛ شإظظا شغ أجرة تترغر جرغثة الراغئ ظاصثم إلى 
أطغرظا التئغإ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ 
خطغض أبع الرحائ، بالاعظؤئ الصطئغئ التارة، جائطغظ اهللا سج 
وجض أن غمظته الختئ والساشغئ، وأن غجغثه بسطئ شغ السطط 
والةسط، وأن غظخر عثه افطئ المضطعطئ وغحفغ جراتعا 
سطى غثغه الماعضؤاغظ. وق غفعتظا أن ظاصثم بالاعظؤئ أغدا 
إلى افطئ اإلجقطغئ جمساء شغ طحارق افرض وطشاربعا، 
جائطغظه جئتاظه وتسالى أن غشفر لظا جمغسا شغ عثا الحعر 
الضرغط وأن غرتمظا وغساص رصابظا طظ الظار. ضما أظظا وإذ 
ظاصرب إلى اهللا تسالى بفرض الخغام، شإظظا ظثضرعط شغ 
حعر اقظاخارات والفاعتات عثا، بعجعب السمض طسظا إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لسض اهللا السجغج 

التضغط أن غضرطظا بإصاطاعا، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أعثاف صخش ضغان غععد لمعاصع إغراظغئ شغ جعرغا ...٢

-  الظزام المخري غمظع طساجث اهللا أن غثضر شغعا اجمه 

   وغسسى شغ خرابعا ...٢

-  رطدان: بحرغات الظخر والفاح المئغظ ...٤

-  لظ تظةتعا شغ تآطرضط لاشطغئ حمج التصغصئ ...٤
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السئسغظ  السظعات  سئر  سثغثة  طآاطرات  تثبئ  لصث 
الماضغئ؛ طظ أجض تبئغئ ضغان غععد، وخثاع افطئ 
شطسطغظ  لاترغر  الساطغ  العثف  سظ  وخرشعا 
عثه  أبرز  طظ  وضان  غععد.  برابظ  طظ  وإظصاذعا 

المآاطرات الةثغثة؛ لابئغئ ضغان غععد بإغةاز:
١- صام تضام المسطمغظ سئر جظعات ذعغطئ؛ أي طظث 
بادطغض  شطسطغظ  فرض  وغععد  اإلظةطغج  اغاخاب 
شثثسعا  شطسطغظ..  تترغر  دون  لطتغطعلئ  الحسعب 
افطر  بثاغئ  شغ  شطسطغظ  داخض  الةعادغئ  الترضات 
ُغسطمعا  أن  إق  سطغعط  وطا  تترغرعا،  غرغثون  بأظعط 
وغسطمعا  المحارضئ،  السربغئ  الةغعش  لصغادة  افطعر 
أغدا أجطتاعط لعا... وإذ بالصغادة السربغئ المحارضئ 
تسطط شطسطغظ لغععد جظئ ٤٨، بط تخطئ بسث ذلك 
شطسطغظ  باصغ  وُجطمئ   ٦٧ جظئ  بظضسئ  تسمى  طا 

لغععد؛ بما شغعا المسةث افصخى المئارك.
شغ  المظسصث  الطارئ  السربغ  الصمئ  طآتمر  شغ   -٢
اإلجضظثرغئ جظئ ١٩٤٦ أضثت دول الةاطسئ سطى سروبئ 
صدغئ شطسطغظ، واسائرتعا شغ صطإ الصداغا السربغئ 
افجاجغئ، وأن طخغر شطسطغظ طرتئط بمخغر دول 
الةاطسئ السربغئ ضاشئ، وأن طا غخغإ سرب شطسطغظ 
غخغإ حسعب الةاطسئ السربغئ ذاتعا.. وجسطئ صدغئ 
الةاطسئ  صرار  تسإ  طرضجغئ  سربغئ  صدغئ  شطسطغظ 
ضغان  (اسائار  سطى:  ظص  والثي  ١٩٥٠؛  جظئ  السربغئ 
واجإ  وأن  السربغئ،  الئقد  سطى  طحارضا  خطرا  غععد 
(طساعثة  طحارك  واجإ  عع  شطسطغظ  سظ  الثشاع 
سطى  السربغئ  الثول  وسمطئ  المحارك)...)  الثشاع 
تأجغج طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ جظئ ١٩٦٤ بصرار 
السربغ  الصمئ  طآتمر  شغ  السربغئ  الثول  جاطسئ  طظ 
ظص  وصث   ..١٩٦٤ جظئ  الصاعرة  شغ  افول  السادي 
 :(١٣-١٤) المادة  شغ   ١٩٦٤ جظئ  المظزمئ  عثه  طغباق 
السربغئ  الثول  سطى  غصع  شطسطغظ  تترغر  واجإ  (إن 
جمغسا، ولغج شصط سطى أعض شطسطغظ)، ولضظ عثه 
المعابغص الشطغزئ، والصرارات الرظاظئ صث جرى تشغغرعا 
أو حطئعا ظعائغا؛ شأخئتئ صدغئ شطسطغظ بسث ذلك 
صرار  أول  خثر  تغث  سربغئ؛  بثل  شطسطغظغئ  صدغئ 
سربغ غاثطى سظ واجإ تترغرعا شغ صمئ الرباط جظئ 
١٩٧٤، وجاء شغه: (إن صادة الثول السربغئ؛ غآضثون تص 
الحسإ الفطسطغظغ شغ إصاطئ جططئ وذظغئ طساصطئ؛ 
بصغادة طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ؛ (بخفاعا الممبض 
ضض  سطى  الفطسطغظغ،  لطحسإ  العتغث)  الحرسغ 
بسث  تترغرعا  واجإ  أخئح  بط  تترغرعا)،  غاط  أرض 
السربغئ،  الةاطسئ  طعابغص  شغ  ق  طعجعد؛  غغر  ذلك 
ضغان  طع  السقم  وأخئح  الاترغر...  طظزمئ  وق 
اجاراتغةغئ  بثل  الةثغثة؛  اقجاراتغةغئ  عع  غععد 
الاترغر والسمض السسضري؛ جعاء شغ صرارات الةاطسئ 
الفطسطغظغئ  الاترغر  طظزمئ  طغباق  شغ  أم  السربغئ 
الةثغثة... تغث ظص صرار الةاطسئ السربغئ شغ صمئ 
طع  السقم  (إن   :٢٠١٨ الزعران  وصمئ   ٢٠٠٢ بغروت 
الصرارات  وإن  تضاغضا..  ولغج  اجاراتغةغئ  عع  غععد 
تسعغئ  فغئ  افجاس  عع   ٢٤٢ صرار  وخاخئ  الثولغئ 
الصثس  اصاسام  طظ  طاظع  ق  وإظه  الغععد،  طع  جقم 
طع الغععد...) وظخئ صرارات الةاطسئ السربغئ ضثلك، 
إطضاظغئ  سطى  المااالغئ  العذظغ  المةطج  وصرارات 
إصاطئ جقم طع الغععد؛ سطى أجاس الصرارات الثولغئ؛ 
وإصاطئ   ٦٧ جظئ  اتاطئ  أراٍض  طظ  اقظستاب  طصابض 
طآتمر  شغ  الثطعات  أولى  وضاظئ  شطسطغظغئ؛  دولئ 
المةطج العذظغ المظسصث شغ الةجائر ١٩٨٣ تغث جاء 
شغه: (صئعل طحروع صرارات صمئ شاس)؛ وعع اظستاب 
ضغان غععد طظ افراضغ الاغ اتاطعا سام ١٩٦٧ وتص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب:
السغاجئ  شغ  فطرغضا  السرغدئ  الثطعط  إن  ظسط 
الثولغئ تتضط بعا المآجسات ولغج حثص الرئغج 
إخراج  شغ  َغئُرز  الرئغج  أجطعب  ضان  وإن  شتسإ، 
افجاس  عع  السآال  شغ  ُغثضر  لط  الثي  لضظ  الصرار، 
الثي تئظى سطغه عثه الثطعط السرغدئ، شعغ الفغخض 
شغ الةعاب، وعثا افجاس سظث دولئ المآجسات تطك 
عع طخالح أطرغضا، شإذا اصادئ شغ ظرف طسغظ تعصغع 
اتفاق شالمآجسات تصره والرئغج غصره، وإذا اصادئ 
تصر  شالمآجسات  اقتفاق  عثا  إلشاء  أطرغضا  طخالح 

اإللشاء والرئغج غصر اإللشاء، وبغان ذلك:
١- إن إغران ضاظئ طعمئ لطمتاشزئ سطى ظزام الطاغغئ 
شصث  الئثغض،  أطرغضا  تةث  أن  إلى  أطرغضا  سمغض  بحار 
خحغئ أطرغضا طظ الاترضات الحسئغئ شغ جعرغا وعغ 
ترشع حسارات اإلجقم وتضط اإلجقم، خحغئ أن ُتسصط 
الطاغغئ وتصغط تضط اإلجقم شغ جعرغا وطظ بط غجول 
الظفعذ افطرغضغ طظ المظطصئ وبثاخئ وصث ضاظئ ضفئ 
وتاصثم  تاخاسث  سام ٢٠١٥م  خقل  الحسئغئ  الاترضات 
طظ طضان إلى طضان... وعضثا أرادت أن ُتئرز دور إغران 

وتجغض سظعا السصعبات لاامضظ إغران طظ الصغام بالثور 
الاعصغع  تصادغ  أطرغضا  طخطتئ  شضاظئ  به،  المضطفئ 
سطى ذلك اقتفاق لاجغض السصئات سظعا، وعع اتفاق بضض 
المصاغغج طثل إلغران وطثج لعا... ولغج أدل سطى ذلك 
طظ تخرغتات الرئغج افطرغضغ تغظؤث، شسِصإ تعصغع 
أوباطا  افطرغضغ  الرئغج  صام   ٢٠١٥/٧/١٤ غعم  اقتفاق 
بإلصاء خطاب طاطفج صال شغه: (إن اقتفاق غصطع أي ذرغص 
اقتفاق  إن  ظعوغئ...  أجطتئ  سطى  لطتخعل  إغران  أطام 
غظص سطى رشع بطبغ أجعجة الطرد المرضجي الاغ ظخئئ 
شغ إغران وخجظعا تتئ إحراف دولغ، والاثطص طظ ٩٨٪ 
طظ الغعراظغعم المثخإ لثغعا، وصئعل سعدة السصعبات 
جرغسا إذا تثث أي خرق لقتفاق، وإسطاء وضالئ الطاصئ 
الثرغئ الثولغئ طثخق بحضض دائط لافاغح المعاصع أغظما 
وتغبما ضان ذلك ضرورغا. بغ بغ جغ ٢٠١٥/٧/١٤)، وصث 
وضتظا غاغئ أطرغضا طظ اقتفاق الظعوي طع إغران شغ 
جعاب جآال شغ ٢٠١٥/٧/٢٢ بسث أن خادق طةطج افطظ 
سطى اقتفاق شغ ٢٠١٥/٠٧/٢٠م شصطظا: (... ضض ذلك غحغر 
إلى أن أطرغضا تعثف طظ وراء عثا اقتفاق إلى تسعغض 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أهم فرض يقوم به المسلمون 
في شهر رمضان الكريم

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
يحتشد في رام اهللا رفضا للصفقات والمؤامرات ويدعو لتحرير فلسطين

اظستاب تراطإ طظ اقتفاق الظعوي
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
ظسطط أن أطرغضا دولئ طآجسات وأن الثطعط السرغدئ فطرغضا شغ السغاجئ الثولغئ تتضط بعا طآجسات التضط 
شغ أطرغضا ولغج حثص الرئغج شتسإ، شضغش ظفسر أن أطرغضا سصثت اقتفاق الظعوي طع إغران واسائرت اظسصاده 

ظخرًا، واآلن جاء تراطإ واظستإ طظه وسث اظستابه ظخرًا؟! ظرجع تعضغح عثا افطر، ولضط الحضر والاصثغر.
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لحعر  اقجاسثاد  سطى  اإلجقطغئ  الحسعب  درجئ 
تةعغج  وتاى  والاعاظغ  بالجغظات  المئارك  رطدان 
المئارك،  الضرغط  الحعر  عثا  بصثوم  شرتا  افضقت 
اقعامام  عع  الحعر  عثا  شغ  افغطإ  والمزعر 
شغ  الخقة  والاجام  وتسعثه  الصرآن  وصراءة  بالطاسات 
الخطعات  بسث  الثروس  وجماع  جماسئ  وشغ  المسةث 
والاغ تضبر شغ رطدان وصغام الطغض أو خقة الاراوغح، 
وطا شغه طظ أجعاء ودروس بما شغعا طظ سزئ وسئر، 
الثطر  ترى  والاغ  بقدظا  شغ  الصمسغئ  افظزمئ  أن  إق 
سطغعا وسطى وجعدعا وبصائعا شغ اإلجقم الثي غعثد 
طخالح السادة شغ الشرب الثغظ تسامث طظعط افظزمئ 
المخري  الظزام  شاجاصئض  وبصاءعا،  حرسغاعا  السمغطئ 
الحعر الضرغط بحضض آخر غسئر سظ رسئه التصغصغ طظ 
تسا  الظاس  ظفعس  شغ  غعصر  طا  ضض  وطظ  اإلجقم 
رأس  سظعا  أسطظ  الاغ  الثغظغئ  البعرة  شضاظئ  إجقطغا 
الظزام والاغ غعثف طظ خقلعا إلى تثجغظ اإلجقم، 
برلماظغعن  (اجائص  المئارك  الحعر  اصاراب  شمع 

بمخر  الخقة  زواغا  سطى  بتمطئ  الحعر  طخرغعن 
(المساجث الخشغرة) ططالئغظ بإغقق بسدعا وشرض 
رصابئ خارطئ سطى بسدعا اآلخر لاسئئعا شغ ظحر "شضر 
لطةماسات  الحئاب  واجاصطاب  والاطرف"،  اإلرعاب 
الاغ تعخش باإلرعابغئ، أرجض وزغر افوصاف المخري 
بسثد  وزارته  شروع  إلى  تسمغما  جمسئ  طثاار  طتمث 
طظ المتاشزات بمظع الخقة شغ صرابئ ٢٥ ألش طسةث 
وزاوغئ اباثاء طظ حعر رطدان المصئض). (الةجغرة ظئ).

لمتاولئ  لغسئ  الظزام  صئض  طظ  طسامغائ  طتاوقت 
السغطرة سطى الثطاب الثغظغ وتعجغعه بتغث غخئح 
ضمظ الثائرة اإلسقطغئ شصط بض إلسقظعا ترباً حرجئ 
سطى ضض طا عع إجقطغ وضض طا طظ حأظه أن غضعن 
بادرة تسغث الظاس لقجقم طظ جثغث، شالعةعم سطى 
المصثجات واسائار أن الظخعص المصثجئ تسادي الثظغا 
وتتااج إلى إسادة ظزر عع عةعم خرغح سطى اإلجقم 
وبعاباه تتئ جمع وبخر أعض طخر بسمعطعط وخاخئ 
رجال افزعر وسطمائه، وعع طمسظ شغ غغه طاماٍد شغ 
طظ  اإلجقم  اجاباث  طتاوق  تربه  شغ  جاعٍ  طتاوقته 
خثور الظاس طا وجسه ذلك ذالما بصغ أعض الضظاظئ 
حسئا وجغحا سطى خماعط وجضعظعط أطام بعرته الاغ 

أسطظعا سطى دغظعط وسصغثتعط.
أغعا المسطمعن شغ أرض الضظاظئ الطغئئ الطاعرة الاغ 
ضاظئ وظأطض أن تسعد درسا لقجقم أطام عةمات الااار 
والخطغئغغظ الثغظ سادوا لئقدظا بسث شحض تمقتعط 
المااالغئ، ببعب جثغث وأجطتئ لط ظسعثعا أحث بطحا 
وصسمعا  دولاظا  وطجصعا  خقشاظا  شأجصطعا  أبرا  وأسمص 
أطاظا لثوغقت طجق خشغرة بسدعا صث ق غشطغ سعرة 
ظخئععط  شغظا،  طظ  أجعأ  رؤوجظا  سطى  ووضسعا  ظمطئ 
سطغظا تضاطا غرسعن طخالتعط شغ بقدظا وغسمطعن سطى 
إبصائظا شغ ربصئ الائسغئ لطشرب وأتضاطه وصعاظغظه الاغ 
تمضظه طظ ظعإ برواتظا وجرصئ خغراتظا، وطظسظا طظ أي 
طتاولئ أو بادرة لقظسااق طظ عثه الائسغئ ولع تططإ 
الحام  شغ  غتثث  وطا  المةظجرات،  تتئ  جتصظا  افطر 
لغج سظا بئسغث وصث عثد به رأس الظزام أعَض طخر 
شغ أضبر طظ طرة وضأن تال أعض طخر الثغظ غظضض بعط 
وغفصرعط وغةعسعط أشدض طظ أعض الحام افترار وضأن 

تغاة الثل أخئتئ طظئ غمظ بعا سطى أعض الضظاظئ!!

غا أعض الضظاظئ، إن طا غصعم به الظزام سمض طااابع له طا 
بسثه ذالما بصغ عثا تالضط خئر سطى أذاه وخمئ سطى 
تطاوله وتربه المسطظئ سطى دغظضط بثسعى تربه سطى 
(اإلرعاب) المجسعم، وذالما بصغ خعشضط سطى أرواتضط 
الاغ غتخثعا أحث وأسزط أبرا شغ ظفعجضط طظ الشدإ 
ولظ  ُضغع،  الثي  وحرسه  تظاعك  الاغ  اهللا  لترطات 
غشظغ سظضط خماضط سطى بطحه وتدغغسه فتضام اهللا 
وحرائسه، بض جغسسى لسطثضط طظ دغظضط طا اجاطاع 
إلى ذلك جئغق، وق خقص لضط إق شغ تمسضضط بعثا 
خقل  طظ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  وجسغضط  الثغظ 
خقشئ سطى طظعاج الظئعة تطئص اإلجقم سطغضط بحضض 
وبأطاضط  بضط  وغرتصغ  تغاتضط  غشغر  ضاطض  اظصقبغ 
وغسغثعا جغثة لطثظغا ودولئ أولى شغ السالط ضما ضاظئ.

طظ  طخر  شغ  غتثث  طا  إن  الضظاظئ،  جغح  أبظاء  غا 
ترب طسطظئ سطى اإلجقم إظما غاط أطام أسغظضط وتتئ 
تماغاضط لعثا الظزام الثي غسعق ظفسه لطشرب بتربه 
عع  وطا  سطغه  خماضط  شسقم  دغظضط،  سطى  الدروس 

صغماه  سطئ  طعما  غساتص  وعض  الخمئ؟!  عثا  بمظ 
أن  وطماطضات  وأطعال  ودرجات  وظغاحغظ  رتإ  طظ 
وعض  جعظط؟!  شغ  والثطعد  اهللا  جثط  لصاءعا  تظالعا 
غساتص أن غثضرضط الاارغت بسةض الطسظات ضثائظغظ 
لفطئ طاآطرغظ سطغعا؟! ظربأ بضط أن تطالضط الطسظات 
الاغ ُتخإ سطى عثا الظزام طظ البضالى والمصععرغظ 
والمشطعبغظ المسادسفغظ، وتثضروا طضان طظ خاظعا 
افطئ وباسععا لسثوعا وطظ تاربعا اهللا ورجعله أغظ 
وتاى  جعض  وأبع  وعاطان  شرسعن  أغظ  اآلن،  عط 
أغظ  السبماظغئ،  الثقشئ  أجصط  الثي  ضمال  طخطفى 
عط اآلن، وعض أسةجوا اهللا سج وجض سظعط، وعض طظسعط 
جططاظعط طظ ططك المعت تغظما صئخ أرواتعط؟! إن 
اهللا طسضط وظاخرضط وطسغظضط إن ذطصاط عثه الثظغا 
وظسغمعا الجائش الجائض ورضغاط باآلخرة وطا سظث اهللا 
طثطخغظ  بغظضط  أن  غصغظا  ظسطط  وإظظا  وبثق،  سعضا 
وظساظخرعط  هللا  غدئئ  وظساخرخعط  ظساتبعط 
عثا  وغصاطسعا  السمقء  الثعظئ  طظ  خفعشعط  لغظزفعا 
طظ  وأدواته  ورطعزه  أرضاظه  بضض  جثوره  طظ  الظزام 
جاجئ وظثإ وإسقطغغظ وغغرعط، وغصطسعا ضض تئال 
صث  وطا  وخعرعا  أحضالعا  بضض  الضاشر  لطشرب  الائسغئ 
التصغصغئ  الفضرة  واتادان  طساصئق،  إلغعا  غآدي 
والمحروع  وافطئ  طخر  بأعض  الظععض  سطى  الصادرة 
والصداء  طحضقتعط  جمغع  بسقج  الضفغض  التصغصغ 
تجب  وشغضط  بغظضط  غتمطه  والثي  أزطاتعط  ضض  سطى 
أصغمععا  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  الاترغر؛ 
بةظئ  وتفعزوا  تفطتعا  الظزام  عثا  أظصاض  سطى  طسه 
سرضعا السماوات وافرض وغثطث ذضرضط بةعار أظخار 
افطج الثغظ آووا وظخروا... شغا جسثضط تغظعا وأي 
ظسغط طصغط غظازرضط وصث ظخرتط اهللا ورجعله ودغظه 
وخرتط جظثه، شسارسعا وبادروا وق غسئصظضط لظخرة 
بضط  تصام  شطسطعا  جابص،  الاترغر  تجب  شغ  إخعاظضط 
المظعرة  طخر  بضط  طخر  وتضعن  سجضط  غعم  شغضعن 
وتضعن بضط درة تاج الثقشئ الراحثة الباظغئ الاغ وسث 
اهللا بعا وبحر بعا ظئغه ، ظسأل اهللا أن ظضعن وإغاضط 
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ  َّ فَُّها ا

َ
طظ جظعدعا وحععدعا. ﴿يَا ك

 ﴾ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

افطرغضغ وتاماعى وتاساوق طع طا ترغثه أطرغضا شغ 
جغاجاعا الثارجغئ سطى طساعى السالط سمعطا والحرق 
عظا  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال  خخعخاً،  افوجط 
لماذا تسطغ أطرغضا الدعء افخدر لضغان غععد لطصداء 

سطى ظفعذ إغران السسضري شغ جعرغا؟
والــثول  لعا  السمغطئ  الــثول  تساثثم  أطرغضا  إن 
طظ  ولضظ  طخالتعا  لاتصغص  شطضعا  شغ  تثور  الاغ 
ذئغسئ الثول أن تامادى وتتاول أن تطسإ دورا أضئر 
وتعجع  تاشعل  أن  وتتاول  به  لعا  طسمعح  عع  طما 
أدواتعا  باجاثثام  أطرغضا  تصعم  لثلك  ظفعذعا، 
الثور  تآدي  أن  بسث  لاتةغمعا  افخرى  الثول  طظ 

المططعب طظعا ضما عع تال إغران شغ جعرغا...
وطظ عظا جاءت ضربات ضغان غععد إلغران شغ جعرغا 
بدعء أخدر أطرغضغ إلخراج إغران سسضرغا طظ جعرغا 
بسث أن اظاعى دورعا أو ضاد طع اإلبصاء سطى طخالتعا 
التض  تسصغث  شغ  دورعــا  غدسش  وعثا  اقصاخادغئ، 
السغاجغ الثي تسسى إغران أن غضعن لعا الظفعذ افضئر 
سطى تساب افشرصاء اآلخرغظ طما غسصث التض السغاجغ 
الثي تسسى أطرغضا إلى ترضغئه طظ طضعظات طاسثدة 

طظ السمقء الةثد وبصاغا الظزام المةرم.
إظظا ظصرأ طما تصثم أن أطرغضا تساثثم الثول السمغطئ 
والاابسئ والتطغفئ بض والمظاشسئ لعا ضروجغا ودول 
الثول  تطك  تتةط  بط  طخالتعا  تتصغص  شغ  أوروبا 
بعاجطئ  أوروبا  تتةط  شعغ  بسدا  بسدعا  بعاجطئ 
إغران  وتتةط  أوروبا  بعاجطئ  روجغا  وتتةط  روجغا 
بعاجطئ ضغان غععد وتتةط الضغان المست بعاجطئ 
الماتثة  افطط  وتساثثم  الطئظاظغ  وتجبعا  إغران 
تسإ  السالط  بصغادة  تسافرد  وعضثا  وصعاظغظعا... 
عثا  طظ  غععد  ضغان  وضربات  وطخالتعا،  أععائعا 
افطظغ  عاجسه  غععد  لضغان  أن  سظ  شدًق  الصئغض 

وطخالته شغ المظطصئ.
عثا عع تال الثول السمغطئ والاابسئ؛ دورعا أن تصثم 
غاط  بط  أجغادعا  خثطئ  شغ  وأطعالعا  أبظائعا  أرواح 
تتةغمعا وإرجاسعا إلى تةمعا المططعب أن تئصى سطغه 
بسث أن تظفث المططعب طظعا طصابض طخطتئ ق تسعض 
وأطعالعط،  أبظائعا  دطاء  طظ  صثطئ  طا  طسحار  سحر 
عثا عع تال الثول العضغسئ ودورعا الصثر شغ ضرب 
إغران  شسطئ  ضما  افطئ  أســثاء  لخالح  بسدا  بسدعا 
 لطتفاظ سطى سمغض أطرغضا وظفعذ أطرغضا شغ جعرغا
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صام ضغان غععد شةر الثمغج ٢٠١٨/٥/١٠م باعجغه 
لما  ضربئ  المؤئ  تفعق  وخاروخغئ  جعغئ  ضربات 
طظعا  جعرغا  شغ  إلغران  سسضرغئ  طعاصع  أظعا  ُغساصث 
ططارات وطسسضرات تثرغإ وطثازن أجطتئ وطظخات 
عثه  جئص  وصث  سسضرغئ،  وتةمسات  خعارغت  إذقق 
خعارغت...  وحتظات  لمعاصع  طافرصئ  ضربات  الدربئ 

شما العثف طظ عثه الدربات شغ عثه المرتطئ؟
إن السغاجغ العاسغ الماابع لمةرغات افطعر طظ خقل 
الخراع شغ الحرق افوجط ُغثرك أن إغران تثور شغ 
الفطك افطرغضغ (أي تابسئ لعا شغ السغاجئ الثارجغئ) 
وظعر عثا جطغاً شغ تساون إغران طع أطرغضا شغ اتاقل 
السابص  الرئغج  خرح  لصث  بض  وأششاظساان،  السراق 
إلغران طتمث خاتمغ أظه لعق تساون إغران لما اجاطاسئ 
أطرغضا اتاقل السراق وأششاظساان، بض إظه طظ العاضح 
أن أطرغضا جطمئ السراق إلغران بسث اتاقله، ولصث جاء 
الثدراء  المظطصئ  إلى  ظةاد  أتمثي  افجئص  الرئغج 
افطرغضغئ  افطظغئ  التراجئ  تتئ  وعغ  السراق  شغ 
والصغادات  والمساحارون  افطرغضغئ  السفارة  تغث 
افطرغضغئ شغ تطك المظطصئ الاغ ق غثخطعا أتث إق طظ 
ترضاه أطرغضا، وإن دخعل إغران وططغحغاتعا السراصغئ 
والطئظاظغئ إلى جعرغا ضان بدعء أخدر أطرغضغ لتماغئ 

سمغطعا ظزام أجث طظ السصعط.
لضظ عثا الاثخض طّضظ إغران وططغحغاتعا طظ السغطرة 
واصاخادغئ  وجغاجغئ  وأطظّغئ  سسضرغئ  طفاخض  سطى 
الاثخض  بسث  خخعخاً  السعرغئ  الثولئ  شغ  ضبغرة 
إغران  طّضظ  طما  لطبعرة،  الةعغئ  بالدربات  الروجغ 
شغ  واجسئ  طظاذص  سطى  السغطرة  طظ  وططغحغاتعا 

جعرغا طا أضسئعا ظفعذًا سسضرغاً ضئغرًا سطى افرض.
تسسى  والثي  اإلغراظغ  السسضري  العجعد  عثا  إن 
سطى  السغطرة  شغ  خطرًا  غحضض  تعجغسه  إلى  إغران 
غضاد  بض  ضئغر،  بحضض  بالظزام  والاتضط  جعرغا 
أطام  سصئئ  غحضض  طا  وعع  طسطظ  غغر  اتاققً  غضعن 
غمضظ  ق  فظه  أطرغضا  تطئثه  الثي  السغاجغ  التض 
العغمظئ  عثه  ظض  شغ  جغاجغ  تض  عظاك  غضعن  أن 

اإلغراظغئ سطى افرض وسطى صرار الظزام السعري.
غععد  لضغان  تعثغثًا  غحضض  العجعد  عثا  أن  ضما 
خخعخاً العجعد شغ دطحص والةظعب السعري المااخط 
لتثود الةعقن المتاض وطجاتماً وطظاشساً له شغ العغمظئ 
سطى المخالح شغ المظطصئ، إن إغران تثور شغ الفطك 
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المساصض  وأعض  الاترغر  تجب  وطظاخرو  حئاب  ظزط 
غعم  اتاةاجغئ  وصفئ  العحطمعن  طتمث  السغاجغ 
رشدا  الثطغض  طتضمئ  أطام  ٢٠١٨/٠٥/١٠م  الثمغج 
العصائغ  افطظ  جةظ  شغ  العحطمعن  اساصال  قجامرار 
وجعاء  طظ  سثد  العصفئ  شغ  حارك  وصث  أرغتا،  شغ 
الثطغض. وصث تمض المتاةعن غاشطات اجاظضرت اقساصال 
سطى  العحطمعن  اساصال  طظ  الصداء  وطعصش  السغاجغ 
ذطئ الطةظئ افطظغئ، طظ طبض "عض أخئتئ الثسعة إلى 
افطظغئ  الطةظئ  ذطئ  سطى  و"اقساصال  جرغمئ"،  الثقشئ 

طثالش  عع  الزطط -  شعق  أرغتا -  طتمث إلى  و"تتعغض  الصغاطئ"،  غعم  ظطمات  و"الزطط  سطى الصاظعن"،  دوس 
لطصاظعن). وضاظئ طخادر شغ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ صث أضثت أن السططئ 
ق زالئ تساصض تسسفاً وظطماً الحاب طتمث العحطمعن طظ حئاب تجب الاترغر والثي اساصض باارغت ٢٠١٨/٤/١٧م 
طظ وجط طثغظئ الثطغض بسث تعزغع التجب لئغان اجاظضر شغه صمع السططئ وسثواظعا سطى شسالغات التجب شغ 
الثضرى السابسئ والاسسغظ لعثم الثقشئ. وأضث المضاإ أن السططئ صث رتطئ العحطمعن إلى جةظ أرغتا سطى 
ذطئ ظغابئ الثطغض وطثدت اساصاله ١٥ غعطاً، وشغ السةظ تسرض العحطمعن لقساثاء الةسثي والطفزغ طظ 
صئض طا تسمى بالطةظئ افطظغئ، ولما اظاعئ طثة الاعصغش أرادت السططئ ظصطه لمتضمئ وظغابئ الثطغض لامثغث 
اساصاله طرة أخرى لضظ تاجج "الضعظاغظر" الغععدي لط غسمح لثورغاعا بالسئعر لسثم وجعد تظسغص، شغ طحعث 
غثل سطى طثى ععان عثه السططئ سطى المتاطغظ واشاصادعا فدظى درجات السغادة، شغ تغظ تساسرض صعتعا 
وسدقتعا سطى أحراف شطسطغظ وخغرة أبظائعا! وأضاف المضاإ أن السططئ صث سمثت إلى المماذطئ شغ صدغئ 
العحطمعن، سئر إظضار وجعده شغ أرغتا تارة، وسئر الاثرع بعجعد ططفه شغ الثطغض تارة أخرى، وسئر رشخ ذطئات 
إخقء السئغض الماضررة تارة بالبئ، تاى طثدت طتضمئ أرغتا اساصاله ١٥ غعطاً إضاشغا. وصث تّمض التجب السططئ 

المسآولغئ الضاططئ سظ جقطئ الحاب طتمث العحطمعن وذالئعا باإلشراج الفعري سظه.

وقفة احتجاجية أمام محكمة الخليل 
رفضا الستمرار اعتقال محمد الهشلمون

ظزط تجب الاترغر/ برغطاظغا، غعم السئئ ٢٦ حسئان ١٤٣٩عـ، المعاشص ١٢ أغار/طاغع ٢٠١٨م، شغ طثغظئ بغرطظشعام 
طآتمرًا بسظعان "حرق أوجط بثون خعغعظغئ - خرغطئ ذرغص المساصئض"، تغث غتافض ضغان غععد الشاخإ لفرض 
المئارضئ شطسطغظ بالسظئ السئسغظ قتاقله الثطعي لعا، شغ تغظ غساظغ المسطمعن افطرغظ شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ؛ بسئإ خغاظئ التضام شغ بقد المسطمغظ، لصث تان العصئ فن تسغ افطئ اإلجقطغئ أن افرض المئارضئ 
شطسطغظ لظ تترر إق بصغادة إجقطغئ طثطخئ شغ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ جاسغث اقجاصرار لطحرق افوجط، عثا 

وصث تتثث شغ المآتمر ضض طظ: افجااذ غتغى ظسئئ، وافجااذ طجعر خان، وافجااذ أبع غعجش.

حزب التحرير/ بريطانيا
مؤتمر بعنوان "شرق أوسط بدون صهيونية - خريطة طريق المستقبل"
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أن تافعط وتاساون طع افوروبغغظ، ولط تضارث بعط، 
وعثا غثل سطى أن لعا تسابات أخرى وترغث أن تئسث 

افوروبغغظ، ق أن تاساون طسعط شغ عثا المعضعع.
٥- إن أوروبا أدرضئ أن إلشاء اقتفاق جغطتص بعا ضررًا 
ذا حأن طصثطئ لطدرر السغاجغ ولثلك بثلئ  تةارغاً 
العجع شغ الطصاء طع تراطإ لبظغه سظ اقظستاب، شصث 
الرئغج  غبظغ  أن  وتاول  أطرغضا  إلى  طاضرون  ذعإ 
افطرغضغ سظ سجطه اقظستاب طظ ذلك اقتفاق، ولضظه 
شحض، وتئساه المساحارة افلماظغئ طغرضض، وصث صثطا 
تظازقت فطرغضا ولضظعا لط تصئض. شزعر المعصش افوروبغ 
ضسغفا. بط تترضئ برغطاظغا شاتخطئ بماضرون وطغرضض 
وأسطظعا أظعط طخرون سطى اقتفاق الظعوي اإلغراظغ وطظ 
بط زار وزغر خارجغئ برغطاظغا جعظسعن أطرغضا وأسطظ 
وبثأت  سثطه  طظ  اقتفاق  بعجعد  أطظا  أضبر  السالط  أن 
برغطاظغا تاترك بصعة، شرأى تراطإ تصثغط طعسث طعصفه 
طظ اقتفاق طظ ١٢ أغار إلى ٨ أغار لغصطع الطرغص أطام 
تترضات أوروبا شأسطظ طا أسطظ، ولط ُغِصط لفوروبغغظ وزظًا 
فن المآجسات افطرغضغئ رأت شغ عثه افجئاب البقبئ 

طخطتئ داشسئ فطرغضا إللشاء اقتفاق.
٦- أطا ردود افشسال شضاظئ سطى الظتع الاالغ:

أ- شأوروبا تجغظئ ططغؤئ بالاأجش والصطص! صالئ المساحارة 
تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  صرار  ("إن  طغرضض:  افلماظغئ 
طظ اقتفاق شادح وغبغر افجش والصطص" وصالئ "جظئصى 
ططاجطغظ بعثا اقتفاق وجظصعم بضض طا غطجم لدمان 
اطابال إغران له، وإن ألماظغا اتثثت عثا الصرار بالاساون 
طع برغطاظغا وشرظسا" وأضاشئ أن "ذرغص التض غاسغظ أن 
غضعن التعار المحارك" وأظه "غاسغظ سطى أوروبا تتمض 
المجغث طظ المسآولغئ شغ السغاجئ الثارجغئ وافطظغئ". 
وأضثت أن ألماظغا "جائثل ضض طا بعجسعا بشغئ ضمان 
تسإ  سطغعا  المارتئئ  بالمسآولغات  ذعران  تمسك 
اقتفاق الظعوي وأحارت إلى أن ذعران ضاظئ تفغ تاى 
اآلن وصالئ إظه ق غظئشغ الاحضغك شغ الخفصئ بض غظئشغ 
الافاوض سطى اتفاق أوجع سطى أجاجعا" د ب أ، روغارز 
٢٠١٨/٥/٩)، شعغ تسطظ سظ خغئئ أطض أوروبا لفحطعا أطام 
أطرغضا وصطصعا طظ ظاائب سمطغئ اظستابعا طظ اقتفاق. 
وضان افوروبغعن ضما ذضرظا آظفاً صث تترضعا سطى أسطى 
اقظستاب  صرار  سظ  تراطإ  لبظغ  أطرغضا  ظتع  طساعى 
وتاولعا طراساة تراطإ سئر اصاراح الافاوض طع إغران طظ 
جثغث، ولضظه لط غساةإ لعط بض شاجأعط باصثغط طعسث 
اإلسقن سظ طعصفه طظ اقتفاق. وعضثا أظعر افوروبغعن 

ضسفا شغ طعاجعئ أطرغضا.
بط ظعرت خقل افجئعع الباظغ طظ حعر أغار ٢٠١٨م 
اضطرابعط  تسضج  طاداربئ  أوروبغئ  تخرغتات 
وذععلعط طظ اظستاب أطرغضا شمظ جاظإ أظعرت بسخ 
الثارجغئ  الحآون  طظسصئ  شصالئ  الاتثي  الاخرغتات 
وافطظغئ شغ اقتتاد افوروبغ شغثرغضا طعغغرغظغ "إظظغ 
صطصئ بحضض خاص بحأن إسقن الطغطئ (إسقن تراطإ) 
افوروبغ  اقتتاد  "إن  وصالئ  جثغثة"  سصعبات  بفرض 
ظتاشر  جعف  اقتفاق).  (سطى  سطغه  التفاظ  سطى  سازم 
المةامع  بصغئ  طع  بالاساون  الظعوي  اقتفاق  عثا  سطى 
شرظسا  خارجغئ  وزغر  وصال   (٢٠١٨/٥/٨ (روغارز  الثولغ". 
جان إغش لعدرغان تسصغئا سطى صرار تراطإ "إن اقتفاق لط 
غمئ وأن وزراء خارجغئ برغطاظغا وشرظسا وألماظغا وإغران 
جغسصثون لصاء غعم اقبظغظ المصئض (٢٠١٨/٥/١٤) لئتث 
آخر الاطعرات... غاسغظ بتث برظاطب الخعارغت الئالغساغئ 
ظفسه  العصئ  شغ  غةإ  لضظ  أخرى.  وصداغا  اإلغراظغ 
اإلبصاء سطى اقتفاق الظعوي طآضثا أن العضالئ الثولغئ 
لططاصئ الثرغئ تحعث باتارام إغران لقتفاق". (الةجغرة 
طعصفعا  وألماظغا  وشرظسا  برغطاظغا  وأسطظئ   (٢٠١٨/٥/٩
المعتث شغ بغان طحارك صائطئ "ظطاجم بدمان تظفغث 
اقتفاق وجظسمض طع جمغع افذراف افخرى المسظغئ بتغث 
غئصى افطر سطى عثا الظتع سطى أن غحمض ذلك ضمان 
اجامرار الفعائث اقصاخادغئ المرتئطئ باقتفاق لطحسإ 
اإلغراظغ". (الةجغرة ٢٠١٨/٥/٩) وصال جعظسعن أطام برلمان 
بقده "صرار واحظطظ باقظستاب طظ اقتفاق الظعوي ق 
غشغر طعصفظا. ولغج لثغظا ظعاغا لقظستاب" وصال "أتث 
العقغات الماتثة سطى تةظإ أي سمض غمضظ أن غمظع 
افذراف افخرى سظ طعاخطئ المدغ شغ تطئغص اقتفاق 
بما شغه طخطتئ أطظظا الةماسغ". (الشاردغان ٢٠١٨/٥/٩) 

شعثه طعاصش تزعر أن أوروبا جعف تاتثى وتبئئ!
افوروبغئ  الاخرغتات  بسخ  أظعرت  آخر  جاظإ  وطظ 
الاراجع والطغعظئ والثعف سطى حرضاتعط، شصث صال ظعربرت 
روغاشظ رئغج السغاجات الثولغئ شغ تجب طغرضض: "إظه 
جغضعن طظ الخسإ اقلاجام باقتفاق الظعوي دون أطرغضا 
ظزرا إلى أن الحرضات افوروبغئ الاغ تعاخض تساطقتعا 
لسصعبات  تاسرض  صث  اإلغراظغ  الةاظإ  طع  الاةارغئ 
أطرغضغئ صاجغئ، وق غمضظ تسعغخ بمظ ذلك" وتثر 
صائق: "لثلك شإن الحرضات الماأبرة جااراجع سطى افرجح 
جرغسا سظ اجابماراتعا أو تظستإ طظ الئطث تماطا". (دغر 
شرظسا  خارجغئ  وزغر  وصال   (٢٠١٨/٥/٩ افلماظغئ  حئغشض 
لع درغان غعم ٢٠١٨/٥/٩ سطى صظاة "آر تغ إل" "إن إغران 
ضاظئ صث واشصئ سطى شرض صغعد سطى أظحطاعا الظعوغئ 
التفاظ  افوروبغعن  جغتاول  اصاخادغئ  طظاشع  طصابض 
سطغعا... وإن السططات جاةامع طع الحرضات الفرظسغئ 
الساططئ شغ إغران خقل أغام لئتث ضغش غمضظظا طساسثة 
سمطغاتعط شغ إغران لمتاولئ تماغاعا صثر اإلطضان طظ 

السعرغئ، شإن ظتع سحرة طعاصع ُضربئ شةر الغعم، وطع 
ذلك شإن بسخ الاسطغصات لثئراء سسضرغغظ شغ وجائض 
تطك  طظ  الصطغض  أن  ذضرت  الغعم  عثا  خئاح  اإلسقم 
المعاصع طخاظع ضغماوغئ أو طراضج أبتاث، وأن أضبرعا 
طعاصع سسضرغئ.)، وعضثا شاشغغر السغاجغئ افطرغضغئ تئسًا 

لمخالتعا أطر طحععر.
٣- بط عظاك أطر آخر اصاداه طخطتئ أطرغضا وعع أن 
شغ  الغععدي  السثوان  سظ  افظزار  خرف  ترغث  أطرغضا 
زطظ  طظث  أطرغضا  وضاظئ  والصثس،  شطسطغظ  اتاقل 
ولضظعا  الصثس  إلى  جفارتعا  لظصض  أولغ  بحضض  تسث 
اظازارًا لتض الثولاغظ وصسمئ الصثس ضاظئ تآجض ظصض 
السفارة، واآلن أطرغضا ترى الطةعء إلى تض جغاجغ آخر 
غغر الثولاغظ بإدخال تسثغقت ورتعش وتطعل أخرى 
أصرته  طا  تظفغث  غصادغ  وعثا  الصرن،  خفصئ  تسمغعا 
افطر  وعثا  الصثس،  إلى  جفارتعا  بظصض  جابصاً  أطرغضا 
ترغث أطرغضا أن تثفش طظ تساجغاه شرضجت سطى إغران 
روغئدات  طع  المآتمر  ذلك  وضان  دورعا  وضثمئ 
التضام شغ ٢٠١٧/٠٥/٢١م سظثطا خطإ تراطإ شغ صادة 
وطمبطغظ سظ ٥٥ دولئ شغ السالط اإلجقطغ وذلك لائرغر 
سصث اتفاصغات الخطح بغظ ضغان غععد والظزام السسعدي 
وغغره طظ افظزمئ، والاعجه لاطئغص تض طسغظ لطصدغئ 
الفطسطغظغئ لط تسطظ سظه أطرغضا بسث، وغصعم الظزام 
السسعدي بالاروغب له والدشط سطى السططئ الفطسطغظغئ 
تاى تعاشص سطغه، أي أن تراطإ سمض سطى ترضغج السثاء 
سطى إغران بثل ضغان غععد المشاخإ لفطسطغظ أرض 
اإلجراء والمسراج، وجارت السسعدغئ خطش تراطإ تآغث 
طا صال وتروج له... لعثا اصادئ طخطتئ أطرغضا تدثغط 
طعضعع اقتفاق الظعوي وضأظه لغج اتفاق إذقل إلغران 
بض اتفاق صعة إلغران سطماً بأن طا جاء شغه غخسإ سطى 

تراطإ وغغره أن غةث اتفاصاً أضبر إذققً طظه إلغران...
ضسثو  إغران  سطى  ترضج  أظعا  أطرغضا  سطى  لعتر  وصث 
تثبئ  سظثطا  شمبقً  غععد،  ضغان  بثل  المظطصئ  شغ 
الازاعرات افخغرة شغ إغران رضجت سطغعا ضثلك أطرغضا 
ورضئئ المعجئ سطماً بأن الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ عع 
جغاجئ أطرغضغئ طثروجئ بحضض طتضط، ورضعب أطرغضا 
لمعجئ الازاعرات اقتاةاجغئ شغ إغران لغج طصخعدًا 
طظه تشغغر الظزام بض فعثاف أخرى وضتظاعا شغ جعاب 
جآال شغ ٢٠١٨/٠١/١١م تغث جاء شغه: (... وإذن لماذا 
شثلك  ضالاعا؟  شغعا  ووجثت  المعجئ  أطرغضا  رضئئ 
شطسطغظ  سظ  افظزار  خرف  افول:  طعمغظ:  فطرغظ 
وتخرغح تراطإ سظ الصثس وإحشال المظطصئ بمعضعع 
إغران، شاخئح عغ السثو افول شغ المظطصئ، وطظ بط 
غخئح الارضغج سطى إغران وغثش أو غاقحى سظ ضغان 
غععد المشاخإ لفطسطغظ... والباظغ: إغةاد تئرغر لئصاء 
سمقء أطرغضا شغ المظطصئ تابسغظ فطرغضا بتةئ وصعشعا 
ضث إغران وتماغئ أطرغضا لعط طظ خطر إغران، شاخرغح 
تراطإ سظ الصثس وأظعا ساخمئ ضغان غععد أحث الظاس 
سثاوة لطثغظ آطظعا، ذلك الاخرغح... خفع سمقء أطرغضا 
سطى أدبارعط... شالصثس شغ صطعب المسطمغظ وسصعلعط، 
وبصاؤعط  تراطإ  تخرغح  سطى  السمقء  أولؤك  وجضعت 
ضئرى  شدغتئ  عع  وغعادُّوظعا  غعالعظعا  فطرغضا  سمقء 
لعط... شضاظئ تخرغتات تراطإ الماخاسثة ضث إغران 
الصحئ الاغ غاسطصعن بعا لائرغر بصائعط طعالغظ فطرغضا 
وذلك  الصثس...  تعل  تراطإ  تخرغح  رغط  لعا  سمقء 
بصعلعط إن تراطإ غصش شغ وجه إغران السثو الطثود! 

َّ يُْؤَفُكوَن﴾.). َ
ُ ك وعع سثر أصئح طظ ذظإ، ﴿َقاتَلَُهُم ابَّ

٤- إن اقتفاق الظعوي ضاظئ بغدئ الصئان شغه عغ أطرغضا، 
وصئطئ أوروبا بالخغاغئ افطرغضغئ لقتفاق واضافئ بأظعا 
جاضعن طعصسئ سطغه أي ذرشاً طظ أذراشه أي أظعا اضافئ 
أبظاء  أوروبا  وضع  وضتظا  وصث  باإلغاب!...  الشظغمئ  طظ 
طفاوضات اقتفاق الظعوي شغ جعاب جآال ٢٠١٥/٠٧/٢٢م 
بط صطظا بسث ذلك الاعضغح: (... وعضثا شطط غئص أطام 
افوروبغغظ، وصث أدرضعا أظعط ق غساطغسعن طظع اقتفاق 
الظعوي افطرغضغ اإلغراظغ، أو الاأبغر شغ الظفعذ افطرغضغ، 
لط غئص أطاطعط إق أن غاترضعا ظتع إغران لغتخطعا سطى 
المشاظط بضسإ اقجابمارات والمحارغع شغعا تغث إظعط 
أن  غمضظعط  خقلعا  وطظ  طالغئ،  ضائصئ  طظ  غساظعن 
غسمطعا داخض إغران سطى المثى الئسغث قجاسادة الظفعذ 
افطرغضغ...)،  الظفعذ  بةاظإ  عظاك  بسده  أو  افوروبغ 
وعضثا اجاشطئ أوروبا سصث اقتفاق واظفاتئ سطى إغران 
تةارغاً شاخاسث المغجان الاةاري بغظ أوروبا وإغران وصض 
وخقل  اقتفاق  صئض  أطرغضا  طع  الاةاري  الاساطض  ظسئغاً 
شرض السصعبات. شضان عثا عع السئإ البالث الثي جسض 
تراطإ غسةض بإلشاء اقتفاق ضدربئ طعجعئ إلى أوروبا 
وبثاخئ طظ الظاتغئ الاةارغئ... شصث أسطظ تراطإ غعم 
٧ أغار ٢٠١٨ شغ تشرغثة له سطى تعغار سظ تصثغط صراره 
بحأن اقتفاق الظعوي اإلغراظغ طظ غعم ١٢ أغار إلى ٨ أغار. 
وغقتر أن عثا الاصثغط جاء بسئإ الاترضات افوروبغئ 
الاغ جرت شغ طتاولئ لبظغه سظ اقظستاب طظ اقتفاق 
طعصع  سظ  الةثغث"  "السربغ  طعصع  ظصض  شصث  الظعوي. 
"إضسغعس" أن وزغر خارجغئ أطرغضا طاغك بعطئغع أبطس 
ظزراءه افوروبغغظ الفرظسغ والئرغطاظغ وافلماظغ غعم 
اظستاب  إسقن  تراطإ  الرئغج  سجم   ٢٠١٨/٥/٤ الةمسئ 
بقده طظ اقتفاق الظعوي، وأظه رشخ الافاعمات الاغ 
خغشئ طع طفاوضغظ أطرغضغغظ خقل افحعر الماضغئ 
شغما غاسطص باسثغض طتامض لقتفاق"، شأطرغضا لط تصئض 

افطعر سطى إغران برشع السصعبات وإرجاء السقصات السطظغئ 
طسعا تاى تسامر شغ لسإ الثور الثي طظ حأظه أن 
غسعض سطى أطرغضا سمطعا وغثفش سظعا افسئاء وغشطغ 
سطى أقسغئعا طع الثول والحسعب شغ المظطصئ. شاصعم 
إغران باظفغث السغاجئ افطرغضغئ شسق ضما عع تاخض شغ 
السراق وجعرغا والغمظ، ولضظ بثل أن غضعن الاظفغث طظ 
وراء جاار غتةإ الرؤغئ ضما ضان، شإظه غضعن طظ وراء 
جاار حفاف أو دون جاار!)، وبالفسض ضان ذلك ولسئئ 
إغران دورًا صثرًا إجراطغا لتساب أطرغضا شغ عثه الئقد 
شغ جعرغا والسراق والغمظ تغث ضان بارزًا وسطظغا تتئ 
حتظ  وتتئ  الضاذبئ  والمماظسئ  المصاوطئ  طسمغات 

ذائفغ بشغخ.
وعضثا شصث ضان طظ طخطتئ أطرغضا تغظعا سصث ذلك 
اقتفاق لُاسعض العضع اقصاخادي إلغران وُتمضظعا طظ 
تظفغث المثططات افطرغضغئ شغ المظطصئ بظحاط وعغ 
ططمؤظئ إلى رشع السصعبات سظعا، وبثاخئ وأن وضع 
جعرغا بالثات ضان غعحك أن غثرج طظ الظفعذ افطرغضغ 
لدسش ظزام الطاغغئ بحار شضان الثور المططعب عع 
إلى  ططمؤظئ  وعغ  سظه  الثشاع  شغ  إغران  تظحط  أن 
رشع السصعبات سظعا، شعضع بحار ضان شغ جظئ ٢٠١٥م 
أطرغضا  سصثت  شصث  ولثلك  غظثبر،  غضاد  عحاً  وضساً 
جعرغا  شغ  دورعا  لاظحغط  إغران  طع  الظعوي  اقتفاق 
شغ ٢٠١٥/٠٧/١٤م بط لط تضاش بثلك بض أدخطئ روجغا 
سسضرغاً بسث اجاماع أوباطا طع بعتغظ شغ ٢٠١٥/٠٩/٣٠م 
وإسطاء اإلذن لروجغا بالاثخض لطتغطعلئ دون جصعط 

ظزام بحار إلى أن غعجث السمغض افطرغضغ الئثغض.
وضع  أخئح  وصث  تالغا  تشغرت  أطرغضا  ظزرة  ولضظ   -٢
بحار شغ ضفئ راجتئ، شعثا أوجث لثى إدارة تراطإ ظزرة 
أخرى وخاخئ طا تصصاه أطرغضا طئاحرة أو غغر طئاحرة شغ 
السراق وجعرغا ضث أعض الئطثغظ الساسغظ لطاترغر، ولط 
تسث عظاك تاجئ إلسطاء إغران دورا رئغسا طئاحرا شائثلئ 
افوضاع تالغا، وصث بثأ ذلك شغ ظعاغئ سعث أوباطا بسثطا 
بثأ غسطغ الثور المئاحر لطظزاطغظ شغ ترضغا والسسعدغئ 
تغث ضان تآطرعما سطى البعرة السعرغئ أحث وأخطر طظ 
أجطتئ روجغا وإغران وتجبعا والظزام السعري الثي لط 
غفئ شغ سدث البعار، ولضظ الظزام الارضغ والسسعدي 
طّضظا طظ تتصغص اظاخارات لطظزام بأجالغإ ططاعغئ طا 
جسض دور إغران غاأخر سظ الثور الطئغسغ الثي ضان غثغر 
افوضاع وتثه طاصثطاً سطى ترضغا والسسعدغئ... وعضثا 
صررت أطرغضا جسض دور إغران تضمغطغاً ولغج شغ المصثطئ 
وتثه، وعثا واضح شغ اتفاصغات أجااظئ وطظ بط تمضظئ 
الاخسغث،  وصش  اجط  تتئ  السعرغئ  البعرة  وصش  طظ 
طظ  اقظستاب  التالغ  أطرغضا  إسقن  أجئاب  أتث  وعثا 
اقتفاق الظعوي طع إغران تغث اصادئ طخطتئ أطرغضا 
اقظستاب طظ اقتفاق تمعغثًا لحروط جثغثة تثفش 
طظ  ذلك  واصادى  المظطصئ،  شغ  اإلغراظغ  الثور  طظ 
تراطإ أن غدثط طظفسئ اقتفاق الظعوي إلغران لغزعر 
أظه غرغث اقظستاب فن عثا اقتفاق تسإ زسمه غساسث 
إغران سطى السقح الظعوي، وسطغه شصث اّدسى تراطإ غعم 
٢٠١٨/٥/٨ سظث إسقظه اقظستاب طظ اقتفاق الظعوي طع 
إغران شغ ضطمئ طاطفجة أن ("اجامرار اقتفاق جغآدي صرغئا 
إلى جئاق تسطح ظعوي شغ الحرق افوجط" وأن "إغران 
لط تفسض حغؤا أخطر طظ اطاقك أجطتئ ظعوغئ" وتابع 
"ضان غفارض أن غتمغ اقتفاق أطرغضا وتطفاءعا، لضظه 
طّضظ إغران طظ طعاخطئ تثخغإ الغعراظغعم" واجاثرك 
صائق: "إظه طساسث وصادر سطى الافاوض سطى اتفاق جثغث 
طسعا، سظثطا تضعن طساسثة" وصال "بسث اجاحاراتغ طع 
صادة المظطصئ والسالط اجاظاةئ أظه ق غمضظظا سئر عثا 
الظعوغئ.  الصظئطئ  سطى  التخعل  طظ  إغران  طظع  اقتفاق 
غفسض  ق  اقتفاق  الظعوي...  اقتفاق  طظ  اظستابغ  أسطظ 
أي حغء لمظع الظحاط اإلغراظغ المجسجع شغ المظطصئ. 
خقل دصائص جأصعم باعصغع طثضرة طظ أجض إسادة شرض 
وأضاف "تط  سطغعا.  ووصع  شصام  سطى إغران".  السصعبات 
الافاوض بحضض جغأ سطى اتفاق إغران الظعوي اقتفاق 
ططغء بالسغعب وغةإ أن ظفسض حغؤا تغاله وأن الحروط 
المعضعسئ لغسئ طصئعلئ وبثروجظا طظ اقتفاق جظئتث 
ضاربغ  اقتفاق  "عثا  وحاطض".  طساثام  دائط  تض  سظ 
الثوقرات".  طقغغظ  اإلرعابغ  اإلغراظغ  الظزام  أسطى 
جئعتظغك والةجغرة ٢٠١٨/٥/٨) وغزعر عظا بضض وضعح 
طئالشًا  ختغح  غغر  ضقطا  غصعل  أن  تصخث  تراطإ  أن 
شغه وغععل طظ صثرات إغران، وذلك لائرغر اقظستاب 
السئإ  سظ  غسرب  أن  دون  طسعا،  الظعوي  اقتفاق  طظ 
التصغصغ وعع أن طخطتئ أطرغضا تصادغ اآلن تتةغط 
الثور اإلغراظغ والاثفغش طظ دورعا شغ المظطصئ، ولضظ 
تئصى جاعجة لاظفغث طا غططإ طظعا أطرغضغاً... وعثا غاضرر 
شغ السغاجئ افطرغضغئ شعغ تشغر وتئثل طظ جغاجاعا 
شئسث  روجغا  طع  تثث  صث  عثا  شمبض  طخطتاعا،  وشص 
وتضطغفه  ٢٠١٥/٠٩/٣٠م  شغ  بعتغظ  طع  أوباطا  اجاماع 
بثخعل جعرغا لطمساسثة طع إغران شغ المعمئ وعغ 
التفاظ سطى دور بحار، واجاسثاد روجغا لعثا الثور، شصث 
أذظئ أطرغضا لروجغا بالثخعل... ولضظ لما تاولئ روجغا 
اجاشقل دورعا لازعر وضأظعا تاخرف ذاتغاً بسغثًا سظ 
أطرغضا اصادئ طخطتئ أطرغضا أن (تآدب) روجغا لاثرك 
تةمعا شضاظئ تطك الدربات السسضرغئ! ضما بغظا شغ 
جعاب جآال شغ ٢٠١٨/٠٤/١٤م (... إن الدربئ افطرغضغئ 
عغ تأدغإ لروجغا أضبر طظعا ضرب لفجطتئ الضغماوغئ 

تامئ: اظستاب تراطإ طظ اقتفاق الظعوي
اإلجراءات افطرغضغئ"، وعضثا أبثى افوروبغعن صطصعط 

سطى طخغر طضاجئعط اقصاخادغئ.
الظسئغ  العثوء  شغه  شعاضح  اإلغراظغ  المعصش  أطا  ب- 
إلى تث طا، وضثلك سثم الةظعح إلى أوروبا، شصث وخش 
الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ صرار تراطإ بأظه "ترب 
لاراطإ  ظسمح  "لظ  وصال  اصاخادي".  وضشط  ظفسغئ 
باقظاخار شغ الترب الظفسغئ والدشط اقصاخادي سطى 
باقتفاق  ططاجطئ  بقده  "بصاء  وصال  اإلغراظغ"  الحسإ 
الظعوي دون أطرغضا حرغطئ أن تاأضث إغران خقل أجابغع 
أظعا جاتخض سطى اطاغازات اقتفاق ضاططئ بدمان باصغ 
افذراف. جظظازر بدسئ أجابغع صئض تطئغص عثا الصرار 
جظاتاور طع أخثصائظا وتطفائظا وطع بصغئ افذراف شغ 
اقتفاق الظعوي الثغظ ظةري طسعط طئاتبات. افطر برطاه 
غاعصش سطى ضمان طخالتظا إذا تأطظئ جظعاخض السغر 
باقتفاق، أطا إن ضان اقتفاق طةرد ورصئ ق تدمظ طخالح 
الحسإ اإلغراظغ شسظثعا جغضعن أطاطظا ذرغص واضح" 
رئغج  وصال   (٢٠١٨/٥/٩ الرجمغ  اإلغراظغ  (الاطفجغعن 
طةطج الحعرى اإلغراظغ سطغ قرغةاظغ: "أوروبا اظخاسئ 
اظستاب  إلى  أدى  طا  افطرغضغئ  لطدشعذات  صئض  طظ 
السثغث طظ حرضاتعا طظ إغران بمعجإ سصعبات دولغئ 
جابصئ بغظ ساطغ ٢٠١٢ و٢٠١٥... ق غمضظظا وضع الضبغر 
طظ البصئ شغ تخرغتاتعط تعل التفاظ سطى اقتفاق، 
لضظ افطر غساتص اقخائار لسثة أجابغع تاى غضعن جطغا 
لطسالط أن إغران تاولئ بضض الطرق الاعخض لتض جغاجغ 
جطمغ". (دوغاحه شغطغ ٢٠١٨/٥/٩) شإغران غغر وابصئ شغ 
طعاصش افوروبغغظ وبئاتعط، وعغ خائفئ سطى طخالتعا، 

وإذا ذئصئ السصعبات شسعف غخغئعا الدرر.
المسارض  طعصفعا  باعتغث  تصط  شطط  روجغا  أطا  ج- 
لاراطإ طع المعاصش افوروبغئ، شأسطظئ طعصفعا طظفردا. 
شصث خرح وزغر خارجغاعا قشروف صائق: "تحسر روجغا 
بثغئئ أطض حثغثة إزاء صرار تراطإ... ق تعجث وق غمضظ 
أن تعجث طسعغات إللشاء اقتفاق الثي أظعر شاسطغاه 
الضاططئ... وأن طعجضع طساسثة لمعاخطئ الاساون طع 
جاعاخض  أظعا  ضما  الظعوي  باقتفاق  افخرى  افذراف 
وعغ   (٢٠١٨/٥/٩ (الةجغرة  إغران"  طع  سقصاتعا  تطعغر 
أي  افخرى  افذراف  طع  بالاساون  اجاتغاء  سطى  تاضطط 
افوروبغئ ولط تصط باقتخال بعط، تغث صرروا اقجاماع 
والافاوض طع إغران دوظعا. شأخئح المعصش الروجغ شغ 
تالئ ترجئ شق عغ تساطغع أن تسغر طع أطرغضا شغ 
وجغاجاعا  طخالتعا  غثالش  ذلك  فن  المعضعع  عثا 
افوروبغغظ  طع  تسغر  تساطغع أن  وق عغ  تةاه إغران 
الثغظ غسمطعن سطى تعتغر السقصات طع روجغا تاى ق 

تساثثطعا أطرغضا ضثعط لسجلعط.
الثاص  طئسعبعا  صال  شصث  الخغظ  طعصش  وأطا  د- 
سطى  "غاسغظ  إظه  حظس  حغاو  جعظس  افوجط  لطحرق 
طع  الظعوي  اقتفاق  شغ  المحارضئ  افذراف  جمغع 
إغران اقلاجام به واجاثثام التعار والمفاوضات لتض 
الثقف وإن بقده طساسثة لاسجغج الاساون بغظ جمغع 
الثول المعصسئ سطى اقتفاق" (حغظثعا ٢٠١٨/٥/٩) شعثا 
تخرغح سام طائع، لط تظتج به الخغظ لطثول افوروبغئ 
بغظ  جعَّت  بض  اقتفاق  طظ  لقظستاب  المسارضئ 
المعاصش افطرغضغئ وافوروبغئ بعثا الاخرغح، شالخغظ 
أطرغضا،  تةاه  الثولغئ  طعاصفعا  لدسش  سطغعا  غسعل  ق 

وعغ تفضر شتسإ شغ سقصاتعا الاةارغئ طسعا.
والثقخئ: إن تراطإ لط غسطظ اظستابه طظ اقتفاق 
إغران  ولمخطتئ  إلغران  ظخر  الظعوي  اقتفاق  فن 
عغ  ضما  اقتفاق  تصغصئ  إن  بض  إغران  حأن  وإلسقء 
شغ  لعا  طثج  وتظازل  إلغران  إذقل  أوباطا  زطظ  شغ 
طحروسعا الظعوي، ولضظ تراطإ أسطظ اقظستاب طظ 
ذلك  تصادغ  أخئتئ  أطرغضا  طخطتئ  فن  اقتفاق 

لطسعاطض البقبئ المثضعرة أسقه:
أ- شالتاجئ لطثور اإلغراظغ وبثاخئ جظئ ٢٠١٥م لط تسث 

صائمئ اآلن ضما ضاظئ شغ جظئ ٢٠١٥م...
أطام  وبثاخئ  إلغران  افطرغضغ  السثاء  تدثغط  ب- 
السسعدغئ وأطبالعا لغتض عثا السثاء طع إغران طضان تالئ 

السثاء طع ضغان غععد...
ج- تأدغإ فوروبا وبثاخئ طظ الظاتغئ الاةارغئ تغث 
اجاشطئ اقتفاق باقظفااح الاةاري سطى إغران وتثفغش 

سقصاتعا الاةارغئ شغ أطرغضا...
إن أطرغضا والشرب حأظعط حأن أجقشعط طظ الضفار 
بض  سصثًا،  غتفزعن  وق  سعثًا  غرسعن  ق  والمحرضغظ 
ق  وعط  طرة  ضض  شغ  والمعابغص  السععد  غظصدعن 
الاغ  وأتضاطه  اإلجقم  صغط  طظ  عط  شأغظ  غاصعن، 
ِيَن  َّ فَُّها ا

َ
تعجإ العشاء بالسصث والسعث، صال تسالى: ﴿يَا ك

طا أتعج الئحرغئ الغعم بسث  ْوفُوا بِالُْعُقودِ﴾. تصاً 
َ
آَمُنوا أ

السئاد  وظطمعا  الفساد  افرض  شغ  الضاشرون  أضبر  أن 
وأعطضعا الترث والظسض، طا أتعجعا إلى دولئ اإلجقم 
بالسصعد  تفغ  الاغ  الراحثة  اإلجقطغئ"  "الثقشئ 
وافطظ  السثل  الظاس  بغظ  وتظحر  السععد  وتتفر 
وافطان... شعططَّ أغعا المسطمعن إلى إصاطاعا، شفغعا 
سظثطا    اهللا  رجعل  وخثق  والمةث،  والسآدد  السج 
وخش الثطغفئ بأظه وصاغئ لفطئ طظ ضض جعء وضسش 
ِِه»،  ََّقى  ْ َوَراِئِه َوُ َُقاَتُل ِم َماُم ُجٌَّة  ا اإلِْ َ «ِإنَّ وععان: 

 أخرجه طسطط سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه
شغ السابع والسحرغظ طظ حعر حسئان ١٤٣٩عـ

٢٠١٨/٠٥/١٣م
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لسئاده،  الئحرغئ  الصثرة  أو  المادغئ  الصعى  سظ  الظزر 
 ، طتمث  أطئ  وأن  جعع،  أم  حئع  شغ  أضاظعا  جعاء 
بعا  تمر  الاغ  الدائصات  عثه  طظ  جاثرج  طتالئ  ق 
تضام  اظضحش  شصث  ضبغرة،  والئحرغات  سجغجة،  صعغئ 
وحعاعث  افظعف،  أزضمئ  سمالاعط  وأخئار  المسطمغظ 
واضتئ  السئاد،  حآون  رساغئ  شغ  وشحطعط  سةجعط 
لطسغان، لسثم تضمعط بما أظجل اهللا، التضام الدالعن 
والسقم  الخقة  سطغه  الظئغ  تثر  الثغظ  المدطعن؛ 
طظعط، ضما روى اإلطام أتمث شغ المسظث، سظ َبْعَباَن 
اًء  َ ُت َق ْ َ ُد ِإنِّي ِإَذا َق َّ َ صال: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ  «َا ُم
ٍة  َ َ ِ  ْ َُه ُأْهِل َال  َأْن   َ ِ ِألُمَّ  َ ُ َْ َأْع ــي  َوِإنِّ ُيــَردُّ  َال  َفِإنَُّه 
ُح  َِ ْ َ ْ ِه ِ ْ ِسَ َأْنُف ا ِم ْ َعُدوًّ ِه َِعامٍَّة َوَال ُأَسلَِّط َعَلْ
 ْ َاِرَها َأْو َقاَل َم َ َأْق ْ َبْ ْ َم ِه َع َعَلْ َ ْ اْجَ ْ َوَل َُه َ َأَخاُف َبْ ا  َ َوِإنَّ ا  ً َْع ِي  ْ َ  ْ ُه ُ ْع َ َن  ُ َ َحَّى  َاِرَها  َِأْق
». رواه ضثلك الطئراظغ شغ  لِّ ِ ُ ََّة اْل ِي اْألَِئ َعَلى ُأمَّ
طاجه،  وابظ  داود،  أبغ  جظظ  وشغ  افوجط،  المسةط 
والسظظ الضئرى لطئغعصغ، وختغح ابظ تئان، وغغرعط. 
وتمغغجعا لخفعف  افطئ  واجاغصاظ  ارتفاع العسغ  طع 
التص وأعطه طظ الئاذض وحغساه وعثا بق حك طآحر 
سطى صرب ظخر اهللا، وظسأل اهللا أن غضعن رطدان عثا 
السام إضاشئ أخرى لسطسطئ اقظاخارات السزغمئ الاغ 

تصصاعا أطئ اإلجقم طظث شةر اإلجقم افول.
أي  طظ  خالغئ  الغعم  الساتئ  أن  الئحرغات  وطظ 
طسالةات لطمحاضض اإلظساظغئ، جعى أتضام اإلجقم، 
لطثقص  وغاططع  اإلجقم،  لسثل  غاعق  ضطه  والسالط 
سطى  أشسثت  الاغ  الرأجمالغئ  افظزمئ  ظطط  طظ 
حسعب  ضض  الحصاء  شسط  وأخقصعط؛  تغاتعط  الظاس 
ضالثبغح؛  تفرشر  الرأجمالغئ  الثول  شأخئتئ  السالط، 
وسئر  طئاحرة،  تمطاه،  وتتارب  اإلجــقم،  لاحعه 
أطظعط،  وأجعجة  الزالمغظ  التضام  طظ  سمقئعط؛ 
دولاه  وإصاطئ  وأتضاطه،  اإلجقم  سظ  الظاس  لخث 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
بق حك إن طضرعط شغ بعار، شالثقشئ تضط اهللا، ووسثه، 
تسظغ  شإصاطاعا  والسقم،  الخقة  سطغه  رجعله  وبحرى 
إصاطئ ضض حرغسئ اهللا تسالى، وتسظغ إسجاز المسطمغظ شغ 
افرض، وتسظغ صعر الضفر وجظثه شغ ضض طضان؛ إذن 

الثقشئ تسظغ الصدغئ المخغرغئ لطمسطمغظ شغ افرض.
واهللا ق غثطش وسثه، الصعي السجغج الثي أظةج وسثه لطظئغ 
طضئ  دخعل  شغ  الضرام  وختئه  والسقم  الخقة  سطغه 
اللَّـُه  َصَدَق  ﴿لََّقْد  تسالى:  اهللا  صال  طظاخرغظ،  شاتتغظ 
رَ ُسولَُه الرُّ ْؤيَا بِالَْحِقّ لََتْدُخلُّنَ الَْمْسِجَد الَْحرَ اَم إِن َشاَء اللَّـُه 
ِر يَن َال تََخافُوَن � َفَعلَِم َما  آِمنِيَن ُمَحلِِّقيَن رُ ُءوَسُكْم َوُمَقِصّ

لَِك َفْتًحا َقِر يًبا﴾ [الفاح: ٢٧]
ٰ
لَْم َيْعلَُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذ

وعع اهللا الثي وسث المسطمغظ شغ ضض زطان وطضان، أظه 
جغساثطفعط شغ افرض، وأظه جغظخر طظ ظخره، شسطى 
أتضام  شاسغ  الطاسئ،  صمئ  إلى  ترتفع  أن  اإلجقم  أطئ 
دغظعا، وتاصغث بما أطرعا اهللا به، دون أن غخرشعا أسثاء 
افجقم وسمقؤعط؛ طظ التضام واإلسقطغغظ والمفضرغظ 
الثغظ جططعا اإلسقم أداة إللعاء المسطمغظ ولادغغع 

أوصات الطاسئ والصربات شغ عثا الحعر الضرغط.
إن صدغاظا المخغرغئ عغ تسئغث أظفسظا هللا تسالى، ولظ 
تاتصص السئعدغئ المططصئ هللا تسالى شغ حاى حآون 
افطئ،  شاعتث  اإلجقم،  تطئص  دولئ  بإصاطئ  إق  التغاة، 
برواتعا  طظ  وتسافغث  المساسمرغظ،  تئال  وتصطع 
وخغراتعا الاغ أخئتئ ظعئاً لطضاشرغظ، لغسعد لقجقم 
طةثه وسجه، لثا وجإ سطى أطئ اإلجقم أن تسمض طع 
أبظائعا وتضمض حرط الثغرغئ شغعا بإصاطئ عثه الثولئ 
الاغ بحر بعا الظئغ سطغه الخقة والسقم، لغظةج العسث 
وتاتصص الئحرى، روى طسطط َسْظ َبْعَباَن َصاَل: َصاَل َرُجعُل 
اِرَقَها َوَمَغاِرََها  َ اهللاَِّ : «ِإنَّ اللََّه َزَو ِلي اْألَْرَض َفَرَأْيُت َم

 «...َها َ ِلي ِمْ َُها َما ُزِو ُلُغ ُمْل ْ ِي َسَ َوِإنَّ ُأمَّ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

الحسإ الفطسطغظغ شغ دولئ طساصطئ، وتص القجؤغظ 
الثول  بغظ  والسقم  الاسعغخ)،  (أو  السعدة  شغ 
الاالغئ  الثورة  سصثت  بط  غععد...)  وضغان  السربغئ 
أعط  طظ  وضان   ،١٩٨٥ سمان  شغ  العذظغ  لطمةطج 
صراراتعا: (صئعل طئثأ افرض طصابض السقم، وطعاشصئ 
المظزمئ سطى سصث (طآتمر دولغ لطسقم)، تتدره ضض 
افذراف بما شغعا ضغان غععد، (وظئث اإلرعاب) طظ صئض 
تحغر  ضاظئ  اإلرعاب)  (ظئث  وسئارة  الاترغر...)  طظزمئ 
إلى السمض السسضري ضث الغععد... واظسصث بسث ذلك 
والثي  ١٩٩١؛  جظئ  العذظغ  لطمةطج  الةجائر  طآتمر 
جئص طآتمر طثرغث لطسقم؛ تغث ضان أعط صراراته: 
الصرارغظ  (أجاس  سطى  طثرغث  طآتمر  اظسصاد  (ضرورة 
٢٤٢ و٣٣٨ تتئ حسار افرض طصابض السقم..) وجاءت 
بسث ذلك الثورة التادغئ والسحرغظ لطمةطج العذظغ 
جظئ ١٩٩٦ شغ طثغظئ غجة الاغ ألشغئ شغعا أغطإ بظعد 
المغباق العذظغ، وأضث سطى اتارام طساعثات السقم 
طع ضغان غععد؛ تغث جاء شغ صراراته: (الاجام طظزمئ 
واقتفاق   (١ (أوجطع  المئادئ  إسقن  قتفاق  الاترغر 
المائادلئ  اقساراف  ورجائض  الصاعرة،  شغ  المعصع 
المعصسئ شغ ٩، ١٠ أغطعل ١٩٩٣، واقتفاصغئ (اإلجرائغطغئ) 
وصطاع  الشربغئ  الدفئ  تعل  المرتطغئ  الفطسطغظغئ 
الثي   ١٩٩٥ واحظطظ  شغ  المعصسئ   (٢ (أوجطع  غجة 
واشص سطى اتفاصغئ أوجطع وجمغع ططتصاتعا؛ إذ غساظث 
طثرغث  طآتمر  أجاجعا  سطى  اظسصث  الاغ  المئادئ  إلى 
صرارات  طظ  وضان  واحظطظ...  وطفاوضات  لطسقم 
المعاد  بإلشاء  العذظغ  المغباق  تسثغض  الصمئ  عثه 
طظزمئ  بغظ  المائادلئ  الرجائض  طع  تاسارض  الاغ 
 ١٠  ،٩ غعطغ  (إجرائغض)  وتضعطئ  الفطسطغظغئ  الاترغر 
أغطعل ١٩٩٣م... (وغضطش المةطج العذظغ الفطسطغظغ 
الطةظئ الصاظعظغئ؛ بإسادة خغاغئ المغباق العذظغ وغاط 
سرضعا سطى المةطج المرضجي شغ أول اجاماع له...).

طظزمئ  طع  اقتفاصات  تث  سظث  غصش  لط  افطر  إن 
الاترغر، وإصاطئ جقم طع غععد شغ أوجطع جظئ ١٩٩٣، 
السربغئ؛  افظزمئ  طظ  ضبغر  إلى  ذلك  تسّثى  وإظما 
 - غععد  ضغان  طع  واتفاصات  جقم  سقصات  شأصاطئ 
جغاجغ  وطظعا  سسضري  طظعا  -؛  وبسثه  أوجطع  صئض 
وطظعا تةاري... وغغر ذلك. وضان أبرز تطك اقتفاصات 
طا صام به الظزام المخري طظ تعصغع طساعثة جقم 
طع ضغان غععد جظئ ١٩٧٩ (ضاطإ دغفغث).. وتئع ذلك 
السفارة  وشاح  وافطظغئ،  الاةارغئ  والسقصات  الاطئغع 
طساعثة  باعصغع  افردظغ  الظزام  وصام  الصاعرة..  شغ 
(وادي سربئ)؛ بسث أوجطع طئاحرة جظئ ١٩٩٤، واتاعت 
والامبغض  السقصات  وإصاطئ  بالاطئغع  تاسطص  بظعدا 
طعرغااظغا  وشاتئ  ذلك..  وغغر  والاةاري..  السغاجغ 
تئع  بط   ١٩٩٩ جظئ  ظعاضحعط  شغ  غععدغئ  جفارة 
وزارة  أسطظئ  تغث   (٢٠٠٩  -٢٠٠٨) جظئ  اإلطارات  ذلك 
دبطعطاجغئ  طمبطغئ  اشاااح  غععد  ضغان  شغ  الثارجغئ 
لثى وضالئ افطط الماتثة لططاصئ الماةثدة (إغرغظا)؛ 
الاغ تاثث طظ أبع ظئغ طصرا لعا... وصاطئ صطر أغدا 
جظئ ١٩٩٦ باعصغع اتفاصغئ بغع الشاز بط إظحاء بعرخئ 
الاةاري  المضاإ  واشاااح  أبغإ،  تض  شغ  الصطرغئ  الشاز 
ضغان  شاح   ،١٩٩٦ جظئ  وشغ  الثوتئ...  شغ  الغععدي 
غععد طضائا لطامبغض الاةاري شغ جططظئ سمان لاطعغر 
السقصات اقصاخادغئ والسمطغئ والاةارغئ... وشاح ضغان 

ترضغا  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
شغ  رئغسغئ  طثن   ١٠ شغ  وأظخاره 
طعجه  ظثاء  لصراءة  وصفات  ترضغا  أرجاء 
لطمسطمغظ أن غثودوا سظ طصثجاتعط 
الضرغط،  الصرآن  طصثطاعا  وشغ 
المصثس  وبغئ  المظعرة،  والمثغظئ 
خارخ  بحضض  طساعثشئ  أخئتئ  الاغ 
وذلك  المساسمرغظ؛  الضفار  صئض  طظ 
١٤٣٩عـ،  حسئان   ٢٥ الةمسئ  غعم 
٢٠١٨/٠٥/١١م سصإ خقة  المعاشص 
عغ  رئغسغئ  طثن  بماظغ  شغ  الةمسئ 
(أظصرة، وآن، تطعان، طرجغظ، عطاي/

آغثن)،  سظااب،  غازي  طرش،  أظطاضغا، 
وغعم افتث ٢٧ حسئان ١٤٣٩عـ، المعاشص ٢٠١٨/٠٥/١٣م شغ طثغظاغ (إجقطئعل وحاظطغ أورشا).

رطدان: بحرغات الظخر والفاح املئني

نزَِل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى 
ُ
صال تسالى: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أ

ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  وَالُْفْرَقاِن  الُْهَدى  ّمَِن  َوَبيَِّناٍت  لِّلّنَاِس 
ةٌ ّمِْن  ْو َعلَى َسَفٍر َفِعّدَ

َ
ْهَر َفلَْيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا أ الّشَ

الُْعْسَر  بُِكُم  يُرِيُد  َوالَ  الْيُْسَر  بُِكُم   ُ اّبَ يُرِيُد  َخَر 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
ك

َ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم  ةَ َولُِتَكّبُِرواْ اّبَ َولُِتْكِملُواْ الِْعّدَ
تَْشُكُروَن﴾ [الئصرة: ١٨٥]

ظجل  الطغالغ،  خغر  عغ  لغطئ  شغه  الحععر،  خغر  رطدان 
شغعا الصرآن؛ وعع خغر الضاإ، سطى المخطفى؛ وعع خغر 
الرجض، شغ صرٍن عع خغر الصرون، سطى أطٍئ عغ خغر افطط، 

إظعا أطئ الظئغ طتمث سطغه الخقة والسقم.
ضض عثه الثغرات طاتصصئ بق حرط؛ إق خغرغئ افطئ؛ 
شإظعا طربعذئ بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، 
رطدان  ضان  لثلك  الظاس،  لضاشئ  اإلجقم  وتمض 
واجاتصاصعا  بثغرغاعا  افطئ  لاثضغر  طظاجئًا  حعرًا 

صغادة افطط باطاغاز.
اهللا،  طظ  الصرب  حعر  إظه  الخغام،  حعر  رطدان 
وافوبئ إلغه، حعر تشسض شغه أدران الظفعس، وتثخض 
شغه الظفعس إلى خغاظئ روتغئ وطسظعغئ، تسامث بعا 
الاغ  المادغئ،  التغاة  سظ  بعا  ترتفع  إغماظغئ  ذاصئ 
خعَّر  تاى  وططثاته،  لحععاته  سئثا  اإلظسان  جسطئ 
أضئر  سطى  التخعل  أظعا  السسادة  الشربغعن  الضفار 
أن  لغآضث  رطدان  وغأتغ  الةسثغئ،  الماع  طظ  صثر 
رضعان  ظعال  عغ  إظما  المسطط؛  سظث  السسادة  طسظى 
الةعع  إلى  ذلك  أدى  ولع  افتث،  العاتث  تسالى  اهللا 

والسطح واقطاظاع سظ ضض الحععات.
افطئ  تطمؤظ  الاغ  الئحرغات  حعر  عع  رطدان  إن 
عثا  شغ  افوائض  المسطمعن  رجمعا  وطسالط  بحعاعث 
الحعر المئارك شصث ضاظئ شغه الفاعتات واقظاخارات 
الضئرى، الاغ تآضث أن رطدان لط غضظ شصط اطاظاساً سظ 
افضض والحرب، وق طئررا لطاضاجض والثمعل، وق الاظاشج 
سطى خظاسئ طا لث وذاب طظ أظعاع الطسام والحراب؛ 
سطى  المسطط  شغعا  غاثرب  سمطغات  غرشئ  رطدان  إظما 
الصعة والبئات وسطى الطاسئ والصربات، وطتطئ غاعصش 
صطع،  التغاة  طساشات  طظ  ضط  لغسرف  المسطط  سظثعا 

وعض عغ شغ ذاسئ اهللا، أم شغ طسخغاه؟
شسمثوا  رطدان  تصغصئ  ــض  افوائ المسطمعن  أدرك 
شأسثوا  اجافادة،  أصخى  أوصاته  طظ  اقجافادة  سطى 
شاتثوا  والطاسات؛  الثغرات  شغ  وتسابصعا  أظفسعط 
الخساب طاعضطغظ سطى اهللا ششجوا شغ جئغض اهللا، ودضعا 
ذرغصه  اإلجقم  ظعر  لغحص  التعاجج،  وأزالعا  التخعن، 
رطدان  أول  أن  ذلك  غآضث  وطما  السالط،  ضض  شغسط 
خاطه المسطمعن شغ السظئ الباظغئ لطعةرة، أضرطعط 
اهللا بالظخر المآزر شغ طسرضئ بثر الضئرى الاغ ُضسرت 
شغعا حعضئ طحرضغ طضئ، بط ضان شاح طضئ شغ ٢٠ 
لطضفر  الصاضغئ  الدربئ  ضان  الثي  ٨عـ،  جظئ  رطدان 
رطدان  شغ  السزغمئ  افتــثاث  وتعاخطئ  وجظعده، 
شغ  الفرس  سطى  جاتصاً  اظاخارا  المسطمعن  لغسةض 
طسرضئ الئعغإ شغ ١٢ رطدان جظئ ١٣عـ، وشغ رطدان 
أغداً شاتئ افظثلج جظئ ٩٢عـ، وشغه شاتئ سمعرغئ 
بصغادة المساخط شغ ١٧ رطدان جظئ ٢٢٣عـ، وضاظئ 
المسطمعن  َعَجَم  الاغ  المفخطغئ  جالعت  سغظ  طسرضئ 
شغعا الاااَر بأروع اظاخار سرشه الاارغت شغ ٢٥ رطدان 

جظئ ٦٥٨عــ. وعثا سطى جئغض المبال ق التخر...
ق بث طظ تثضغر المسطمغظ بعثه افتثاث السزغمئ 
لاصعى العمط، وتحاث السجائط، شغعئعا لظخرة دغظعط 
وق  بالخساب،  سابؤغظ  غغر  ربعط،  حرع  وتطئغص 
احاثت  طعما  فظه  تساب،  أي  لطدائصات  غتسئعن 
شإن  السئض،  وضاصئ  الثطعب،  وادلعمئ  الضربات، 
لتضمئ  إق  الظخر،  غآخر  وق  وغرى،  غسمع  صرغإ  اهللا 
غسطمعا عع، لثا وجإ سطى المسطمغظ البصئ شغ ربعط 

جئتاظه، واقجاةابئ فطره وظعغه.
لظآضث  بحرغات،  طظ  شغه  وبما  برطدان،  افطئ  ظثضر 
فطئ الثغر أن اهللا غظخر أولغاءه وغزعر دغظه، بشخ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع أبع أغمظ*ـ 

حزب التحرير/ والية تركيا
مقدساتهم!" لحماية  للمسلمين  "نداء  فعاليات 

تامئ ضطمئ السثد: الظضئئ شغ ذضراعا السئسغظ... طآاطراٌت طاةثدة!!

الرباط  المشربغئ  الساخمئ  شغ  ارتئاط  طضاإ  غععد 
شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٩٤، وشاح المشرب طضائه 
بسئإ  أغطص  أحعر  بأربسئ  ذلك  بسث  غععد  ضغان  شغ 
طضاًئا  غععد  ضغان  شاح   ،١٩٩٦ جظئ  وشغ  اقظافاضئ.. 
بثطعة  تعظج  وردت  تعظج،  شغ  المخالح  لرساغئ 
 ،١٩٩٦ أغار/طاغع  شغ  أجابغع  بسائ  ذلك  بسث  طمابطئ 
لضظعا صاطئ بإغقصه بسئإ اقظافاضئ الفطسطغظغئ... 
غععد  ضغان  طع  ضاططئ  سقصات  تصغط  شإظعا  ترضغا  أطا 
والثبطعطاجغئ،  والسسضرغئ  افطظغئ  السقصات  تحمض 

والاةارغئ وغغر ذلك طظ سقصات...
إن شخعل المآاطرة سطى شطسطغظ وأعطعا لط تصش سظث 
عثا وذاك؛ شما زالئ أذماع غععد عغ شغ اقجاغقء 
طظ  المائصغ  وتعةغر  شطسطغظ،  أرض  ضض  سطى 
المعةرغظ.  أبظائعا  طظ  أتث  سعدة  ورشخ  جضاظعا، 
وإن السالط الشربغ لغسمض بظفج الطرغصئ الاغ أضاع 
طا  سئر  المسطمغظ  تضام  طظ  باآطر  شطسطغظ؛  شغعا 
غسمى (بخفصئ الصرن)؛ الاغ تعثف إلى إصاطئ دولئ 
سطى  جاتطغ  حرغط  شغ  السقح  طظجوسئ  شطسطغظغئ 
شطسطغظ  بثخعص  التطعل  وجسض  جغظاء،  أرض 
لمآاطرة  طصثطئ  ذلك  لغضعن  طرتطغئ،  طآصائ  تطعقً 
حغؤًا  السمض  عغ  المآاطرة  وعثه  طساصئًق؛  جثغثة 
وتعةغر  شطسطغظ،  فعض  وذظًا  جغظاء  لةسض  شحغؤًا 
طع  تاعاشص  تثرغةغئ؛  بطرغصئ  طظعا  جضاظعا  باصغ 
الجتش  وطع  السالط،  أظتاء  طظ  الغععدغئ  العةرات 

اقجاغطاظغ سطى برى شطسطغظ...
بثخعص  غفسطه  زال  وطا  الضاشر  الشرب  شسطه  طا  عثا 
طسرى رجعل اهللا ... وعثه أسمال تضام المسطمغظ 
السمقء وطآاطراتعط بثخعص صدغئ افصخى، وأضظاف 
سطى  الخاطثغظ  المرابطغظ  والمسطمغظ  افصخى 
أرضعط ودغارعط... شعض جغظةح الشرب طساصئق شغ 

تفرغس عثه افرض طظ جضاظعا، وتمطغضعا لغععد؟
ولقجابئ سظ عثا السآال ظصعل: لصث تاشر المسطمعن 
الفاروق  شاتعا  أن  بسث  الاارغت؛  سئر  شطسطغظ  سطى 
أضبر  المشاخإ  طظ  وخّطخععا  سظه..  اهللا  رضغ  سمر 
طظ طرة سئر الاارغت شغ سعث الخطغئغغظ، وشغ سعث 
المشعل، بط شغ سعث الخطغئغغظ طرة أخرى.. وشغ آخر 
تفظئ  تاول  أوصاتعا  أضسش  شغ  وعغ  الثقشئ،  سعث 
طظ الغععد بجساطئ زسغط الترضئ الخعغعظغئ عرتسض 
بافطعال  السبماظغئ  الثولئ  تضام  إغراء  وتضرارا  طرارًا 
شغ  وخاخئ  الثولئ؛  دغعن  ضاطض  وتسثغث  الطائطئ، 
سطى  لطتخعل  الباظغ  التمغث  سئث  السططان  سعث 
ضطعا  طتاوقتعط  لضظ  شغعا..  لطغععد  صعطغ  وذظ 
باءت بالفحض الثرغع شطط غظالعا طظ أرض شطسطغظ 
شغ  غععد  ضغان  صغام  طظ  الضفار  جسض  لصث  حغؤا.. 
اقجاسمارغئ  لمحارغسعط  خثطئ  شطسطغظ،  أرض 
طحارغسعط  رأس  سطى  وضان  المسطمغظ  لئقد 
الاغ  الثقشئ  سعدة  دون  التغطعلئ  اقجاسمارغئ 
والصقصض  بالتروب  طظحشطئ  افطئ  وإبصاء  عثطععا، 
لخرشعط  الحرغر  الضغان  عثا  صئض  طظ  والاعثغثات 
ولضظعط  الثقشئ.  إصاطئ  وعع  الرئغسغ؛  العثف  سظ 
شظسأله  الماضرغظ.  خغر  واهللا  اهللا  وغمضر  غمضرون 
تسالى أن غسةض بسعدة الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
وأضظاف  افصخى  باترغر  غضرطظا  وأن  الظئعة..  طظعاج 

  افصخى.. وشاح روطا بحرى رجعل اهللا

لظ تظةتعا يف تآطرضط لاشطغئ حمج التصغصئ

صاطئ إدارة طعصع الفغسئعك، غعم البقباء ٢٠١٨/٥/٨، 
لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  تساب  بتثف 
افربساء  غعم  تثشئ  ضما  الخفتئ،  وأغطصئ  الاترغر 
تجب  غخثرعا  الاغ  الراغئ  جرغثة  تساب   ٢٠١٨/٥/٩
لتجب  المآجج  افطغر  تساب  وتثشئ  الاترغر، 
الاترغر الحغت تصغ الثغظ الظئعاظغ رتمه اهللا. وطظ 
جعئ أخرى جمثت إدارة غعغض بطج تساب المضاإ 
 ٢٠ تسابات  تثشئ  ضما  أجئعسغظ،  لمثة  المرضجي 

طحرشا (آدطظ) تماطا.
حعر  شغ  الغعتغعب  طعصع  إدارة  صاطئ  أن  وجئص 
المرضجي  اإلسقطغ  لطمضاإ  صظاتغظ  بتثف   ٢٠١٧ آب 
لتجب الاترغر: صظاة إسقطغات تجب الاترغر - الئثغطئ 
تثف   ٢٠١٨ تمعز  حعر  وشغ  الثقشئ،  طعصع  وصظاة 
تصعم  وبسثه  ذلك  صئض  وطا  أخرى.  صظعات  أربع  لظا 
تجب  طظ  لظاحطغظ  تسابات  بتثف  المعاصع  عثه 
الاترغر شغ طتاوقت طاضررة تضحش سظ طثى تصث 
الثؤوب  وجسغعا  الثسعة،  تمطئ  سطى  المعاصع  عثه 
لطمج خعت التص وتشطغئ حمج التصغصئ، برغط 

غغاب أي طئرر أو تةئ!
رأس  أطرغضا  طظ  تظططص  المعاصع  عثه  ضاظئ  ولؤظ 
حسار  (خاتئئ  الةجغرة  صظاة  شإن  الضفر،  طسسضر 
اإلسقطغ  الاساغط  عثا  تضمض  اآلخر)  والرأي  الرأي 
بسثم  شصط  لغج  وشسالغاته،  التجب  أظحطئ  سطى 
ظصطعا لفسالغات طآتمر  وصائسعا، طظ طبض سثم  ظصض 

الثقشئ الثي سصث شغ تعظج الساخمئ غعم السئئ 
الصادطئ"،  الصعة  "الثقشئ  بسظعان  ٢٠١٨/٠٤/٢٨م 
وطآتمرات الثقشئ شغ أظصرة وإجطظئعل وضعاقلمئعر 
وجاضرتا ولئظان وغغرعا، بض وباسمث تترغش المساظغ 
تغظ غطئ ظحاط التجب التاحث شغ رام اهللا (اظزر 
ظخرة  أصاطه  الثي  السثد)  عثا  طظ  افولى  الخفتئ 
وجغعحعا  لطصثس تتئ حسار "الصثس تظادي افطئ 
لاترغرعا وإظصاذعا طظ خفصات الماآطرغظ". شأخرت 
السفارة  "بظصض  ظثدوا  المتاحثغظ  أن  سطى  الةجغرة 
افطرغضغئ إلى الصثس"! عضثا جعارًا ظعارًا ق تساتغ 
وجه  شغ  وتسمغاعا،  التصغصئ  ذمج  سظ  الةجغرة 
المسطمغظ  جغعش  ذالئئ  الاغ  الخاخئئ  العااشات 
خفصات  (ق  ظادت  والاغ  شطسطغظ،  لاترغر  بالاترك 
التجب  أن  طع  ودبابات)،  جغعش  بثظا  خغاظات..  وق 
دون  وتفخغق  جمطئ  غععد  ضغان  جربعطئ  غرشخ 

تفرغص بغظ تغفا وغاشا وق بغظ أراضغ الـ٤٨ والـ٦٧.
وطع عثا ضطه شإن عثه الترضات الغائسئ تضحش سظ 
الزالمغظ  طداجع  تصخ  أخئتئ  التجب  دسعة  أن 
المفارغظ، وتجغثظا بصئ وغصغظا أن اهللا جئتاظه ظاخر 
ن 

َ
أ ﴿يُِريُدوَن  والمظاشصغظ،  الضاشرغظ  أظش  رغط  دغظه 

ن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو 
َ
ُ إِالَّ أ ىَب ابَّ

ْ
ْفَواِهِهْم َويَأ

َ
ِ بِأ ُفْطِفُئوا نُوَر ابَّ

َوِديِن  بِالُْهَدٰى   ُ َ َرُسو ْرَسَل 
َ
أ ِي  َّ ا ُهَو    الْاَكفُِروَن  َكرَِه 

 ﴾يِن لُكِِّه َولَْو َكرَِه الُْمرْشُِكوَن ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  احلْ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سبمان بثاش*ـ 

raya_no_182.indd   4raya_no_182.indd   4 14.05.2018   12:59:4014.05.2018   12:59:40


