
والمثشسغئ، وذلك لسئئغظ:
الحام  ذاغغئ  ظزام  سةج  سطى  لطاشطغئ  عع  افول 
لصغادات  طئرر  إلغةاد  عع  الباظغ  والسئإ  وضسفه، 
الفخائض لقظستاب السرغع طظ المظاذص المساعثشئ؛ 
طا  لسغاجات  السمطغ  تظفغثعا  سطى  لطاشطغئ  وذلك 
غسمى "الثول الثاسمئ" لضغ تتفر طا تئصى طظ طاء 
وجععا إن بصغ شغ وجععا طاء، شما غسمى "بالثول 
المظزعطئ  بصاء  سطى  الترص  ضض  ترغخئ  الثاسمئ" 
الفخائطغئ أضبر طظ ترخعا سطى أي حغء آخر، وأضبر 
سطى  تاضظئ البعرة  تظصطإ  الثول أن  طا تثحاه عثه 
المةاعثون  وغثرج  المرتئطئ؛  الفخائطغئ  المظزعطئ 
ارتئاذعط  شك  لغسطظعا  سئاءتعا  تتئ  طظ  المثطخعن 
تثخض  طظ  تثارغط  ضفر  شغ  تخض  وطا  دولئ،  بأغئ 
المظاوئئ  المزاعرات  تمثدت  أن  بسث  الارضغ  الظزام 
لاخرشات عغؤئ تترغر الحام الصمسغئ خغر حاعث سطى 
ذلك، وطا افسمال السسضرغئ الحضطغئ الاغ تصعم بعا 
صغادات الفخائض واجاظفارعا لفرصئ الطئالئ قطاخاص 
شئثون  ذلك،  سطى  دلغض  إق  وظصماه  الحارع  غدإ 
الثاسمئ"  "الثول  تساطغع  ق  الفخائطغئ  المظزعطئ 
تظفغث حغء طظ بظعد جعتحغ أو غغره، وق تساطغع 
بسغاجئ  الفخائض  إلجام  الثاسمئ"  "الثول  طثابرات 
المتعر العاتث؛ أو ضئح جماح المةاعثغظ المثطخغظ 
سظ جئعئ الساتض، شالمظزعطئ الفخائطغئ عغ افداة 
الفسطغئ لطاظفغث؛ وعغ السخا الاغ تساثثطعا طثابرات 
الثول لصمع طسارضغعا وضض طظ غصش ضث جغاجاتعا.

وطع عثا العاصع المآلط تراود الظاس تساؤقت سثغثة 
أعمعا، عض جغاط تسط ططش البعرة السعرغئ سسضرغا؟ 
وطا عع التض لعثا العاصع افلغط الثي وضسئ صغادات 

الفخائض البعرة السعرغئ شغه؟
تسمح  لظ  أطرغضا  أن  الةمغع  غثرك  أن  غةإ  بثاغئ 

إن المسألئ الاغ غةإ أن تضعن طعضع بتث وطعضع 
سظاغئ، عغ طسألئ إغةاد العجط السغاجغ اإلجقطغ 
الثولئ  صغام  ضان  إذا  وعثا  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ 
السغاجغئ  افوجاط  ولعج  شإن  غتامعا،  اإلجقطغئ 
اإلجقطغ  الئطث  اظدمام  صئض  أو  الثولئ،  صغام  صئض 
التغاة،  شغ  اإلجقم  إلغةاد  السمض  غعجئه  أطر  إلغعا 
السمض  ضان  لثلك  بالثات.  السغاجغئ  افوجاط  وشغ 
أطرًا  إجقطغ،  بطث  أي  شغ  السغاجغ  العجط  لثخعل 

قزطًا لضض طظ غسمض جغاجغًا لقجقم...
شإن  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  السغاجغئ  افوجاط  أطا 
شعق ضعظعا تتعي طا تتعغه طظ افوجاط السغاجغئ 
وطصطثغظ،  سمقء  تتعي  شإظعا  شساد،  طظ  الشربغئ 
ضارعغظ  الضفر،  وجغاجئ  الضفر  بأظزمئ  طفاعظغظ 

اإلجقم وتاصثغظ سطغه وطتاصرغظ له.
دخعلعا،  طتاولئ  سطى  ظصاخر  أن  غخح  ق  ولثلك 
أوجاط  إلى  وتتعغطعا  لعثطعا،  ظسمض  أن  غةإ  بض 
طظ  له  السمض  طمضظًا  ضان  وإن  وعثا  إجقطغئ، 
خارجعا، ولضظ السمض له طظ داخطعا أجعض، وأصرب 
شغ  السغاجغئ  افوجاط  رجال  أن  إق  اإلظااج.  إلى 
لرجال  بالظسئئ  خشارًا  ضاظعا  وإن  اإلجقطغئ،  الئقد 
شغ  ولضظعط  الشربغئ،  السغاجغئ  وافوجاط  الشرب 
فعض  بالظسئئ  سمالصئ  بض  ضئار  اإلجقطغئ،  الئقد 
لعط  طظ  أو  الصادة،  أو  التضام،  عط  فظعط  الئقد، 
وشعق  وسغحعط.  الظاس  تغاة  شغ  والعزن  البصض 
والثئرة،  والمسرشئ  الثضاء  طظ  لثغعط  شإن  ذلك، 
التغطئ  طظ  ولعط  الظاس،  طصثطئ  شغ  غةسطعط  طا 
وتسظ الاأّتغ طا غمّضظعط طظ أن غطئسعا لضض تالئ 
الخطعات  افول  الخش  شغ  ُغَخطُّعا  وأن  لئعجعا، 
الثي  عع  اإلجقم  ضان  إذا  المسةث،  شغ  الثمج 
غطشى شغ المةامع. شق غئسث أن غضعظعا شغ الثولئ 
لاّغار  والصادة  لعا،  الساططغظ  أوائض  طظ  اإلجقطغئ، 
اإلخقص  سثم  شغعط  غاةطى  وعآقء  اإلجقم. 
وغتثصعن إخفاء الظفاق، وعط شعق ذلك أصثر الظاس 
سطى العثم، وأضبر الظاس خئرة شغ تصعغخ الثول، 
الثولئ  صاطئ  شإذا  المثطخغظ.  السغاجغغظ  وعثم 
اإلجقطغئ، وضان شغ عآقء السغاجغغظ رطص، شإظعط 
غةسطعط  طا  والفعط  اإلخقص  طظ  لفطئ  ُغْئثون  صث 
افبرار  ورجالعا  السغاجغئ،  افوجاط  وصادة  جادة 
افشثاذ، لثلك ضان ق بث طظ اتصاء خطرعط، والصداء 

سطى تأبغرعط...
إن المسألئ الغعم، بالظسئئ لطمثطخغظ العاسغظ، لط 
عغ  المسألئ  بض  جغاجغغظ،  غضعظعا  أن  طسألئ  تسث 
أن غتاولعا إغةاد العجط السغاجغ اإلجقطغ، شإظه 
اإلجقطغئ  الثولئ  شإن  صخر،  أو  الجطظ  ذال  طعما 
غسئصعط  أن  صاطئ  إذا  شُغثحى  غصغظ،  بضض  صائمئ 
سطى  المثطخغظ  وغغر  السغاجغئ،  افوجاط  رجال 
غةإ  أظه  طع  اإلجقطغ،  السغاجغ  العجط  إغةاد 
عط  غصعطعا  أن  وغةإ  وتثعط،  طظعط  غعجث  أن 
لطمثطخغظ  الغعم  بسث  سثر  ق  شإظه  لثلك  بإغةاده... 
جغاجغغظ،  غضعظعا  فن  غسمطعا  أن  طظ  العاسغظ 
الجطظ  فن  السغاجغ.  العجط  دخعل  غتاولعا  وأن 
َتصطْسه  لط  طا  والجطظ  شائصئ،  بسرسئ  أغاطه  غطعي 
الثرجئ  شغ  عط  وخخعطه  اإلجقم  وأسثاء  صطسك، 
لط  شما  العاسغظ،  لطمثطخغظ  وخخعم  أسثاء  افولى 
غضظ عآقء المثطخعن العاسعن أصعغاء شغ أشضارعط 
شغ  عط  ضما  جرأتعط  وشغ  سصائثعط،  شغ  عط  ضما 
غضعن  أن  سطغعط  ُغثحى  شإظه  وإدراضعط،  شعمعط 
وأن  خظسعه،  الثغظ  عط  ضاظعا  ولع  لشغرعط  الظخر 

غزّطعا بسغثغظ سظ طسارك التغاة الختغح.
لثلك شإن تائع افخئار، وتتطغطعا، وإسطاء الرأي شغعا، 
والترص سطى أن ق غخثر عثا الرأي إق طظ زاوغئ 
خاخئ، عع المادة الاغ تةسض طظ عآقء المثطخغظ 
المرجى  وافطض  والمساصئض،  التاضر  رجال  العاسغظ 

لطظاس.

شغ إذار تمطئ "اإلجقم غتمغ افجرة وافجغال والمةامع!" سصث تجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا، اقبظغظ البالث 
طظ حئاط/شئراغر،، طآتمرًا آخر تتئ سظعان "افجرة والمةامع" شغ إجطظئعل / بغظثغك. وصث تدر المآتمر 
سثد ضئغر طظ المسطمغظ. وشغ ضطماه اقشاااتغئ، أذطع جرتان إرتاش التدعر باخاخار سطى عثف التمطئ. 
وبسث أن تق بعراك بالاا آغات طظ الصرآن الضرغط، ألصى الضاتإ طعجى باي أوغطع الضطمئ افولى، الاغ تظاول 
(جغثاو)  المرأة  ضث  الامغغج  أحضال  جمغع  سطى  الصداء  اتفاصغئ  طبض  الثولغئ  لقتفاصات  الدارة  الظاائب  شغعا 
واتفاصغئ إجطظئعل، وضثلك الصاظعن رصط ٦٢٨٤، سطى المةامع، وصثم أغدا التض اإلجقطغ لطمحاضض الاغ 
تآبر سطى المةامع الغعم. وضان الماتثث الباظغ عع السالط والضاتإ اإلجقطغ سئث اهللا إطام أوغطع، وصث حرح 
طسآولغات  سطى  الدعء  أوغطع  إطام  وجطط  اإلجقطغ.  المةامع  لاظمغئ  العتغث  الطرغص  عع  اإلجقم  أن  ضغش 
افطئ الغعم، وأوضح طظ خقل أطبطئ طظ الاارغت اإلجقطغ ضغش تصصئ افطئ الظةاح شغ الماضغ. وذّضر بأن 

عثا الظةاح جعف غاتصص طرة أخرى طظ خقل إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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بصطط: افجااذ رطجي راجح – الغمظ

عض جُغتسط ططش بعرة الحام سسضرغا 
وطا عغ التطعل املااتئ؟

أغعا المسطمعن: 
آن لضط أن تظئثوا عآقء التضام الروغئدات 
أسثاء  طخالح  خثطئ  شغ  غسعرون  الثغظ 
إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  وتسمطعا  افطئ 
اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الراحثة  الثقشئ 
خطى اهللا سطغه وآله وجطط، شائاغسعا خطغفئ 
غاصغ اهللا شغضط شغتمغ بغداضط وغسطغ راغئ 
ْمرِه 

َ
الةعاد شغصعر سثوضط. ﴿َواُهللا ذَللٌِب بَلَ أ

ْكرَثَ اجَّاِس الَ َفْعلَُموَن﴾.
َ
َولَـِكنَّ أ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  المساسمرون ذئاب أم تضاطظا عط الظساج؟! ...٢
-  ططفات السقم شغ السعدان وطسارات الافاوض 

    شغ جعبا ...٢
- تضعطئ السعدان اقظاصالغئ تعاشص خاغرًة سطى دشع 
   تسعغدـات فجر عطضى المثطرة ضعل افطرغضغئ ...٣

-  شطسطغظ بغظ طعصش الرجال افبطال وطعاصش السمقء افظثال ...٣
- افردن إلى أغظ؟ الةجء الباظغ والسحرون  ...٤
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ضطمئ السثد

لغاك تثري أغعا الةظثي أظك طظث لئسئ بغاب الظمعر 
وتصطثت ظةعم الصغادة سطى جظئغك بط تعلغئ صغادة 
شغ  التصغصغئ  وتغاتك  التصغصغ  سمرك  شإن  الةغح 
عثا المظخإ ُغتثده لك حرف تمض رجالئ اإلجقم 
التغاة،  شغ  وجعدعط  صدغئ  غسصطعن  طمظ  ضظئ  إن 
ا  مَّ لَُهم  واْ  ِعدُّ

َ
﴿وَأ تسالى:  صعله  شغ  الةظثغئ  وطسظى 

 ِّ َْيِل تُرِْهُبوَن بِِه َعْدوَّ اهللا
ْ
َباِط اخل ةٍ َوِمن رِّ اْسَتَطْعُتم مِّن قُوَّ

ُّ َفْعلَُمُهْم﴾، ُكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدونِِهْم الَ َيْعلَُموَغُهُم اهللا وََعُدوَّ
شإن ضظئ صث أدرضئ تصغصئ طظ أوجثك، ولماذا، وإلى 
أغظ طخغرك بسث المعت... إن ضظئ صث أدرضئ ذلك 
تصغصئ  شغ  غافضر  أن  لسصطك  السظان  أذطصئ  سظثطا 
وجعد عثا الضعن واإلظسان والتغاة، عثه عغ تصغصئ 
تغاتك؛ سمض شغ الثظغا بط اظاصال طظ التغاة الفاظغئ 
إلى عظاك تغث التساب سطى ضض صطمغر سمطاه شغ 

الثظغا طظ خغر أو حر.
أوقً: طسظى التغاة:

ضط صادة صث أغفطعا تطك التصغصئ؛ شساحعا طظ دوظعا 
تطك  شطظعا  غغرك  وضط  أطعات؟  وعط  وطاتعا  أطعاتاً، 
ظا - سطى  التصغصئ؛ شساحعا بعا أتغاًء وطاتعا سطغعا، وضُّ
غفطئ طظعا - َظُسّثعط أطعاتا وعط سظث اهللا أتغاء ُغرزصعن؟! 
ذلك فظعط ضاظعا آذاظا خاغغئ لظثاء ذي الةقل واإلضرام: 
َيُموُينَّ إِالَّ  َّ َحقَّ ُيَقاتِِه َوالَ  اهللا ايَُّقواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

ْسلُِموَن﴾. نُتم مُّ
َ
وَأ

عض جاءك ظثاء غثسعك لاتضغط حرع اهللا؟ عض جمسئ 
خرخات البضالى شغ بقد اإلجقم؟ أم أخمَّك سظعا إسقم 

الثغظ غحارون لعع التثغث لغدطعك سظ جئغض اهللا؟!
سظك  تةإ  وصرًا  أذظغك  سظ  أبسث  الئطض،  الصائث  أغعا 
خعت طظاٍد غظادي لقغمان أن آطظعا بربضط، غصعل لك: 
جاصاظا  الاغ  افجظئغ  اقجاسمار  أشضار  ععان  طظ  تترر 
الدغصئ  والسخئغات  والخراع،  افذماع  إلى  وإغاك 

والععان والثطار...
بسث  طظ  طجصاظا  الاغ  الظاظئ  العذظغئ  أشضار  سظك  اخطع 
أن ألَّش اهللا بغظ صطعبظا، اخطع سظ أطاك لئاس شعضى 
الترغات الصثرة الثي ألئساه لعا أغادي الضفر زورًا وبعااظًا 

وأخئتئ تاطغاً له.
أظئ أعض أغعا الصائث الحعط الظئغض لرشع راغئ اإلجقم 
العاتثة، وظخرة اإلجقم بظخرة الساططغظ المثطخغظ له 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 

وظزام اإلجقم السزغط.
واسطط أغعا الصائث الظئغض أظك إن صرظئ حةاساك بمسظى 
الثل لمعقك السزغط؛ شصث غةري اهللا سطى غثغك الفاح 
المئغظ، وتظال حرف لصإ صائث افظخار الةثد وشاتح روطا 

شافعز بئحرى رجعل رب السالمغظ بإذن اهللا.
تأطض تغظ تأتغ إلغك جمعع المسطمغظ طعاجرغظ طظ 
دار  عع  جططاظك  سصر  لغضعن  أشعاجاً  افرض  أخصاع 

اإلجقم وتمضغظ خطغفئ المسطمغظ.
ضطعط جغعافعن طسك، لئغك غا أصخى لصث ذال التظغظ، 
وصث َتصَّئ ضطمات اهللا شغ ضاابه السزغط ﴿َفإَِذا َجاء وَْعُد 
َْدُخلُواْ الَْمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ  ِ اآلِخَرةِ لِيَُسوُؤواْ وُُجوَهُكْم َو

ُواْ َما َعلَوْاْ تَتْبرِيًا﴾. ُترَبِّ ِ ةٍ َو َل َمرَّ وَّ
َ
أ

ان ِسجَّتعما  إن بغئ المصثس والثقشئ تعأطان غساِمثَّ
ِّ مَجِيًعا﴾. ةَ ِهللا طظ طحضاة واتثة ﴿َفإِنَّ الِعزَّ

طمات،  اإلجقم  بثون  التغاة  إن  الُعمام:  الصائث  أغعا 
ةاسئ بثون تروف السجة عغ طةرد ذغح  وضطماتك الحُّ
وجظعن... شاجاغصر لثسعة جاصعا اهللا إلغك ظسمئ طظه 
ُ نُورًا  َ ْحَييَْناهُ وََجَعلَْنا 

َ
َوَمن اَكَن َمْيًتا َفأ

َ
أراد بعا ُعثاك ﴿أ

لَُماِت لَيَْس خِبَارٍِج  َثلُُه يِف الظُّ ِ بِِه يِف اجَّاِس َكَمن مَّ َفْم
ْنَها﴾. مِّ

إظظا الشرباء صث تمطظا إلغك دسعة التص الاغ أتةط سظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إن الماائع لثط السغر الثي تاصثم به صعات ذاغغئ 
الروجغ  الطغران  طظ  المثسعطئ  وططغحغاته  الحام 
الطرق  طسار  طع  تسغر  أظعا  بعضعح  غرى  المةرم؛ 
الثولغئ تطإ دطحص، تطإ القذصغئ "M٤،M٥" عثه 
جعتحغ  طآتمر  شغ  شاتعا  سطى  اتفص  الاغ  الطرق 
طثغظئ  سطى  الحام  ذاغغئ  جغطر  أن  شئسث  ٢٠١٨م، 
تطإ  الثولغ  الطرغص  سطى  العاصسئ  حغثعن  خان 
طثغظئ  رغش  باتةاه  حماق  غامثد  أخث   "M٥" دطحص 
طسرة  طثغظئ  باتةاه  غربا  بط  الحرصغ  الظسمان  طسرة 
 "Mالظسمان العاصسئ أغدا سطى ذرغص تطإ دطحص "٥
الحرصغ  ورغفعا  جراصإ  طثغظئ  باتةاه  حماق  بط 
العاصسئ سطى سصثة الطرق تطإ دطحص، تطإ القذصغئ 
تطإ  رغش  شغ  السغج  صرغئ  إلى  وخعق   "M٥،M٤"
الةظعبغ؛ لغسغطر بحضض ضاطض سطى الطرغص الثولغ 
تطإ دطحص، وشغ المصابض أخث غامثد باتةاه ذرغص 
تطإ القذصغئ "M٤" جغطر به سطى صرغئ الظغرب وذلك 

صئض سثة أغام.
دخعل  ظقتر  الحام  ذاغغئ  لصعات  تصثم  ضض  وطع 
أرتال سسضرغئ ضئغرة لطظزام الارضغ وبحضض غعطغ، 
تامرضج عثه افرتال سطى ذعل خط الاماس طع صعات 
ذاغغئ الحام، والسثغث طظعا أخئح داخض المظاذص الاغ 
طثغظئ  ظصطئ  طظ  اباثاء  الحام؛  ذاغغئ  سطغعا  جغطر 
طعرك العاصسئ سطى ذرغص تطإ دطحص، ولغج اظاعاء 
بالظصاط الارضغئ تعل طثغظئ جراصإ، وضض عثا غةري 
"روجغا  المةرم،  الروجغ  الظزام  طع  ضاطض  باظسغص 
تظسص بحضض وبغص طع ترضغا وإغران طظ أجض تتصغص 

افطظ واقجاصرار شغ إدلإ" (الثارجغئ الروجغئ).
وططغحغاته المثسعطئ طظ ذغران  غائع ذاغغئ الحام 
المةرم الروجغ شغ تصثطه جغاجئ افرض المتروصئ؛ 
وذلك سظ ذرغص الصخش السظغش والمرضج طظ أجراب 
الخعارغت  راجمات  طع  والمروتغ؛  التربغ  الطغران 

ال عذر للمخلصین الواعین
من أن ال یکونوا سیاسیین

بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا
مؤتمر "األسرة والمجتمع" فی إسطنبول/ بیندیک
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لاظفغث  الشرب  دول  غث  شغ  أداة  طةرد  وعغ  الماتثة 
المحارغع اقجاسمارغئ لطسغطرة سطى السالط.

تظص  الاغ   ٣٣-٣٨ بالمعاد  خاص  السادس،  شالئظث 
سطى  ظص  الططإ  لضظ  المسطتئ،  الظجاسات  تض  سطى 
تمضغظ طةطج افطظ طظ ضض السعدان ولغج شصط 
طظاذص الظجاسات، ضما ذطإ تصثغط الثسط الاصظغ شغ 
وضع الثجاعر واإلخقح الصاظعظغ والصدائغ، وإخقح 
الثثطئ المثظغئ، وصطاع افطظ وتتصغص طضاجإ السقم، 
صثرات  وبظاء  المثظغغظ،  وتماغئ  اقظاصالغئ،  والسثالئ 
صعة الحرذئ العذظغئ بطرق طظعا ظحر طساحارغظ طظ 

حرذئ افطط الماتثة واقتتاد افشرغصغ.
شعض شغ عثا تض فزطات السعدان؟

عظاك دول سثغثة ذطئئ المساسثة طظ افطط الماتثة 
وشطسطغظ  والعرجك  الئعجظئ  طبض  أزطاتعا  تض  شغ 
عدان وأشرغصغا  ورواظثا والخعطال والضعظشع وجظعب السُّ
الُعجطى ولغج آخرعا جعرغا، شعض وخطئ افطعر شغعا 

إلى بر افطان أم أظعا تأزطئ أضبر؟
تتعغض  شغ  أطظعا  وطةطج  الماتثة  افطــط  تئثع 
المحاضض الئسغطئ إلى طحاضض حائضئ وطسصثة. جعرغا 
ولغئغا والغمظ طبال واضح، لصث أخئح ظععر المظثوب 
أو  طحضطئ  أغئ  جطح  سطى  الماتثة  لفطط  الساطغ 
صدغئ سقطئ بارزة طظ سقطات الضغث الثولغ لاسصغث 
عثه المحضطئ أو تطك الصدغئ، وجسطعا بسغثة سظ التض 
ضئسث البرى سظ البرغا! بط تاظاشج الثول اقجاسمارغئ 

سطى جغادة عثا الئطث طما غةسطه أبرًا بسث سغظ.
شغ جعرغا تراوح افزطئ طضاظعا طساسخغئ سطى تطعل 
طئسعبغ افطط الماتثة، وافطبطئ سثغثة سطى الفحض، 
شرغط الاتثغرات الاغ وجععا طئسعث افطط الماتثة 
السابص لسعرغا جاغفان دي طغساعرا بثخعص افتغاء 
سصث  بالضاطض،  جاثطر  إظعا  صال  الاغ  لتطإ،  الحرصغئ 
وظاصـح  جعرغا  تعل  الطارئئ  جطساه  افطظ  طةطج 
طحروسغظ! شفـحض المحروسان، لضظ المعمئ الروجغئ 
وافطــط  تسامر،  جــعف  جعرغا  وتثطغر  اتاقل  شغ 
الماتثة تـاـفرج! ولظ غظـصث أتث الحسإ السعري ضما 
لط غظـصث أتث جضان جربرغظغاـحا الثغظ صـاطعا وصعات 

افطط الماتثة تـاـفرج!!
أروصئ  شغ  طاثاول  عع  وضما  شطسطغظ  صدغئ  أطا 
والسططئ  المسطمغظ  تضام  جسض  الماتثة،  افطط 
أطام  واجاعجاء  تظثر  طعضعع  أظفسعط  الفطسطغظغئ 
افطط، سطى اسائار أن السرب غسثون بمؤات المقغغظ 
تغطئ  وق  واجسئ،  جشراشغئ  طساتئ  سطى  وغظاحرون 
الحضاوى  سئر  إق  غععد  ضغان  لمعاجعئ  لثغعط 
والئضاء والسعغض، وتحضض الحضاوى السربغئ وحآون 
افطط  تحشغض  تةط  طظ  سالغئ  ظسئئ  سمعطا  السرب 
السثغث  لعجث  المسامر  تثطرعط  ولعق  الماتثة، 
شغ  أظفسعط  الماتثة  افطــط  شغ  المعظفغظ  طظ 
الحضاوى  آخر  تةسثت  وصث  وظائش!  بثون  الحارع 
طةطج  سطى  الفطسطغظغئ  السططئ  طحروع  بطرح 
افطظ لاتثغث طعسث إلظعاء اقتاقل لطدفئ الشربغئ 
وصطاع غجة، ولضظ المحروع شحض شغ التخعل سطى 

افخعات القزطئ لطرته سطى المةطج.
عغعطظ  طظزمئ  أداظئ  شصث  العجطى  أشرغصغا  شغ  أطا 
تفر  ُصعَّات  الَثوِلغَّئ،  السفع  وُطظزَّمئ  ووتح  راغاج 
افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  الُعجطى  بأشرغصغا  السقم 
٢٠١٤، لسةجعا سظ َطْظع الاطعغر السرصغ ضث المثظغغظ 
والتثغث  الثولئ،  طظ  الشربغ  الُةجء  شغ  المسطمغظ 

غطعل وق غاسع المةال لافخغطه.
لظ تتض عغؤئ افطط الماتثة وطةطج أطظعا طحضطئ 
طثرضئ  دولــئ  وجــعد  تامغئ  غسجز  طما  لطمسطمغظ، 
عثه  لتسط  خالح  طئثأ  سطى  بظاء  والتطعل  لطمحضطئ 
﴿َق  صال:  الثي  بالعتغ  المسطمغظ  غربط  الفعضى، 
ِطْظ  اْلَئْشَداُء  َبَثِت  َصْث  َسِظاُّْط  َطا  وا  َودُّ َخَئاقً  َغْأُلعَظُضْط 
تةسض  دولئ  َأْضَئر﴾،  ُخُثوُرُعْط  ُتْثِفغ  َوَطا  َأْشَعاِعِعْط 
افسثاء  غث  شغ  ولغج  السالمغظ  رب  سظث  طظ  التض 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وعغ  الضاشرغظ 

 طظعاج الظئعة

دوغقت  الماضغ،  الصرن  شغ  المساسمر،  الشرب  خظع 
أوخالعا!  وتصطغع  افطئ،  جسث  تحرغح  سصإ  عجغطئ، 
ربطعا  بتضعطات  الثوغقت،  عثه  إضساف  شغ  وأطسظ 
بمظزعطاه الرأجمالغئ؛ لازض خاضسئ فواطر طآجساته 
لطاثخض  أرضغئ  بثلك  شأوجث  له،  الاابسئ  اقجاسمارغئ 

المئاحر شغ صداغا الئقد وذلك بسئإ غغاب الثقشئ.
بض ذعإ الشرب المساسمر أبسث طظ ذلك، تغث أظحأ، 
بةاظإ التضام السمقء، ترضات طسطتئ، شأظحأت أطرغضا 
الترضئ الحسئغئ شغ جظعب السعدان شغ السام ١٩٨٣م، 
تئساعا ترضات أخرى شغ غرب السعدان، وتضاقت غغر 
ضطعط  غسمطعن  وحماله،  ووجطه،  حرصه،  شغ  طسطتئ 
لثثطئ الشرب المساسمر، وغاظاشسعن شغ ترضغاه، وطا 
تال التضعطئ اقظاصالغئ بمةطسغعا (السغادي والعزراء) إق 
دلغض سطى ذلك، بالرغط طظ أن السعدان غتاض طعصسًا 
اجاراتغةغاً طعماً شغ أشرغصغا، وطساتئ حاجسئ، وغصابض 

عثا اقتساع الةشراشغ، اتساع شغ المعارد، واإلطضاظغات 
طظاب  بطث  أضئر  غضعن  فن  طآعقً  غةسطه  طا  العائطئ، 
لمثاطش المتاخغض الجراسغئ، والبروة التغعاظغئ، وغمضظ 
أن غعشر طا غتااجه ضبغر طظ حسعب السالط طظ افطظ 

الشثائغ، الثي ق غصض أعمغئ سظ افطظ السسضري.
وق تصاخر بروات السعدان سطى المةال الجراسغ، بض إن 
جعشه غماطأ بمسادن ضرورغئ لاترغك سةطئ الخظاسئ 
شعع  وغغرعا،  والغعراظغعم،  والظفط  والضروم  ضالثعإ 
غمطك طصعطات الثولئ الضئرى بضض طسظى الضطمئ، وضان 
تمثوك صث أضث ذلك سصإ تسطمه رئاجئ العزراء شغ آب/

أغسطج ٢٠١٩م، وصال إن السعدان بطث غظغ بالمعارد 
ولظ غتااج إلى المسعظات والعئات.

لضظ سظثطا تشغإ الثولئ المئثئغئ الاغ تثغر عثه البروات 
لخالح الظاس، وتتاشر سطغعا، وترتصغ بالئقد إلى طخاف 
الثول الماصثطئ تظصطإ عثه الظسمئ إلى ظصمئ، تغث إن 
افظزمئ الاغ تساصئئ سطى تضط السعدان، جارت بالئقد 
جائر  وأشصرت  التضام،  أغظئ  سمغطئ،  سطماظغئ  بأظزمئ 
الظاس، شافاصمئ طحاضض السعدان، شضان طظ الطئغسغ 
أن غاترك الظاس غططئعن تغاة ضرغمئ؛ لثلك لط غضظ 
برظاطب  طثغر  صال  شصث  المساسمر،  غاثخض  أن  غرغئاً 
افطط الماتثة اإلظمائغ، أخغط حااغظر، لعضالئ الختاشئ 
الفرظسغئ خقل زغارته لطسعدان: "سظثطا تسمث تضعطئ طا 
إلى ترضغع حسئعا لسصعد، شمظ الئثغعغ أن غطافئ عثا 
الحسإ بسث ذلك إلى المةامع الثولغ، لغضعن ججءًا طظ 
جععد إظعاضه، وأساصث أن عثا طا غثشسظا إلى تخعغإ 
افظزار إلى السعدان شغ العصئ الراعظ". (الحرق افوجط 

٢٠٢٠/١/٣١م).
وبما أن عثه التضعطات، والترضات المسطتئ، والاضاقت 
والعقء،  المئثأ  وغربغئ  المظحأ،  غربغئ  المسطتئ،  غغر 
وغربغئ الثسط، ضان طظ الطئغسغ أن ترتمغ شغ حراك 
الثولغغظ،  القسئغظ  تئال  وشغ  اقجاسمارغئ،  الثول 
وبثاخئ أطرغضا وبرغطاظغا، شاخئح بمةمعسعا، أدوات 
لطمساسمر، تاخارع بعا الثول الماظاشسئ شغ المسرح 

السغاجغ شغ السعدان.
أطا الةظعب شصث خطصئ برغطاظغا واصع اقظفخال شغ وصئ 
طئضر طظث السام ١٩٢٢م بصاظعن المظاذص المصفطئ، وضاظئ 
ظزرتعا تصعم سطى أجاس تحرغح السعدان إلى ضغاظغظ، 
سربغ طسطط شغ الحمال، واآلخر (ظخراظغ - وبظغ) شغ 
الةظعب، وعع افجاس ظفسه الثي تئظاه أطرغضا، شةغء 
بالترضئ الحسئغئ، الاغ تاجرت بصدغئ الةظعب، وجارت 
طع أطرغضا تاى بارته سئر سمغطعا الئحغر، وبرساغئ اقتتاد 
السقم  ططفات  شغ  أظفه  غتحر  غجال  ق  الثي  افشرغصغ 

التالغئ.
وتثئطئ  طحاضطعا،  وتفاصمئ  دارشعر،  احاسطئ  بط 
التضعطئ الئائثة شغ طسالةاعا، شصاطئ بمسالةات أخثت 
طظتى الارضغات والمتاخخات، واتادان بسخ طسطتغ 
دارشعر، ضما شغ اتفاق الثوتئ، وإلصاطعط لصغمات طظ 
البروة المظععبئ، وصث بالس الئحغر شغ اخطظاع ضراجغ 
وعمغئ، وصّرب إلغه أجطعقً طظ المساحارغظ شغ الصخر 
الةمععري، والعزارات، أرعصئ ضاعض اصاخاد السعدان. 
بط اظاعى تضط الئحغر، بسث تثئطه شغ ططفات السقم 

وباقً  طسالةاته  شضاظئ  افضاذغإ،  أضثوبئ  ضاظئ  الاغ 
سطى السعدان واصاخاده وأطظه حماقً وجظعباً، واتسسئ 
رصسئ الترب، ولط تسطط تاى الثرذعم طظ لسساتعا، 
المسطتئ  الترضات  وتظاجطئ  والةظغظئ،  وبعرتسعدان، 

تاى شاصئ البقبغظ شغ ظعاغات سعثه.
بط أصثطئ التضعطئ اقظاصالغئ التالغئ، وجسطئ طظ صدغئ 
السقم سخا جترغئ تسغر بعا لمسالةئ صداغا الئقد، 
باسائار ططش السقم ضمظ المططعبات افطرغضغئ لرشع 
اجط السعدان طظ صائمئ (اإلرعاب)، غغر أظعا اجاظسثئ 
تةارب الظزام السابص ظفسه، وبرز ذلك شغ طفاوضات 
جعبا، الاغ تسغر شغ طسارات إصطغمغئ طظفخطئ. وإطساظًا 
ُوضسئ  العاتث،  الئطث  أبظاء  بغظ  الافرصئ  ترضغج  شغ 
دارشعر،  إصطغط  عغ:  طسارات  خمسئ  سطى  المفاوضات 
وقغاا جظعب ضردشان والظغض افزرق، وحرق السعدان، 
وحماله، ووجطه! لاعغؤئ عثه المظاذص لقظفخال سظ 

بسخ  طع  إذارغئ  اتفاصغات  باعصغع  وصاطئ  بسدعا. 
عثه المسارات، احامض سطى ظصاط خطغرة طظعا: "طظح 
خاخًا"،  وضسا  افزرق  والظغض  ضردشان  جظعب  وقغاغ 
افزرق  والظغض  ضردشان  جظعب  لعقغاغ  و"السماح 
بسظ صعاظغظعا"، وعثا غسظغ الئثء شغ تأجغج دوغطئ 
طبض  إن  وتحرغساتعا.  بصعاظغظعا  المرضج  سظ  تظفخض 
عثه الظخعص ق تسظغظا ظتظ المسطمغظ، شئغظ غثغظا 
ضااب اهللا غظطص بالتص، شق تاجئ لظا بصعاظغظ تسظعا 
خاص  وضع  عظاك  لغج  بط  وبرلماظات،  طةالج 
لعاتغظ العقغاغظ غغر شثاتئ الزطط الثي غساظغه أعض 
السابصئ  السطماظغئ  افظزمئ  جراء  ضطعط،  السعدان 
والتالغئ، وعثا ُغرشع بظزام سادل ق بمآاطرات غربغئ.

بط إن عثه اقتفاصغئ طدطربئ شغ بظعدعا، شفغ العصئ 
الثي غاضطمعن شغه سظ وتثة حسإ السعدان وأرضه، 
القطرضجي،  التضط  بظزام  ظفسه  العصئ  شغ  غصرون 
شغ  ضما  تماطاً  الثاتغ،  باقجاصقل  أصالغمه  تظفخض 
ضردجاان السراق، الاغ لط غئص لعا إق إسقن اقظفخال 
طظ داخض برلماظعا إذا رأى الشرب ذلك! أطا بصغئ الئظعد 
شعغ سئارة سظ إجراءات إدارغئ تخطح فن تصثم لطعزراء، 
وطثراء اإلدارات ضض شغما غاسطص بعزارته، أو بثائرته، طبض 
الظخعص الماسطصئ بافراضغ، وتسعغدات ضتاغا الترب، 

والمثارس والمحاشغ، والاعذغظ، وغغرعا.
وعظاك أطر آخر خطغر شغما غاسطص بمطش السقم، وعع 
الماتثة،  (افطط  العجاذئ:  لةظئ  إحراف  تتئ  ضعظه 
إلغعط  والرضعن  السعدان)،  جظعب  ودوغطئ  والغعظاطغث، 
شغ صداغاظا، شعثا أطر ق غةعز حرساً، وغآذن بمجغث طظ 
المآجغ، وغسظغ تسرغخ السعدان لطافاغئ شغ ظسثاه 
الباظغئ، سئر المطالإ اإلصطغمغئ، وظععر ظثاءات باجط 
طمالك وبظغئ سفى سطغعا الجطظ طبض (ضعش) وغغرعا! 
وغسظغ ضثلك تشغغر الععغئ، وإسقن سطماظغئ السعدان 
خراتئ. وغئرز ذلك شغ طعصش الترضئ الحسئغئ، والعبغصئ 
الثجاعرغئ لطتضعطئ اقظاصالغئ سطى السعاء. صال سدع 
المةطج المرضجي لطاتالش، خثغص غعجش، لـ"جعدان 
الترغئ  صعى  برظاطب  "إن  ٢٠١٩/١٢/٢٢م،  تربغعن" 
والاشغغر صائط سطى المعاذظئ، وإن طا ذرته التطع طاعاشص 
وجعد  سثم  إلى  وأحار  الثجاعرغئ،  العبغصئ  طع  تماطاً 

خقف تعل افطر".
جعبا،  طفاوضات  بعا  تمر  الاغ  المتطات  شإن  وخااطاً، 
والمجطع  سطغعا،  الاعصغع  تط  والاغ  المطروتئ،  والئظعد 
الفارة  ظعاغئ  شغ  الثجاعري،  المآتمر  شغ  طظاصحاعا 
اقظاصالغئ، تخإ شغ خاظئ واتثة، وعغ المااجرة بصداغا 
أعض السعدان، لخالح طثططات الثول اقجاسمارغئ، وإن 
بروز أشضار التضط الثاتغ، والفثرالغئ، وتص تصرغر المخغر، 
المطروتئ شغ ذاولئ الافاوض، وراءعا الشرب المساسمر، 
وتسظغ سجل عثه افصالغط سظ بسدعا، لافاغاعا ساجًق 
أو آجقً. وإن الظزرة إلى التضط طظ ضعظه رساغئ لحؤعن 
الاضاقت،  سطى  تعزع  تخخاً  اسائاره  إلى  الظاس، 
وغساأجث به تمطئ السقح، وطظاخإ لطسمقء، إن عثا 
أطر غفسث التغاة السغاجغئ شغ الئقد، وغةسض الساططغظ 
شغ عثا التصض ططغئ لابئغئ أصثام الطاطسغظ شغ بقدظا، 

 وقت جاسئ طظثم

املساسمرون ذئاب 
أم تضاطظا عط الظساج؟!

شغ  السعدان  وزراء  رئغج  تمثوك  اهللا  سئث  ذطإ 
خطاب أرجطه إلى افطغظ السام لفطط الماتثة ظعاغئ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ، ذطإ طظ افطط الماتثة 
أن تسسى إلى التخعل سطى وقغئ طظ طةطج افطظ 
جغاجغئ  بسبئ  حضض  شغ  السقم  لثسط  سمطغئ  إلظحاء 
أن  وغظئشغ  السقم  لئظاء  صعغاً  سظخرًا  تدط  خاخئ 
تحمض وقغئ الئسبئ المرتصئئ ضاطض أراضغ السعدان، 
لطارتغإ  اجاسثاد  سطى  التضعطئ  أن  تمثوك،  وأضث 
وجعد  ُغظحر  أن  سطى  طمضظ،  وصئ  أصرب  شغ  بالئسبئ 
الثي  السام  لفطغظ  الثاص  الممبض  صغادة  تتئ  أولغ 
إلى  تمثوك  ودســا  لــه،  طصرًا  الثرذعم  طظ  غاثث 
المساسثة شغ تسئؤئ المساسثات اقصاخادغئ الثولغئ 
شغ  الفسالئ  اإلظساظغئ  المساسثة  وتغسغر  لطسعدان، 
شغ  الاصظغ  الثسط  وتصثغط  السعدان،  أظتاء  جمغع 
وضع الثجاعر واإلخقح الصاظعظغ والصدائغ، وإخقح 

الثثطئ المثظغئ، وصطاع افطظ.
ضما دسا إلى دسط إسادة المحردغظ داخطغاً والقجؤغظ 
المخالتئ  وتتصغص  إدطاجعط،  وإسادة  أوذاظعط  إلى 
السقم،  طضاجإ  وتتصغص  المتطغئ،  المةامسات  بغظ 
صثرات  وبظاء  المثظغغظ،  وتماغئ  اقظاصالغئ،  والسثالئ 
طساحارغظ  ظحر  طظعا  بطرق  العذظغئ  الحرذئ  صعة 
ودسا  افشرغصغ.  واقتتاد  الماتثة  افطط  حرذئ  طظ 
شرغص افطط الماتثة الصطري شغ السعدان إلى تعجغع 
ظعةه  غتعل  وأن  والظطاق،  التةط  تغث  طظ  سمطغاته 
والمساسثة  المحارغع  سطى  الصائمئ  المساسثة  طظ 
الصخغرة افجض إلى برطةئ إظمائغئ ذعغطئ افجض تساسث 
السعدان سطى تتصغص أعثاف الاظمغئ المساثاطئ بتطعل 

سام ٢٠٣٠. (الغعم الاالغ ٢٠٢٠/٢/١٠م)
تاتثث وجائض اإلسقم وافجاشغر سظ أن الططإ خاص 
بالمساسثة الفظغئ ولسإ أدوار طسغظئ شغ طسائض السطط 
شغ  والفظغئ  المادغئ  واإلطضاظغات  الثئرة  وأن  وافطظ 
افطط الماتثة أضبر طظ التضعطئ اقظاصالغئ، وغاساءل 
الئسخ عض ظماظع سظ ذطإ طساسثة شغ أطعر ظتظ 
وضع  طظ  تساظغ  والئطث  خاخئ  لعا  التاجئ  أطج  شغ 
المئثئغئ  سظ  بسغثا  لغقه  سطى  غئضغ  وضض  خسإ؟ 
والتطعل الظاجسئ، شعض شسق افطر بئساذئ طا تاظاصطه 

وجائض اإلسقم والمآغثون لتمثوك؟
طظ المسروف أن لضض دولئ ظزاطا خاخا غدئط جغر 
التغاة الساطئ شغعا، وذلك الظزام غامبض شغ الصعاظغظ 
والثجاتغر الاغ تتضط بعا الئقد، والاغ تدمظ تطئغصعا 
طآجسات الثولئ المثاطفئ الممبطئ لطسططات الاظفغثغئ 
الظزط  السالط  وضض  السعدان،  شغ  اآلن  والرصابغئ، 
وضسغئ تخاغ شغعا الثجاتغر بعاجطئ طةطج تحرغسغ 
خعرته  شغ  السالط  ضثلك  بافغطئغئ،  الاحرغع  غأخث 
المةمطئ له صاظعظه الثاص أغدا الثي غظزط السقصات 
وطعابغص  طساعثات  وشص  لطثول  والثارجغئ  الثاخطغئ 
دولغئ، وعظاك طآجسات وطظزمات دولغئ تحرف سطى 
لطظزام  خاضسا  بأجمسه  السالط  جسطئ  الصعاظغظ  تظفغث 
السغاجغ الثغمصراذغ ولطظزام اقصاخادي الرأجمالغ، 
ولمظزمئ  واتث  بظزام  شسطغا  غتضط  شالسالط  لثلك 
الفاسض  الثور  المثاطفئ،  بمآجساتعا  الماتثة  افطط 
شغ تظزغط السقصات المحارضئ بغظ الثول المثاطفئ، 
وطةطج افطظ الثولغ عع أعط أجعجة افطط الماتثة، 
خعن  شغ  الرئغسغئ  المسؤعلغئ  ساتصه  سطى  وتصع 
السطط وافطظ الثولغغظ ضما غثسعن، وغاضعن طظ ١٥
صاظعظغئ  جططئ  وله  واتث،  خعت  سدع  ولضض  سدعا، 
صراراته  تسائر  لثلك  افسداء،  الثول  تضعطات  سطى 
غمضظ  التاقت،  بسخ  وشغ  افسداء،  لطثول  ططجطئ 
إلى  وخعقً  ججاءات  شرض  إلى  الطةعء  افطظ  لمةطج 
اإلذن باجاثثام الصعة لخعن السطط وافطظ الثولغغظ 
وإسادتعما ذئصا لطفخض السابع، وعثا المةطج تاتضط 
به خمج دول دائمئ السدعغئ لعا تص الظصخ (الفغاع) 

طما غاظاشى طع السثالئ الاغ غاحثصعن بعا.
لضظ ذطإ رئغج العزراء تمثوك وضع السعدان تتئ 
العخاغئ غثاخر الضبغر طظ الافاخغض الاغ تمر سئرعا 
افطط  صعاظغظ  طئاحر  بحضض  غظفث  طا  وشص  الصعاظغظ 

ططفات السقم يف السعدان 
وطسارات الافاوض يف جعبا
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شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
البقباء  غعم  سخر  الثطغض  طثغظئ  شغ  تاحثة  وصفئ 
سطى  وتأضغثا  تراطإ  لخفصئ  رشدا  ٢٠٢٠/٠٢/١١م 
إجقطغئ صدغئ شطسطغظ ووجعب تترغرعا ضاططئ. وصث رشع 
المحارضعن شغ العصفئ الراغات وافلعغئ والحسارات الثاسغئ 
لاترك جغعش المسطمغظ، وعافعا ضث تراطإ وافظزمئ 
السربغئ، وعافعا لطثقشئ الاغ تترر شطسطغظ وتصاطع ضغان 
غععد طظ جثوره. وصث ألصى الثضاعر إبراعغط الامغمغ، 

سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، ضطمئ شغ التحث أضث شغعا أن طا حةع تراطإ 
سطى جرغماه عع خظعع افظزمئ وتآطرعا، ولع سطط تراطإ أن طظ بغظ تضام المسطمغظ الغعم رجق ضعارون الرحغث أو 
خقح الثغظ طا تةرأ سطى أن غاثخض شغ أغئ صدغئ طظ صداغا المسطمغظ. واسائر الامغمغ أن أطرغضا عغ أم اإلجرام 
وأبعه، لغج بتص المسطمغظ شتسإ بض بتص الئحرغئ جمساء، وأن أرض شطسطغظ لغسئ ططك غمغظ تراطإ تاى 
غعإ وغمظع شغعا، وق ططضا لطتضام، وق لمظ غطعبعن وراء التطعل اقجاسقطغئ والثول الشربغئ، وغصثجعن الاظسغص 
افطظغ، بض عغ ططك أطئ طتمث . وأضث الامغمغ رشخ التجب لضض اتفاصغئ أبرطعا طظ غجسمعن تمبغض أعض شطسطغظ 
ولغج شصط خفصئ تراطإ، شأوجطع وواي رغفر وذابا وبروتعضعل الثطغض، ضطعا تظازل وبغع لفطسطغظ، وعغ طرشعضئ. 
وأضث الامغمغ سطى التض الحرسغ لصدغئ شطسطغظ وعع وجعب تترك جغعش افطئ لاترغرعا، وساب سطى المامسضغظ 
بالحرسئ الثولغئ وطةطج افطظ جطعضعط اقظعجاطغ والمحغظ. وشغ خاام ضطماه، اجاظعخ الامغمغ عمط جغعش 
افطئ ودساعا لطصغام بعاجئعا تةاه طسرى رجعلعا لاترر شطسطغظ وتظعغ سئث أطرغضا وخفصاعا وتتضمعا بئقد 

المسطمغظ. شالرد التصغصغ سطى خفصئ تراطإ عع تترغر شطسطغظ.

الرأجمالغئ وظعض طظ تدارتعا واظئعر بعا، شق غرى 
شعع  ظزط،  طظ  جعاعا  غسرف  وق  طظزعرعا،  طظ  إق 
إدراضه  لسثم  ذاته  شغ  وطظعجم  بأظزماعا  طعجوم 
الثغظ  طظ  شغخئح  لععغاه  غاظضر  صث  شعثا  عع،  طظ 
غثربعن بغعتعط بأغثغعط طظ تغث غثري، شعع غأتمر 
بأطر أسثائه وغظفث إطقءاتعط وغساظ بسظظعط، ظاظًا 
أن عثا عع الاطعر والرصغ، طآطظاً بما غسمى طظزعطئ 
الثولغئ الاغ تظاصخ حرسئ  والحرسئ  افطط الماتثة 
وافجعة  الصثوة  أطرغضا  طظ  جاسق  السالمغظ،  رب 
التسظئ وطا تططئه واجإ الاظفغث وعع الثي غأتغ طظه 
له  واقظاتار  والسار  الثجي  غةطإ  لسمري  شعثا  الثغر، 
ولحسئه، ﴿ِإظََّما ِسْظَث اهللاَِّ ُعَع َخْغٌر َلُضْط ِإْن ُضْظُاْط َتْسَطُمعَن 
* َطا ِسْظَثُضْط َغْظَفُث َوَطا ِسْظَث اهللاَِّ َباٍق﴾. شسظثطا لط غأخث 
ظععرعط  وراء  وظئثوه  اهللا  سظث  طا  التضام  عآقء 
خسروا طعاباعط الاغ ضاظئ شغ صطعب أسثائعط طظعط 
كُْم الَْمَهابََة  طخثاصاً لصعله : «َولََيْنَزَعنَّ اللَُّه ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ

ِمْنكُْم» شخاروا سئغثًا لشغر اهللا جئتاظه وتسالى.
وإظغ فجأل عض بصغئ فطاظا طعابئ شغ صطعب أغئ أطئ 
ْعِب  ُت ِبالرُّ طظ أطط افرض شق أجث. وأذضر صعله «نُِرصْ
ُرْمِحي»  ِظلِّ  تَْحَت  ِرْزِقي  «َوُجِعَل  وصعله  َشْهٍر»  َمِسريََة 
وأطعالعا  وأطرغضا  وغغرعا  (ضعل)  تضعن  أن  شئثل 
شغثشسعن  ُغاعمعن  تضاطظا  أخئح  لطمسطمغظ  غظغمئ 
المال لفسثاء وعط خاغرون، غا لطسةإ! أرى طا سطغه 
المسطمعن، شأضاد أتمغج طظ الشغر سطى ضض طسطط ق 

غسمض لطاشغغر وغرضى بسغح العتث والسغر.
شتضاطظا لغسئ لعط جغادة، وق إرادة، والثي غمارس 
إرادته سطى افطئ عط الضفار، شتضاطظا سئغث، ق غمطضعن 
بأواطر  وغأتمرون  اإلذقق  سطى  حغؤاً  صرارعط  طظ 
فظعط  دلغض،  إلى  غتااج  ق  وعثا  الضفار،  أجغادعط 

خاروا غةاعرون بثلك دون تغاء وق خةض!
طظ تارغثظا سطى الصرار المساصض: شصث  جأضرب طباقً 
أن  بطشه  سظه  اهللا  رضغ  "طساوغئ  أن  الجطثحري  ذضر 
شاظئ  أغام  الحام  بقد  غشجو  أن  غرغث  الروم  خاتإ 
طا  سطى  تممئ  لؤظ  باهللا  غتطش  إلغه:  شضاإ  خفغظ 
بطشظغ طظ سجطك فخالتظ خاتئغ وفضعظظ طصثطاه 
جعداء،  تمما  الظةراء  الصسطظطغظغئ  شفجسطظ  إلغك 
وفرّدظك  اقخطفطغظئ،  اظاجاع  المطك  طظ  وفظاجسظك 
إرغساً طظ افرارجئ ترسى الثوابض". شافخض أن غضعن 
رد التضعطئ شغ السعدان سطى تراطإ طبض عثا الرد 
الئطعلغ الثي جةطه الاارغت بتروف طظ ذعإ، ولضظ 

أغظ الرجال الثي غفسطعن عثا؟!
طاذا  المسطمغظ:  تضام  طظ  وغغره  تمثوك  شغا 
لع  إرعابعا،  صائمئ  شغ  أطرغضا  وضساضط  لع  غدغرضط 
ضظاط طامسضغظ بثغظضط طاعضطغظ سطى ربضط ﴿َوَمْن 
شمظ  طسه  اهللا  ضان  شمظ  َحْسُبُه﴾  َفُهَو   َِّ اهللا بَلَ   ْ َفَتَولكَّ

سطغه؟ وطظ ضان اهللا سطغه شمظ طسه؟
ربعا  إلى  راجسئ  وافطئ  آت  الاشغغر  إن  لضط  شظصعل 
طظعاج  سطى  الثقشئ  إلسادة  ساططئ  دغظعا  إلى  سائثة 
 ، الظئعة، شعثا وسث طظ اهللا جئتاظه وبحرى رجعله
شعغ ضائظئ بإذن اهللا تاى إذا لط تضظ إق افجّظُئ طرضئا 
شما تغطئ المدطر إق رضعبعا، وظسعد خغر أطئ أخرجئ 
لطظاس وجظطئإ المرغخ بثوائظا، وظآّطظ الثائش شغ 
رتابظا، وجظاطع سطى الثظغا ضااب جعادظا، ُخّمئ أذن 

 الثظغا إن لط تسمع لظا
* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

طثاذئاك بعا الضبغرون؛ خحغئ بطحك بعط إن لط تاثبر 
ْو َغْعِقُل 

َ
سظثعا طأجاة المساضئرغظ: ﴿َوَقالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أ

ِعريِ﴾. ْصَحاِب السَّ
َ
َما ُكنَّا يِف أ

إظظا طظ رجال الثسعة الاغ غتمطعا إلغضط تجب الاترغر 
غططإ طظك الظخرة لثغظ أراد اهللا أن ظزعره سطى ضض 
افظخار  صائث  اهللا  بإذن  وأظئ  ظثسعك،  جؤظاك  دغظ، 
الثي ضاإ اهللا سطى غثغك صغام دولئ الثقشئ الراحثة 
«ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة   الباظغئ الاغ وسث بعا الرجعل الضرغط

تامئ: عض جُغتسط ططش بعرة الحام سسضرغا وطا عغ التطعل المااتئ؟

شعثا  سسضرغا؛  السعرغئ  البعرة  ططش  بإظعاء  لروجغا 
غسائر ظخرا لروجغا وطضسئا ضئغرا لعا، وطسطعم لطةمغع 
أن دخعل روجغا سطى خط المآاطرة سطى بعرة الحام 
باإلضاشئ  أطرغضغ،  أخدر  بدعء  ضان  ٢٠١٥م  سام 
إلى تأضغث أطرغضا طظث بثاغئ البعرة سطى أن التض شغ 
الماتثة  افطط  إذار  ضمظ  جغاجغ  تض  عع  جعرغا 
وطصرراتعا، ولضظ عثا ق غسظغ أن التض السغاجغ عع 
السسضري؛  التسط  طظ  الحام  بعرة  سطى  ضاربغئ  أصض 
شالتض السغاجغ ضما صطظا جابصا؛ عع سئارة سظ تسعغئ 
بثون  المرة  عثه  ولضظ  له؛  اجاسقم  أو  الظزام  طع 
أطا  شصط؛  الحضض  شغ  عع  شاقخاقف  خدر،  باخات 
أعض  إسادة  سطى  طافص  الثولغ  شالمةامع  المدمعن 
الحام إلى تزغرة سمغطه ذاغغئ الحام، وإسادتعط إلى 
صفص السئعدغئ طظ جثغث، وعثا غصعدظا إلى الئتث 
والمظزعطئ  الثولغ  المةامع  طضر  خارج  تطعل  سظ 
طظ  ضض  سطى  لجاطا  شضان  به،  المرتئطئ  الفخائطغئ 
والتفاظ  المئادرة  زطام  قجاسادة  الةاد  السمض  غرغث 

تامئ ضطمئ السثد: غا جغعش المسطمغظ افصخى غظادغضط لاترغره طظ غععد

خظثوق  خارج  غفضر  أن  الحام  أعض  تضتغات  سطى 
سئاءة  تتئ  طظ  غثرج  وأن  افجعد؛  الثولغ  المةامع 
ظفسه  لغةمع  به،  المرتئطئ  الفخائطغئ  المظزعطئ 
غغر  طثطخئ  سسضرغئ  صغادة  تتئ  إخعاظه  باصغ  طع 
طرتئطئ إق بتئض اهللا الماغظ؛ تائظى طحروسا جغاجغا 
وصغادة  له؛  أجاجا  اإلجقطغئ  السصغثة  تضعن  واضتا 
طظ  وتصغ  الةععد  تتفر  وطثطخئ؛  واسغئ  جغاجغئ 
طظ  السغر  خط  سطى  وتتاشر  والاسطص؛  المآاطرات 
اقظتراف، شمسرضئ المسطمغظ عغ طسرضئ إغمان وضفر؛ 
وصدغاعط المخغرغئ الاغ غةإ أن غاثث تغالعا إجراء 
دولئ  شغ  طاةسثا  اإلجقم  عغ  المعت  أو  التغاة 
تطئصه سمطغا سطى افرض، وتظعغ طساظاة المسطمغظ 
المسامرة، شق بث أن ظظططص طظ عثا المظططص؛ وق بث 
أن ظئظغ أسمالظا سطى عثا افجاس تاى ظساتص ظخر 
وا  ِيَن آََمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
الله وتأغغثه، صال تسالى: ﴿يَا ك

 ﴾ْقَداَمُكْم
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ ََّ َفْنرُصْ اهللا

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ِة»!! َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
أق غا لغئ حسري طظ ذا الثي له تر سزغط غفخح سظ 

طسظى طصالغ سظث جططان طضغظ!!
وق أدري.. أأْجمسظاك أغعا الةظثي َتغَّاً أم ق تغاة لمظ 
حعضئ  وجظزض  ظغأس  لظ  اهللا  بإذن  ولضظظا  ظظادي!! 
غسطط  تاى  وظظادي  بالتص  ظثسع  الزالمغظ  تطعق  شغ 

 ﴾َقُّ الُْمبنُِي ََّ ُهَو احلْ نَّ اهللا
َ
الشاشطعن ﴿أ

وإن غثًا بإذن اهللا لظاظره صرغإ.

اآلالف من أنصار حزب التحریر یحتشدون فی الخلیل 
رفضا لصفقۀ ترامب وتأکیدا على إسالمیۀ قضیۀ فلسطین

حئاط/  ١٣ الثمغج  السعداظغئ  السثل  وزارة  أسطظئ 
شئراغر ٢٠٢٠م أظعا وصسئ اتفاصا شغ واحظطظ طع أجر 
ضتاغا تفةغر المثطرة ضعل الاغ تسرضئ لعةعم صئالئ 
طغظاء سثن الغمظغ سام ٢٠٠٠، وأضثت العزارة شغ بغان 
وزساه سطى وجائض اإلسقم أن اقتفاق تط تعصغسه شغ 
٧ حئاط/شئراغر التالغ، دون أن تثضر طئطس الاسعغئ، 
دشسه  سطى  الثرذعم  واشصئ  الثي  المئطس  غادح  ولط 
جسغ  طظ  اقتفاق  أن  إلى  طحغرة  الدتاغا،  لسائقت 
اقظاصالغئ لحطإ اجط السعدان طظ صائمئ  التضعطئ 
العقغات الماتثة لـ"الثول الراسغئ لقرعاب". وأضاف 
الئغان أظعا "دخطئ شغ عثه الاسعغئ بشرض اجاغفاء 
طظ  السعدان  لتثف  أطرغضا  وضساعا  الاغ  الحروط 

صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب".
وشغ ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر سام ٢٠٠٠ اظفةر زورق 
طفثت بالمافةرات شغ المثطرة ضعل شصاض جراء الافةغر 
١٧ بتارا أطرغضغا إضاشئ إلى ابظغظ طظ المعاجمغظ، 
اقظفةار  شغ  بالدطعع  الثرذعم  واحظطظ  واتعمئ 

وعع طا ضاظئ تظفغه الثرذعم.
سطى  السعدان  واحظطظ  وضسئ   ١٩٩٣ سام  وشغ 
المفارضئ  لخطاه  لقرعاب"  الراسغئ  الثول  "صائمئ 
رتمه  قدن  بظ  أجاطئ  أصام  وصث  إجقطغئ.  بةماسات 
إلى ١٩٩٦.  طظ ١٩٩٢  الفارة  شغ  شغ السعدان  اهللا 
شغ  تضما   ٢٠١٢ سام  شغ  أطرغضغ  صاض  وأخثر 
دوقر  ططغعن   ٣٠٠ طئطس  بثشع  السعدان  طعاجعئ 
٢٠١٩ آذار/طارس  شغ  لضظ  المثطرة.  ضتاغا  فجر 

الثظغا.  المتضمئ  افطرغضغئ صرار  المتضمئ السطغا  ألشئ 
ولط تصثم وزارة السثل السعداظغئ أغئ تفاخغض تعل 
اتفاصغئ الاسعغئ وافجاس الثي بظغئ سطغه. ووضسئ 
جطط  أسطى  شغ  السعدان  شغ  الةثغثة  التضعطئ 
أولعغاتعا الافاوض طع واحظطظ لطثروج طظ الصائمئ.

غثرضعن  ق  السعدان  تضام  أن  افطر  شغ  والحاعث 
طظ عع السثو وطظ عع الخثغص؟ وضثلك ق غاسزعن 
بشغرعط طظ التضام الثغظ ظخئئ لعط أطرغضا حراضًا 
الصثاشغ  لغئغا  ذاغغئ  أطبال  برابظعا،  شغ  شعصسعا 
وطسطسض لعضربغ الثي أذلئ به أطرغضا الصثاشغ شغ 
ظفث  ضطما  طططعبات،  طظ  جطسطئ  شغ  ذعغطئ  تطصات 
عآقء  وضثلك  دوالغك!!  وعضثا  بآخر  ذالئعه  طططئاً، 
التضام غظطئص سطغعط صعل اهللا تسالى ﴿لُهْم قُلُوٌب َال 
َال  آَذاٌن  َولَُهْم  بَِها  وَن  ُفْبرِصُ َال  ْقنُيٌ 

َ
أ َولَُهْم  بَِها  َفْفَقُهوَن 

ُهُم  وَحَِك 
ُ
أ َضلُّ 

َ
أ ُهْم  بَْل  ْغَعاِم 

َ ْ
اَكأل وَحَِك 

ُ
أ بَِها  يَْسَمُعوَن 

الَْغافِلُوَن﴾. وعثا ظاتب طظ حغؤغظ ابظغظ:
ظزرعط  وجعئ  غئظعن  ق  التضام  عآقء  إن  أولعما: 
تةسض  الاغ  اإلجقم،  سصغثة  سطى  لفطعر  وظزرتعط 
المسطط غظزر لعجعده شغ التغاة سطى أجاس طا غرضغ 
اهللا جئتاظه وتسالى وطصغاجه طا أتطه اهللا وطا ترطه، 
أجمى  اهللا  وطرضاة  سغظغه،  ظخإ  اإلجقم  شغةسض 
غاغاته، جاسق طظعا صدغئ طخغرغئ طسطِّصا وجعده شغ 
الثي  التص  المآطظ  غضعن  عضثا  سطغعا،  وصفاً  التغاة 
غظزر لطسالط بسغظ بخغرة، سغظ ترى بظعر اهللا، شاثرك 
َّ تَتَّبَِع  َُهوُد َوَال اجََّصاَرى َح ْ َ َقْنَك ا تصغصئ ﴿َولَْن تَْر
ِملََّتُهْم﴾ شطط ترض أطرغضا سظ الئحغر الثي صثم لعا 
شططئئ  اإلجقم،  حسارات  سظ  تاى  وتظازل  الصرابغظ، 
طظه المجغث، شفخض الةظعب، بط ذطئئ طظه المجغث... 

وأخغرًا دشسئ به إلى طجبطئ الاارغت!
ضظش  شغ  تربى  طظ  المسطمغظ  أبظاء  طظ  إن  وباظغاَ: 

تضعطئ السعدان اقظاصالغئ تعاشص خاغرًة
سطى دشع تسعغدـات فجر عطضى املثطرة ضعل افطرغضغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان الثجغج (أبع سابث)ـ 

سطى ذلك.
افرض  جطمعا  العالضعن  افطــج  تضام  وجابصًا 
وصغثوا  ١٩٦٧م،  وشغ  ١٩٤٨م  شغ  لغععد  المئارضئ 
الةغعش والمثطخغظ وطظسععط طظ إتثى التسظغغظ 
إطا تترغر افرض المئارضئ أو الحعادة سطى أجعارعا.

بغع  الــغــعم؛  المسطمعن  به  غمر  طتجن  ــع  واص إظــه 
ظساظغه  طا  ضض  وإن  وتحرغث،  ودطار  صاض  لطمصثجات، 
إظما عع تئسات عثم الثقشئ السبماظغئ، وآبار افظزمئ 
الاغ اجائثلئ بظزام اإلجقم أظزمئ طظ وضع الئحر 
جطئئ لطمسطمغظ الحصاء، إظظا ظرى جطعة الرأجمالغئ 
الاغ جسطاظا ظساظغ الفصر والةعع. وظرى شؤئ طظ إخعاظظا 
وضغش  الشربغئ،  بالثغمصراذغئ  اشااظعا  المسطمغظ 
ذلك  ضض  ورغط  ولفجش.  لعاصسظا  ضتض  لعا  غسعصعن 
إق أن الثغر ق زال وجغزض بإذن اهللا شغ المسطمغظ.

طظ  جماسئ  طع  السمض  إظه  الةثري؟  التض  عع  شما 
شضرتعا  أجاس  اإلجقطغئ  السصغثة  تةسض  المسطمغظ 
الةماسئ  وعثه  فسمالعا،  طصغاجًا  الحرسغئ  وافتضام 
غمطعن،  وق  غضطعن  ق  وحئابعا  بغظضط  طعجعدة 
وضسه  جغاج  سظث  غصفعن  ق  ظعار  لغض  غسمطعن  بض 
المساسمر، غثسعن المسطمغظ إلى تتضغط حرع اهللا، 
افظزمئ  وظئث  التثود  صغث  وضسر  الخراسات،  وظئث 
العضسغئ واقلافاف تعل إطام واتث وراغئ اإلجقم شغ 
ظض خقشئ سطى طظعاج الظئعة ترسى حآوظعط وتتمغ 

طصثجاتعط، إظه تجب الاترغر.
شغا أبظاء أطئ اإلجقم أجغئعا داسغ اهللا ولاظدمعا إلى 
إخعاظضط شغ تجب الاترغر الساططغظ قجاؤظاف التغاة 
ظثسع  التض،  افطئ  أغثي  بغظ  ظدع  إظظا  اإلجقطغئ. 
أبظاء افطئ إلى ظئث السمقء طظ التضام والسمض طسظا 
إلصاطئ دولئ الثقشئ، وظثسع الةغعش شعط طظ أبظاء 
عثه افطئ أن غظخروا دساة الثقشئ الاغ وسثظا اهللا 

. جئتاظه بعا وبحرظا بعا الرجعل
بالثسعة  اإلجــقم  راغــئ  تمطئ  طظ  اجسطظا  شالطعط 
طظعاج  سطى  راحــثة  بثقشئ  سطغظا  واطظظ  والةعاد، 
الظئعة غسج شغعا أعض ذاساك وغثل شغعا أعض طسخغاك 
وتترر الصثس وافظثلج وضحمغر وترضساان الحرصغئ 
والصعصاز وضض بقد المسطمغظ، وتظحر الثغر شغ ربعع 

الضعن، إظك سطى ضض حغء صثغر.

شطسطني بني طعصش الرجال افبطال 
وطعاصش السمقء افظثال

صدغئ شطسطغظ لغسئ عغ بالصدغئ الةثغثة بض لصث 
السبماظغئ  الثقشئ  لثولئ  الفسطغ  بالعثم  شسطغًا  بثأت 
سام ١٩١٨م، بسث الترب السالمغئ افولى، وطظث ذلك 
بعا  غاقسئعن  الضفار  بغث  شطسطغظ  وصدغئ  الاارغت 
المسطمغظ  لغعغؤعا  الماتثة؛  افطط  عغؤئ  دعالغج  شغ 
وطا  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  بغععد  لطصئعل 
شغ  طسمعطًا  خظةرًا  غععد  ضغان  غضعن  بتغث  بسثعا 
دولئ  غغاب  بسئإ  ضطه  وعثا  اإلجقطغئ،  افطئ  صطإ 
اإلجقم والثطغفئ الراسغ لطمسطمغظ، شصث ظّخإ الشرب 
الضاشر المساسمر (برغطاظغا، وشرظسا) سطى المسطمغظ 
بسث عثم خقشاعط، تضاطًا سئغثًا له وتراجًا لمخالته 
وضقبًا طسسعرة سطى أطاعط. إن آخر طآاطرة تاسرض 
شغ  وظتظ  تراطإ،  خفصئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  لعا 
المسطمغظ  خطغفئ  وشاة  ذضرى  سطغظا  تمر  افغام  عثه 
السططان سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا، ولسطظا ظاثضر 
طعصفه الخطإ طظ شطسطغظ وطا تمبطه عثه افرض 
عرتجل:  سطى  رده  شغ  صال  شصث  لطمسطمغظ،  المئارضئ 
"اظختعا الثضاعر عرتجل بأق غاثث خطعات جثغئ شغ 
حئر  سظ  أتثطى  أن  أجاطغع  ق  شإظغ  المعضعع،  عثا 
واتث طظ أرض شطسطغظ، شعغ لغسئ ططك َغمغظغ، 
شغ  حسئغ  جاعث  لصث  اإلجقطغئ.  افطــئ  ططك  بض 
الغععد  شطغتافر  بثطه،  ورَواعا  افرض  عثه  جئغض 
شإظعط  غعطًا  الثقشئ  دولئ  ُطجصِّئ  وإذا  بمقغغظعط، 
غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق بمظ. أَطا 
َوأَظا تّغ شإن سمض المئدع شغ بثظغ فَععن َسطّغ ِطظ 
َوعثا  الثقشئ  دولئ  ِطظ  بارت  صث  شطسطغظ  أرى  أن 
تحرغح  َسطى  المعاشصئ  أجاطغع  ق  إظغ  غضعن.  ق  أطر 

أجَسادظا وظتظ سطى صغث التَغاة".
عثا  بغظ  شحاان  الرجال،  الرجال  طعصش  عع  عثا 
شعط  الغعم،  المسطمغظ  تضام  طعصش  وبغظ  المعصش 
ُتراس لغععد شق شرق بغظ تضام آل جسعد وتضام 
إغران  وتضام  الغمظ  وتضام  الثطغب  دوغقت  بصغئ 
وتضام الحام وحمال أشرغصغا وبصغئ التضام شغ بقد 
غاسابصعن،  واقظئطاح  السمالئ  شغ  شعط  المسطمغظ، 
شما ضان طظ تتئ الطاولئ طظ تعار طع غععد خار 
وإغران  الثطغب  تضام  وطا  الضاطغرات،  أطام  الغعم 
وترضغا وآخرعط برعان أطرغضا شغ السعدان إق دلغض 
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افربساء ٢٥ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤١عـ / ١٩ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٧٤

ألصى رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس البقباء 
بثخعص  افطظ  طةطج  أطام  ضطمئ   ،٢٠٢٠/٠٢/١١
خفصئ تراطإ، وصث أخر سئاس شغ خطابه سطى الامسك 
بظعب المفاوضات المثجي الثي جر العغقت والمخائإ 
سطى شطسطغظ وأعطعا، بض وأخر سطى وخش ضض سمض 
طصاوم بالسظش واإلرعاب. عثا وصث أخثر المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بغاظا ختفغا 
سظ أعض  اسائر شغه: أن سئاس ضان شغ خطابه طظفخقً 
شطسطغظ وتططساتعط، وترتط سطى رابغظ دون أن غارتط 
سطى حعثاء شطسطغظ، واسائر افطض طسطصاً بمةطج افطظ 
والمآجسات الثولغئ، بغظما غاططع أعض شطسطغظ ظتع صائث 
رباظغ ضخقح الثغظ لغترر افصخى وغصاطع ضغان غععد. 

وأضاف الئغان: أظه وشغ طفارصئ سةغئئ، رشع سئاس خارذئ لفطسطغظ طظث سام ١٩١٧ تاى الغعم، طاسائقً طظ الثي 
أسطاعط عثا التص لغمجصعا شطسطغظ، طاظاجغا أوجطع وأخعاتعا الاغ أضث سئاس تمسضه بعا وبضض بظعدعا، رغط جرائط 
غععد! ولفئ الئغان إلى: إن سئاس غرشخ خفصئ تراطإ فظعا تثطر تض الثولاغظ، بغظما غرشدعا أعض شطسطغظ فن 
شطسطغظ ضطعا لطمسطمغظ ولغسئ ططك تراطإ وق طةطج افطظ، وسئاس طامسك بالسقم طع المتاطغظ بغظما غاططع 
أعض شطسطغظ لاترك جغعش افطئ قصاقع ضغان غععد، وخغار سئاس اقجاراتغةغ عع السقم طع الضغان الشاخإ بغظما 
خغار أعض شطسطغظ عع سعدة شطسطغظ لتغاض المسطمغظ لاضعن الصثس سصر دارعط وساخمئ خقشاعط الصادطئ. 
وخاط الئغان: إن التض لصدغئ شطسطغظ ق غضعن بالثسعة لسصث طآتمر دولغ تاثاسى شغه ضض الثول اقجاسمارغئ سطى 
صدغئ شطسطغظ لاخفغاعا لخالح غععد، وق غضعن باقجاةثاء شمطئ الضفر واقجاسمار واتثة، وق بالامسك بالمئادرة 
السربغئ لطاطئغع، بض غضعن بإرجاع عثه الصدغئ لسمصعا اإلجقطغ، واجاظخار جغعش افطئ لاترك جتاشطعا شاةسض 
طظ ضغان غععد أبرا بسث سغظ. وضض طا جعى ذلك طظ تطعل اجاسمارغئ وصرارات وطئادرات وطآتمرات دولغئ ق تثاطش 

سظ خفصئ تراطإ جعى بالحضض والمزعر.

ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم السئئ ٢٠٢٠/٢/١٥ وصفاغظ تاحثتغظ شغ ضض طظ رام 
اهللا وجظغظ رشدا لخفصئ تراطإ وضض التطعل اقجاسمارغئ. وتتئ حسار (خفصئ تراطإ جاثوجعا الثقشئ وجغعش 
المسطمغظ) اتاحث اآلقف طظ أظخار التجب سطى دوار المظارة شغ رام اهللا وشغ وجط طثغظئ جظغظ، تغث رشسعا 
الراغات وافلعغئ والحسارات المظثدة بخفصئ تراطإ وبالطةعء لمةطج افطظ وبتض الثولاغظ، وعافعا طساظخرغظ 
جغعش المسطمغظ بدرورة تترضعا الساجض لاترغر شطسطغظ واصاقع ضغان غععد. وصث صاطئ أجعجة أطظ السططئ 
شغ جظغظ سصإ الضطمئ شغ تخرف طساعةظ بصمع المحارضغظ شغ العصفئ بإذقق صظابض الشاز والفطفض، وعع 
جطعك ق غصثم سطغه إق الثغظ غثثطعن اقتاقل الثي غسعؤه اجاظخار جغعش المسطمغظ الاغ جاصدغ سطى 
ضغان غععد... شعثه العمةغئ وعثا السثوان غضحش تصغصئ السططئ وأجعجتعا افطظغئ الاغ تربئ سطى غث الةظرال 
افطرغضغ داغاعن والاغ تسادي أعض شطسطغظ وتخطش بةاظإ أسثائعا. وألصغئ شغ العصفاغظ ضطمئ طعتثة أضثت 
سطى أن شطسطغظ أرض إجقطغئ خالخئ لطمسطمغظ طظ دون الظاس، وأن خفصئ تراطإ وضض طحارغع الثغاظئ 
واقجاسقم واتفاصغات الثجي والسار تتئ أصثام المآطظغظ والمةاعثغظ شغ جئغض اهللا، وأن شطسطغظ عغ أرض 
بارضعا اهللا وترابعا ذعرته دطاء آقف الحعثاء سئر تارغت افطئ، ولظ تظةسه أغادي الساببغظ أو المةرطغظ. وأضثت 
الضطمئ سطى أن خفصئ تراطإ لغسئ جعى تئٍر سطى ورق وصرارات اجاسمارغئ جثغثة ق تثاطش سظ جابصاتعا، شطط 
تضظ خفصئ تراطإ طظسطفاً أو تثباً طفاجؤاً فعض شطسطغظ... بض عغ اطاثاد قتفاصغئ أوجطع، وطاابسئ قتفاصغاغ 
ضاطإ دغفغث ووادي سربئ. وإن أعض شطسطغظ ق غفرصعن بغظ الاظازل سظ تغفا وسضا والصثس والثطغض، وق غرون 
شرصاً بغظ طظ غصئض بسقم طع اقتاقل شغ دولئ طاعاخطئ جشراشغاً أو شغ ضظاعظات طمجصئ طحرذطئ. ووجعئ 
الضطمئ رجائض لسطماء افطئ وجغعحعا دساعط شغعا لطصغام بالائسات المطصاة سطغعط، وخاذئئ جغعش افردن وطخر 
وباضساان وترضغا والةجائر وإظثوظغسغا وضض جغعش المسطمغظ ودساعط لطاترك لاترغر شطسطغظ وتطعغر بغئ 
المصثس. ضما خاذئئ الضطمئ والفخائض والاظزغمات بالصعل (أطا آن لضط أن تثرضعا أن أطرغضا وروجغا وبرغطاظغا 
المسطمغظ  تضام  خغاظئ  غثرضعا  وأن  اإلجقم؟!)  وأطئ  لقجقم  أسثاء  بسخ...  أولغاء  بسدعط  وغععد  وشرظسا 
لفطسطغظ وأن غساخمعا بتئض اهللا الماغظ وغائرؤوا طظ ضض أسثاء اإلجقم. ودسا التجب المسطمغظ لقذاتئ 
بسروش الزالمغظ وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ تترر شطسطغظ وتظعغ خفصئ تراطإ وضض 
تطعل المساسمرغظ، ودسا أعض شطسطغظ إلى الامسك بمسرى الظئغ  وأن غضعظعا خفا شغ وجه ضض المحارغع 

الاغ تسطغ الحرسغئ لضغان الشاخئغظ، طظ خفصئ تراطإ إلى تض الثولاغظ أو تض الثولئ العاتثة.

ظزمئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ ضض طظ جاطسئ بغرزغئ وجاطسئ الئعلغاضظك وجاطسئ 
الثطغض وجاطسئ أبع دغج وصفات أطام الةاطسات بسظعان "خفصئ تراطإ عغ التخاد افبغط قتفاصغئ أوجطع، وق 
خقص لفطسطغظ إق باصاقع ضغان غععد"، وصث رشسئ خقلعا بسخ الئعجارات والضراتغظ وحمطئ الضاابئ سطى 
افلعاح داخض المتاضرات. ضما تط تعزغع خاذرة سطى الطقب تدمظئ تثضغرا وتظئغعا لطططئئ إلى طةمعسئ طظ 
التصائص الاغ غةإ اقعامام بعا سظث طمارجئ السمض السغاجغ الماسطص بمعاجعئ خفصئ تراطإ. وتطثخئ تطك 

التصائص شغما غطغ:
- ترطئ الرضعن إلى المةامع الثولغ ودول اقجاسمار فن ذلك طثالفئ خرغتئ لحرع اهللا، واظاتار جغاجغ.
- جمغع طا غخثر سظ الشرب طظ طئادرات واتفاصغات وخفصات عع تخاد ُطر غدر بالمسطمغظ وق غظفسعط.

- لط غاةرأ تراطإ بسظةعغاه سطى إسقن خفصاه شغ تدعر صادة ضغان غععد لعق طا رآه طظ تضام السرب وسطى 
رأجعط السططئ الفطسطغظغئ الاغ وصسئ اتفاصغئ أوجطع الثغاظغئ، شدق سظ المئادرة السربغئ الاغ صثطاعا السسعدغئ.

- لظ تضعن خفصئ الصرن افولى وق افخغرة طا دام المسطمعن غغر طاتثغظ شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة... 
وإن الرد التصغصغ سطى خفصئ تراطإ عع تترغك الةغعش لاترغر شطسطغظ.

ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ وصفئ شغ ترم الةاطسئ غعم الثمغج المعاشص ٢٠٢٠/٢/١٣
لخفصئ  رشدعا  سظ  سئرت  تغث  شطسطغظ"،  صدغئ  سظ  الاظازقت  وطسطسض  الصرن  "خفصئ  سظعان  تتئ  وذلك 
تراطإ طظ طظططص حرسغ، وذضرت الطقب ببقبئ أتثاث سزغمئ طرت سطى شطسطغظ (شاح بغئ المصثس زطظ 
الفاروق، وتترغره زطظ خقح الثغظ افغعبغ، والتفاظ سطى شطسطغظ زطظ الثطغفئ السبماظغ سئث التمغث الباظغ) 
شضاظئ الثقشئ وجغحعا عغ الاغ شاتئ شطسطغظ وتررتعا وتاشزئ سطغعا. واجاظضرت الضاطئ شغ الئغان الثي 
ألصغ شغ العصفئ طتاوقت تخفغئ صدغئ شطسطغظ وطسطسض الاظازقت، وأضثت أن التض الحرسغ لصدغئ شطسطغظ 
عع تترغرعا وعع أطاظئ شغ أسظاق جغعش المسطمغظ. شغما ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الظةاح طسرضا لطضااب 
وذاوقت تعار اجامرت لغعطغظ، ظاصحئ شغعا الططئئ تعل خفصئ تراطإ، ورضجت ظصاحعا تعل طفاخض طعمئ، 
طبض ترطئ الرضعن لطمةامع الثولغ وخطعرته وافجئاب الاغ جرأت تراطإ سطى إسقن خفصاه، وعض غمضظ أن 
تظفث عثه الخفصئ وطا عغ التطعل الةثرغئ لصدغئ شطسطغظ. ضما صاطئ الضاطئ باعزغع بسخ إخثارات التجب 
طبض صداغا جغاجغئ، والثغمصراذغئ ظزام ضفر، وطفاعغط خطرة لدرب اإلجقم. ضما سطصئ ضاطئ العسغ بعجارات 
شغ أروصئ الةاطسئ والضاابئ سطى افلعاح سثدا طظ السئارات والحسارات الاغ تآضث رشخ خفصئ تراطإ وتثسع 
المسطمغظ لطسمض إلصاطئ الثقشئ الاغ تترر شطسطغظ وتاثث طظ بغئ المصثس ساخمئ لعا. عثا وصث أظعر الطقب 
تفاسطعط طع طا صثم طظ طعاضغع داخض المسرض وردود شسض ذغئئ تثل سطى طسثن أعض شطسطغظ افخغض، ضما 

رشدعا أغئ تطعل لصدغئ شطسطغظ غغر تترغرعا ضاططئ.

حئاط/شئراغر   ٠٧ المعاشص  ١٤٤١عـ،  اآلخرة  جمادى   ١٣ الةمسئ،  غعم  باضساان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزط 
٢٠٢٠م تمطئ واجسئ ضث خفصئ تراطإ بحأن المسةث افصخى وافرض المئارضئ شطسطغظ، تغث صام حئابه 
باعزغع الظحرة الخادرة سظ تجب الاترغر بسظعان" أغعا المسطمعن، بض غا جغعش المسطمغظ، إظظا ظساظفرضط لصث 
رعا جغعشضط" سطى ظطاق واجع، ضما أخثر بماظغئ تسةغقت طصاطفئ  ر سثوضط تراطإ سظ أظغابه، شطاضسِّ ضحَّ
طظ الظحرة ووزسعا سئر وجائض الاعاخض اإللضاروظغ إلغخال الرجالئ بحضض صعي وطآّبر. الطعط أسث سطغظا درسظا، 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة... الطعط آطغظ.

وخطغرة  وجعدغئ  أزطئ  سظ  السابص  الةجء  شغ  تتثبظا 
وضغش ضان تساطض الظزام طسعا بإجراءات طسغظئ اظتظاء 
إلى  السعدة  شضرة  آظثاك  وبرزت  الثطغرة،  لطساخفئ 
تمضغظ الحسإ طظ التضط طظ خقل المحارضئ بالسططئ 
طظ خقل وسعد، والثسعة إلى طغباق جثغث والتضعطئ 
الئرلماظغئ، وضان العثف التصغصغ طظ وراء عثا المغباق 
العصئ  وحراء  بالاشغغر  لفطئ  تصغصغ  دور  أي  إلشاء  عع 
وخثاع الظاس طظ خقل تدطغطعط بأظعط حرضاء بالتضط 
وأن دور المآجسئ المطضغئ عع أظعا التاشزئ لطظزام 
والثجاعر والدماظئ التصغصغئ لسثم اظجقق افردن ظتع 
الفعضى، لثا اخاغر افسداء المحارضعن بالمغباق بسظاغئ 
سطى  جمغسا  واتفصعا  الظزام  رجاقت  طظ  وضاظعا  شائصئ 
ظصاط طغباق طسغظ ق غسثو ضعظه تئرا سطى ورق، ق صغمئ 
له وق غساوي بمظ العرق المسطر شغه وإظما عع طغباق 

إجراطغ طظ أجض طظع أي تشغغر تصغصغ شغ افردن.
ظحرة  (١٩٩١/١/٢م)  آظثاك  الاترغر  تجب  أخثر  لثا 
بسظعان "المغباق العذظغ غظاصخ اإلجقم وغةإ رده"، 

بّغظ شغعا تصغصئ عثا المغباق، تغث ورد شغعا:
"أغاعا افطئ الضرغمئ:

المغباق  بعضع  المضطفئ  الطةظئ  اجامسئ  افول  أطج 
بالمطك، وصثطئ له طحروع المغباق العذظغ الثي أطرت 
بخغاغاه بحضض غمضظ طظ خقله جث البشرات الاغ شغ 
الثجاعر تاى ق غئصى في تجب طةال لطاسئغر سظ رأغه 
وشضره الثي غصاظع به إن لط غضظ طافصا طع الثجاعر، 
وخرج المغباق لغضعن ضابطا طظ ضعابط الثجاعر غرجع 
إلغه سظث جظ الصعاظغظ، وجاء ق غساظث إلى صعاسث بابائ 
لعا أخعلعا السصائثغئ، وصث أحارت بسخ ظخعخه إلى 
أن الحرغسئ اإلجقطغئ عغ المخثر الرئغسغ لطاحرغع، 
إق أن الافخغقت الصاظعظغئ شغه ق تثل سطى ذلك بض 
باإلجقم  لعا  سقصئ  وق  اإلجقم  طع  تاسارض  عغ 
ضصاسثة لطافضغر وأخض لطاحرغع، وضثلك ضرس المغباق 

محکمۀ روسیۀ تحکم على أحد شباب حزب التحریر
بالسجن ٢٣ عاما بسبب قوله "ربی اهللا!"

بصاء بقد المسطمغظ طةجأة تسإ اتفاصغئ جاغضج - 
ورضج  الشربغئ،  الدفئ  طع  اقرتئاط  شك  وضرس  بغضع، 
سطى الصعطغئ والعذظغئ والثغمصراذغئ المسآولئ، وجسض 
المرجسغئ لطثجاعر وأغفض سظ صخث وتسمث أن غضعن 
الصرآن والسظئ أخق لطاحرغع، وجسض الضااب العتغث عع 

الثجاعر..."
وطظ ظاتغئ جغاجغئ ق بث طظ ذضر أن طظ وصش شغ 
ولغج  غععد  عط  بافردن  الئرلماظغئ  التضعطئ  وجه 
شصط اإلظةطغج فظعط، أي الغععد، غثحعن طظ تسطغط 
سصائثغا  غععد  طع  السثاء  غسائر  الثي  لطحسإ  التضط 
لغعم  وغاططع  وظغفغا،  ودورا  وطخالح  تثودا  ولغج 
طع  الغععد  وصش  لثا  غععد،  ضغان  سطى  شغه  غصدغ 
طظ  حضض  في  الحسإ  تسطغط  شضرة  ضث  اإلظةطغج 
أحضال التضط فن الداطظ لئصاء غععد والتاطغ لعط 
رأت  الماتثة  العقغات  لضظ  غغره،  ولغج  الظزام  عع 
شغ التضعطئ الئرلماظغئ أجطعبا طساسثا لعا شغ اخاراق 
افردن وتتثغث جططئ اإلظةطغج والمحارضئ بالتضط طظ 
خقل أتجاب طسغظئ أوسجت لئسخ سمقئعا باأجغسعا 
طظ أجض الاتدغر لمرتطئ التضعطئ الئرلماظغئ، والقشئ 
لفطر أن الظزام رد بإظحاء أتجاب طظ وجطه تتدغرا 
لطمرتطئ الصادطئ المعسعد بعا، دقلئ سطى أظه طع تعجه 
غععد شغ سثم تمضغظ الحسإ طظ التضط ولع ضاظعا 
طظ جماساه فن الظاس لظ تظاثإ تجبا ق غطرح طسألئ 
إلشاء وادي سربئ وق إسادة تالئ السثاء ولظ غصئض بمبض 
تصغصئ غاساطض  وغغرعا، لثا ضان الظزام  اتفاصغئ الشاز 
طع الطرح افطرغضغ باقظتظاء له لضظ طع سثم السغر 
به بثواشع جغاجغئ واجاراتغةغئ وأطظغئ، وضاظئ أطرغضا 
رأس  جاشر  شطما  العصئ  بمسألئ  افردن  تقسإ  تثرك 
الئرلماظغئ  التضعطئ  سظ  واحظطظ  طظ  تتثث  الظزام 
طةرد تثغث لطختش تاى إذا ساد اخاار عع التضعطئ 

 تتئ طجاسط أظعا تمئ بمحاورة الئرلمان

افردن إىل أغظ؟
الةجء الباظغ والسحرون

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 

رغم القمع فی جنین حزب التحریر فی األرض المبارکۀ 
ینظم وقفتین حاشدتین فی رام اهللا وجنین 

رفضا لصفقۀ ترامب

وشصا لئغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ روجغا، شإظه شغ ١٠ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠، تضمئ 
المتضمئ السسضرغئ المرضجغئ شغ غضاترغظئرغ سطى إدوارد ظزاطعف، الماعط باظزغط أظحطئ تجب الاترغر شغ 
روجغا، بالسةظ لمثة ٢٣ ساطاً شغ طساسمرة ججائغئ أطظغئ طحثدة. وصث تط اتعام ظزاطعف بمعجإ طعاد سثة 
طظ الصاظعن الةظائغ الروجغ: "تظزغط أظحطئ طظزمئ إرعابغئ" (الةجء ١ طظ المادة ٢٠٥,٥)، و"دسط الظحاط 
اإلرعابغ" (الةجء ١ طظ المادة ٢٠٥,١) و"اقجاغقء بالصعة سطى السططئ" (المادة ٢٧٨). ضثلك، وخفئ وجائض 
اإلسقم الروجغئ ظزاطعف طرات سثة بأظه رئغج تجب الاترغر شغ روجغا. شغ سام ٢٠٠٥، ُأدغظ إدوارد بالفسض 
بالمحارضئ شغ أظحطئ تجب الاترغر، لضظ شغ ذلك العصئ لط غاط صمع الثسعة اإلجقطغئ شغ إذار "الترب ضث 
اإلرعاب"، لثا ُتضط سطغه بالسةظ لمثة ساطغظ شصط تتئ المراصئئ بمعجإ الةجء ٢ طظ المادة ٢٨٢,٢ طظ 
الصاظعن الةظائغ الروجغ (المحارضئ شغ أظحطئ طظزمئ طاطرشئ). وأضاف الئغان: إن تعمئ اإلرعاب ضث تمطئ 
عغ  ضطماعط  تضعن  الثغظ  وأولؤك  التصغصئ  أطام  الحثص  بدسش  اساراف  طظ  أضبر  لغسئ  اإلجقطغئ  الثسعة 
جقتعط العتغث. لغج عظاك حك شغ أن أضاذغإ افجعجة الروجغئ الثاخئ ضث أسداء تجب الاترغر جعف 
تظضحش، وجغفادح أطر ضض عآقء الثغظ حارضعا شغ جةظ المسطمغظ بسئإ إغماظعط باهللا جئتاظه وتسالى 

وجعف تاط طتاجئاعط سطى جرائمعط.

 کتلۀ الوعی فی جامعات فلسطین
 تنظم وقفات رفضا لصفقۀ ترامب

حزب التحریر/ والیۀ باکستان
حملۀ "خطۀ ترامب ضد المسجد األقصى!"

عباس فی األمم المتحدة کان منفصال تماما 
عن طموحات أهل فلسطین وتطلعاتهم
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