
الاترضات الحسئغئ 
يف السراق ولئظان وإغران

تتئ سظعان: "بعرة تعظج طظططص لظخرة غجة وتترغر 
شطسطغظ" ظزط حئاب تجب الاترغر وطظاخروعط شغ 
وقغئ تعظج، غعطغ الةمسئ والسئئ ٢٩ و٣٠ تحرغظ 
التماطات،  بمثغظئ  وصفئ  ٢٠١٩م  الباظغ/ظعشمئر 
وذلك  الساخمئ،  تعظج  شغ  بالمروج  خعر  وطسرض 
بسث إسقم وطعاشصئ السططئ المتطغئ، إق أن المظزمغظ 
المضان  تصاتط  افطظ  بصعات  شعجؤعا  افظحطئ  لعثه 
الطاغغئ  بةقوزة  تثضرظا  جابصئ  شغ  افظحطئ  وتمظع 
الظضراء  الةرغمئ  عثه  إبر  وسطى  وزباظغاه.  سطغ  بظ 
أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج 
المعاشص  ١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع  طظ  الرابع  افتث  غعم 
ختفغا  بغاظا  ٢٠١٩م،  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٠١
صال شغه: "صمئ الثغاظئ عغ أن غساصئض تضاطظا سطعج 
لغآدوا  والرساغئ  التماغئ  لعط  شغآطظعن  غععد،  ضغان 
تتعغطعا  بسث  جربئ  ججغرة  شغ  الثغظغئ  ذصعجعط 
إلى بضظئ سسضرغئ وأطظغئ، وبالمصابض ُغمظع أعطظا شغ 
تعظج البعرة طظ ظخرة إخعاظعط شغ غجة وشطسطغظ". 
وتساءل الئغان: "شطمخطتئ طظ ُتمظع عثه الظحاذات؟! 
الةغعش،  لاترغك  الاترغر  تجب  حئاب  دسعة  وعض 
ظخرة لفطسطغظ وافصخى افجغر تصخ طدةع تضاطظا 
أم طدةع ضغان غععد؟!" ضما تساءل الئغان طساعةظا 
عثه الةرغمئ الظضراء صائق: "أغسمح شغ بطث الجغاعظئ 
والصغروان لمظ غثسع إلى المبطغئ وإلى اتفاصغئ جغثاو 
وجطت الحسإ سظ ععغاه اإلجقطغئ، وغمظع طظ غثسع 
ق  المصثجات؟!  وتترغر  اإلجقم  لاطئغص  المسطمغظ 
والسثاب  الثظغا  شغ  الثجي  غساتص  شاسطه  أن  جرم 
السمض  طظع  أن  الئغان  وذّضر  اآلخرة".  شغ  الحثغث 
بسثعا  طا  جرغمئ  عع  اإلجقم  أجاجه  الثي  السغاجغ 
جغاجغ  لسمض  عع  المظع  عثا  ضان  إذا  شضغش  جرغمئ، 
غجة  أعض  لظخرة  وجغعحعط  المسطمغظ  غساظعخ 
أطام جرائط غععد، وغساتبعط لاترغر افرض المئارضئ 
شطسطغظ وتطعغرعا طظ غععد افظةاس إخعان الصردة 
والثظازغر، شصال: "إن طظع السمض السغاجغ سطى أجاس 
اإلجقم غسائر جرغمئ طا بسثعا جرغمئ، شما بالضط إذا 
ضان المظع غاسطص بثسعة المسطمغظ وجغعحعط لظخرة 
غجة أطام اساثاءات غععد، وتترغر شطسطغظ وافصخى 
افجغر طظ الضغان الشاخإ، إظعا بق حك أم الةرائط. 
وإذا ضان الاطئغع طع ضغان غععد غسائر خغاظئ سزمى، 
وغمظع  غععد  ضغان  سطعج  غساصئض  طظ  ظسمغ  شضغش 
طظع  أن  الئغان  أضث  بط  افصخى؟"  وتترغر  غجة  ظخرة 
حئاب تجب الاترغر طظ تثضغر افطئ اإلجقطغئ ساطئ 
الةغعش،  طصثطاعط  وشغ  شغعا  والمظسئ  الصعة  وأعض 
بما أوجئه اهللا جئتاظه وتسالى سطغعط طظ ظخرة غجة 
عع    اهللا  رجعل  طسرى  المئارضئ  افرض  وتترغر 
شصال:  الةرغمئ،  عثه  طرتضئغ  جئغظ  سطى  سار  وخمئ 
غثِّ  سظ  الاترغر  تجب  حئاب  غبظغ  لظ  المظع  عثا  "إن 
لاترغر  وجغعحعط  المسطمغظ  قجاظعاض  الثطا 
شطسطغظ، أطا طا شسطه جقوزة الظزام شعع وخمئ سار 
تداف لسةض التضام الثغظ تاجروا بصدغئ شطسطغظ 
وتثعغظ الاطئغع". عثا واخااط الئغان طثضرا بتصغصئ 
وجطرعا  واصسعط،  بعا  غظطص  الاغ  الثئغبئ  غععد 
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بسث تعصش صخغر لمتادبات السقم الةارغئ بغظ أطرغضا 
طرًة  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  أسطظئ  ذالئان،  وترضئ 
أخرى اجاؤظاف المتادبات طع ذالئان. وغصعم المئسعث 
افطرغضغ الثاص لطمخالتئ شغ أششاظساان بالاعجه إلى 
الثوتئ شغ صطر قجاؤظاف المتادبات طع ذالئان رجمغاً. 
وضان اتفاق السقم عثا صث اصارب صئض بدسئ أحعر طظ 
ظصطئ طتثدة إلى أن أسطظ تراطإ شغ ٨ أغطعل/جئامئر 
٢٠١٩م، شغ تشرغثة له سطى تسابه سطى تعغار سظ 

تعصش المتادبات طآصااً.
طظث بثاغئ المتادبات، ضان الاتطغض المظطصغ سطى افرض 
عع أن طبض عثا الاعصش ضان طظ المرجح أن غدشط 
سطى ذالئان، وساجقً أو آجقً جُاساأظش المتادبات. شغ 
العاصع، ق تسسى أطرغضا إلى تتصغص جقم تصغصغ شغ 
أششاظساان، لضظعا تثطط لمآاطرات ضث ترضئ ذالئان.

الترب  سطى  السغطرة  أطرغضا  شصثت  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
بعجغمئ  تاسئإ  لط  الترب  عثه  فن  أششاظساان،  شغ 
سسضرغئ فطرغضا شغ أششاظساان شتسإ، بض عجت أغدًا 
طضاظاعا شغ المعصش الثولغ. لثلك شإن أطرغضا ترغث أن 
تمظع شحطعا طظ خقل طتادبات السقم طظ أجض تأطغظ 

طخالتعا السغاجغئ.
تضحش الظصاط الاالغئ بعضعح سظ افجالغإ الاغ جعف 

تساثثطعا أطرغضا لطاآطر ضث ذالئان:
١- ترى أطرغضا والشرب بأجره أن أي اتفاصغات وطساعثات 
عغ بمبابئ شرخئ لممارجئ الثثع والتغض، شغ تغظ غرى 
افششاظغعن وجمغع المسطمغظ عثه اقتفاصغات ضمضاجإ 
أطرغضا  شإن  وبالاالغ،  سطغه.  غصفعن  الثي  المضان  طظ 
لثغعا ظغئ لطسإ التغض، شغ تغظ إن ذالئان تفضر شغ 

خفصئ تصغصغئ وإطضاظغئ لطمخالتئ.
٢- فطرغضا تارغت ذعغض طظ الثئرة شغ الثبطعطاجغئ 
ذالئان  بثقف  المفاوضات،  تثاول  شغ  واجسئ  وخئرة 
الاغ لغسئ لثغعا أغئ خئرة شغ المفاوضات السغاجغئ 

ولط تضاسإ طا غضفغ طظ البصاشئ شغ عثا المةال.
٣- الصعة التصغصغئ لطالئان تضمظ شغ الةاظإ السسضري 
والصاال فن طصاتطغعا غتمطعن السصغثة اإلجقطغئ الاغ 
ترجثئ سظثعط طظ تخثغعط لطصعات افطرغضغئ. لثا، 
شإن جر ظةاح ذالئان سطى افرض عع جعادعا ضث أطرغضا. 
إّن  غساظثوظعط.  الظاس  طسزط  شإن  السئإ،  ولعثا 
أطرغضا، طظ خقل إدراضعا لعثه التصغصئ، تتاول إضساف 
الصعة السسضرغئ لطالئان. وفن أطرغضا لط تضظ صادرة 
سطى الصغام بثلك باجاثثام الدشط السسضري، شعغ 
تظعي اآلن تتصغص أعثاشعا طظ خقل العجائض السغاجغئ. 
لثلك، إذا صاطئ ذالئان بإبرام اقتفاصغئ طع أطرغضا، شإن 
حسئغاعا جاظثفخ بحضض غغر طساشرب بغظ الظاس طما 

جغآبر جطئاً سطى صعة ذالئان السسضرغئ أغداً.
افطرغضغعن  الثبطعطاجغعن  غاقسإ  طا  سادة   -٤
ظعاغاعط  فن  اقتفاصغئ  طسعدة  وضع  سظث  بالضطمات 
الثئغبئ عغ وضع ضطمات وسئارات غاطدئ شغ اقتفاصغئ 
طظ حأظعا أن تآدي إلى اخاقف شعط الظص، بتغث 

غساشطعظعا لمخطتاعط شغ المساصئض.
٥- أضثت أطرغضا طظ خقل طسعدة اقتفاق سطى أظعا 
جاظعغ وجعدعا السسضري واقجاثئاراتغ شغ أششاظساان، 
لضظ طسزط المسآولغظ السسضرغغظ افطرغضغغظ، بمظ 
شغعط تراطإ، صث تتثبعا طرارًا وتضرارًا بأظعط جغآطظعن 
وجعدعط السسضري واقجاثئاراتغ شغ أششاظساان تاى 
لع تّمئ تسعغئ اقتفاق. وإذا صاطعا باأطغظ وجعدعط 
السسضري واقجاثئاراتغ شغ أششاظساان، شسعف غفصث 
افششان بصاعط بترضئ ذالئان الاغ طظ خقلعا جغسطغ 
افطرغضغعن لفششان اقظطئاع بأن ذالئان اسارشئ جّرًا 
بعجعد الةغح أو المثابرات افطرغضغئ شغ أششاظساان. 
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أسقه  الاساؤقت  سطى  الةعاب  غادح  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض إلى تث طا افطعر الاالغئ:
أوقً: أجئاب اقتاةاجات ودواشسعا:

البقث،  الثول  شغ  سفعغاً  اقتاةاجات  بثأت  لصث  ظسط 
ودواشسعا باخاخار سطى الظتع الاالغ:

١- اتاةاجات السراق: اظثلسئ اقتاةاجات الحسئغئ شغ 
السراق أوائض تحرغظ أول ٢٠١٩م سطى حضض طزاعرات 
واساخاطات تطعرت إلى إغقق جسعر شغ بشثاد وذرق 
رئغسغئ أخرى، وضان ذلك اتاةاجاً سطى ترّدي افوضاع 
اقصاخادغئ لطئطث، واجاحراء الفساد اإلداري والمالغ شغ 
افجعجة التضعطغئ وتفحغ الئطالئ، وصث بثأت بحضض 
شق  الظاس...  سغح  وضاق  الضغض  ذفح  أن  بسث  سفعي 
اجاطاع الظزام تض طسألئ الضعرباء سئر ١٦ ساطاً طظ 
سمر الظزام، وق تعشغر شرص سمض لطحئاب والثرغةغظ، 
وق جث رطص الظاس رغط البروة الظفطغئ العائطئ... وطظ 
٣٥٠ صرابئ  ضتغاعا  وراح  اقتاةاجات  اظفةرت  بط 

حثخاً غداف إلغعط آقف الةرتى والمساصطغظ، وأترصئ 
طضاتإ فتجاب طحارضئ شغ التضعطئ طعالغئ إلغران، بط 
إضرام الظار شغ طتغط الصظخطغئ اإلغراظغئ شغ ضربقء شغ 
٢٠١٩/١١/٤م ورحصعا بالتةارة والمطالئئ بإخراجعا 
شغ  بالظةش  اإلغراظغئ  الصظخطغئ  وإتراق  المثغظئ،  طظ 
السراصغئ  التضعطئ  أخاب  طا  وأضبر  ٢٠١٩/١١/٢٧م... 
بالثوار والثععل أن عثه اقتاةاجات صث سمئ طثن بشثاد 
والظاخرغئ وضربقء والظةش وغغرعا طظ طثن الةظعب، 
عا الظزام طظاذص بصطه الحسئغ،  تطك المظاذص الاغ غسثُّ
وطظ حثة تأبغرعا لط غساطع سئث المعثي اقجامرار 
بالاحئث بالتضط شاجاصال شغ ٢٠١٩/١١/٣٠م وخادق 

الئرلمان سطى اقجاصالئ شغ ٢٠١٩/١٢/١م.
اقصاخادي  العضع  قطج  لصث  لئظان:  اتاةاجات   -٢
شغ لئظان تاشئ اقظعغار الضاطض أو ضاد! شصث (بطس الثغظ 
السام الطئظاظغ طططع ٢٠١٩ "٨٥,٣٢ ططغار دوقر" السربغ 
الةثغث ٢٠١٩/٣/١٥م)، وعثا دغظ ضئغر غساعطك الربا 
المثشعع سظه ظتع ظخش إغرادات الثولئ شغ لئظان، (وتئطس 
ظسئئ دغعن الئقد إلى الظاتب المتطغ اإلجمالغ ١٥٢ شغ 
المؤئ، وغطاعط الربا سطى الثغعن ظخش إغرادات الثولئ 
الةرائط  وعثه  جغ ٢٠١٩/١٠/٢٨م)،  بغ  بغ  تصرغئا، 
الرأجمالغئ صث خطفئ (ظسئئ سالغئ طظ الئطالئ شغ لئظان 
تصثر بـ٣٧ شغ المؤئ لمظ عط دون ٣٥ ساطاً... بغ بغ 
جغ ٢٠١٩/١١/٢٦م). وأطام عثا الثراب شغ اقصاخاد 
الثي أورباه الطئصئ السغاجغئ لطحسإ شإن حرارة "ضرغئئ 
العاتج آب" شغ ٢٠١٩/١٠/١٧م صث أحسطئ الحارع شغ 
لئظان، وإضرام الظار بمضاتإ لظعاب خاخئ بةظعب لئظان 
وخعر، شثرجئ المزاعرات  والظئطغئ  بغروت  والاعئئ 
السارطئ... بط جرسان طا تتعلئ إلى المطالئئ باجاصالئ 
التضعطئ، بض وباشغغر الظثئئ السغاجغئ برطاعا شغ لئظان... 
وبالسصطغئ افطظغئ الاغ تساصغ طظعا الثولئ وأتئاسعا شغ 
لئظان، شصث تاول أظخار تجب إغران تثعغش المازاعرغظ 
غعطغ ٢٤ و٢٠١٩/١٠/٢٥م باصاتام جاتات اقساخام، 
بط ساود أظخار تجب إغران وترضئ أطض الضرة شغ بغروت 

طرة أخرى!
٣- اتاةاجات إغران: لط غضظ الظزام اإلغراظغ بأشدض 
تاقً طظ دول طتعره - السراق ولئظان وصئطعما جعرغا - 
شعع غفاصث إلى الظزرة الرسعغئ شغ تضط الئقد طا جسض 

قمۀ الخیانۀ هی منع 
فعالیات تدعو المسلمین

لنصرة غزة وتحریر فلسطین

تسصغئا سطى اجاصالئ رئغج العزراء السراصغ سادل سئث المعثي، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
الحئاب  أطام  اجاسقطعط  صئض  وحاصا  ذعغق  الطرغص  غجال  وق  بسث،  غظاه  لط  المفسثغظ  أطر  أن  السراق:  وقغئ 
المظافدغظ، وأضاف الئغان: إن الحسعر بالصطص عع جغث المعصش، شربما تآدي اجاصالئ التضعطئ لمجغث طظ جفك 
الثطاء، إذا ظزرظا لتةط الثسائر الاغ جغمظى بعا رطعز السططئ بارضعط لثشئ التضط وطا تسظغه طظ (طشاظط). وحثد 
الئغان سطى: أن اظاخار حسإ السراق، وغغره طظ حسعب المظطصئ سطى الجطر الطاغعتغئ التاضمئ، لظ غتض أزطات افطئ، 
ولظ غةطإ السسادة أو غتصص افطاظغ المظحعدة اجائثاُل أظزمئ دغمصراذغئ ظالمئ واإلتغان بأخرى طظ خظفعا طظ 
ذوات السصغثة الرأجمالغئ الاغ تصدغ باتضغط حرع الئحر، وتصخغ حرع رب الئحر. وخاط الئغان بالصعل: عا عغ 
أطط افرض المسازطئ بثثسئ الثغمصراذغئ، عض ظةتئ شغ تتصغص أعثاشعا بسغثا سظ حئح الصعر واقجاشقل بأبحع 

خعره؟ شإذًا ق بث لئطعغ جسادة الثظغا واآلخرة طظ السعدة لتضط اهللا السطغط الثئغر، وطا جعاه تغه وضقل.

إذعاُن حکومۀ عبد المهدي لمطالب الشعب العادلۀ
هی بدایُۀ النهایۀ لعهد المفسدین

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: ظسطط بأن الاترضات الحسئغئ شغ السراق ولئظان وإغران بثأت سفعغئ ضما جاء شغ الثطعط السرغدئ 
شغ ٢٠١٩/١١/٥م، شعض طا زالئ ضثلك؟ وعض طظ أدوار أوروبغئ شغ عثه الئطثان البقبئ الاغ تسّث شغعا 
أطرغضا خاتئئ الظفعذ؟ وعض افوضاع شغ عثه الثول البقث جائصى ضما عغ، أو أن أطرغضا بخثد تشغغر عآقء 

السمقء أو بسدعط تشغغرًا سادغاً أو سئر الةغح ضما خظسئ شغ طخر والسعدان؟ وججاك اهللا خغرًا.
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أسطظ الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، أن السسعدغئ تشطغ بالضاطض اإلظفاق لظصض أطرغضا صعات سسضرغئ إضاشغئ إلى 
الممطضئ بسث عةعم "أراطضع". وأوضح تراطإ شغ طآتمر ختفغ سصثه طع افطغظ السام لطظاتع، غظج جاعلاظئغرغ، 
سطى عاطح اجاماسات صمئ التطش شغ لظثن، أن ذلك "جابصئ عغ افولى طظ ظعسعا". وأضاف تراطإ، طثاذئا 
الختفغغظ: "لط تسمسعا أي حغء طمابض أبثا، لط تسمسعا شغ تغاتضط أظظا ظظصض صعات سسضرغئ إلى دولئ أخرى وق 
ظثشع حغؤا". وتابع تراطإ: "وضما رأغاط ظصطظا إلى الئقد طةمعسئ طظ الصعات، وعط غثشسعن لظا ططغارات الثوقرات، 
وعط جسثاء بثلك". وصث سصإ سطى ذلك المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص 
ختفغ ظحره سطى طعصسه جاء شغه: ظسط عغ جابصئ طظ ظعسعا ضما صال المةرم تراطإ أن غثشع السمقء افصظان تضالغش 
اتاقل بقدعط وتسثغرعا لثثطئ المتاض، شأطرغضا طا أرجطئ الصعات إلى ججغرة السرب إق لتفر طخالتعا الئارولغئ 
واقجاسمارغئ، ولطتفاظ سطى ظفعذعا شغ السسعدغئ، وقجاشقل الصعات سظث التاجئ إلغعا بحضض جرغع شغ طتغط بثأ 
غشطغ وغاتدر لطاشغغر، ولط غضظ تفر أطظ السسعدغئ أو طخالتعا غاغئ سظث أطرغضا أو أي دولئ اجاسمارغئ أخرى، 
شضغش غمضظ طبق أن تضعن الصعات افطرغضغئ لتماغئ السسعدغئ طظ إغران أو التعبغغظ وضطعط غثثطعن طخالح 
أطرغضا؟! شتص لطمةرم تراطإ أن غافاخر بأظه صث دّشع تضام السسعدغئ افصظان تضالغش اجاسمار بقدعط، وتص لظا أن 
ظخض الطغض بالظعار لظرغح افطئ طظ عآقء التضام، وظظخإ بثق طظعط خطغفئ غتضمظا بحرع اهللا وغسغث خعن الضراطئ 

والترطات والثغار، وغتفر سطى الئقد أطظعا وأطعالعا وخغرعا.

اظسصث المةطج افسطى لرئاجئ الحآون الثغظغئ شغ أظصرة بغظ ٢٥ و٢٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ، ودارت 
الظصاحات بعثف تتثغث اجاراتغةغاه الةثغثة، واخاامئ الحعرى السادجئ أسمالعا بمحارضئ الرئغج أردوغان، 
وتقوة الئغان الثااطغ الثي ورد شغه: أن تسارع الاشغغر اقصاخادي واقجاماسغ والبصاشغ ولَّث بصاشئ ق تئالغ 
بالصغط والمساصثات الثغظغئ. وشغ عثا اإلذار جرى الاأضغث سطى طا غطجم سمطه شغ طعاجعئ الاشغغر الثي غفسث 
افشراد والمةامع. بعثا الثخعص أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا سطى تصغصئ 
أن الثولئ ظفسعا، وظزام الضفر الثي تطئصه؛ تصش وراء اقباساد سظ الثغظ. قشاا إلى: أن الثولئ عغ الاغ صاطئ 
رئاجئ الحآون  وتأجغسعا  ظزاطعا السطماظغ، طظث إلشائعا الثقشئ سام ١٩٢٤م،  باطعغر شعط دغظغ غظاجإ 
الثغظغئ لاصعم باصثغط خثطاتعا المجسعطئ "دون المساس بظزام الضفر الصائط أو تاى الافضغر باشغغره". طئغظا: أظه 
ق غمضظ السغح وشص الثغظ أو الثشاع سظه شغ الظزام السطماظغ أبثًا. ورئاجئ الحآون الثغظغئ الاغ ترى اإلجقم 
سئارة سظ سئادات، تئثد الةععد المثطخئ فبظاء افطئ، وتجغث طظ ضغاع العصئ، والثثطات الاغ تصثطعا، وظاائب 
ذلك ضطه؛ واضتئ لطسغان. غظئشغ سطى رئاجئ الحآون الثغظغئ والسطماء أختاب الفعط الختغح لقجقم طظ أبظاء 
افطئ سطى تث جعاء؛ إدراك أن أخض اإلشساد شغ افطئ والمةامع عط التضام والسطماء، وأن غاطئسعا بالثسعة إلى 
الاشغغر الةثري، واصاقع جثور أظزمئ الضفر طظ الئقد شغ جئغض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وإصاطئ دولئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأن غثرضعا أظه بشغر ذلك ق جئغض إلى وضع تث لسمطغئ العثم والفساد الصائمئ.

غاخإ فرض افطئ ق غةعز أن غضعن بغظظا وبغظه غغر 
تالئ الترب تاى ُغصاطع طظ بقدظا اصاقسا، وبروات افطئ 
لغسئ ططضا لطتضام لغعزسععا غمظئ وغسرى ولغعئععا 
لطشرب طصابض بصاء سروحعط الاغ ظثر شغعا السعس، بض 
عغ ططك لفطئ وواجإ الثولئ عع أن تتفزعا لطظاس، 
وق جئغض لثلك إق بمحروع تداري جثغث غظسةط طع 
سصغثة افطئ وغعصش جغض الظعإ لبرواتعا صئض أن غسمض 

سطى إسادة طا ظعئه الشرب طظعا.
إن المحروع التداري العتغث الصادر سطى ذلك إظما عع 
طحروع اإلجقم الثي غتمطه لضط تجب الاترغر؛ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وطا شغه طظ أتضام حرسغئ 
ططجطئ لطتاضط والرسغئ، تمظع تمطك الشرب لمظابع البروة 
شغ بقد المسطمغظ وتعجإ إخراجعط طظعا، ولعثا شطظ 
طفاوضات  وق  عثن  غععد  ضغان  وبغظ  بغظعا  تضعن 
وق طساعثات بض جاطعر شطسطغظ طظعط، إق أن عثا 
شغ  المثطخغظ  طظ  خادصئ  لظخرة  غتااج  المحروع 
جغح الضظاظئ الساخطغظ سطى أشسال عثا الظزام ورأجه 
وأدواته، الراغئغظ تصا شغ ظعدئ تصغصغئ لمخر تسعد 
بالثغر سطغعا وسطى أعطعا، وسطى عآقء أن غسعا سطى طا 
غتمطه وغصثطه تجب الاترغر؛ شفغه طا غرجعن طظ خغر 
وبه وتثه تسالب ضض طحضقت طخر شغ ضض المةاقت، 
اقصاخادغئ والسغاجغئ وتاى الاسطغط والختئ وافطظ، 
شضطعا غدمظعا اإلجقم ووضع لعا أتضاطا تئغظ ضغفغئ 
بما  خقلعا  طظ  الظاس  رساغئ  وضغفغئ  طسعا  الاساطض 
غدمظ لعط جمغع تصعصعط طسطمغظ وغغر طسطمغظ، 
وغئغظعا لعط ضاططئ وغعجإ سطغعط طتاجئئ التضام سطى 
تصخغرعط أو إجاءتعط تطئغص اإلجقم أو تصخغرعط شغ 
أداء تصعق الظاس تاى تدمظ سثلعط سطى رساغاعط 

بشخ الظزر سظ دغظعط ولعظعط وسرصعط.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ! صثغما وصش صطج بغظ 
أطراء جظثه ق غتبعط سطى الاثطغ سظ طال ترام أسطغ 
لعط سطى جئغض الرحعة لغخماعا سظ جرم التضام، بض 
غتبعط سطى اإلظفاق طظ طالعط التقل شغ جئغض اهللا 
بسث أن جئصعط لثلك وذضرعط باهللا صائق: "طظ لقجقم 
جظصش  الثي  باهللا  ظثضرضط  وإظظا  ظتظ؟"،  غضظ  لط  إن 
وإغاضط بغظ غثغه طعما ذال بظا افجض، ولظ تظفسضط 
أطعال الظزام الاغ غعئضط وق المحارغع الاغ غثخضط 
بعا لاخماعا سظ جرطه شغ تص أطاضط، بض عغ رحعة 
جاضاعون بعا شغ ظار جعظط إن لط تطفزععا وتائرؤوا 
هللا طظعا وطظ عثا الظزام وتظخروا دغظضط والساططغظ 
إلصاطئ الثولئ الاغ تطئصه سطى الظاس وتتمطه لطسالط 
أظاط،  غضظ  لط  إن  لقجقم  شمظ  وظعر...  عثى  رجالئ 
وطظ غظخره غغرضط، وطظ غسج دغظه جعاضط؟! اظخروا 
الثظغا  شغ  والضراطئ  السجة  لضط  وغضاإ  غظخرضط  اهللا 
سطى  الراحثة  الثقشئ  السج  دولئ  بضط  وتضعن  واآلخرة 
جظعدعا  طظ  واجسطظا  بعا  سةض  الطعط  الظئعة،  طظعاج 

وحععدعا.
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللاِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم 

َ
﴿يَا ك

  ﴾لَِما يُْحيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ظزمئ ضاطئ العسغ شغ ضض طظ جاطسئ بغرزغئ والثطغض والئعلاغضظك والصثس سثة وصفات وزسئ خقلعا آقف 
المظحعرات تعل تصغصئ الصاظعن الثولغ الصائط شغ السالط الغعم وخطعرة بض جرغمئ المراعظئ سطغه. إذ تط تعضغح 
المصخعد بالصاظعن الثولغ، وعع طةمعسئ الصعاسث الاغ تظزط السقصات بغظ الثول شغ تالئ الترب والسطط. 
وبمسظى آخر، إن الصاظعن الثولغ، وطا غائسه طظ طآجسات دولغئ، طا عع إق تسئغر سظ طخالح الثول الضئرى؛ 

لثلك شإن المراعظئ سطى الصاظعن الثولغ وطآجساته شغ إظخاف المزطعطغظ ضرب طظ الثغال.
وتمئ إبارة طةمعسئ طظ الاساؤقت طظ خقل رشع غاشطات ضاإ سطغعا:

- ألغج الصاظعن الثولغ عع طظ جمح باتاقل السراق وأششاظساان؟!
- ألغج الصاظعن الثولغ عع أس الثاء والئقء شغ صدغئ شطسطغظ؟!

- لماذا اقجاشراب طظ تخرغح تراطإ بأن المساعذظات ق تثالش الصاظعن الثولغ... ألغج الصاظعن الثولغ عع 
طظ غصر بحرسغئ دولئ غععد؟!

دارت ذاتعظئ اقغاغاقت شغ طثغظئ سثن طظ جثغث، 
إلى  الدتاغا  سثد  وخض  واتث  أجئعع  ظرف  وِشغ 
إتثى سحرة ضتغئ بغظ ضابط وجظثي. (صظاة بطصغج 
لامسغ  غعطغا،  تثور  الطاتعظئ  زالئ  وق  الفدائغئ). 
سثن ضض لغطئ سطى اغاغال جثغث، غخسإ طسه تسثاد 
السمطغات  عثه  جعئ  أي  تائظى  أن  دون  الدتاغا، 
لما  الاابسغظ  الغمظ  جظعب  أبظاء  تمج  الاغ  الشادرة 
غضعن  أخرى  وأتغاظا  عادي،  ربه  سئث  حرسغئ  غسمى 
ضتاغاعا طظ الطرف اآلخر الاابع لما غسمى المةطج 
اقظاصالغ، بغظما الطةظئ افطظغئ السسعدغئ المحرشئ سطى 
تطئغص اتفاق الرغاض ق غاسثى دورعا إتخاء الصاطى 

طظ الطرشغظ!

ذرشغ  بغظ  الاعثئئ  إلغةاد  جاء  الرغاض  اتفاق  إن 
الظجاع: حرسغئ عادي المثسعطئ طظ برغطاظغا طئاحرة، 
والمةطج اقظاصالغ لصغط اإلطارات الاغ ضاظئ طسغطرة 
سطى طثن جظعب الغمظ وطظعا سثن، وضاظئ المظاوحات 
السغاجغئ والسسضرغئ بغظ الطرشغظ طسامرة إلى أن 
تثخطئ السسعدغئ صائثة طا غسمى الاتالش لمساظثة 
وجط  الرغاض  شغ  الطرشغظ  بةمع  وصاطئ  الحرسغئ، 
عالئ إسقطغئ ضئغرة عططئ شغعا الرغاض لقظةاز الثي 
تصصه ابظ جطمان شغ (إجئار) ذرشغ الظجاع سطى الاعصغع 
اقظاصالغ  المةطج  غةسض  الثي  الرغاض  اتفاق  سطى 
وبارضئ  سطغعا،  طامردا  ولغج  عادي  حرسغئ  ضمظ 
أطرغضا ذلك اقتفاق، وصال سظه ابظ جطمان إظه غصعد 
إلى التض السغاجغ الحاطض شغ الغمظ، وتعصع الظاس 
تطئغع التغاة شغ سثن وسعدة التضعطئ شغ تحضغطعا 
أضتئ  بض  غتثث.  لط  ذلك  طظ  حغؤاً  أن  إق  الةثغث، 
غمسعن  الظاس  وأخئح  اقغاغاقت  طثغظئ  الغعم  سثن 
والمصاعل  الصاتض  جثغث،  اغاغال  خئر  سطى  وغخئتعن 

طظ أعالغ سثن أظفسعط!
طسؤعلغاعا  تاتمض  اقغاغاقت  عثه  أن  حك  وق 
السسعدغئ خاتئئ الطةظئ افطظغئ المحرشئ سطى تطئغص 
إلى  لطظزر  قشاًئ  صعات  أدخطئ  والاغ  الرغاض،  اتفاق 
ولعثا  طظعا،  اإلطاراتغئ  الصعات  اظستاب  بسث  سثن، 

شإن طظ غصعم باقغاغاقت عثشه إساصئ تطئغص اتفاق 
الرغاض أو سطى افصض وضع السراصغض أطام السسعدغئ 
شغ تطئغصه. وبما أن الدتاغا عط طظ الطرشغظ شغئثو 
أن ضق الطرشغظ طاعرط شغ الصغام بسمطغات اقغاغال 
تطك، وذلك طظ أجض سرصطئ السسعدغئ سظ تطئغص بظعد 
سطى  اإلحراف  لطسسعدغئ  غةسض  الثي  الرغاض  اتفاق 
تضعطئ عادي ظفسعا، بض وغةسض لطسسعدغئ اإلحراف 
سطى وشعد المفاوضات السغاجغئ طع التعبغغظ، وعثا 

غفسر تعطغض السسعدغئ لقتفاق وطئارضئ تراطإ له.
إق أن أتئاع اإلظةطغج طظ حرسغئ سئث ربه عادي ولصطاء 
لطرغاض،  جعق  افطر  غضعن  أن  غرغثون  ق  اإلطارات 
لسرصطئ  افطظغ  والاعتر  اقغاغاقت  أجالغإ  إلى  شطةأوا 

اتفاق  تظفغث  سظ  أطرغضا  خطفعا  وطظ  السسعدغئ 
التض  شرض  سظ  أطرغضا  سرصطئ  تمئ  وبعثا  الرغاض، 
السغاجغ الثي غةسض التعبغغظ ججءًا طظ السططئ شغ 
الغمظ، ضما خرح بثلك المسؤعل السسعدي شغ وزارة 
الثارجغئ سادل الةئغر: "التعبغعن جغضعظعن ججءًا طظ 

السططئ شغ الغمظ".
السسعدغئ  بغظ  المتادبات  باتئ  افجاس  عثا  وسطى 
والتعبغغظ الغعم سطظغئ ولغسئ جرغئ، وغئثو أن عظاك 
اتفاصا بغظ الطرشغظ غظازر إخراجه إلى السطظ، إق أن 
أساق  الرغاض  قتفاق  سثن  شغ  اإلظةطغج  أتئاع  سرصطئ 

السسعدغئ وطظ خطفعا أطرغضا سظ تظفغث خطاعا.
لاأطغظ  غثطط  الشرب  أن  ضطه  عثا  شغ  والمتجن 
طخالته شغ بقدظا، وظتظ بأبظائظا ظظفث ذلك لعط ولع 

بسفك دطائظا "شثاًء" لثلك!!!
غا أعض الغمظ! إن تض افزطئ الغمظغئ عع بالعصش الفعري 
وإظجال  الصدغئ،  طظ  وأتئاسه  الشرب  وإخراج  لطصاال، 
اإلجقطغئ  السصغثة  بعا  أتئ  الاغ  الحرسغئ  افتضام 
لتض اإلحضال بغظ اإلخعة، وبعثا تتصظ الثطاء وتخان 
جئتاظه  الثالص  سظا  وغرضى  الضراطئ  وتتفر  البروات 
شغ سقه باطئغص أتضام رجالاه بإصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطغه  ظئغه  لئحرى  تتصغصا  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 

 وسطى آله أشدض الخقة والاسطغط

السغسغ غامادى يف الافرغط بمصثرات الضظاظئ

لط غفص المخرغعن بسث طظ اإلخفاصات الاغ تسئإ بعا 
رئغسعط سئث الفااح السغسغ تعل ططش جث الظعدئ 
الثي غعثد حرغان تغاتعط العتغث وعع ظعر الظغض، تاى 
تسئإ بسغاجاته الماثئطئ شغ خسارة ٧ آقف ضط٢ طظ 
طغاه بقده اقصاخادغئ لتساب الغعظان، رغط تعخغات 
وزارة الثارجغئ المخرغئ برشخ المصارح الغعظاظغ تعل 
بتصعق  أبغظا  وتقسإ  بغظعما،  الئترغئ  التثود  تسغغظ 
المخري  الرئغج  شإن  الماعجط،  حرق  غاز  شغ  طخر 
غخر سطى إتمام اقتفاصغئ، وشص وبائص رجمغئ ضحفاعا 

الةجغرة سطى طعصسعا شغ ٢٠١٩/١٢/٤م.
غئثو وضأن السغسغ صث آلى سطى ظفسه أق غارك تضط 
بغظ  شما  حغء!  طعاردعا  طظ  لحسئعا  بصغ  وصث  طخر 
طئاع أو طرععن أو طاظازل سظه فسثاء افطئ ذعسا، أو 
الئغئ  شغ  السادة  به  ضطفه  الثي  الثور  عع  عثا  ربما 
افبغخ ولعثا أبصعا سطغه تاى اآلن ذالما غمظتعط طا 
غرغثون طظ بروات الضظاظئ دون بمظ ودون سظاء، شدق 
تعإ  والاغ  تطك  التثود  ترجغط  إسادة  اتفاصغات  سظ 
فعض  تئصغ  وق  واتثة  جمطئ  لطشرب  وطظابسعا  البروة 
طخر طظعا تاى الفاات الثي صث غطصى إلغعط. ضما أن 
المسافغث افضئر طظعا عع ضغان غععد الشاخإ، شفعق 
طا أخئح غظعئه طظ بروات افطئ بمبض عثه اقتفاصغات 
شإن جغاجئ افطر العاصع ولغج الصاظعن الثولغ عغ طظ 
الطاصئ  شغ  طعط  دور  لسإ  المشاخإ  لطضغان  جاثعل 
طساصئق، إصطغمغا ودولغا، سطى تساب افطئ بضغاظاتعا 
السمغطئ لطشرب، وشعق عثا شإن عثه اقتفاصغات جعاء 
شغ الئتر الماعجط أو افتمر، والاغ بمصاداعا تسطط 
آل جسعد إدارة ججغرتغ تغران وخظاشغر، شخار المدغص 
بغظعما طغاعاً دولغئ غتص لضغان غععد أن غاترك شغعا 
سظ الظزاطغظ وشصا لطصعاظغظ الثولغئ، وغساطغع  رغماً 
ضغان غععد بسث عثه اقتفاصغات أن غمرر أظابغإ الشاز 
بغظه وبغظ الغعظان دون المرور شغ المغاه المخرغئ، أي 
جغخئح ضغان غععد عع المرضج اإلصطغمغ لططاصئ تصغصئ 
ولغج طخر ضما غجسط السغسغ، ظاعغك سما شغ تطك 
وطتاوقت  غععد  ضغان  بعجعد  إصــرار  طظ  اقتفاصغات 
دطةه طع الحسعب الراشدئ له ولعجعده أخق، بثسعى 
المخطتئ والمظفسئ المرتئطئ بالضغان ظفسه وضعظه ربما 

ُغَسّث لغضعن طاتضما شغ الطاصئ شغ المظطصئ.
تصغصئ واصع عثا الظزام وأدواته أظعط طةرد أجراء لثى 
الشرب الضاشر خظسعط سطى سغظه ووضسعط سطى سروش 
بقدظا لرساغئ طخالته وتمضغظه طظ برواتعا وخغراتعا، 
شق سةإ شغما غفسطه السغسغ، بض السةإ شغ خمئ 
وعط  الةغح،  وخاخئ  الضظاظئ  أبظاء  طظ  المثطخغظ 
غرون عثا الافرغط ببرواتعط أطام أسغظعط وبرساغاعط 
خعت  لضض  صمع  أداة  جقتعط  وبةسض  وتماغاعط 
الظزام  رأس  صــرارات  سطى  الضظاظئ  أعض  طظ  طسارض 

الضاربغئ!
إن ضض تطك اقتفاصغات وطا ظاب سظعا أو جئصعا طظ تفرغط 
غةعز  ق  باذض  سظعا،  تفرع  وطا  ضطعا  طخر  بروات  شغ 
إصراره وق غطجم أعض طخر تال اصاقع عثا الظزام، بض 
ق غةعز إصرارعا وق السمض بعا أخق؛ شضغان غععد ضغان 

سثن تاتعل إىل طثغظئ اغاغاقت "شثاًء" قتفاق الرغاض!
بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظــــــــــ ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ـ 

کتلۀ الوعی فی جامعات فلسطین
تنظم عدة وقفات لبیان حقیقۀ القانون الدولی

ترامب یتفاخر: حکام آل سعود یدفعون تکالیف احتالل بالدهم
الدولۀ نفسها بنظام الکفر الذي تطبقه

هی التی تقف وراء االبتعاد عن الدین فی ترکیا
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وبعثه الطرغصئ جاةسض أطرغضا افششان غفصثون بصاعط 
بترضئ ذالئان.

٦. صث تصئض أطرغضا طسزط المعضعسات شغ اقتفاصغئ، 
لضظعا جاظضرعا صرغئاً سظثطا غاسطص افطر بعضع الاثابغر 
طآاطرة  جاثبر  أظعا  أو  اتثاذعا،  غاسغظ  الاغ  السمطغئ 
أطرغضا  تسث  شسظثطا  اقتفاق.  سظ  الاثطغ  إلى  جاآدي 
بستإ صعاتعا شغ غدعن جظئ، شإن عثا غمظع ذالئان 
وتطفاءعا.  عغ  ضثعا  افششاظغئ  افرض  اجاثثام  طظ 
وشغ طبض عثه التالئ، غمضظ فطرغضا أن تثبر اظفةارا شغ 
واحظطظ أو ظغعغعرك، وتّثسغ قتصاً أن عثا اقظفةار ظحأ 
بسث الاثطغط له سطى افراضغ افششاظغئ؛ وبالاالغ، غةإ 
سطى أطرغضا إرجال صعاتعا إلى أششاظساان لدمان افطظ 
أطرغضا  تظاعك  جعف  التالئ،  عثه  طبض  وشغ  لرساغاعا. 

اقتفاصغئ تطصائغاً.
٧.تّبئ أطرغضا بإلتاح سطى وصش إذقق الظار طظ جعئ 
ذالئان. وذئسا سظثطا تعصش ذالئان إذقق الظار، شإظه 
جاضعن عظاك اظصساطات داخض خفعف ذالئان فن جئإ 
اتتاد الفخائض المثاطفئ طع ذالئان عع خعضعا تربًا 
طحارضئ ضث السثو ظفسه وعع أطرغضا، واجامرار وجعد 
شضرة السثاء ضث الشرب. وإذا تثث عثا، شسعف تساشض 
أطرغضا ذلك ضفرخئ لعا لطاسطض والسغطرة سطى طعاصع 

ذالئان.
٨. طظ خقل طتادبات السقم واقتفاصات، تسسى أطرغضا 
إلى الصداء سطى شضرة ذالئان شغ الفعز طظ خقل الصاال. 
فن ذالئان، خاخًئ صعاتعا السسضرغئ، تساصث أظعط عجطعا 
أطرغضا واظاخروا شغ الترب سطغعا. لضظ طظ خقل سمطغئ 
السقم، جاشغر أطرغضا ذرغصئ تفضغر ذالئان إلى شضرة 
غةإ  لثلك  بالصعة"،  حغء  ضض  تتصغص  غمضظ  "ق  طبض 

تامئ: الاترضات الحسئغئ شغ السراق ولئظان وإغران 
الترس البعري غسغطر سطى صطاسات واجسئ طظ اقصاخاد 
اإلغراظغ، وُغعمِّح المظاذص غغر الفارجغئ شغ افذراف طا 
أوجث تجاطاً طظ طثن الئآس شغ أذراف الثولئ، ووضسًا 
وافذراف  المرضج  شغ  اقظفةار  وحك  سطى  اصاخادغاً 
غائةح  الثي  لطظزام  طثةقً  ضان  وصث  جعاء،  تٍث  سطى 
بالئرظاطب الظعوي والخعارغت أن تظثلع شغه اقتاةاجات 
الحسئغئ بسئإ ظصص الئظجغظ! ذلك الظصص الظاجط سظ 
لطثول  طسصثة  غغر  خظاسئ  وعغ  الاضرغر،  طخاشغ  صطئ 
الاغ ترسى حآون حسئعا ضما غةإ... بط سطى الرغط 
تصارب  بظسئئ  إغران  شغ  الئظجغظ  اجاعقك  زغادة  طظ 
٤٠٪ طظث ٢٠١٧م وشحض تحشغض طخفاة شغ طتاشزئ 
عرطججان، إق أن الضبغر طظ الئظجغظ تصعم سخابات لغج 
خسئاً سطى الثولئ طسرشاعا باعرغإ الئظجغظ إلى الثارج 
ظزرًا لفارق السسر، وعثا طزعر آخر طظ طزاعر شحض 
الثولئ شغ إدارة أتث أعط المعارد التغعغئ شغعا "الظفط"! 
وطظ بط صاطئ الثولئ برشع جسر الئظجغظ ٣٠٠٪ شاظثلسئ 
اقتاةاجات شغ ٢٠١٩/١١/١٥م شغ ذعران وسحرات 
المثن اإلغراظغئ افخرى، وصث احاثت اقتاةاجات تغث 
تط شغعا إضرام الظار شغ بظعك، وطعاجمئ تعزات إغراظغئ، 
بصطع  التضعطئ  صاطئ  وصث  وتضعطغئ،  أطظغئ  وطضاتإ 
اإلظارظئ لمظع تعاخض المتاةغظ، ولةأ الظزام إلى أسطى 
طساعى طظ طساعغات السظش شغ الاساطض طع عثه الترضئ 
اقتاةاجغئ وصمسعا بالتثغث والظار، (شغ وصئ تعاخض 
صعات افطظ اإلغراظغئ تمقتعا الصمسغئ ضث المازاعرغظ، 
تحرغظ  "ظعشمئر"   ٢٣ شغ  اإلغراظغئ،  المسارضئ  أضثت 
الباظغ أن تخغطئ صاطى اقتاةاجات تةاوزت ٣٠٠ صاغض 
وبصئ أجماء ٩٩ طظعط، وأن سثد الةرتى تةاوز ٤٠٠٠

جرغح، ضما زاد سثد المساصطغظ سظ ١٠ آقف حثص، 
وأحارت أغداً إلى أن الترس البعري جتإ جباطغظ صاطى 
طظ المساحفغات إلى جعئ طةععلئ. إظثبظثظئ سربغئ 

٢٠١٩/١١/٢٤م).
تثخقت  دون  سفعغئ  اقتاةاجات  زالئ  طا  عض  باظغاً: 

أوروبغئ؟
لصث تاولئ أوروبا اجاشقل اقتاةاجات... ولضظعا لط تضظ 
شاسطئ أو طآبرة شغ اخاراق الظفعذ افطرغضغ شغ الئطثان 

البقبئ، وبغان ذلك:
شإن  آظفاً  ذضرظا  ضما  السراق:  شغ  أوروبا  طتاوقت   -١
اقتاةاجات شغ السراق وبثاخئ المظاذص الةظعبغئ، ضاظئ 
اتاةاجات طاخاسثة، وطرضجة شغ المظاذص الحغسغئ، وق 
ُغسائسث أن تضعن أوروبا، وبثاخئ برغطاظغا، صث تاولئ 
اجاشقل تطك اقتاةاجات، وطع أظه لط تزعر أدلئ غسامث 
سطغعا تعل وجعد تثخض برغطاظغ شغ اقتاةاجات إق 
أن إغران ضاظئ تتسإ لعثا افطر تساباً، بض وُغحضض 
لعا عاجساً لثرجئ أن خطغإ جمسئ ذعران طتمث سطغ 
المازاعرغظ  واخفاً  الثطئئ،  خقل  صال  ضرطا  طعتثي 
"بسخ  وأضاف  اإلظةطغج"،  "حغسئ  (بأظعط  السراصغغظ 
الةماسات المظترشئ الاغ َظخفعا بـحغسئ اإلظةطغج تسططئ 
إظارظاحغعظال  إغران  السراصغ..."  الحسإ  خفعف  إلى 
٢٠١٩/١١/١م). وضاظئ طصعلاه تطك سئارة سظ تثعف 
المسؤعلغظ اإلغراظغغظ طظ أن تساشض برغطاظغا تترضات 
الظاس، عثا باإلضاشئ إلى طتاولئ إغران تعثغث المتاةغظ 
باتعاطعط بالسمالئ لقظةطغج، وخاخئ أن طعصش برغطاظغا 
غضاد غضعن خرغتاً شغ دسط اقتاةاجات (وصالئ السفارة 
إن  "تعغار"،  سطى  الرجمغئ  خفتاعا  سطى  الئرغطاظغئ 
"الازاعرات السطمغئ عغ تص طظ تصعق الحسإ السراصغ" 
وأضاف: "السظش ضث المازاعرغظ عع أطر غغر طصئعل"... 
شغ  أرواتعط  شصثوا  الثغظ  وسائقت  لطةرتى  "دسعاتظا 
الازاعرات". وضالئ جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٩/١١/٥م)، 
وعع المعصش ذاته الثي ضان صث أسرب سظه وزغر الثولئ 
الئرغطاظغ أظثرو طعرغسعن ضما ظصطه سظه طعصع السغظ 

اإلخئارغئ ٢٠١٩/١٠/٢٧م.
٢- طتاوقت أوروبا شغ لئظان: طسروف أن لئظان تخعل 
أن  وفوروبا، وطسروف أغداً  فطرغضا  أتئاع  وتةعل شغه 
أتئاع أطرغضا جعاء أضاظعا طئاحرة طبض سعن وبري أم ضاظعا 
غغر طئاحرة طبض تجب اهللا سظ ذرغص إغران، عآقء عط 
الطرف افصعى طادغاً... أطا أتئاع أوروبا "برغطاظغا وشرظسا" 
شعط الطرف افضسش طبض جسةع وجظئقط... وأطا الترغري 
شعع افضبر ضسفاُ فظه غدع رجقً شغ أوروبا وأخرى شغ 
السسعدغئ المعالغئ فطرغضا، وعآقء افتئاع ق غساطغسعن 
تسط الصرار، وإظما غصعطعن بأسمال تربك الطرف اآلخر، 
شمبقً وزراء الصعات الطئظاظغئ افربسئ شغ ٢٠١٩/١٠/١٩م 
اجاصالعا طظ التضعطئ الاغ غظادي المتاةعن بإجصاذعا، 
وأسطظ رئغج العزراء جسث الترغري شغ ٢٠١٩/١٠/١٨م 
سظ طعطئ ٧٢ جاسئ لمسالةئ افزطئ، بط صثم اجاصالاه 
ورغئئ  الثولئ  رئغج  رغئئ  ضث  ٢٠١٩/١٠/٢٩م  شغ 
تجب إغران المعغمظ أطظغاً شغ لئظان... بط أرجطئ شرظسا 
طعشثعا إلى لئظان طثغر دائرة الحرق افوجط وحمال 
أشرغصغا شغ الثارجغئ الفرظسغئ ضرغساعف شارظع، (الثي 
الرئغج  طظ  رجالئ   - سعن  الرئغج  إلى   - إلغه  ظصض 
الفرظسغ، إغماظعغض طاضرون، والتضعطئ الفرظسغئ تآضث 
اعامام شرظسا بالعضع شغ لئظان واجاسثادعا لمساسثة 
السربغئ ٢٠١٩/١١/١٣م)،  الراعظئ.  الزروف  شغ  لئظان 
ولط تتر زغارة المعشث بالصئعل طظ أتئاع أطرغضا، شصث 
ظصطئ العضالئ العذظغئ لقسقم الرجمغئ سظ وزغر الثارجغئ 
باجغض (أظه أبطس المعشث الفرظسغ "وجعب سثم دخعل أي 
ذرف خارجغ سطى خط افزطئ الطئظاظغئ واجاشقلعا")... 

تامئ ضطمئ السثد: ضغش تاآطر أطرغضا سطى ترضئ ذالئان سئر سمطغئ السقم؟

وضثلك أرجطئ برغطاظغا طعشثعا رغاحارد طعر والاصى 
طع سعن وصال (لطالما ضاظئ الممطضئ الماتثة حرغضًا 
جئغض  سطى  ذعغض،  وصئ  طظث  لطئظان  طعّماً  وداسماً 
المبال، اجابمار ٢٠٠ ططغعن دوقر السام الماضغ لثسط 
أطظ لئظان واجاصراره وازدعاره وجغادته". وتابع "وطظ 
المعط اجامرار اتارام تص اقتاةاج السطمغ، وأي صمع 
لترضئ اقتاةاج بعاجطئ السظش أو الاثعغش طظ صئض أي 
سربغئ  إظثبظثظئ  اإلذقق".  سطى  طصئعل  غغر  أطر  جعئ 

٢٠١٩/١١/٢٥م).
اإلغراظغ  الظزام  ضان  إغران:  شغ  أوروبا  طتاوقت   -٣
والاعثغثات  لطمآاطرات  غاخثى  بأظه  غثسغ  ضسادته 
الطعاء  اإلغراظغ،  البعري  الترس  صائث  (وجه  الثارجغئ، 
تسغظ جقطغ، الغعم، تعثغثا طئاحرا فطرغضا وإجرائغض 
تةاوزعا  تالئ  شغ  بـ"اإلبادة"،  والسسعدغئ،  وبرغطاظغا 
"الثطعط التمراء" شغ الاساطض طع بقده. وصال جقطغ، 
شغ خطاب ألصاه بالمازاعرغظ المآغثغظ لطتضعطئ شغ 
ذعران وظصطه الاطفجغعن اإلغراظغ: "أصعل فطرغضا وإجرائغض 
وآل جسعد وبرغطاظغا إظضط جربامعظا شغ الساتات ولط 
تامضظعا طظ الرد سطغظا، والةمغع جمع خفساتظا". وتابع: 
اجاجتط  وإذا  التمر،  خطعذظا  تاةاوزوا  ق  لضط  "ظصعل 
خطعذظا التمر جعف ظئغثضط". آر تغ ٢٠١٩/١١/٢٥م). 
والظزام غرغث إسطاء خعرة بأن اقتاةاجات وراءعا صعى 
سطما  افطّرغظ!  ذاصعا  الثغظ  الظاس  طظ  ولغج  خارجغئ 
بأن ضض المآحرات تعضح أن اتاةاجات الظاس عغ طظ 
صطعبعط ودطائعط! ولضظ غئثو أن ظشمئ الاثخض الثارجغ 
تسضظ شغ الظزام اإلغراظغ تاى إن خطغإ جمسئ ذعران 
ضما ذضرظا آظفاً وجَّه لطحغسئ المازاعرغظ شغ السراق تعمئ 
حغسئ اإلظةطغج! إن اقتاةاجات شغ إغران لغسئ افولى، 
ولظ تضعن افخغرة، وعغ سفعغئ سطى افرجح، وق غعجث 
إغران  شغ  واقتاةاجات  دولغئ،  أغاٍد  إلى  تحغر  أطارات 
طبطعا طبض جعرغا، حسإ غظاضض ضث تضام ذعاغغئ لط 

تسرف جغاجاعط ذسط الظةاح شغ رساغئ حآون افطئ.
البقث  الثول  شغ  سمقءعا  أطرغضا  تشغغر  سظ  أطا  بالباً: 

شافطر ضما غطغ:
١- إن الظفعذ الفسطغ شغ عثه الثول البقث عع الظفعذ 
افطرغضغ، وأطا أوروبا "برغطاظغا وشرظسا" شطط تظةح شغ 

طحارضئ أطرغضا عثا الظفعذ.
٢- إلى أن تظافخ افطئ اظافاضئ ختغتئ سطى أجاس 
تغظ  إلى  الختغح،  الاشغغر  غضعن  بط  وطظ  اإلجقم 
تثوث ذلك شإن تضام عثه الثول البقث جغسامرون 

خاضسغظ لطسغاجئ افطرغضغئ تشّغرعط أو تئصغعط...
٣- إن الثول الضاشرة المساسمرة ترغث طظ السمغض خثطئ 
طخالتعا، شإذا تثث تترك طظ الظاس واضطراب شغ 
سعثه، شامعطه طثة طتسعبئ، شإن لط غساطع أن غرتإ 
أطره شغ التضط، وطظ بط غخئح ق غساطغع خثطئ جغثته، 
شاشغره... وتضعن افداة عغ زغش طا غسمى الثغمصراذغئ، 
وذلك بإتدار سمغض جثغث بعجه أصض جعادًا طظ السمغض 
المطرود، عثا إذا ضاظئ افزطئ غغر طساسخغئ، وإق ضاظئ 
افداة عغ "السسضر" ضما خظسئ شغ طخر ٢٠١١م أو 

السعدان ٢٠١٩م.
رابساً: وباجاسراض الاشغغر الماعصع شغ الثول البقث سطى 

ضعء العصائع الةارغئ غائغظ طا غطغ:
١- بالظسئئ إلى إغران: شإن أطرغضا تخرح جعارًا ظعارًا 
أظعا ق ترغث تشغغر الظزام شغ إغران، أي طعما بطس الصاض 
غثثم  الظزام  عثا  أن  ترى  شأطرغضا  اقتاةاجات  شغ 
طخالتعا! شفغ العصئ الثي ضاظئ شغه دطاء المسطمغظ 
شغ إغران تسفك طظ الظزام ضان المسؤعلعن افطرغضان 
غخرِّتعن بالتفاظ سطى الظزام (أشاد طسؤعل ضئغر شغ 
الئغئ افبغخ افتث بأن بقده ق ترغث تشغغر الظزام شغ 
إغران... السربغئ ظئ افتث ٢٠١٩/١١/١٧م)، وسطغه شق 
غاعصع تشغغر شغ الظزام اإلغراظغ بسئإ اتاةاجات حعر 
٢٠١٩/١١م تماطاً ضما لط غتثث تشغغر بسئإ اتاةاجات 

السظئ الماضغئ.
٢- بالظسئئ إلى لئظان: ضما ذضرظا شإن لئظان شغه طظ 
أتئاع أطرغضا وطظ أتئاع أوروبا... وأن الفرغص افول عع 
افصعى وعثا ُغسعِّض تظازل افضسش تسإ ذرغصئ التطعل 
العجط، والةاظئان طثاطفان سطى تضعطئ تضظع جغاجغئ 
أو تضعطئ تضظعصراط! سطى ضض، الماعصع أن تشغر أطرغضا 
طعازغظ التضط شغ لئظان، شغضعن العزن فتئاع أطرغضا 
إحراك  بط  بصثر...  ولضظ  أوروبا  أتئاع  طسعط  وتحرك 

الحارع لاعثئاه.
بحضض  السراق  تتضط  أطرغضا  السراق:  إلى  بالظسئئ   -٣
حئه طئاحر طظ وراء جاار، شسثد طعظفغ جفارتعا شغ 
بشثاد غئطس ١٦ ألش طعظش غاابسعن أسمال ضاشئ العزارات 
السراصغئ خاخئ الظفط وصطاع افطظ، وعغ أضئر جفارة 
فطرغضا شغ السالط، ولعا صعاسث سسضرغئ ضبغرة شغ السراق 
أحعرعا صاسثة سغظ افجث شغ افظئار... وشغ افجئعع 
افخغر طظ الحعر الماضغ ضبفئ أطرغضا وشعدعا شضاظئ 
شغ  بظج  افطرغضغ  الرئغج  لظائإ  المفاجؤئ  الجغارة 
٢٠١٩/١١/٢٣م إلى صاسثة سغظ افجث، وصئض أن غمر 
أجئعع سطى زغارة ظائإ الرئغج افطرغضغ لطسراق أوشثت 
أطرغضا صائث عغؤئ افرضان المحارضئ لطةغح افطرغضغ 
طارك طغطغ إلى بشثاد شغ ٢٠١٩/١١/٢٧م وعثا دلغض 
الماابسئ افطرغضغئ التبغبئ، وخاخئ أن السراق بالظسئئ 
فطرغضا ذو تساجغئ شعغ اتاطاه وزسمئ أظعا تأخث بغثه 
إلى الاصثم شأخثت به إلى اقضطراب والامجق... واآلن 

سطغعط الةطعس سطى ذاولئ المفاوضات والمعاشصئ سطى 
طةمعسئ طظ الحروط.

٩. تظعي أطرغضا تحعغه خعرة ذالئان شغ ظزر الظاس 
طظ خقل تبعا سطى صئعل بسخ الحروط المسئصئ. دسظا 
ظصعل طبق، سطى ذالئان أن تاةاعض طفععم اإلطارة وأطغر 
المآطظغظ، وتسارف بتصعق اإلظسان وتصعق المرأة. تاى 
إذا أضفئ ذالئان سطى بسخ الصغعد (خئشئ إجقطغئ) 
بثخعص الصداغا المثضعرة أسقه، شإظعا ق تجال تمبض 

طروظئ ضئغرة تزعرعا ذالئان فطرغضا.
١٠. تظعي أطرغضا إغةاد طساشئ وتفاوت وتاى سثاء بغظ 
تآضث  شسظثطا  افششان.  غغر  طظ  والمةاعثغظ  ذالئان 
ضثعا،  تساثثم  أق  غةإ  افششاظغئ  افرض  أن  أطرغضا 
شإن عثا غسظغ خراتًئ أن المةاعثغظ غغر افششان غةإ 
أق غضعظعا طعجعدغظ شغ أششاظساان. وظاغةئ لثلك، ُتةئر 
الصاسثة  تظزغط  طع  السقصات  صطع  سطى  ذالئان  ترضئ 
لعا  ُغسمح  أن  غةإ  وق  افخرى،  المسطتئ  والةماسات 

بالسمض شغ أششاظساان.
لثا شإن أطرغضا طخممئ سطى طظع شحطعا السسضري طظ 
خقل عجغمئ ذالئان وذلك طظ خقل المدغ بمتادبات 
أعثاشعا  سظ  تاثطى  ذالئان  جسض  أجض  طظ  السقم 
وتططساتعا، وشغ ظعاغئ المطاف جغعجطعن ذالئان شغ 
المةال السغاجغ. إن طعمئ أطرغضا عثه سطى وحك أن 
تآتغ بمارعا طا لط تامسك ذالئان بتئض اإلجقم بضض 
العجائض، وتاثطى سظ المتادبات الةارغئ شغ أصرب وصئ 
طمضظ، وتعاخض صاالعا تاى تعجم أطرغضا وترجسعا طظ 

 أششاظساان خاغرة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ أششاظساان

عع شغ أزطات طاقتصئ وق ُغسائسث إذا لط تعثأ افوضاع 
"السسضر"  ذرغص  سظ  تشغغرًا  أطرغضا  ُتتثث  أن  صرغئاً 
وتحرك الحارع طسعط شغ التضط سطى الظتع الثي خظساه 
شغ طخر أو السعدان... وصث لعتر أن جعاز طضاشتئ 
حضطعا  ضئغرة  سسضرغئ  صعة  وعع  السراق،  شغ  اإلرعاب 
عثا  السسضرغئ،  المسثات  بأشدض  وجعجوعا  افطرغضان 
الةعاز بسغث سظ جغاجئ الصمع لقتاةاجات، وغئثو أن 
المتاةغظ شغ جاتئ الاترغر غظزرون إلى عثه الصعة 
باسائارعا المثّطص طظ الساجئ الفاجثغظ تغث غرشسعن 
خعرة ضئغرة لطةظرال سئث الععاب الساسثي أتث صادة 
الةعاز بسث إصالئ سئث المعثي له، وضأن عثه الصعة طصئعلئ 
لثى المازاعرغظ لغضعن لعا دور شغ ترتغإ التض... عثا 
طظ ظاتغئ، وطظ ظاتغئ أخرى شإن اقجاماسات السسضرغئ 
الاغ تسصثعا أطرغضا شغ بشثاد، وترجض طئسعبغعا لثلك 
ضض  بشثاد،  شغ  الضئغرة  جفارتعا  ظحاط  إلى  باإلضاشئ 

ذلك ق غثطع طظ ترتغئات تسثعا أطرغضا سظث الطجوم...

وق غآبر شغ ذلك اجاصالئ سئث المعثي وتضطغش رئغج 
جثغث شعثا ق غتض المحضطئ بض غضعن طآصااً، أي غئصى 

الةرح طفاعتاً تاى غحفى!
، شإن التراك الةماعغري شغ الئقد البقبئ له  سطى ضضٍّ
الاغ  أطا  سطغه.  تتسإ  أخرى  وظصاط  له  تتسإ  ظصاط 
الشالإ  شغ  زالئ  وطا  سفعغئ،  ترضاه  شإن  له  تتسإ 
ضثلك... وأطا الاغ تتسإ سطغه شإظه تاى اآلن لط غاثث 
له صغادة طثطخئ هللا جئتاظه خادصئ طع رجعل اهللا خطى 
اهللا سطغه وآله وجطط تظغر له الطرغص إلى تضط اإلجقم، 
الثقشئ الراحثة التصئ... وإذا اجامر التراك دون صغادة 
جععده  شإن  عثى،  غغر  سطى  غسغر  بط  وطظ  طثطخئ 
وتدتغاته جادغع جثى، وغضعن التراك تغظعا ضالاغ 
ظصدئ غجلعا طظ بسث صعة أظضابا! واهللا العادي إلى جعاء 

 السئغض
السابع طظ ربغع اآلخر ١٤٤١عـ

المعاشص ٢٠١٩/١٢/٤م

اجاماع تطش الظاتع يف لظثن واملطفات الحائضئ

بثا الثقف واضتا بغظ شرظسا وأطرغضا شغ صداغا ضبغرة 
عثا السام شغ اجاماع تطش الظاتع شغ لظثن شغ البالث 
والرابع طظ الحعر الةاري، وغئثو أن عظاك اتفاصاً ألماظغًا 
شرظسغاً سطى تظاوب دور المظاعخ فطرغضا شغ اجاماسات 
التطش، تاى تتفر الصارة افوروبغئ طاء وجععا وتزعر 
ضقسإ طعط وجغادي، سطى افصض شغما غثص أوروبا 
ذاتعا. شفغ السام الماضغ ضاظئ ألماظغا عغ الاغ تصعد 
تصعم  طظ  عغ  شرظسا  واآلن  فطرغضا،  المسارضئ  دشئ 

بثلك.
أعط المطفات الحائضئ:

أوق: إن طا غصطص أوروبا وخخعخا شرظسا عع سجل أطرغضا 
لعا شغ الصداغا الثولغئ، ولثا ضان الارضغج الفرظسغ سطى 
طغباق  سئر  طترجئ  بخعرة  ولضظ  الظصطئ  عثه  إبراز 

الظاتع:
١. ولثا ضان الاثضغر بأن جئإ إظحاء التطش عع السثو 
الروجغ والثطر الثي طا زال صائما، وغاساءل طاضرون طا 
الثي تخض وطا الثي تشغر؟ لماذا ق ظسائر روجغا سثوا 

ضما ضظا طظ صئض؟
٢. ضغش تصعم ترضغا بحراء طظزعطئ خعارغت طظ روجغا 
شغ العصئ الثي غسائر الطرف الروجغ سثوًا؟! شتاول 
تراطإ الائرغر بأن أوباطا صث تطضأ شغ خفصئ خعارغت 
طظ  الخعارغت  ترضغا  احارت  السئإ  ولعثا  باترغعت، 
سرضظا  ولضظظا  طئاحرة  سطغه  رد  طاضرون  لضظ  روجغا. 
بثغق أوروبغا لاطك المظزعطئ، ولضظ ترضغا طدئ ضاربئ 
سرض التائط بالمخالح افوروبغئ وأعثاف تطش الظاتع.

٣. ضغش تظستإ أطرغضا طظ حمال جعرغا دون تظسغص 
السعري  لطحمال  ترضغا  تثخض  وضغش  الظاتع؟  دول  طع 
باخرف طظفرد دون الاظسغص طع دول الظاتع؟ طع أن 
(اإلرعاب)  طتاربئ  شغ  شسال  وبحضض  حارضئ  شرظسا 
وتظزغط الثولئ طع ضض طظ ترضغا وأطرغضا، ولضظ لماذا 

ق غظسص طسعا شغ باصغ المطفات؟
شغ  داخض  التطش  "بأن  لطصعل  طاضرون  دشع  طا  وعثا 
تالئ طعت جرغري" لغطعإ المسارضئ لمعصش أطرغضا 

الماراخغ طع روجغا.

باظغا: أطرغضا أرادت إظعار الاساظط الخغظغ وخطر الخغظ 
اصاخادغا وسسضرغا بأظه ق غصض سظ الثطر الروجغ، وسطى 
تطش الظاتع الاخثي لعثا الثطر الماظاطغ والماساظط، 
أي  الخغظ،  تةاه  أطرغضا  اجاراتغةغئ  شغ  غثخض  وعثا 

غثثم المخطتئ افطرغضغئ.
بالبا: ذّضرت أطرغضا أوروبا بالسةج شغ المغجان الاةاري 
الرجعم  بسخ  وضع  طظ  بث  وق  أوروبا،  وبغظ  بغظعا 

والاسارغش الةمرضغئ لطتث طظ عثا السةج الضئغر.
دولئ  ضض  بالاجاطات  العشاء  بدرورة  أوروبا  ذضرت  ضما 
تةاه ظفصات وخظثوق التطش. أي سطى ضض دولئ دشع ٢٪ 
طظ دخطعا الصعطغ فن التطش عع لتماغئ أوروبا ولغج 

لتماغئ أطرغضا.
وبثلك غائغظ أن عثه الثقشات الاغ أبغرت داخض التطش 
شغ اجاماسه افخغر شغ لظثن طردودعا لسغاجات أطرغضا 
الصاضغئ باجاثثام روجغا ضسخا غطغزئ شغ جغاجاتعا 
شغ طظاذص الخراع شغ الحرق افوجط وحمال أشرغصغا 
بعتغظ  تخرشات  سظ  سغظعا  أطرغضا  تشخ  أن  طصابض 
المصطصئ فوروبا، عثا ظاعغك سظ الاصارب الارضغ الروجغ. 
ولثا شإن عثه الثقشات ق غاعصع تطعا سطى المثى الئسغث 
بض جغسامر تخاسثعا شغ ظض افزطئ المالغئ السالمغئ 

والاصارب افطرغضغ الروجغ.
لطمظزمات  التطش  دول  تخظغفات  اخاقف  رابساً: 
والةماسات والثول شغ السالط وشصاً لسثم وجعد تسرغش 
طعتث لقرعاب. وأطرغضا ق ترغث وضع تسرغش طتثد له 
تاى ق تصغث تترضاتعا افتادغئ الصاضغئ بأن ضض طظ 
غصش بعجععا عع إرعابغ. ولثا ضان اسائار ترضغا "صسث" 

سطى أظعا طظزمئ إرعابغئ صث أبار تفغزئ شرظسا.
أطا افطر العتغث الثي اتفص سطغه الةمغع شعع اقجامرار 
بالترب سطى طا غسمعظه (اٍقرعاب اإلجقطغ) وضرورة 
اقجامرار والاظسغص لطاخثي له. وعثا طا غةمسعط رغط 
شرصاعط والدشغظئ الاغ بغظعط. وجائصى بقد المسطمغظ 
اهللا  غأذن  تاى  (اإلرعاب)  سطى  الترب  بتةئ  طظاعضئ 
بعقدة ضغان طساصض وطاعضض شغ جغاجاه سطى اهللا بط 

 سطى افطئ اإلجقطغئ
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صاطئ صعات أطظ الظزام شغ افردن، البقباء ٢٠١٩/١٢/٣م باساصال افخ طازن العحطمعن (أبع تمجة) وعع 
سائث إلى بغاه، تغث اصاادوه طظ وجغطئ الظصض السام الاغ ضان غساصطعا إلى المرضج افطظغ بط تط تتعغطه إلى 
دائرة المثابرات الساطئ. عثا وصث سصإ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن سطى عثه الةرغمئ شغ 
بغان ختفغ صال شغه: طا زال الظزام شغ افردن جادرًا شغ غّغه وضقله وظطمه، وغقتص تمطئ الثسعة طظ 
حئاب تجب الاترغر وضأظعط عط الثغظ باسعا الئقد وبرواتعا، وأوردوا الظاس شغ افردن طعارد العقك، وعط 
شغ واصسعط وبحعادة افطئ ورجالعا المثطخغظ، عط افضبر ترخًا سطى أطاعط وسطى رشساعا وسطى إظصاذعا طظ 
ضض طخائئعا الاغ اباقعا بعا أظزمئ وتضاٌم باسعا دغظعط وبقدعط وبروات بقدعط ببمٍظ بثٍج ق غاسثى 
السماح لعط بالئصاء سطى ضراجغ تضمعط وسروحعط الجائطئ. وإظا سطى بصئ وغصغظ بامام وسث اهللا جئتاظه 
وتسالى وبحرى ظئغه سطغه الخقة والسقم بظخر عثا الثغظ وظخر تمطئ دسعته طعما ادلعمئ بظا الثطعب 
واحاثت سطغظا المتظ، شصث وسث اهللا بظخر المآطظغظ شغ الثظغا صئض اآلخرة، شصال جئتاظه وعع أخثق الصائطغظ: 

ْشَهاُد﴾.
َ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ ُرُسلََنا َوا

سطى إبر صغام الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ بجغارة طفاجؤئ فششاظساان لمثة جاساغظ، بمظاجئئ سغث الحضر، 
لطصاء الصعات افطرغضغئ المامرضجة شغ صاسثة باغرام الةعغئ شغ أششاظساان. أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان: أن تراطإ الثي غصاض المسطمغظ بعتحغئ ق غمضظ أن غأتغ فششاظساان زائرًا 
ضفاتح، بض ضان غظئشغ أن غتاةج طع تصغغث غثغه ورجطغه وغساصإ سطى جرائمه العتحغئ وأسماله اإلرعابغئ الاغ صام 
بعا ضث المسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط. وأضاف الئغان: أظه غةإ أن غضعن واضتاً لةمغع طظ غآغثون الشرب، 
أن أطرغضا اتثثت الحسارات الئراصئ ذرغسًئ لعا لاصعم باتاقل أششاظساان، وبالاالغ شإن عثه الحسارات المجسعطئ 
لغسئ أضبر طظ أضاذغإ عائطئ لطالما جسى الشرب وراءعا طظ أجض طخالته اقجاسمارغئ، وطظ أجض إساصئ سعدة 
الثولئ اإلجقطغئ. ولفئ الئغان إلى: إن السثاء افطرغضغ ضث المسطمغظ وطةاعثي أششاظساان ضان واضتاً خقل 
زغارة تراطإ فششاظساان. تغث وخض تراطإ إلى الئقد غعم سغث الحضر، وصام بجغارة طفاجؤئ وغغر طسطظئ إلى صاسثة 
باغرام الةعغئ، ولط غطاِص إق بالثطغئ المفدطئ لثغه، أحرف غاظغ، طظ دون أن غثسع بصغئ الصادة افششان اآلخرغظ، 
وارتثى السارة العاصغئ ضث الرخاص تتئ بغابه، وألصى ضطماه طظ وراء الةثران الثشاسغئ. وطظ خقل الصغام 
بثلك، أحار خراتئ إلى أششاظساان باسائارعا أرض افسثاء الاغ اتثث طظ أجطعا إجراءات أطظغئ رشغسئ المساعى. 
وحثد الئغان سطى: أن زغارة تراطإ المفاجؤئ فششاظساان ضاظئ ججءًا طظ تمطاه اقظاثابغئ، إلى جاظإ اإلسقن سظ 
اجاؤظاف المتادبات طع ذالئان. ضما ألصى خطاباً تتفغجغاً لصعاته المعجوطئ طآضثًا أظه بسث شارة وجغجة طظ تسعغئ 
سمطغئ السقم طع ذالئان، جغسعد سثد ضئغر طظ الصعات افطرغضغئ إلى العذظ. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ 
أششاظساان بالصعل: ق تبصعا شغ التضام الثعظئ وافظزمئ الثطى الصائمئ شغ بقد المسطمغظ فظعا جمغسعا طحارغع 
لطضاشر المساسمر. وضما عط تضام السسعدغئ وتضام باضساان وتضام ترضغا وتضام المسطمغظ جمغسا، شإن أحرف 

غاظغ عع أغداً واتث طظعط فظه لغج له أي رابط بالمسطمغظ شغ أششاظساان.

سظ  تمثخ  اجاماسا  بالرباط،  والبصاشئ  والسطعم  لطاربغئ  اإلجقطغئ  المظزمئ  شغ  الاراث  لةظئ  اخاامئ 
بمظئ  بثورعا  افصخى.  والمسةث  الظئعي  والمسةث  الترام  المسةث  ضمئ  المصثجئ  لطمعاصع  صائمئ  إظحاء 
وزارة افوصاف الفطسطغظغئ عثا الصرار ورأى وضغض العزارة أن الصرار "جغطسإ دورًا شغ التفاظ سطى المضان 
شغ  الاارغثغئ  المسالط  لاشغغر  "تتثغا  غحضض  الصرار  إن  وصال  لطسئادة"،  وطضان  وتارغثغ  بصاشغ  ضمعروث 
الصثس واجامرار سمطغات تععغثعا". وإزاء ذلك ظحر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ تسطغصا ختفغا جاء شغه: إن عثه المظزمئ ضاظئ وق زالئ أداة طظ أدوات التضام والشرب، تسصث 
ضض  وبسث  شطسطغظ  وصدغئ  افصخى  المسةث  سظ  الثشاع  شغ  طعمئ  أظعا  تثسغ  صرارات  وتاثث  اقجاماسات 
صرار ظرى السططئ تبمظ وتخفص وعغ صرارات شغ تصغصاعا جراب ووعط وتدطغض وذر لطرطاد شغ السغعن. 
إن طظ غرغث الثغر لفطسطغظ غةإ أن غسمض سطى تترغرعا ق أن غارضعا تتئ اقتاقل وغطالإ طتاق تاصثا 
ق غعمه تارغت وق تراث وق طصثجات وق دطاء أن غتاشر سطغعا! وطظ غرغث الثغر فعض شطسطغظ ولطمسةث 
افصخى شسطغه أن غساظعخ جغعش افطئ لطصغام بعاجئعا، ق أن غخرف افظزار سظ ذلك بصرارات طئاثلئ 
أرض  صدغئ  ولغسئ  تداري  طسطط  سطى  تفاظ  صدغئ  وجسطعا  لطصدغئ  وتصجغط  تدغغع  تصغصاعا  شغ  وعغ 
طشاخئئ غةإ تترغرعا شغ أجرع وصئ. إن طا اضافئ به المظزمئ لعع خثقن وخغاظئ لطمسةث افصخى الثي 
عع بتاجئ إلى تترغره وتطعغره طظ دظج غععد، أطا صثجغاه شعغ بتفر اهللا ق تصثم أو تآخر شغعا صعائط 

وجثاول لمظزمئ عظا أو عظاك.

زغارة رئغج العزراء تمثوك فطرغضا
(طصروءاً طع الثور افطرغضغ يف السعدان)

ُروَن﴾ نَاٌس َفَتَطهَّ
ُ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َقْريَتُِكْم إِغَُّهْم أ

َ
﴿أ

دساة جغثاو وصعم جغثظا لعط

طعالغث  ظخش  طظ  أضبر  أن  الضبغرون  غسطط  ق  ربما 
برغطاظغا شغ السام ٢٠١٠م ضاظعا أبظاء زظا. ولمظ أراد 
الحرق  تصرغر  شطغراجع  الخادم  الثئر  عثا  طظ  الاأضث 
افوجط "عثا السثد العائض طظ افذفال التعاطض" الثي 

أورده أظغج طظخعر.
صئض صرن طظ الجطان، ضاظئ لاضعن طبض عثه افرصام 
ضاربغئ تاى سطى طةامع ضالمةامع الشربغ، تغث لط 
تضظ الرأجمالغئ صث ظعرت بسث بحرورعا لاشجو السالط 

شاظحر اقظتقل شغ ضاشئ أرجائه.
السططان  تزر  واصسئ  المصام  عثا  شغ  غتدرظغ 
السبماظغ جطغمان الصاظعظغ لتفقت الرصص المثاططئ 
شغ شرظسا خحغئ اظاصالعا لئقد المسطمغظ. وغمطآظغ 
شغ  تظاحر  واقظتقل  الجظا  دسعات  أرى  وأظا  افجى 
بقدظا دون أن غضعن لظا خطغفئ غمظع جغثاو وأخعاتعا 

أن تظاحر شغ بقدظا...
بصثر  الضاربغ  الشرب  بعضع  غاسطص  ق  عظا  والتثغث 
طا عع سظا؛ سظ أطئ اإلجقم الاغ ضاظئ تثرج الظاس 
طظ الزطمات إلى الظعر بثغظ اهللا، وضغش خارت الغعم 

طرتساً لضض شاجر!
ولغج التثغث عظا لطائاضغ وق الظتغإ سطى طا ضظا سطغه، 
بض عع لعضع اإلخئع سطى طضمظ الثاء، ضثطعة شغ 
ذرغص الظععض لظخغر تصاً ضما اباسبظا اهللا: ظثرج الظاس 

طظ سئادة السئاد إلى سئادة رب السئاد.
شعثه إذًا دسعة لعصفئ جادة ترضغ رب السالمغظ تةاه 

طا غاربخه بظا أعض جغثاو، دساة الثظا والفةعر.
الشرب  صخسئ  شغ  رتسئ  الاغ  الظسعغئ  الةمسغات 
شحربئ طظ طائه وذساطه، وتضام المسطمغظ الثي 
ُأتثمعا طظ شضره وسفظه شخاروا بغادق بغثه غترضعا 
ق  افطئ  عثه  أن  غآرصعط  حاء؛  وضغفما  حاء  تغبما 
اهللا  دغظ  سظ  خرشعا  شغ  وتحغاعط  ضض  رغط  تجال 

طسامسضًئ بالثي عع خغر.
المرأة الخالتئ، أطظع تخعن الحرق، تصخ طداجسعط. 
والةغض الظاحأ الثي تربغه أطعات المسطمغظ الخالتات 
طظ  الئاصغئ  الئصغئ  سطى  غصدعا  أن  غرغثون  غرسئعط. 
أتضام اإلجقم الاغ تتفر عثه افطئ طظ ربصئ الرذغطئ. 
المسطمغظ  ُأجر  غتفر  الثي  الثرع  ضسر  غرغثون 
صعة  سقطئ  عغ  الماماجضئ  شاُفجر  صعغئ.  طاماجضئ 

المةامسات ولئظئ الظعدئ شغعا.

تئصى  الثي  افخغر  التخظ  تعل  غثور  الغعم  التثغث 
العةمئ  طظ  ظسةإ  ق  لثلك  افجرة؛  افطئ:  لعثه 
الحرجئ والسئاق المتمعم الثي غحظه الشرب وأحغاسه 
والطقق،  المغراث،  شغ  المساواة  صداغا  سطى  وأتئاسه 
طما  وغغرعا  والعقغئ  والصعاطئ،  وافبعة،  والجواج، 

غاسطص بسقصئ الرجض بالمرأة.
ق ظسةإ طظ حسارات الةمسغات الظسعغئ الاغ تزعر لظا 
شغ ضض جرغمئ تاسرض لعا طسطمئ سطى غث ذضر طظ 
أصاربعا، تغث غاخغثون شغ الماء السضر طساشطغظ غغاب 
اإلجقم سظ المةامع وسظ حثاذ طظ الظاس لغعاجمعا 
اإلجقم وغرشسعا حساراتعط الاغ غظثى لعا جئغظ ضض تر.

غظئشغ لضض ساصض ولضض تّر أن غسأل دساة جغثاو: ضغش 
المرأة  تمضغظ  صداغا  ططضغ"  "جسثي  حسار  جغتض 
اصاخادغاً وصدائغاً؟ عض حسار "طح حرشك" وحسار "ق 
أرغث وقغاك" غتض صدغئ أطظ المرأة وتماغاعا، أم أظعا 
دسعة لطافطئ والافضك افجري، تثاع بمثغاع أبظاء الجظا، 

أختاب الثظا والفةعر طظ الشرب ورجاقته؟؟
غظئشغ لضض طسطط تر أن غصش بعجه عثه الةمسغات، 
وغرشخ عثه اقتفاصغات المحآوطئ الاغ ترغث تصطغع 
أوخال أجرظا، لظخئح ضالمةامسات الشربغئ، طةامسات 
غاخثى  وأن  الةمغض،  الثاشأ  افجرة  جع  تفصث  شردغئ 
لطتضام المةرطغظ الثغظ غسمتعن لمبض عثه الثسعات 
باقظاحار شغ بقدظا بض غروجعن لعا، وغفاتعن المةال 
بغظما عط  غثسمعظعا،  لعثه الةمسغات المسمعطئ بض 

غاخثون لضض طسطط غثسع لاتضغط حرع اهللا.
بثعف  طرععن  بصاءعا  أن  تعصظ  الاغ  السططات  عثه 
الظاس وغفطاعط، وطرتئط بإذالئ سمر الفساد. لسان 
ُروَن﴾.  نَاٌس َفَتَطهَّ

ُ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َقْريَتُِكْم إِغَُّهْم أ

َ
تالعط: ﴿أ

شاترص سطى بصاء أوضار الفساد، ودساته وأعطه، وتترص 
أن تضعن السغادة لفضر الشرب والمرجسغئ عغ المظزمات 

الشربغئ، والسططان لسمقء الشرب وجفرائه.
شعض بصغ طظ تةئ وسثر لطسضعت؟ لط غئص لظا إق عثا 
الثظثق لظصاتض شغه، ولط غئص لضط أغعا المسطمعن إق 
أتضام الجواج والطقق لغتاربعضط بعا، شعض جاظعجطعن 

شغ بشرضط وتمضظعن سثوضط طظ دغارضط وأسراضضط؟!
وَالُْمْؤِمُنوَن   ُ ُ َُّ َقَملَُكْم َورَُسو ﴿َوقُِل اْقَملُوا َفَسرَيَى اهللا
ُكنُتْم  َفُينَبُِّئُكم بَِما  َهاَدةِ  الَْغْيِب وَالشَّ َخلِِم  وََسرُتَدُّوَن إىَِلٰ 

 ﴾َيْعَملُوَن
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 شغ طتاولٍئ اجاعثشئ إصظاع اإلدارة افطرغضغئ بحطإ 
اجط السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب، خخص 
رئغج وزراء التضعطئ اقظاصالغئ تمثوك، زغارة فطرغضا 
لمثة جائ أغام ضاططئ، اجامع خقلعا بئسخ المسآولغظ 
ظزمه  الثي  المآتمر  شغ  تمثوك  وصال  افطرغضغغظ، 
عثه،  اجاماساته  بسث  افذطسغ  المةطج  أبتاث  طرضج 
السعدان  جتإ  طسألئ  بالطئع  ضان  الضئغر  "الةجء  إن 
ظئ  (الةجغرة  لقرعاب".  الثاسمئ  الثول  قئتئ  طظ 
٢٠١٩/١٢/٠٦م)، وغرى تمثوك أن حطإ السعدان 
وغسائره  التضط،  شغ  ظةاته  جر  عع  الصائمئ  عثه  طظ 
المآتمر،  شغ  صعله  بتسإ  الرجض،  ورث  شصث  أولعغئ، 
دغعظاً طاراضمئ، تخض لما غصرب طظ ٦٠ ططغار دوقر، وأن 
أي سمطغئ إلسادة عغضطاعا، طرععظئ بحطإ السعدان 
طظ الصائمئ السعداء. شعض تخض تمثوك سطى طئاشاه، 
أم أن افطرغضان اجاثفعا به، وأططعا سطغه حروذاً أخرى 
صاجغئ طع بسخ السمعم الاغ غثّغض إلغه أظعا الثجط؟!

بثاغئ لط غطاص تمثوك الرئغج تراطإ، وق ظائئه، وق 
وزغر خارجغاه، ضأن الةطغث صث تساصط سطى رؤوس ضئار 
المسؤعلغظ شغ اإلدارة افطرغضغئ طع عثه الجغارة، تغث 
ولعا ظععرعط، ولط غتر رئغج العزراء بطصاء أي طظعط! 
ظاجغ،  تغئعر  الثارجغئ،  وزارة  وضغض  طع  اجامع  أظه  إق 
ودغفغث عغض وضغض وزارة الثارجغئ لطحآون السغاجغئ، 
وجاغفظ طظعحغظ وزغر الثجاظئ افطرغضغ، وطارك غرغظ 
المثغر السام لعضالئ المسعظئ افطرغضغئ، وصث أسربعا (ظفاصًا 
بالطئع) سظ إسةابعط بالاشغغر الثي تثث شغ السعدان، 
ووسثوه  البعرة!  ظةاح  سطى  تمثوك  غعظؤعن  وذفصعا 
افطرغضغئ،  التضعطئ  داخض  طحاورات  جغةرون  بأظعط 
والثطعات  لطسعدان،  الثسط  تصثغط  ضغفغئ  شغ  لطظزر 
القزطئ إلجصاذه طظ صائمئ (اإلرعاب). غغر أظعط أسمطعا 
السصطغئ الرأجمالغئ شغ الافاوض؛ وعغ التخعل سطى 
أضئر صثر طظ المضاجإ لئقدعط، شأجمسعا سطى تظفغث 
حروط جابصئ طفروضئ سطى السعدان، وأخرى جثغثة، 
والةماسات  التضعطئ  بغظ  ظعائغ  جقم  تتصغص  طظعا 
المسطتئ، وإتراز تصّثم شغ خرغطئ الطرغص السغاجغئ 
وتسعغدات  الثغمصراذغ،  والاتعل  السعدان،  لةظعب 
ضتاغا المثطرة ضعل وغغرعا. لضظ تمثوك لط غفعط 
أن افطرغضان جعف غماذطعن شغ رشع اجط السعدان 
ق  افطرغضغغظ  المسؤعلغظ  وأن  (اإلرعاب)،  صائمئ  طظ 
تشرب سظ أسغظعط طخالح بقدعط، وبثاخئ شغ الصارة 

افشرغصغئ، شغ لصاءاتعط، الرجمغئ والةاظئغئ.
إن تمثوك طخمط سطى حغء واتث، عع إصظاع اإلدارة 
افطرغضغئ بإزالئ السعدان طظ صائماعا السعداء، وضحش 
أن لثغه شرغص تفاوض شغ واحظطظ غةري طتادبات طع 
اإلدارة افطرغضغئ تعل افطر. إق أن أطرغضا تساططئ طسه 
شغ عثه الجغارة بسصطغئ (لظظازر وظرى)، وجارت شغ وضع 
السراصغض أطاطه، وذلك فن أطرغضا ق تسةئعا الاترضات 
وشغ  سمعطاً،  المسطمغظ  بقد  شغ  الثاتغئ  الةماعغرغئ 
المثطص  بسمغطعا  أذاتئ  إظعا  إذ  خاخئ،  السعدان 
السعدان،  جظعب  شخض  شغ  دوره  أجاد  الثي  الئحغر، 
لخظادغص  اصاخاده  ورعظ  ضطه،  السعدان  وإضساف 
شغ  شحض  الئحغر  لضظ  السالمغئ،  اقتاضارات  وحرضات 
إجضات الحارع شطط تسئأ بسصعذه. واآلن تسمض أطرغضا 
لابئغئ ظفعذعا سئر أداتعا شغ الثاخض، وعغ الةغح، 
ولغج سئر طثظغغظ طعالغظ فوروبا. لثلك شعغ تثغر 
ظعرعا، وترشع ِسخّغ غطغزئ شغ وجه تمثوك؛ وبثاخئ 
سخا اإلرعاب، وضان طةطج الحغعخ صث تئظى صرارًا جاء 
شغه "إن سمطغئ الظزر شغ إزالئ السعدان طظ صائمئ الثول 
الراسغئ لقرعاب، ورشع السصعبات المائصغئ سطى السعدان، 

أو تطئغع السقصات طع تضعطئ السعدان، جازض طسطصئ". 
وصث أوردت ختغفئ الحرق افوجط ٢٠١٩/١٢/٠٤م 
طعصش اإلدارة افطرغضغئ طظ صدغئ اإلرعاب سطى لسان 
السعدان،  إلى  الثاص  افطرغضغ  المئسعث  طساسث 
عثجعن صائقً: (إن عظاك صائمئ ذعغطئ ترغثعا العقغات 
الماتثة طظ السعدان صئض إزالئ السصعبات)، وصال: (غئثو 

أن تمثوك غعاجه طعام طساتغطئ).
ولتخعل أطرغضا سطى صائمئ طططعباتعا الطعغطئ، ضان 
ق بث أن تمسك بتمثوك (طظ الغث الاغ تعجسه)، صال 
عثجعن: (غاسغظ سطى تضعطئ تمثوك صئض إزالئ اجط 
بقده طظ الصائمئ السعداء دشع أضبر طظ ٣٠٠ ططغعن 
دوقر ضاسعغدات لدتاغا العةعم سطى السفغظئ، وأضبر 
طظ ططغاري دوقر ضاسعغدات إلى أجر ضتاغا تفةغرات 
السفارتغظ)، والةثغر بالثضر أن رئغج السقصات الثارجغئ 
لتمثوك شغ لصائه، طعضعع  بالضعظشرس، ذرح أغداً 
لثشع  اجاسثاده  تمثوك  أبثى  طا  وجرسان  الاسعغئ، 
تطك الاسعغدات، بتسإ ختغفئ وول جارغئ جعرظال 
الختغفئ:  طع  لصائه  شغ  صال  تغث  ٢٠١٩/١٢/٠٥م، 
المطالئات،  عثه  طسالةئ  شغ  المسآولغئ  (تتمطظا 
والاعخض إلى اتفاق بحأظعا)، وصال (بالاأضغث شغ أجابغع 
شةاءت  الضقم  ُسرى  اظفسخئ  وعظا  حععر).  ولغج 
ضسش  اجاشقل  شغ  ظةتئ  تغث  صئغح،  بفسض  أطرغضا 
لطتخعل  جاظتئ  شعغ  وععاظعا،  اقظاصالغئ،  التضعطئ 
سطى طئاشاعا، وعغ أن ق غفّضر تمثوك شغ الادغغص 
طساسث  صال  فطرغضا،  المعالغ  السسضري  الفرغص  سطى 
المئسعث افطرغضغ الثاص لطسعدان: (إن اتاماقت رشع 
اجط السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب تتسظئ 
ضبغرًا حرغطئ أن غطسإ الةغح دورًا تمغثًا شغ الئقد 
أجض  طظ  ذلك  طظ  أبسث  أطرغضا  وذعئئ  والمظطصئ). 
طخالتعا شغ السعدان، شاساجطئ تئادل السفراء بغظعما، 
بتسإ تخرغح وزغر الثارجغئ، طاغك بعطئغع تجاطظاً طع 
شغ  بعطئغع  وخش  وصث  واحظطظ،  إلى  تمثوك  زغارة 
حأظعا  طظ  تارغثغئ  (خطعة  بأظه  اإلجراء  عثا  تشرغثة 
ظئ  (الةجغرة  السعداظغئ)،  افطرغضغئ  السقصات  تسجز  أن 

٢٠١٩/١٢/٠٦م).
إن أطرغضا تاقسإ بمحاسر التضعطئ اقظاصالغئ بةجرة 
الثبطعطاجغ،  الامبغض  طساعى  رشع  وعغ  خشغرة، 
بأن  وعع لغج طصخعد زغارة تمثوك فطرغضا، سطماً 
أطرغضا تمطك شغ الثرذعم باظغ أضئر جفارة شغ السالط 
ضطه، احارت أرضعا طظ التضعطئ الئائثة، وضان تجب 
الاترغر شغ تغظه، صث صام بعصفئ اتاةاجغئ أطام السفارة 
طراجط  طع  تجاطظاً  الثرذعم،  جظعب  جعبا  ضاتغئ  شغ 
عع   - جفغر  تسغغظ   - الثطعة  عثه  إن  بط  اشاااتعا. 
ترشغع لمصام الةعاجغج شغ عثه افوضار إلى طساعى 
بالظسئئ لتضعطئ تمثوك،  أسطى، شعغ ق تسظغ حغؤاً 
بض عغ خطعة لمراصئئ التضعطئ اقظاصالغئ سظ صرب، 
أطرغضا،  بغث  أخرى  وطراصئئ  ضشط  وجائض  وجعد  طع 

وشرغصعا شغ الثاخض.
وخقخئ الصعل، إن تمثوك صفض سائثًا خالغ العشاض، 
ق  الاجاطات  تاطقً  ساد  بض  أطرغضا،  رضا  غظال  أن  دون 
غصعى سطى تظفغثعا، شغ ظض خدعسه لماططئات أطرغضا 
الماةثدة، ووسعدعا الضاذبئ. وبثقً طظ ذلك، ضان ترغًا 
به أن غسسى لظغض رضعان اهللا، باطئغص أتضاطه جئتاظه 
سطى الظاس شغ افرض، ﴿َوَطْظ َأْتَسُظ ِطَظ اهللاَِّ ُتْضمًا 
ِلَصْعٍم ُغعِصُظعَن﴾، وصث غسطط تمثوك أغظ غةثعا، وإن 
أعض السعدان، غاحعصعن لرؤغئ سثل اإلجقم شغ ظض 
دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ق شغ ظض 

 طحارغع الشرب المساسمر
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أیعقل أن یدخل ترامب 
الذي یقتل المسلمین بوحشیۀ  أفغانستان کفاتح؟!

أي بوصلۀ ال تشیر إلى الجیوش لتحریر فلسطین
فهی فی أحسن أحوالها مشبوهۀ

إمعاناً فی الظلم وزیادة فی الغّی والضالل
النظام األردنی مستمر فی اعتقال شباب حزب التحریر
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