
تثر تجب الاترغر/ وقغئ لئظان السططئ الطئظاظغئ طظ اقظخغاع لصرارات السظخرغغظ والتاصثغظ، جعاء أضاظعا وزراء 
أم غغرعط، وتثر طظ جسغ بسخ طبغري الفاظئ إلى إسادة الترب افعطغئ، الاغ إن احاسطئ لظ تئصغ ولظ تثر. 
واجاسرض بغان ختفغ، أخثره الةمسئ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: تظاشج وزارة السمض 
طع الاغار السعظغ شغ الادغغص سطى الظازتغظ طظ أعض جعرغا وأعض شطسطغظ شغ لئظان، وأحار الئغان إلى: اظاحار 
طصاذع طخعرة لئسخ السظخرغغظ والتاصثغظ طظ السإ والحاط والاعثغث والعسغث والاترغخ ضث المعةرغظ 
المسطمغظ جعاء طظ أعض الحام أو أعض شطسطغظ. ووخض افطر بعط لطاطاول سطى اإلجقم والمسطمغظ خاخئ 
طع تخرغتات وأسمال وزغر الثارجغئ الثي غاجسط ططالئئ إسادة الخقتغات لطظخارى، زاسماً أن الطائفغئ السغاجغئ 
السظغئ جطئاعط إغاعا، وتعجه بالظخغتئ إلى أعض لئظان طظ المسطمغظ: ق تثروا إخعاظضط الظازتغظ طظ إجرام 
بحار، وق الثغظ عّةرعط ضغان غععد، شأخعة اإلجقم شعق اسائارات صسمئ بقدظا، ضما تعجه الئغان إلى أعض 
لئظان طظ غغر المسطمغظ: سطغضط بافخث سطى أغثي السظخرغغظ وطظسعط طظ الاطاول سطى اإلجقم والمسطمغظ 
جعاء طظ أعض لئظان أو جعرغا أو شطسطغظ، شصث سحظا شغ ظض حرغسئ اإلجقم دون تروب أعطغئ وشاظ حغطاظغئ، 
وصث تاشر سطغضط المسطمعن وتمعضط طؤات السظغظ... قشاا إلى: أظضط تسغحعن ضمظ طتغٍط طظ المسطمغظ، 
الساسغظ لطاثطص طظ التضط الةئري، وتثطغص افطئ طظ تصسغط الشرب لطئقد، وتعتغثعا شغ ظض دولئ واتثة. 

وافطئ سطى وحك تتصغص ذلك بإذن اهللا، شق تصفعا بعجه ترضئ افطئ شاضعظعا طظ الثاجرغظ.

ذو   ١٥ الثمغج،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٧/١٨م)  ١٤٤٠عـ،  الصسثة 
"أسرب وزراء خارجغئ دول طظزمئ الاساون اإلجقطغ شغ 
خاام اجاماسعط اقجابظائغ الغعم افربساء، المسظغ بئتث 
اظاعاضات ضغان غععد شغ طثغظئ الصثس الحرغش، سظ 
الاارغثغ  العضع  تشغغر  طتاوقت  اجامرار  طظ  صطصعط 
الئسبات  وظصض  المتاطئ،  الصثس  لمثغظئ  والصاظعظغ 
المةامع  وذالئعا  إلغعا.  الثول  لئسخ  الثبطعطاجغئ 
الثولغ،  الصاظعن  بمعجإ  طسآولغاته  باتمض  الثولغ 
ووضع تث لعثه اإلجراءات الثطغرة طظ جاظإ جططات 
اقتاقل وسثم اقساراف بحرسغئ أي وضع ظاجط سظ عثا 
اإلجراء الثطغر وسثم تصثغط أي سعن أو طساسثة لطتفاظ 

سطى عثا العضع".
: لصث جاء عثا اقجاماع (اقجابظائغ) الثائإ 
وظغفاه  لغمارس  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  لثول 
ضسادته شغحةإ وغثغظ ضغان غععد سطى اجاتغاء، جاء 
شغ عثا العصئ بالثات لغسمض سطى تثثغر الرأي السام 
لثى المسطمغظ وإجضاته؛ وذلك بسث أن ارتفسئ وتغرة 
افرض  بتص  افخغرة  الفارة  شغ  غععد  ضغان  جرائط 
المئارضئ شطسطغظ بحضض سام وطثغظئ الصثس بحضض 
طظ  افصخى  لطمسةث  وتثظغج  اصاتام  طظ  خاص، 
صطسان المساعذظغظ وزسماء ضغان غععد، إلى عثم 
والسماح  الارخغص  سثم  بتةئ  الصثس  أعض  طظازل 
لطةمسغات اقجاغطاظغئ باقجاتعاذ سطى السصارات شغ 
المثغظئ، إلى تعاخض التفرغات وافظفاق أجفض المسةث 
افصخى وطتغطه، ولغج آخرعا اشاااح ظفص "ذرغص 
وتاى  جطعان  برضئ  طظ  غماث  الثي  الغععد"  التةاج 
أجفض المظازل شغ بطثة جطعان جظعب  تائط الئراق 
المسةث افصخى المئارك. لصث جؤمظا ظتظ المسطمغظ 
تسصثعا  الاغ  اقجاماسات  عثه  طظ  سصعد  طر  سطى 
افظزمئ المةرطئ وطظزماتعا الثائئئ الاغ ق تثاطش 
سظعا شغ سمالاعا لطشرب الضاشر المساسمر، والاغ سادة 
تأتغ بسث جطسطئ ذعغطئ طظ جرائط ضغان غععد ضث 
أعض شطسطغظ وطصثجاتعا، لاثرج عثه اقجاماسات 
دائما بئغاظعا الثااطغ المةار والمضرر والثي غئصى 
لعثا  الثااطغ  الئغان  تدمظ  تغث  ورق،  سطى  تئرا 
اقجاماع (اقجابظائغ) إداظئ جغاجئ الاطعغر السرصغ 
الاغ غمارجعا ضغان غععد طظ خقل جغاجات الاعةغر 
الصسري وطعاخطئ عثطه لمظازل أعض شطسطغظ شغ 
طثغظئ الصثس، ورشخ جمغع طمارجات ضغان غععد 
اقجاسمارغئ بما شغعا أظحطاه اقجاغطاظغئ وبظاء جثار 
الدط والاعجع، وضثلك أسمال التفرغات غغر الصاظعظغئ 
واقجافجازغئ تتئ الترم الصثجغ الحرغش وطتغطه، 
وتثر طظ المساس بترطئ المسةث افصخى المئارك، 
وطظ خطعرة اقصاتاطات الماعاخطئ لمسآولغ غععد 
والمساعذظغظ، وتمطعا ضغان غععد طسآولغئ وسعاصإ 
عغ  عضثا  والسثائغئ.  السظخرغئ  الممارجات  عثه 
بغاظاتعط الثغاظغئ الاغ باتئ ُتسرف طداطغظعا صئض 
خثورعا، شعغ ق تثرج سظ طفردات اإلداظئ والرشخ 
لطخعر  تئادل  بط  المسآولغئ!  وتتمغض  والاتثغر 
الاثضارغئ واقباساطات الخفراء طظ التضام وأزقطعط 
السمالئ  واجامرؤوا  والععان،  الثل  اطاعظعا  الثغظ 
والثغاظئ، بض لصث تةرؤوا سطى أتضام اهللا شأجصطعا 
سطى  غعجإ  الثي  الحرسغ  التضط  أجظثاتعط  طظ 
جغعش افطئ الاترك الفعري لاترغر افرض المئارضئ 
وأصخاعا، وبثل ذلك أصروا بحرسغئ ضغان غععد سطى 
طسزط افرض المئارضئ شطسطغظ، وعط غثغظعن طةرد 
إداظئ الزطط الثي غعصسه غععد سطى أعض شطسطغظ شغ 
الدفئ الشربغئ وصطاع غجة. أطا آن افوان فن غظافخ 
المسطمعن شغ وجه عثه افظزمئ السمغطئ، لغسصطععا 
وغصغمعا سطى أظصاضعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

سطى طظعاج الظئعة الاغ شغعا سجعط وضراطاعط؟!

;III]ÁÑÊà;ÈÒp ;̂ÏŸÜ^
]·Ä]¬d^Â;]‚iŒËŒt

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*

بصعله:  تسالى  اهللا  وخفضط  المسطمعن:  أغعا 
ٍئ ُأْخِرَجْئ ِلطظَّاِس َتْأُطُروَن ِباْلَمْسُروِف  ﴿ُضظُاْط َخْغَر ُأطَّ
َوَتْظَعْعَن َسِظ اْلُمظَضِر َوُتْآِطُظعَن ِباهللاَِّ﴾ إظضط أطئ 
واتثة. وافخض أن تضعظعا شغ دولئ واتثة، عغ 
دولئ الثـقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. صال 
، َفاْقُتلُوا اْآلَخَر  رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إَذا بُوِيَع لَِخلِيَفَتنْيِ
ِمْنُهاَم» ختغح طسطط. الئقد اإلجقطغئ اآلن تماث 
طظ ذظةئ شغ الشرب إلى إظثوظغسغا شغ الحرق، 
وغةإ سطغضط أغعا المسطمعن أن تعتثوعا جمغسًا 

﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
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- البئات سطى الفضرة والطرغصئ ظةاح شغ اطاتان الامتغص 
   والرضعن لطزالمغظ وطتاضاتعط شغ تسططعط جصعط شغه   ...٤

- ارتفاع وتغرة الخراع اإلظةطعأطرغضغ شغ جظعب الغمظ 
   وجفعاء آل جسعد واإلطارات غظفثون أجظثته  ...٤
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ضطمئ السثد

صدغئ قجؤغ جعرغا برزت طظ جثغث بسث صرارات سثة 
خثرت سظ وزارة الثاخطغئ الارضغئ وبسث دسعات طافرصئ 
طظ طسآولغظ شغ تضعطئ لئظان لارتغض القجؤغظ إلى 
عثا  شغ  ولماذا  الصرارات؟  عثه  تثاسغات  شما  بقدعط، 
الاعصغئ بالثات؟ وطا تأبغرعا سطى صدغئ بعرة الحام 

بحضض سام؟
إن شعط الصدغئ غئثأ بالسعدة إلى بثاغاعا وإلى الماسئإ 
بعجعد عثه الصدغئ اباثاء، شظةث أن ظزام أجث المةرم 
وبسث أن ُأسطغ الدعء افخدر طظ الشرب الضاشر وسطى 
رأجه أطرغضا بصاض حسئه، وطّثه بالمعض العاتثة تطع 
افخرى، شضاظئ آلاه اإلجراطغئ جئئا شغ تعةغر المقغغظ 
طظ الظاس الثغظ وجثوا أطاطعط التثود طفاعتئ سطى 
طخراسغعا، شق تسغإ وق رصغإ وق ترس تثود وق 

جثار سازل، جعاء شغ ترضغا أو افردن أو لئظان.
تاى إن التثود إلى أوروبا ُضسرت شعخض اآلقف طظ 
أعض جعرغا إلى دول أوروبا سئر الئتر والئر، طما أوجث 
تالئ جثغثة وأزطئ جثغثة ُسرشئ بأزطئ القجؤغظ، وصث 
واُتثثت  أوروبا،  شغ  ضأزطئ  جابصا  سثة  طرات  ُأبغرت 
إجراءات سثة وسصثت اتفاصغات بغظ تطك الثول لطتث طظ 
العةرة إلى أوروبا، أطا اآلن شئات التثغث سظ ترتغض 
صرارات  عغ  شعض  بقدعط،  إلى  وإسادتعط  القجؤغظ 
طتطغئ تثدع لةمع أخعات المظاثئغظ طظ الحسعب؟ 
أم أظعا أتصاد سظخرغئ سظث الئسخ غسئر سظعا بصرارات 
وتمقت لارتغض القجؤغظ؟ أم أظعا جغاجئ دولغئ تعثف 

لاتصغص عثف طا شغ الصدغئ السعرغئ؟
إن الماائع التخغش غةث أن عثا افطر ق غصش سظث لئظان 
وترضغا شتسإ بض تاى شغ افردن والسسعدغئ عظاك 
تاقت طحابعئ، شصث ضحفئ زطان العخض سظ طخثر 
خاص لعا سظ وجعد أضبر طظ ١٠٠ جعري طعصعشغظ 
أظعط  طآضثا  الرغاض،  بمطار  "الارتغقت"  صسط  شغ 
طعثدون بالارتغض شغ ضض لتزئ. وحثد سطى أن صسما 
تةاوزت طثة إغصاشعط الثمسئ  ضئغرا طظ المعصعشغظ 
حععر، طعضتا أن افجئاب تاراوح بغظ "طثالفئ ظزام 
اإلصاطئ أو اظاعاء افوراق". ولفئ المخثر إلى أن الـ١٠٠

جعري، أوصفعا شغ الحعارع وأطاضظ سمطعط، طئغظا أن 
عثا الرصط شصط شغ طثغظئ الرغاض وتثعا.

شغ  جعرغغظ  سظ  سثة  طاظابرة  تاقت  عظاك  وضثلك 
شرغط  ترضغا  شغ  وأطا  بالارتغض،  طعثدغظ  افردن 
طتاوقت الطمأظئ الضبغرة إق أن عظاك أسثادا ضئغرة طظ 
القجؤغظ صث ُرتطعا بالفسض إضاشئ إلى المساططئ السغؤئ 
الاغ غاطصعظعا أبظاء سمطغات الارتغض، وأخئار أخرى ظصطئ 
الحئاب  طظ  لطسثغث  لئظان  شغ  جرت  ترتغض  سمطغات 

السعرغغظ.
تأتغ سمطغئ الارتغض أو الاعثغث بالارتغض عثه شغ وصئ 
غاط شغه التثغث سظ المراتض افخغرة طظ التض السغاجغ 
ووصش  عثظئ  إلى  الاعخض  تعل  تثغث  ُغطرح  تغث 
إلذقق الظار ذعغض افطث ترساه روجغا وترضغا، وتعل 
طما  الثجاعر،  خغاغئ  لةظئ  أجماء  وضع  طظ  اقظاعاء 
غعتغ بارتئاط تترغك صدغئ القجؤغظ بعثا التض، تغث 
بالارتغض  وتعثغثعط  جعرغا  قجؤغ  سطى  الدشط  إن 
غثشع بالصئعل بأي تسعغئ جغاجغئ طرتصئئ تضعن طاظفسًا 

لعط بسث أن رشداعط دول الطةعء.
إن الربط بغظ صدغئ القجؤغظ والتض السغاجغ ق غظفغ 
أن لضض بطث طئرراته شغ الدشط سطى القجؤغظ شعثا 
أطر ذئغسغ، ولضظ تخر الصدغئ بأن لضض بطث ظروشعا 
وجغاجاعا شعثا تدغغص لعاجع، وطتاولئ تئرئئ لفظزمئ 
الاغ اجاصئطئ القجؤغظ، والثلغض سطى عثا الربط عع أن 
شاح التثود شغ بثاغئ البعرة ضان صرارا جماسغا طافصا سطغه 
بغظ الثول، تاى إن شاح التثود ضان أطرا غغر ذئغسغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اتفاق السسضري وصعى الاشغري باذض حرسًا
وتتفُّه تعثغثات تظسفه ساجقً أو آجًق

بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) - الثرذعم
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حزب التحریر/ والیۀ لبنان
یحذر السلطۀ اللبنانیۀ من التضییق على أهل سوریا وفلسطین

أشرغصغئ  وبعجاذئ  الةاظئغظ،  طظ  طتاذغر  وجط 
إبغعبغئ، ودبطعطاجغئ أوروبغئ أطرغضغئ، تعخض المةطج 
السسضري وصعى الترغئ والاشغغر إلى اتفاق بحأن تصاجط 
السططئ خقل شارة اظاصالغئ طثتعا ٣ جظعات و٣ أحعر، 
تغث اتفصا سطى تحضغض طةطج جغادي طظ ٦ طثظغغظ 
و٥ سسضرغغظ، وطةطج وزراء طثظغ، بغظما ُأجض تحضغض 
شغ  جظرال  وجغصعد  قتص.  لعصئ  الاحرغسغ  المةطج 
الةغح الئقد خقل افحعر الـ٢١ افولى طظ المرتطئ 
اقظاصالغئ، غطغه طثظغ لمثة ١٨ حعرًا الاالغئ طظ سمر 
الفارة اقظاصالغئ، وسطى الرغط طظ تعصغع الطرشغظ سطى 
اقتفاق، شق غجال عثا اقتفاق صغث افخث والرد، غاسطص 

بئسخ الئظعد المثاطش سطغعا.
وغئثو أن الصعى الثولغئ لعا الغث الطعلى شغ الاعخض 
لعثا اقتفاق، وبثاخئ أطرغضا وبرغطاظغا، شصث ضحفئ 
ختغفئ "ظغعغعرك تاغمج" السئئ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م شغ 
تصرغرعا سظ (جعلئ طضبفئ لثبطعطاجغئ سمطئ شغ الشرف 
المشطصئ، سمادعا تتالش صعى خارجغئ، لط تضظ جمغسعا 
لمساصئض  ورؤغاعا  طعصفعا  شغ  طعتثة  السابص  شغ 
السعدان). وظصطئ السربغ الةثغث سظ ظغعغعرك تاغمج 
(اجامع دبطعطاجغعن قجاداشئ لصاء جري شغ الثرذعم، 
شغ طظجل أتث ضئار رجال افسمال، بعثف ضسر الةطغث 
بـ"الثم"،  خقشاتعما  ُجطرت  الطثغظ  الةاظئغظ،  بغظ 
ضان  اقجاماع،  وخقل  تاغمج"  تسئغر "ظغعغعرك  بتسإ 
الاعتر سالغاً). ضما أن أطرغضا صث أوشثت طئسعبعا الثاص 
دوظالث بعث لطسعدان لطدشط سطى الافاوض المئاحر 
إلظصاذ طا غمضظ إظصاذه لخالتعا، ظحرت ختغفئ أخئار 
بالمةطج  لصائه  سصإ  بعث  أن   ،٢٠١٩/٦/٢٦ الغعم 

بغظ  المئاحر  الافاوض  ضرورة  سطى  (حثد  السسضري 
الطرشغظ). وصث ظحرت ختغفئ افعرام الغعم تصرغرًا شغ 
٢٠١٩/٦/١٦م بسظعان: "تترضات أطرغضا عض تفطح شغ 
إظصاذ السعدان؟" وضان طما جاء شغه: (ضبغرون أسابعا سطى 

الفرصاء شغ السعدان لةعءعط لطتض الثارجغ).
رشدعا  وجعداظغعن،  غربغعن  طسآولعن  وصثم 
تاغمج"،  لـ"ظغعغعرك  تفاخغض  أجمائعط،  سظ  الضحش 
المئسعث  افولى  لطمرة  سظه  أشخح  الثي  اقجاماع  سظ 
افطرغضغ لطسعدان دوظالث بعث. وبتسإ جضاي ظغعز 
شغ ٢٠١٩/٠٧/٠٦ (أحارت واحظطظ إلى أن المئسعث 
افطرغضغ الثاص إلى السعدان دون بعث جغسامر شغ 

دسط العجاذئ افشرغصغئ اإلبغعبغئ).
برغطاظغا)،  سمقء  (وعط  المثظغغظ  أن  طتططعن  وغرى 
تظازلعا سظ الضبغر شغ اقتفاق. صال باغاعن ظعف، وعع 
لطسقم  افطرغضغ  المرضج  شغ  أشرغصغا  برظاطب  طساحار 
طعارد  سطى  السغطرة  أن  سطى  تثل  طآحرات  "ق  إظه 
افطظغئ  والسططات  الصرارات،  اتثاذ  وآلغئ  السعدان، 
جاضعن بغث المثظغغظ"، طسائرًا أن اقتفاق غفسح المةال 
خخعخاً أطام تمغثتغ والسسضر (سمقء أطرغضا) لاماغظ 

جططاعط" السربغ الةثغث ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.
وسطى  اقتفاق،  ُوصع  الثولغئ،  الاثخقت  عثه  وجط 
الفعر أخثرت وزارة الثارجغئ افطرغضغئ بغاظاً صالئ شغه 
(إن اقتفاق بغظ الطرشغظ غمبض خطعة عاطئ)، وتاططع 
ظتع  صثطا  (المدغ  إلى  خارجغاعا  بغان  تسإ  أطرغضا 
إجراء اظاثابات ترة وظجغعئ) وبتسإ ختغفئ الاشغغر 
ظحرته  تصرغر  غفغث   ،٢٠١٩/٠٧/١٣ شغ  اإللضاروظغئ 

نتائج اجتماع وزراء منظمۀ 
التعاون اإلسالمی بشأن القدس

بیع لفلسطین وتفریط 
بالقدس
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أطرعا شغ إصاطئ جطسطئ الصعاسث الئترغئ (سصث الفلأ) 
شأصاطئ  أشرغصغا،  تاى  سثة  آجغعغئ  دول  جعاتض  سطى 

واتثة شغ جغئعتغ وتعصفئ سظ إصاطئ غغرعا.
شغ  لغسامر  سظه  طثاشسا  أردوغــان  طع  تراطإ  واجامع 
تسثغره، شتّمض إدارة أوباطا المسآولغئ سظ حراء ترضغا 
لطخعارغت الروجغئ، واسائرعا ضتغئ جغاجئ أوباطا وأظعا 
"لط تضظ سادلئ طع ترضغا وتطئغئ ذطئعا بحراء خعارغت 

باترغعت"، وذضر أن "افطر طسصث ظسمض سطى تطه".
عثه  لحراء  ترضغا  دشسئ  أوباطا  سعث  سطى  شأطرغضا 
المظزعطئ طظ أجض إذماع روجغا بالسغر شغ الثطط 
شظفثت  ضان،  طا  وعثا  بسعرغا،  غاسطص  شغما  افطرغضغئ 
روجغا تطك الثطط. وسظثطا جاء تراطإ وصفئ أطرغضا شغ 
وجه عثه الخفصئ لغئاج ترضغا وغساثثطعا، شثضر تراطإ 
أن ترضغا "خثغصئ فطرغضا، وصمظا طساً بأسمال رائسئ وأظعا 
خثغص تةاري وجظرشع زغادة تةط الاةارة أربسئ أضساف 
وطظعا خفصات سسضرغئ.. لاخض إلى ٧٥ ططغار دوقر" بض 
"غظئشغ أن غاةاوز طؤئ ططغار بضبغر"، أي أظه غرغث أن غتض 
طتض اقتتاد افوروبغ شغ ترضغا، شغعجه ضربئ اصاخادغئ 
شغ تربه الاةارغئ ضث أوروبا. شارضغا صاطئ بأسمال رائسئ 
فطرغضا إذ خثسئ أعض جعرغا بثسمعا الزاعري وعغ 
السعري  الظزام  سطى  لطتفاظ  افطرغضغئ  الثطئ  تظفث 
طافصئ طع روجغا وإغران تتئ طسمى خفخ الاخسغث. 
وبثلك أخرجئ الفخائض المسطتئ طظ تطإ والشعذئ 
ودرسا وتاخرتعا شغ إدلإ ووصسئ اتفاصغئ جعتحغ غعم 
٢٠١٨/٩/١٧ الاغ أسطظ تراطإ أظه ضان طظ ورائعا ووجه 
(الظزام)،  وجعرغا  وإغران  وبعتغظ  فردوغــان  حضره 
والاغ تساعثف تخفغئ البعرة وترضغج الظزام بخغاغئ 
جثغث  دجاعر  وضع  سظ  التثغث  غةري  تغث  جثغثة 
تتاشر  وبثلك  طمبق،  بثمسغظ  الظزام  شغه  غحارك 
أطرغضا سطى ظفعذعا شغ جعرغا. شثغاظئ أردوغان وغثره 
فعض جعرغا ق تعخش. إذ غزعر ضالخثغص والمسغظ 
وعع غافص طع افسثاء، ولط غخثصه إق الشئغ الساذج 

الثي وصع شغ شت الشثر!
واجامع تراطإ طع ابظ جطمان واخفا إغاه "بالخثغص" 
وطادتا إغاه سطى جغاجئ "اقظفااح" الاغ تظحر الفسص 
ترغئ  وإذــقق  الارشغه  باجط  السسعدغئ  شغ  والفةعر 
المرأة، طثاذئا إغاه: "أشضر بحضض خاص شغما شسطاه طظ 
أجض الظساء.. إظعا ضبعرة بحضض إغةابغ لطشاغئ"، بةاظإ 
طثته لمحارغات السسعدغئ السسضرغئ طظ أطرغضا بمؤات 
المطغارات دسما لقصاخاد افطرغضغ، ودورعا شغ اجاصرار 
أجعاق الظفط لتساب أطرغضا وخثاع روجغا بةطئعا إلى 
افوبك، ودورعا شغ تظفغث الثطط افطرغضغئ اقجاسمارغئ 

شغ المظطصئ باجط "الاساون السسعدي افطرغضغ".
ولعثا جاء اجاماع بعتغظ طع ابظ جطمان لئتث الحراضئ 
طع أوبك تغث صئطئ دول أوبك بسث ذلك شغ شغّظا غعم 
٢٠١٩/٧/٢ عثه الحراضئ باجط "أوبك بطج" لاثخض 
روجغا تتئ تتضط أطرغضا. وذلك لشئاء روجغا السغاجغ 
إذ تععمعا أطرغضا بأظه خار لعا ظفعذ شغ الحرق افوجط 

ولعا تأبغر داخض أوبك.
ضاظئ الصمئ شاحطئ شغ الدشط سطى أطرغضا لااثطى سظ 
التمائغئ والترب الاةارغئ، بغظما اجاشطئ أطرغضا وجعد 

المسآولغظ اآلخرغظ لامطغ جغاجاعا سطغعط.
تاظاشج  رأجمالغئ  بسغاجئ  تسّغر  السحرغظ  طةمعسئ 
شغعا الثول الرأجمالغئ، ولعثا شطظ تثخطعا دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا. وجعف تسمض 
سطى سصث اجاماسات واتفاصات اصاخادغئ وجغاجغئ سطى 
طساعى سالمغ أو بظائغ سطى أجاس اإلجقم، لغاتصص 
ظعر  الظاس  وغرى  الظاس،  سطى  البروات  وتعزع  السثل 

 اإلجقم شغثخطعا شغه أشعاجا

ظحرت سربغ ٢١ السئئ ٢٠١٩/٧/٦م، ترجمئ لاصرغر 
اظعغار  سعاصإ  تعل  "اإلغضعظعطغسئ"  طةطئ  ظحرته 
الثولئ المخرغئ تتئ تضط ظزام السغسغ، وتثاسغات 
دخعل طخر طربع الفعضى سطى طظطصئ الحرق افوجط 
إن  الاصرغر،  عثا  شغ  المةطئ،  وصالئ  ضضض،  والسالط 
تال  شغ  بأظه   ٢٠١٥ جظئ  شغ  تظئأ  المخري  الرئغج 
اظعارت طخر جغحعث السالط تثشصا غغر طسئعق لةتاشض 
طصاتطغ تظزغط الثولئ. وتظثرج طبض عثه الاخرغتات 
الثولئ،  رأس  سطى  لطئصاء  السغسغ  اجاراتغةغئ  ضمظ 
الاغ ترتضج أجاجا سطى الصمع شغ الثاخض وتتثغر تضام 
الثول افجظئغئ طظ طشئئ سثم دسط ظزاطه السغاجغ 

وسعاصإ ذلك سطى طخر الاغ جاصع شرغسئ لطفعضى.

وأحارت المةطئ إلى أن عثه اقجاراتغةغئ صث آتئ أضطعا، 
أطرغضا  طظ  الثسط  غاطصى  المخري  الرئغج  أن  وبغظئ 
سطى ظفج الثطفغئ الماسطصئ بةماسئ اإلخعان، بغظما تاثث 
أوروبا طعصفا جطئغا وتشخ الظزر سظ اظاعاضات تصعق 
اإلظسان الاغ تتثث داخض طصرات افطظ خعشا طظ تثشص 
طقغغظ القجؤغظ سئر الئتر افبغخ الماعجط إذا سمئ 
طخر الفعضى، ضما أحارت إلى أن افراضغ المخرغئ 
آطظا  طقذا  جاعشر  لطسططئ  الثاضسئ  غغر  الحاجسئ 
لطمامردغظ العاشثغظ طظ لغئغا إلى افراضغ التثودغئ، 
أرض  سطى  جثغثة  خقشئ  دولئ  الةعادغعن  وجغظحأ 
طخر، وظاغةئ لثلك، جااتعل طخر طظ حرغك جقم 
لضغان غععد إلى طخثر تعثغث طمغئ؛ وأخغرا أشادت 
المةطئ بأن الثروس الاغ تط اجاثقخعا طظ جعرغا 
ولغئغا تتاط سثم السماح باظعغار الثولئ المخرغئ شغ 
المصام افول، ظزرا فن إسادة تعتغث افراضغ والسغادة 
سصعدا  غساشرق  وصث  لطشاغئ  خسئا  جغضعن  المخرغئ 
الرجض  لغج  السغسغ  أن  جطغا  غئثو  ولضظ  ذعغطئ. 
المظاجإ لمعمئ التفاظ سطى أطظ ووتثة طخر... شما 
غضعن؟  وضغش  المةطئ؟  سظه  تاتثث  الثي  اقظعغار  عع 
وضغش غاساطض الظزام التالغ طع الحسإ وطع الشرب؟

وتظزر  الرأجمالغئ  الشربغئ  الظزر  وجعئ  تائظى  المةطئ 
سظه  تاتثث  الثي  شاقظعغار  زاوغاعا،  خقل  لفطعر طظ 
وتتثر طظه عع اظعغار المئثأ الرأجمالغ وتتعل أعض طخر 
إلى المطالئئ باصاقسه، وتتضغط اإلجقم، وعط تصا ضما 
تراعط تربئ خخئئ لثلك خاخئ بسث اظصقب السسضر سطى 
الثغمصراذغئ سظثطا أوخطاعط لطتضط وأظعط لظ غصئطعا 
لطتضط  وخطعا  طاى  الطرغصئ  بعثه  إزاتاعط  تاط  أن 
وعع طا لظ غسمح به الشرب تاى ق تعجث طساتئ ولع 
خشغرة طظ الترغئ تمضظ طظ إظااج ظزام غطئص اإلجقم 
بحمعلغاه ضاطق شغ دولئ خقشئ سطى طظعاج الظئعة، ولعثا 
شأي تراك جغصعم به أعض طخر جغصابطه الظزام بالصمع 
العتحغ، وعع طا غثل سطغه تساطض الظزام طع ضض الصداغا 
السابصئ الاغ تثص طسارضغه بض وتاى طظاشسغه شغ 
السمالئ، وتاى طظ الحضض السام لصعات الةغح والحرذئ 
وطا ترتثي طظ دروع وتتمض طظ جقح طعجه لطحسإ 
وبحضض طعغظ، وتاى أطاضظ تمرضجعا الاغ خارت تحئه 
الصقع، والشرب جغشخ الطرف ضسادته سظ أي اظاعاضات 
ذالما أظعا شغ تص المسطمغظ وذالما بصغئ طخالته 
طتفعظئ وظطئ غثه صائمئ سطى برواتظا غظعإ طظعا ضغش 

حاء، وذالما بصغ ضغان غععد غظسط بافطظ.
إن أي اظعغار غسئصه اظفةار وعع طاعصع شغ ظض صرارات 
طخر  أعض  سطى  الماعاخض  وضشطه  الضاربغئ  الظزام 
بآقت صمسه، تاى ق غسطع خعت لمسارض. إق أن عثا 

شغ إذار ظعإ المجغث طظ أطعال المسطمغظ تتئ جاار خفصات افجطتئ المجسعطئ، وباعاذآ طظ التضام الثعظئ، 
أسطظئ وزارة الثشاع افطرغضغئ، أن حرضئ لعضعغث طارتظ، شازت بسصث صغماه ١,٤٨ ططغار دوقر لئغع طظزعطئ دشاع 
خاروخغ لطسسعدغئ. وظصطئ ختغفئ "ظغعغعرك تاغمج" سظ العزارة أن السصث الةثغث غاسطص بمظزعطئ الثشاع 
الخاروخغئ (باد). وأوضتئ أظه بعثا السصث الةثغث ترتفع الصغمئ اإلجمالغئ لخفصات "باد" طع السسعدغئ إلى 
٥,٣٦ ططغار دوقر. وشغ جغاق آخر واشصئ السسعدغئ، طساء الةمسئ، سطى اجاصئال صعات أطرغضغئ جثغثة بجسط 
الثشاع سظ أطظ واجاصرار المظطصئ. وظصطئ وضالئ افظئاء السسعدغئ الرجمغئ، سظ طخثر طسآول بعزارة الثشاع 
صعله إن "المطك جطمان أخثر طعاشصئ سطى اجاصئال الممطضئ لصعات أطرغضغئ لرشع طساعى السمض المحارك شغ 

الثشاع سظ أطظ المظطصئ واجاصرارعا وضمان السطط شغعا".

التصغصغ  لطئثغض  الظاس  رؤغئ  سثم  ولعق  غثوم،  لظ 
والاساغط المفروض سطغه وسطى ضض دساته لاشغر التال؛ 
سطى  صادرا  بثغق  تصغصغا  طحروسا  عظاك  أن  سطمعا  شطع 
صادة  تمطاه  طظ  وجسطعا  قتادظعه  طحضقتعط  سقج 
لعط وتمطععط تاى أوخطععط لطتضط رغما سظ الظزام 
وجادته شغ الئغئ افبغخ، ولعثا غامتعر سمض رأس 
الشرب  خطاب  أتثعما  حصغظ؛  شغ  المخري  الظزام 
اإلجقم  طع  خراسعط  شغ  تربئ  رأس  ضعظه  وإظعار 
الئثغض التصغصغ لمئثئعط وتدارتعط، طظ خقل بعرته 
الثغظغ،  الثطاب  لاةثغث  ودسعته  أسطظعا  الثغظغئ الاغ 
وإظعار ضعظه التارس افطغظ لمخالتعط والتاطغ فطظ 
ضغان غععد وأظه وتثه خمام أطاظعط وبثوظه جااثشص 

وجعد  عظاك  غضعن  ولظ  أوروبا  لافاح  الثقشئ  جغعش 
لضغان غععد، وعثا وإن جسى طظ خقله لطتخعل سطى 
دسط الشرب واجاشقل سثائعط لقجقم إق أظه تصغصئ، 
شطع أصغمئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شطظ 
غضعن لضغان غععد وجعد وجغاعصش جغض ظعإ بروات 
المسطمغظ الماثشص سطى بقد الشرب، بض جُغطاَلإ الشرب 
باسعغخ طا ظعئه طظ برواتظا وجاسعد أوروبا لسخعر 
الزطمات العجطى وجارجع أطرغضا لما وراء الئتار ولظ 

غأطظ الشرب شغ سصر داره إن بصغ له سصر دار.
أطا الماسطص بأعض طخر وطا غظفث سطغعط طظ صرارات 
تجغثعط شصرا وجعسا وتاثط خجائظ الشرب والمظافسغظ 
ببرواتعط، وطا غخاتإ عثا طظ إظعار لطصعة الشاحمئ 
والسخا الشطغزئ المعجعئ دائما لصمع ضض ُططالإ بتص 
طظ تصعصه، شعع طا غظثر باظفةار وحغك ق غآجطه إق 
سثم رؤغئ الظاس لطئثغض التصغصغ، والثي لع أدرضعه 
لضان لعط رأي آخر غثحاه الشرب وغثرك أظه صادم ق 
طتالئ؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وعع طا دساه 

إلى اصاراح رأس الظزام.
اإلحارة إلى أن السغسغ لغج الرجض المظاجإ لعثه 
اتةاه  شغ  غسغر  الثي  لطعاصع  صراءة  وراءعا  المرتطئ 
اقظفةار بسث الصرارات الضاربغئ الاغ اتثثعا رأس الظزام 
شغ السظعات الماضغئ وضأظعا تصارح سطى جادته جرسئ 
وربما  لسظعات  الظاس  غثثع  به،  آخر  وجه  اجائثال 
لسصعد صادطئ، غغر أن عثا لط غسث غةثي ظفسا؛ شعاصع 
غئصغعا  وق  شحطعا،  أبئائ  الاغ  الرأجمالغئ  شغ  افزطئ 
البروات،  وظعإ  والصعر  الصمع  إق  التغاة  صغث  سطى 
شاجائثال العجعه طع بصاء الظزام لغج تق ولظ غثوم 
ولغج  ضطه  السالط  غظةغ  الثي  العتغث  والتض  ذعغق، 
بقدظا شصط عع اصاقع الرأجمالغئ طظ جثورعا وإصاطئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
الشرب غضغث لظا لغض ظعار، ولط غسث تآطره سطغظا خاشغا بض 
خار ظاعرا جطغا لضض ذي سغظغظ. وافطئ اآلن شغ تالئ 
طثاض تظازر طعلعدا جثغثا غسغث لعا السجة والضراطئ، ق 
غظصخه تاى غرى الظعر إق أن غظخره المثطخعن طظ أبظاء 
افطئ شغ الةغعش بصطع طا بغظعط وبغظ الشرب وسمقئه 
الثعظئ  طظ  خفعشعط  غظزفعا  وأن  تئال  طظ  التضام 
باإلجقم  غصعدعط  لمظ  صغادتعط  وغسطمعا  والسمقء 
تاى تصام بعط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تظعغ 
وجاوس الشرب وتصطع دابر الصعم المةرطغظ وغعطؤث 

غفرح المآطظعن بظخر اهللا، أق إن ظخر اهللا صرغإ.
ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللا َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

 ﴾حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

صمئ السحرغظ يف الغابان: ظاائةعا 
وسقصاعا بمظطصاظا

ضمةمعسئ  ١٩٩٩م  سام  تأجسئ  السحرغظ  طةمعسئ 
اصاخادغئ، وعغ بمبابئ طظاثى ولغج طظزمئ، أجساعا 
طةمعسئ السئع سطى أبر اضطراب أجعاق المال السالمغئ 
بسئإ افزطئ المالغئ اآلجغعغئ الاغ ضاظئ أطرغضا وراءعا.

وسظثطا اظثلسئ افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨م بثأت تسصث 
سطى طساعى الرؤجاء جظعغا، شمسظى ذلك أظعا أخئتئ 
طةمعسئ جغاجغئ اصاخادغئ. تئتث افطعر اقصاخادغئ 
لغج سطى أجاس اصاخادي بتئ وإظما ضبغرا سطى أجاس 
جغاجغ، وإن وضسئ أعثاشعا الظمع اقصاخادي الثائط 
والماعازن وترغئ الاةارة الثولغئ وتظزغط أجعاق المال 
والسمض وتصعغئ الظزام المالغ السالمغ وتسجغج الرصابئ 
وصداغا  المظاخغ  والاشغر  المالغئ  افزطــئ  تضرار  لمظع 
بغظ  شغعا  الخراع  وغةري  (اإلرعــاب).  وطتاربئ  الطةعء 

اقصاخادغات الضئرى وخاخئ بغظ أطرغضا وأوروبا.
غــعطــغ ٢٨- الــغــابــان  شــغ  ــرة  افخــغ صماعا  وضــاظــئ 
الظصاحات  شضاظئ  الحاضطئ،  عثه  سطى   ٢٠١٩/٦/٢٩
الرصمغ  واقصاخاد  وبالاةارة  جغاجغئ  بمطفات  تاسطص 
بارغج  اتفاصغئ  غثسط  خااطغا  بغاظا  شأخثرت  والمظاخ، 
الئغان  ولضظ  إلغعا.  السعدة  أطرغضا  شرشدئ  لطمظاخ 
تةظإ ذضر طضاشتئ التمائغئ واقلاجام بالاةارة الترة، 
تغث إن أطرغضا اتثثت تثابغر تمائغئ تثالش طصررات 
طظزمئ الاةارة السالمغئ الاغ أجساعا، وصث ذالإ الئغان 
بإخقتعا. وصال الئغان: "افعط عع أن الاعترات الاةارغئ 
بأظعا  الصمئ  تسارف  وعضثا  تخاسثت".  والةغعجغاجغئ 
شاحطئ شطط تساطع طسالةئ صداغاعا، شطط تساطع إلجام 
أطرغضا بالاراجع سظ التمائغئ والسعدة إلى السعلمئ الاغ 
أذطصاعا جابصا، إذ رأت أضرارعا شاراجسئ سظعا وبثأت 

بالتمائغئ والترب الاةارغئ.
وغطاصغ الرؤجاء بطصاءات بظائغئ سطى عاطح الصمئ لغئتبعا 
السقصات بغظ دولعط. شاضاسإ الصمئ أعمغئ طظ عثه 
الظاتغئ. وتاعجه افظزار إلى اجاماسات رئغج أضئر دولئ 

شغ السالط طع المسآولغظ اآلخرغظ.
ولعثا تعجعئ افظزار إلى اجاماسات تراطإ طع طسآولغ 
الثول افخرى. تغث اجامع طع الروجغ طادتا إغاه بالصعل 
"إظه حرف ضئغر لغ أن أضعن طع الرئغج بعتغظ.. سقصاتظا 
لغسامغطه وغساثثطه. شططإ طظه إحراك  جثغئ جثا" 
إذا  المثى  الماعجطئ  الخعارغت  طساعثة  شغ  الخغظ 
اقتفاصغئ  عثه  فن  إلغعا،  أطرغضا  سعدة  روجغا  أرادت 
طعمئ جثا فطظ روجغا، لاصعم وتدشط سطى الخغظ 
لطثخعل شغعا، فن الخغظ جارشخ ذلك، وعضثا جاظحأ 
أزطئ بغظ الخغظ وروجغا، وعثا جغسعض وصعف روجغا 

طع أطرغضا شغ وجه الخغظ.
بأظه  اجاماسه  واخفا  بغظس  الخغظغ  طع  تراطإ  واجامع 
"طمااز" وصائق "سثظا إلى المسار الختغح.. جغضعن افطر 
تارغثغا إذا اجاطسظا الاعخض إلى خفصئ تةارة سادلئ" 
بغظما صال بغظس إن "التعار أشدض طظ المعاجعئ". طما 
اصاخادغئ  فطرغضا  خغظغئ  وخثطات  تظازقت  غحغر إلى 
حرضئ  سطى  السصعبات  تثفغش  سظعا  شظاب  وجغاجغئ، 
ععاوي الخغظغئ، ووصش شرض رجعم جمرضغئ جثغثة 
طصابض تطك الاظازقت والثثطات طظعا الدشط سطى ضعرغا 
اجاماع  شضان  الخغظغ،  الاأبغر  تتئ  العاصسئ  الحمالغئ 
تراطإ وأون ورئغسعا، ظزرا فن الحغعسغئ طشغئئ ظعائغا 
طظ السغاجئ الثارجغئ الخغظغئ وطساسثة لئغع الرشصاء 
شاصثم  اقصاخادغئ،  المخالح  جئغض  شغ  الحغعسغغظ 
الخغظ خثطئ فطرغضا الاغ تسغر شغ تطئغص خطاعا تةاه 
ضعرغا. والخغظ ضما خرح رئغسعا غغر طساسثة لطمةابعئ 
والخراع طع أطرغضا، وبثلك تآخر ِرجق ظتع خغرورتعا 
دولئ ضئرى سالمغا. إذ غقتر سطى جغاجاعا أظعا تصثم 
ِرجق ظتع ذلك وإذا تخثت لعا أطرغضا تآخرعا. وعضثا 

الظزام املخري غساةثي رضا الشرب 
بتربه سطى اإلجقم وصمع املسطمني

ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض* ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

حکام آل سعود یقدمون المزید من اإلتاوات ألمریکا 
على صورة صفقات سالح

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

أضث طثغر طضاإ طظزمئ افغثغئ والجراسئ الاابع لفطط الماتثة شغ تعظج شغطغإ أظضار، الةمسئ، أن عظاك تعالغ 
٨٠٠ ططغعن حثص غساظعن طظ الةعع شغ أشرغصغا وأطرغضا القتغظغئ وآجغا، طحغرا إلى تسةغض المظزمئ شغ 
تصرغر جظئ ٢٠١٩ وجعد تعالغ ٥٠٠ ألش تعظسغ غغر صادرغظ سطى تعشغر افضض الثي غسث جعسعط بالضاطض، 
واخفا عثا السثد بـ"الصطغض" طصارظئ بالمسثل السام السالمغ، وذلك تسإ طا ظصطئ سظه إذاسئ ”طعزاغغك“. وحثد 

سطى "أظه ق غمضظ اقجاعاظئ بالسثد المثضعر شغ تعظج"، وسطى أظه "غةإ تفادي تفاصط أسثادعط".

من آثار المبدأ الرأسمالی



 السثد ٢٤٤  ٣افربساء ٢١ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٤ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ 

المتاوقت وإن ضاظئ تآبر سطى أطرغضا واصاخادعا ولضظعا 
اقصاخادغئ.  أطرغضا  سئعدغئ  طظ  لقظسااق  ضاشغئ  غغر 
والثي غصعد إلى طبض عثا اقظسااق الفسطغ؛ عع تداشر 
جععد الثول الضئرى اصاخادغا وخاخئ اقتتاد افوروبغ 
والخغظ والغابان والثروج بصرار جريء باتثاذ الثعإ 
لسمقت  تصغصغا  غطاء  الثعإ  اتثاذ  أو  سالمغئ،  سمطئ 
طساطقت  لةمغع  غطاء  لاضعن  إتثاعا  أو  الثول  عثه 
عثه الثول. سظث ذلك غفصث الثوقر عغمظاه السالمغئ، 
وغعاج سرحه بض وغسصط أرضا جرغسا، وغسصط طسه 
السرش افطرغضغ برطاه؛ السسضري والسغاجغ وتخئح 
خمسغظ  إلى  وتافضك  أجظان،  وق  طثالإ  بق  أطرغضا 

وقغئ خقل أحعر طسثودات.
إن طعضعع الثروج سظ سئعدغئ أطرغضا غتااج إلى دول 
صادرة سطى الاتثي والخمعد، ولغج إلى دول ضسغفئ 
الصرار، غغر جرغؤئ ضالسئث اآلبص؛ الثي جرسان طا غسعد 
لسغثه بمةرد أن غطعح له بالسخا. والتصغصئ أن عثا 
ربطئ  الاغ  الثول؛  عثه  طبض  سطى  جعق  لغج  افطر 
ظفسعا بثغض أطرغضا اقصاخادي؛ شغ أجعاصعا وتةاراتعا 
الثارجغئ، وسمطاعا واتاغاذغعا طظ السمقت الخسئئ. 
أي  تتسإ  ق  طئثئغئ،  دولئ  إلى  غتااج  افطر  عثا  إن 
جاسئ  وإن  تاى  وتاخثى  وتاتثى  فطرغضا،  تساب 
شغ بثاغئ افطر وضاصئ أتعالعا اقصاخادغئ. وعثا شغ 
التصغصئ ق غتثث شغ العصئ التاضر إق بأتث أطرغظ؛ 
فطرغضا،  وتتثغعا  السمقصئ  الــثول  تساضث  افول: 
وإخثار سمطئ ذات غطاء ذعئغ ضاطض، والباظغ: بروز 
سظثعا  وغضعن  الثعئغ،  الظزام  تطئص  طئثئغئ  دولئ 
الصثرة سطى الاتثي والخمعد؛ وعثا غضعن شغ تالئ 

بروز الثولئ اإلجقطغئ المئثئغئ.
أطا بالظسئئ لاأبغرات عثه افطعر سطى الساتئ الثولغئ 
إرباضًا  تتثث  افطــعر  عثه  شإن  وجغاجغا،  اصاخادغا 
فطرغضا، وتآبر سطى صعة اصاخادعا، وتدسش عغمظاعا 
وإلى  الــثوقر،  إضساف  إلى  ضثلك  وتآدي  الثوقرغئ، 
اعاجازات شغ أجعاق المال؛ أي تآدي إلى بثاغئ خراع 
اقصاخادغئ  الظحاذات  ضض  سطى  غظسضج  اصاخادي 
الاةارغئ  والائادقت  افجعط،  وأجسار  الئارول  ضأجسار 
والاسرشات الةمرضغئ بغظ الثول، وق غسائسث أن تظصض 
السالط حغؤا شحغؤا إلى خروج افزطئ السالمغئ سطى السطح 

ضما خرجئ جظئ ٢٠٠٨.
السغاجغئ  والمظاضفات  الخراسات  عــثه  طبض  إن 
واقصاخادغئ بغظ دول السالط؛ تزعر التصغصئ الساذسئ 
حفغر  سطى  ضطه  السالط  أن  وعغ  جطغط  سصض  ذي  لضض 
العاوغئ، والسالط ضطه غضاعي بسغاجات شاحطئ وظالمئ 
عثا  طبض  وإن  المساصغط،  الثط  سظ  أخق  وطسعجئ 
غثطص  تصغصغ؛  طظصث  إلى  دشسا  السالط  لغثشع  افطر 
والعجات  ــات  وافزطـ الاتضمات  وغــقت  طظ  السالط 
التصعق  إغخال  سطى  وغسمض  واقصاخادغئ،  المالغئ 
والصسطاس  بالسثل  البروة  وغــعزع  أختابعا،  إلى 
المساصغط، وغظصث المقغغظ طظ المحردغظ شغ أرجاء 
افرض، طظ المةاسات والفصر والسعز. إن عثا المظصث 
عع ظزام اإلجقم شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة. شظسأله تئارك وتسالى أن غضرم الئحرغئ صرغئا 

 بسثلعا وظعرعا وخغرعا السمغط... الطعط آطغظ

تسظ  لئظان  شغ  إغران  تجب  سام  أطغظ  أذّض 
المظار،  صظاة  سطى  الماضغ  افجئعع  اهللا  ظخر 
لغعّجه رجائض بأّن المصاوطئ الغعم أصعى طظ 
أي وصئ طدى، وق غعجث طساتئ داخض ضغان 
دًا  طةثِّ المصاوطئ،  خعارغت  تطالعا  ق  غععد 
إغران  سطى  افطرغضغئ  الترب  أّن  طظ  الاتثغر 
إظه  وصال  ضطعا.  المظطصئ  تثطغر  إلى  جاآدي 

جغخّطغ شغ الصثس. 
: إن المسألئ سظث المسطمغظ لغسئ 

غ

اإلجقم  أرض  طسألئ  عغ  بض  طسةث  طةرد 
سظ  والتثغث  اهللا،  خطص  أخج  اتاطعا  الاغ 
أرض  وضض  شطسطغظ  ضض  دون  المسةث 

طتاطئ غسائر طثالفاً لطتضط الحرسغ الثي غعجإ تترغرعا ضاططئ، إن اقصاخار بالتثغث سظ المسةث وأرض 
العصش شغه خغاظئ هللا ولطمسطمغظ، وطظسةط طع المثططات الثولغئ خاخئ افطرغضغئ بفخض طسألئ الصثس 
وأرض العصش سظ بصغئ شطسطغظ، شالصدغئ لغسئ طسةثا ولغسئ ذقء وشرحا... بض عغ طسألئ أرض طتاطئ 
تسطص بعا التضط الحرسغ. إن حرف تترغر شطسطغظ جغضعن سطى غث سئاد اهللا المثطخغظ الخادصغظ وبأغاد 
طآطظئ طاعضؤئ غغر طططثئ بثطاء المسطمغظ وأسراضعط دشاسا سظ ظزام طةرم صثر. ولظ غضعن سطى غث 
ألسعبئ بغث َطظ تمى وداشع سظ ظزام سطماظغ اسارف بتصغصئ أطره. ولظ غضعن سطى غث طظ زرع الطائفغئ 
بغظ المسطمغظ، ودخض شغ تروب لعا تتئ طجاسط طضثوبئ، وساش غعم الصثس غعطا برتصالغا خطابغا تسطعه 
أخعات التظاجر شصط! عض جاخطغ بالصثس غا تسظ وأظئ تتمض طظئرا طظ جماجط أعض الحام لاساطغ شعصعا 
وتثطإ شعق جراح افطئ؟! أرجطئ جظعدك لصاض أعض الحام ولط ترجطعط لفطسطغظ وافصخى، بض ق ظسمع 

طظك إق جسةسئ وإن تترضئ شإظما تاترك فعثاف جغاجغئ لمخطتئ الشرب، طسطعطئ بأطر طظ ذعران.

ظزمئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطسئ بغرزغئ ظصطئ تعار اجامرت لغعطغظ؛ وذلك 
طظ غعم اقبظغظ ٢٠١٩/٧/١٥ ولشاغئ البقباء ٢٠١٩/٧/١٦ بسظعان "خفصئ الصرن بغظ العاصسغئ والمئثئغئ"، تط 
خقلعا طظاصحئ الطقب تعل طةمعسئ طظ افشضار تاسطص بخفصئ الصرن ووجعب المئثئغئ شغ رشدعا عغ وجمغع 

المحارغع الشربغئ.
وصث تط الارضغج شغ الظصاش سطى المعاضغع الاالغئ:

• أس الثاء عع اقرتعان لطشرب، والمظاداة بمحارغسه خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.
• ورحئ الئترغظ عغ تطصئ جثغثة شغ تخفغئ صدغئ شطسطغظ اجاضماق لمآاطرات جابصئ.

• التض الختغح لصدغئ شطسطغظ غضعن سئر تترغرعا وإسادتعا لتدظ افطئ اإلجقطغئ.
• العاجإ سطى أعض شطسطغظ أن غرشدعا ضض المحارغع اقجاسمارغئ المطروتئ، وسطغعط اجاظخار الةغعش 

إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وتترغر ضاطض شطسطغظ.

شصطع التثود ذعابا وإغابا ضان طااتا وضأظك تظاصض طظ 
صرغئ إلى صرغئ داخض جعرغا.

وسظثطا أرادت لئظان أن تمظع الظاس طظ دخعل أراضغعا 
شسطئ ذلك، وسظثطا أرادت افردن شسض ذلك أغداً أغطصئ 
تثودعا أطام العاربغظ طظ صخش الظزام المةرم خاخئ 
الظزام،  حظعا  والاغ  درسا  سطى  السغطرة  طسرضئ  شغ 
سطى  بةثار  تثودعا  وأغطصئ  ذلك  شسطئ  ترضغا  وأغداً 
ذعل التثود وصاطئ الضبغر طمظ غصارب طظ التثود، 

جعاء أضان غرغث صطع التثود أو غغر ذلك.
وسطغه شإن إدراك تصغصئ عثه افظزمئ وتصغصئ دورعا 
لطفخائض  ربط  طظ  الئطث  داخض  شغ  جعاء  تطسئه  الثي 
طما غاسطص بالقجؤغظ  وتتضط بصراراتعا أو خارج الئطث 
والادغغص سطغعط، عثا اإلدراك غثشع باتةاه واتث وعع 
سثم الرضعن إلى عثه افظزمئ شعغ ججء طظ المظزعطئ 
الثولغئ الماآطرة سطغظا بعثف إسادتظا إلى تضط الظزام 

المةرم تاى لع غغرت بسدا طظ وجععه.
شعثا طا ضحفاه أزطئ القجؤغظ الغعم، شارى ضبغرا طمظ 
اسامث سطى الظزام الارضغ وطثته واسائره رئئ البعرة، 

تةمسعط،  طئثئغئ  رابطئ  تعجث  ق  أظه  إق  بعتثتعا، 
اجامسئ  شصث  الضاض،  عثه  بغظ  شضري  اظسةام  وق 
سطى تصاجط السططئ طع بصاغا الظزام السابص شغ عثا 
اقتفاق، شإذا اخاطش الصعم سطى الامبغض شغ طآجسات 
الترغئ  صعى  داخض  اظحصاق  جغتثث  اقظاصالغ،  التضط 
والاشغغر ظفسعا، وخروج طمبض الةئعئ البعرغئ طظ ضاطئ 
الترغئ والاشغغر، وططالئاه بمفاوضئ السسضري طظفردًا 
غآضث طا ذعئظا إلغه، وعثا جغضعن له تأبغره الضئغر سطى 
تظفغث اقتفاق، وبالاالغ سطى طةمض طا غةري شغ الفارة 

اقظاصالغئ، ذلك بأظعط صعم ق غفصععن!
رابساً: الاترضات الاغ صث غصش سطى رأجعا تجب المآتمر 
العذظغ (الشائإ سظ الساتئ السغاجغئ اآلن)، وبسخ 
رطعز الظزام السابص، شئسدعط ق غجال غمطك السغطرة 
غاترك  أن  ُغسائسث  وق  السمغصئ،  الثولئ  طفاخض  سطى 
إلشحال خخعطه الثغظ أزاتعه بسث ٣٠ جظئ طظ التضط.

خاطساً: اظعغار اقصاخاد وسثم صثرة التضعطئ اقظاصالغئ 
إلدارة الئقد:

وغقء  لطسعداظغغظ  المسغحغئ  افتعال  تراجع  حّضض 
إضاشئ  السمطئ،  وحّح  الدرورغئ  السطع  وظثرة  افجسار 
وتثععر  والاسطغمغئ،  الختغئ  الثثطات  تثععر  إلى 
شغ اظثقع البعرة الحسئغئ ضث  طعماً  المراشص، ساطقً 
بحصغعا  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  وبما  الئائث.  الظزام 
واضتًا  طئثئغاً  تخعرًا  تمطك  ق  والمثظغ  السسضري 
افوضاع،  تطك  اجامرار  تاماً  الماعصع  شمظ  لطتضط، 
وغسائر عثا تعثغثا تصغصغا خقل الفارة المصئطئ، ق جغما 
أن ظزام الئحغر خّطش ترضئ طبصطئ بالفحض اقصاخادي 
شغ  طساعغاتعا  أدظى  إلى  واإلداري،  المالغ  والفساد 

تارغت السعدان...
لثلك غمضظ الصعل إن عثه اقتفاصغئ الاغ جااعلث سظعا 
تضعطئ اظاصالغئ، غغر صابطئ لطخمعد طا دام السعدان 
دولئ وذظغئ تسغر خاضسئ لفظزمئ الشربغئ الرأجمالغئ، 

طع وجعد خراع برغطاظغ أطرغضغ شغ السعدان.
شغ  المثطخعن  غظتاز  بأن  شعع  الحرسغ  اإلجراء  أطا 
الةغح لتراك الحسإ، وإسطاء الظخرة لتاططغ طحروع 
الظعدئ التصغصغ، وعع تجب الاترغر الثي غسسى بغظ 
شغ  تسسث  السزغط،  الخرح  عثا  إلصاطئ  وطسعا،  افطئ 

 ظطه الئحرغئ جمساء تتئ أتضام اإلجقم

تامئ: اتفاق السسضري وصعى الاشغغر باذض حرساً...
ختغفئ شاغظظحال تاغمج الئرغطاظغئ (أن العقغات الماتثة 
تثسط اتفاق تصاجط السططئ شغ السعدان... وتعضح أن 
أطرغضا تطصغ ببصطعا خطش عثا اقتفاق الثي تط الاعخض 
السسضري).  والمةطج  المسارضئ  طمبطغ  بغظ  إلغه 
وتظسإ الختغفئ إلى تغئعر ظاغغ طساسث وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ لحآون أشرغصغا (أن اقتفاق بمبابئ خطعة إلى 

افطام).
أطا برغطاظغا، شصث وخش وزغر خارجغاعا جغرغمغ عظئ 
اتفاق الثرذعم بـ"الطتزئ الاارغثغئ" وصال شغ تشرغثة 
التضط  إلى  الطرغص  غمعث  اقتفاق  (إن  تعغار،  سطى 

المثظغ).
طظ  جمطئ  عظاك  أن  إق  الاأضغثات  عثه  طظ  بالرغط 
وشارتعا  جاعاجه عثه الاسعغئ  الاعثغثات والمثاذر 

اقظاصالغئ، ألثخعا شغما غطغ:
تغث  أطغظاً،  ظاختاً  واسائاره  السثو،  إلى  الرضعن  أوقً: 
شغ  والعجطاء  الثبطعطاجغغظ  سطى  افذراف  اسامثت 
طسألئ الصئعل والرشخ، شطط غضظ الطرشان ذاتغغظ شغ 
طعاصفعما، بض اسامثا سطى الضاشر المساسمر شغ اقتفاق، 
ضاف  وتثه  وعثا  وبرغطاظغا.  أطرغضا،  سثاوة  وتةاعق 

لظسش عثا اقتفاق جمطئ وتفخغق.
المةطج  أن  المسطعم  شمظ  البصئ:  وسثم  الحك  باظغاً: 
الترغئ  صعى  أطا  الئائث،  لطظزام  اطاثاد  عع  السسضري 
والاشغغر، شعط سئارة سظ جماجرة جغاجغغظ طسارضغظ، 
وترضات طسطتئ وغغرعا، تسسى لطتخعل سطى ضراجغ 
التضط، صررت الاتالش أبظاء التراك وصئطه، بعثف إجصاط 
غبص  ق  أظه  تماطاً  أوضح  السسضري  شالمةطج  الئحغر، 
وجعد  سظ  وتتثث  والاشغغر،  الترغئ  صعى  شغ  طططصاً 
أجظثة خفغئ إصخائغئ لثغعط، وشغ المصابض، تحضك صعى 
الترغئ والاشغغر شغ ظغات المةطج السسضري شغما غاسطص 
(الثسط  السمغصئ  ودولاه  الظزام  طآجسات  بافضغك 
السرغع وجعاز افطظ وغغرعما). والاثّعف طظ طثطط 
لطئصاء شغ السططئ والاراجع سظ اقتفاق شغ أي لتزئ. 
ولع أظعما جسق السصغثة اإلجقطغئ أجاجاً، وتتاضما إلى 
اهللا وإلى الرجعل، لجال الحك، ولعجثوا أتضام اإلجقم 

رتمئ لطسالمغظ.
والاشغغر"  "الترغئ  داخض  اظحصاق  تثوث  اتامال  بالباً: 
صغاداتعا  طظ  الحفعغئ  الاأضغثات  طظ  الرغط  شسطى 

غاثئط وغئتث سظ طئررات لعثه الصرارات الةائرة، بط 
غرطغ بعثه الممارجات الصمسغئ سطى ظةاح المسارضئ 
شغ اظاثابات إجطظئعل، وآخر غراعا تخرشات شردغئ طظ 

السظخرغغظ المعجعدغظ شغ طآجسات الظزام الارضغ.
ضض عثا طتاوقت لطعروب طظ طعاجعئ التصغصئ المآلمئ، 
والاغ ُخثع بعا الضبغرون ذعال السظعات الماضغئ، أق 
وعغ أن الظزام الارضغ حأظه حأن ضض افظزمئ، بض ضان 
له الثور افضئر شغ تثثغر البعرة وتسر طظاذص ظفعذعا 
والسغطرة سطى صرار صادة الفخائض، والاتضط بالسغاجغغظ 

الماخثرغظ باجط البعرة.
خثسئ  شغ  المدغ  طظ  خغر  عع  التصائص  عثه  إدراك 
ضئغرة، والعسغ سطى تصغصئ عثه افظزمئ عع خغر بثاغئ 
جثغثة لمسغرة ظصغئ ذاعرة، شبعرتظا سطى عثا الظزام 
المةرم عغ بعرة سطى المظزعطئ الثولغئ الةائرة والاغ 
أبئائ وصعشعا طع المةرم بضض المعاصش، شطظائرأ طظعا 
وظسطظ وقءظا هللا وتثه، وظاعضض سطغه شق ظاخر وق طسغظ 

 لظا إق عع
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تامئ ضطمئ السثد: أزطئ قجؤغ جعرغا... تصغصاعا وأبسادعا

بنادقک موجهۀ إلى صدور أهل الشام ولیس إلى صدور یهود
فکیف ستصلی فی القدس یا حسن نصر اهللا؟!

عض بثأ اقظسااق التصغصغ طظ سئعدغئ 
الثوقر اقصاخادغئ؟

ظصض طعصع روجغا الغعم باارغت ٢٠١٩/٦/٢٨ سظ ختغفئ 
(إغجشغساغا الروجغئ)؛ (...بأن وزغر المالغئ الروجغ أظطعت 
جغطعاظعف، ورئغج بظك الحسإ الخغظغ غغ عاظس؛ صث 
وصسا اتفاصا طططع الحعر الةاري لقجاشظاء سظ الثوقر 
شغ المساطقت الاةارغئ بغظعما، وإتقل الروبض الروجغ 
والغعان الخغظغ طضاظه شغ عثه المساطقت، وأن الئطثغظ 
غسمقن اآلن سطى تظزغط صظعات لطثشع بغظ الحرضات 
الروجغئ والخغظغئ؛ وعغ صظعات جاضعن خطئ وخض بغظ 
طظزعطاغ الثشع الروجغئ والخغظغئ...)؛ شعض بثأ السث 
الاظازلغ لظجول الثوقر سظ سرش عغمظاه السالمغئ، وعض 
تامضظ عثه الثول طظ اقجاشظاء سظ الثوقر، وتتّثي 
سظةعغئ أطرغضا وغطرجاعا؟ وطا عغ الظاائب المتامطئ 
سطى المثى الصرغإ لمبض عثه السغاجات السالمغئ؟ وطا 

عع خطر ذلك سطى اقصاخاد السالمغ؟
الثوقر،  سئعدغئ  طظ  اقظسااق  طتاوقت  طعضعع  إن 
وتتضماته باقصاخاد السالمغ لغسئ جثغثة شصث تخطئ 
طتاوقت سثة لقظسااق طظ عثه السئعدغئ، لضظ غطرجئ 
أطرغضا وصعتعا السغاجغئ واقصاخادغئ ضاظئ تتعل دون 
الاعثغث  ذرغص  سظ  إطا  المتاوقت؛  عثه  طبض  ظةاح 
والعسغث، أو سظ ذرغص اإلغراءات اقصاخادغئ، وأجعاق 

الاةارة الثولغئ!!
ظصعل:  المتاوقت  عــثه  طظ  بسداً  ظثضر  أن  وصئض 
اصاخادغا  وجغثًا  ططضا  ظفسعا  شرضئ  صث  أطرغضا  بأن 
الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث  الثولغئ  الساتئ  سطى 
وشرضئ ظفسعا طظصثا لطثول افوروبغئ طظ اقظعغارات 
خرجئ  تغث  الترب؛  ظاائب  خطفاعا  الاغ  اقصاخادغئ 
طظ الترب باظاخار سسضري واصاخادي ضئغر؛ بسضج 
الثول افوروبغئ الاغ خرجئ طتطمئ اصاخادغا وتتااج 
صعاسث  طئاحرة  الترب  بسث  ووضسئ  غظصثعا،  طظ  إلى 
وودز)  (برغاعن  اتفاصغئ  ضمظ  الةثغث  المالغ  الظزام 
جظئ ١٩٤٤؛ وصث اسامث عثا المآتمر الثطئ افطرغضغئ، 
واجائسث طحروع ضغظج الثي ُغمبض المخالح افوروبغئ، 
افخرى؛  لطسمقت  ظصثي  ضشطاء  ضثلك  الثوقر  واسامث 
بةاظإ الثعإ سطى أجاس جسر خرف بابئ ٣٥ دوقرا 
لفوظخئ العاتثة. وظض عثا افطر صائما تاى تظخطئ 
أطرغضا طظه جظئ ١٩٧١، وسّعطئ الثوقر تسإ جسر 
السعق والسرض والططإ، وتثطئ سظ الصغث الثعئغ؛ 
وبثلك شرضئ الثوقر غطاًء ظصثغا دون غطاء تصغصغ؛ 
بالصعة  اصاخادغا  السالط  سطى  ظفسعا  شرضئ  أي 
والشطرجئ. وطظث ذلك الاارغت والسالط ضطه غساظغ طظ 
لثطاء  وطخعا  وأذماسعا،  وتتضماتعا  أطرغضا  عغمظئ 
السالط أجمع تاى بما شغه الثول السمقصئ اصاخادغا؛ 

ضأوروبا والخغظ وروجغا!!
الساجئ  ألسظئ  سطى  ســثة  تخرغتات  ظعرت  لصث 
الثوقر،  عغمظئ  طظ  باقظسااق  تظادي  واقصاخادغغظ 
وخرجئ بسخ المتاوقت الدسغفئ إلى السطظ، ولضظعا 
واإلغــراء  الاعثغث  بسئإ  تاقحى  ضاظئ  طا  جرسان 
وأضبرعا  المتاوقت  عــثه  أحعر  وضــان  افطرغضغ، 
اقتتاد  عع  اقصاخادغئ؛  أطرغضا  لسغاجئ  طعاجعئ 
افوروبغ والسمطئ المعتثة ضثطعة سطى ذرغص العتثة 
لقتتاد  وصفئ  أطرغضا  أن  إق  والسغاجغئ،  اقصاخادغئ 
سظ  واصاخادغا  جغاجغا  تئاجه  بالمرخاد؛  ــغ  افوروب
ذرغص بسخ الثول السمغطئ فطرغضا داخض عثا اقتتاد، 
لمظاةات  الدرورغئ  افطرغضغئ  افجــعاق  ذرغص  وسظ 
اقتتاد، بط سمطئ أخغرا سطى تحةغع برغطاظغا لطثروج 
طظ اقتتاد. وطا زالئ تدع السراصغض أطاطه إلبصائه تتئ 

عغمظاعا السغاجغئ واقصاخادغئ.
لصث جاءت عثه المتاولئ طظ الخغظ ضسمقق اصاخادي 
غمبض المرتئئ الباظغئ سالمغا شغ تةط اقصاخاد وافول شغ 
تةط الاةارة الثارجغئ. وصث جئص عثه المتاولئ طتاولئ 
أخرى تمبطئ شغ اجائثال الثعإ بصسط طظ اقتاغاذغ 
الثوقري؛ طما تثى بأطرغضا إلى اجاثثام لعةئ الاعثغث 
بافجعاق افطرغضغئ تارة، وبفرض ضرائإ سطى العاردات 

طظ الخغظ وباإلغراءات أغدا تارة أخرى.
ولضظ افطر المعط شغ عثا المعضعع؛ عع أن طبض عثه 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 

کتلۀ الوعی فی جامعۀ بیرزیت
نقطۀ حوار بعنوان «صفقۀ القرن بین الواقعیۀ والمبدئیۀ»



افربساء ٢١ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٤ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٤٤

ظحر طعصع (سربغ ٢١، البقباء، ١٣ ذو الصسثة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٧/١٦م) خئرا صال شغه: "اجاحعث الغعم البقباء، 
افجغر الفطسطغظغ بالسةعن اإلجرائغطغئ ظخار ذصاذصئ طظ بطثة بغئ شةار بئغئ لتط، داخض السجل اقظفرادي 
اإلجرائغطغئ،  السةعن  إدارة  إن  وخض "سربغ٢١"،  طصادإ،  بغان  شغ  افجغرة  الترضئ  وصالئ  ظغاسان.  بسةظ 
أبطشاعا باجاحعاد افجغر ذصاذصئ شةر الغعم البقباء، داخض المساصض. وتمطئ الترضئ افجغرة، جططات اقتاقل 

وإدارة السةعن المسآولغئ الضاططئ سظ اجاحعاد ذصاذصئ.
غععد  ضغان  طع  (المصثس!)  افطظغ  الاظسغص  تعصش  أن  الفطسطغظغئ  بالسططئ  جثغرا  غضظ  ألط   :
وتصطإ له ظعر المةّظ، وتاترك تترضا جادا إلذقق جراح افجرى بثل الحةإ والحضاوى الاغ ق تفغث 
افجرى بحغء، بض تجغث طظ طساظاتعط وطثة أجرعط؟! أق تساثسغ عثه الةرائط طظ تضام المسطمغظ 
الثغظ غثسعن تإ شطسطغظ وأعطعا أن غاعسثوا ضغان غععد تاى ولع بصارص الصعل؟! بط أق تساثسغ 
جرائط غععد عثه طظ جغعش المسطمغظ أن غعئعا عئئ رجض واتث لغترروا شطسطغظ وأجراعا وطسراعا؟!

أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ إن تضام المسطمغظ صاذئئ عط سمقء خعظئ ق تسظغعط شطسطغظ بحغء، 
وق غعمعط أطر أعطعا، لضظ أظاط السعاسث الفاغئ لعثه افطئ أغسصض أن دطاء أعض شطسطغظ رخغخئ سظثضط 
ضض  سطى  وجغتاجئضط  المظاصط  الةئار  الصعي  اهللا  غثي  بغظ  جاصفعن  أظضط  شاسطمعا  أق  التث؟!  عثا  إلى 
خشغرة وضئغرة وجاساعا جاظثطعن وقت تغظ طظثم؛ لثلك بادروا وجارسعا لاترغر افجرى والمساصطغظ 
شغ جةعن غععد وشغ جةعن تضاطضط الزطمئ وجةعن الضفار المةرطغظ، وإظضط سطى ذلك لصادرون، وق 
غظصخضط إق السجم واإلرادة، وإدراضضط أظضط أبظاء عثه افطئ، وأظضط طسآولعن سظ ترغاعا وأطظعا.                   

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، اقبظغظ، ١٢ ذو الصسثة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٧/١٥م) الثئر الاالغ: "صال رئغج 
طضاإ السقصات العذظغئ وسدع المضاإ السغاجغ لترضئ تماس تسام بثران اقبظغظ، إن وشثًا طظ صغادة الترضئ 
وخض الغعم إلى الساخمئ الروجغئ طعجضع. وأوضح بثران شغ تخرغح وزساه تماس أن العشث غارأجه سدع 
المضاإ السغاجغ لطترضئ طعجى أبع طرزوق. وبغظ أن الجغارة إلى طعجضع تأتغ شغ إذار تعبغص السقصات البظائغئ 
بغظ الترضئ وبغظ التضعطئ الروجغئ، ظاشغاً أن غضعن لعا سقصئ بمطش المخالتئ. وضاظئ طعجضع وجعئ شغ وصئ 

جابص دسعة لرئغج المضاإ السغاجغ لتماس إجماسغض عظغئ إق أظعا سادت واساثرت سظ الثسعة".
سصعد  طظث  التاصثة  روجغا  اصارشاعا  الاغ  المةازر  وشزاسئ  الةرائط  تةط  أتث  سطى  غثفى  عض   :
طظث  الحام  شغ  المسامرة  جرائمعا  أتث  سطى  غثفى  وعض  والحغحان؟!  أششاظساان  شغ  المسطمغظ  بتص 
سثة جظعات والاغ راح ضتغاعا اآلقف طظ المسطمغظ عظا؟! وعض غثفى سطى أتث تةط تعاذآ روجغا سطى 
صدغئ شطسطغظ طظث اقتتاد السعشغاغ الئائث وتاى اآلن؟! وعض خفغ سطى أتث ذلك اقجاماع افطرغضغ 
الروجغ طع ضغان غععد الحعر الماضغ الثي خرح شغه أطغظ طةطج افطظ الروجغ ظغضعقي باتروحغش 
أن طعجضع تسغر اعاماطا ضئغرا لدمان أطظ ضغان غععد، ألغسئ روجغا (اقتتاد السعشغاغ) عغ أول دولئ 
ططغعن  طظ  بأضبر  شمثته  الئحري  السظخر  الصعة  سظاخر  بأعط  زودته  الاغ  وعغ  غععد،  بضغان  اسارشئ 
خغرا  جاةطإ  بأظعا  تزظ  برتقت  شرتئ  طعجضع  إلى  تطغر  العشعد  زالئ  طا  ذلك  ورغط  حثص؟!  وظخش 
فعض شطسطغظ أو لصدغئ شطسطغظ! دون طراساة لمحاسر المسطمغظ شغ الحام الثغظ شسطئ شغعط روجغا 
افشاسغض طظ صاض وتثطغر وتحرغث، شعض شرصئ تثود اقجاسمار دطاء المسطمغظ، وعض طا تصعم به روجغا 
طظ اساصال لطمسطمغظ شغ روجغا عع حأن داخطغ، والرجعل ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «الُْمْؤِمُنوَن تَتكَاَفأُ ِدَماُؤُهْم، َوُهْم يٌَد َعَىل 

ِتِهْم أَْدنَاُهْم...»؟! َمْن ِسَواُهْم، َويَْسَعى ِبِذمَّ

ارتفاع وترية الخراع اإلظةطعأطرغضغ يف جظعب الغمظ 
وجفعاء آل جسعد واإلطارات غظفثون أجظثته

البئات سطى الفضرة والطرغصئ ظةاح يف اطاتان الامتغص 
والرضعن لطزاملني وطتاضاتعط يف تسططعط جصعط شغه

جرت جظئ اهللا سج وجض أن غئاطغ الساططغظ لظخرة دغظه 
وغمتخعط لغمغج الخادصغظ طظ الضاذبغظ تاى تشثو 
ظصغئ  اهللا  ظخر  حرف  تظال  أن  تساتص  الاغ  الةماسئ 

خالخئ.
وصث صص سطغظا ربظا سج وجض شغ ضاابه السجغج صخص 
افظئغاء وطا ساظعه طظ سظئ أصعاطعط وطا تسرضعا له أبظاء 
تمطعط لثسعته طظ طتظ واباقءات سزغمئ لغبئئ بعا 

اهللا سج وجض ظئغه والمآطظغظ طظ بسثه.
وصث تسرض رجعلظا وأجعتظا  وختاباه الضرام فحث 
افذى وأسزط اقباقء شما خرشعط سظ دغظعط وق زسجع 
بصاعط بعسث ربعط بض زادعط ذلك إغماظا وغصغظا وبئاتا 

سطى دغظعط وسطى ذرغصاعط.
أم  الثاخطغ  جظثه    رجعلظا  غفصث  التجن"  شفغ "سام 
المآطظغظ خثغةئ رضغ اهللا سظعا وجظثه الثارجغ سمه 
لط  طا  طظه  وغظالعن  له  صرغح  أذى  شغجداد  ذالإ  أبا 
غضعظعا غساطغسعظه صئض ذلك وعع بابئ خابر طتاسإ 
الثي  سطى  أجاعثعط  أزال  (ق  المحععرة  صعلاه  غردد 
اباسبظغ اهللا به تاى غزعره اهللا أو تظفرد عثه السالفئ).

وطظ السثاب الثي وصع سطغه  طا رواه الئثاري سظ سروة 
صال: جألئ سمرو بظ الساص شصطئ أخئرظغ بأحث حغء 
خظسه المحرضعن برجعل اهللا  صال: بغظما الظئغ  شغ 
تةر الضسئئ إذ أصئض سطغه سصئئ بظ أبغ طسغط، شعضع 
بضر  أبع  شأصئض  حثغثًا،  خظصاً  شثظصه  سظصه،  سطى  بعبه 
رضغ اهللا سظه تاى أخث بمظضئغه ودشسه سظ رجعل اهللا 

َ ٱللَُّه".  وعع غصعل: "أَتَقُتلُوَن َرُجالً أَن یَُقوَل َريبِّ
ولما أطره اهللا سج وجض بسرض ظفسه سطى صئائض السرب 
وذطإ الظخرة طظعط لقغمان به وإصاطئ دولئ اإلجقم، 
فن عثا الثغظ ق بث له طظ دولئ تطئصه وتةسثه سمطغا 
شغ واصع التغاة لغسغح الظاس شغ ظض الظزام الفرغث 
الثي ارتداه لعط رب السئاد ولغتمطعه رجالئ عثى وظعر 
بالثسعة والةعاد لطسالط أجمع، قصى  وأختابه أحث 
أظعاع افذى وتسرضعا لمثاطش أخظاف الفاظ ولضظ ذلك 

لط غجدعط إق إغماظا وبئاتا وغصغظا.
شطما خرج الظئغ  طظ طضئ إلى الطائش صاخثا بظغ بصغش 
سسى أن غطصى سظثعط الظخرة بسث أن تتةر طةامع طضئ 
أطاطه، لط غطص طظ أعض الطائش إق أذى وتظضغق شصث 
أغروا به خئغاظعط وجفعاءعط شرطعه بالتةارة تاى 
أدطعا صثطغه الحرغفاغظ. شرجع  خابرا طتاسئا غظاجغ 
ربه سج وجض بصعله "...إن مل يكن بك غضب عيل فال أبايل، لك 

العتبى حتى ترىض وال حول وال قوة إال بك".
اهللا  أظجل  الثسعة،  طظ  جثًا  الترجئ  الفارة  عثه  شغ 
جئتاظه وتسالى سطى ظئغه  بقث جعر طااالغئ تمطئ 
أجماء أظئغاء وعغ ععد وغعظج وغعجش، وظتظ ظسطط 
بأن الصرآن طا ظجل سطى صطإ الظئغ  إق عادغًا  غصغظاً 
وطرحثًا وطبئااً ورابطاً سطى صطئه، وشغ جعرة ععد صعله 
ِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوَال َيْطَغوْا � إِنَُّه 

ُ
تسالى: ﴿َفاْسَتِقْم َكَما أ

ُكُم  ِيَن َظلَُموا َفَتَمسَّ َّ بَِما َيْعَملُوَن بَِصرٌي  َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا
وَن﴾ َاَء ُعمَّ َال ُيْنرَصُ ِ ْو

َ
َِّ ِمْن أ اجَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اهللا

[جعرة ععد: ١١٢ - ١١٣َ]
 وصث ذضر أغطإ المفسرغظ أظعا طا حّغإ الظئغ ، شصث 
صال ابظ سئاس رضغ اهللا سظه طا ظجل سطى رجعل اهللا 

ِمْرَت﴾.
ُ
 آغئ عغ أحث طظ صعله تسالى ﴿َفاْسَتِقْم َكَما أ

شاقجاصاطئ سطى أطر اهللا شضرة وذرغصئ عغ طتض اقباقء 
وغاغئ الامتغص. وتتصغص افعطغئ لطظخر والامضغظ وشص 
جظظ اهللا سج وجض غضعن بالبئات سطى الفضرة واقجاصاطئ 
سطى الطرغصئ دون أن تتغث سظعا صغث أظمطئ وضغش غمضظك 

أن تتغث سظعا وعغ تضط اهللا الثي أطرك بالامسك به 
واقجاصاطئ سطغه، ولظ تظال ظخره وتمضغظه ورضاه إق 
بالسمض وشص طا أطرك به طساصغما سطى الطرغصئ الحرسغئ 
الاغ أطرظا سج وجض باقلاجام بعا طعما ضاظئ الخسعبات 

أو سزمئ الادتغات أو ضئرت اإلغراءات.
شالرجعل  وعع أجعتظا عع خغر طظ اجاصام ضما أطره 
اهللا سج وجض، وصث جال سطى صئائض السرب، غاائسعا وغثاار 
طظعا طظ غزظه أعق لطظخرة وغططئعا طظعط، شصث ذطإ 
الظخرة طظ بدع وسحرغظ صئغطئ، وتسرض شغ جئغض 
ذلك لفذى الحثغث، وضان رد الصئائض طافاوتا وطثاطفا، 
شمظعط طظ جطط سطغه السفعاء والشطمان، وطظعط طظ 
تبى الاراب سطغه، وطظعط طظ رده ردا جمغق، وطظعط 
طظ شاوضه لغظال ظخغئا طظ الثظغا، شصث خاض  أبظاء 
وتسرض  حاصئ  طفاوضات  الصئائض  طظ  الظخرة  ذطإ 
لفاظ سثة وُسرضئ سطغه إغراءات طاسثدة. شصث ُسرض 
سطغه المطك والمال والظساء سطى أن غارك عثا افطر شصال 
: "السامء أقرب إىل األرض مام يدعونني إليه". ضما سرض 
سطغه أبظاء المفاوضات أن غصثم تظازقت شرشخ بحثة 
وعع أتعج طا غضعن لمظ غظخره، ضثلك سرضئ سطغه 
ظخرة طظصعخئ، شصال: "لن يقوم بهذا األمر إال من أحاطه من 

جميع جوانبه". 
وعع    الظئغ  سطى  الصئائض  بسخ  رد  طسرض  وشغ 
غططإ الظخرة طظعط إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى 
ظصرأ صعلعط الثي غحئه طا ظسمسه الغعم "أفنهدُف نحورنا 

للعرب ثم يكون األمر لغرينا؟ ال حاجة لنا بك"!!
وصث رشخ الظئغ  أن غسطغ الصعى المساسثة لطظخرة 
أي تظازقت بأن غضعن فحثاخعط حغء شغ التضط أو 
السططان سطى جئغض افجر أو المضاشأة لما غصعطعن به 
طظ ظخرة أو تأغغث لطثولئ اإلجقطغئ. شصث أخئرظا الظئغ 
 بأن السططان لفطئ ولغج فتث تص بأن غتاضره أو 
غاخرف به بسغثًا سظ إرادة افطئ، شافطئ عغ الاغ تثاار 

طظ غتضمعا بحرع اهللا ق بشغره.
الطشغان  طظ  ععد  جعرة  شغ  اآلغات  تتثرظا  وضثلك 
الطشغان  ذلك   ﴾ بَِصرٌي  َيْعَملُوَن  بَِما  إِنَُّه   � َيْطَغْوا  ﴿َوَال 
الثي وصع شغه الضبغر طمظ أخئح له بسخ طظ صعة 
شسمض سطى الاسطط سطى افطئ وجطإ جططاظعا حأظه 
السةعن  وأظحأ  الةئرغئ،  افظزمئ  حأن  ذلك  شغ 
افطئ،  سطى  والدرائإ  المضعس  وشرض  السرغئ، 
وترطه،  اهللا  طظه  تثر  الثي  الطشغان  طظ  ضطه  شعثا 
ولغسطط عآقء بأن اهللا بما غسمطعن بخغر، وأن ذلك 
طاظع طظ الظخر والامضغظ ضالجلض سظ الطرغص وسثم 
وذرغصاه  اهللا  حرع  سظ  والاظازل  سطغعا  اقجاصاطئ 

بثسعى المخطتئ وطا غحئععا.
ضما وتتثبظا اآلغات بأظه ق غظئشغ أن ظرضظ إلى الثغظ 
ظطمعا، شفغ ذلك المعطضئ شغ الثظغا واآلخرة، شالرضعن 
وطخادرة  وطخغرعا  افطئ  لصرار  رعظ  شغه  لطزالمغظ 
لصرارعا وجئغٌض فسثائعا وبالاالغ لظ غضعن الظخر تطغفظا، 
وعثا الثواعغ الاغ تثرظا طظعا ربظا جئتاظه صث وصع شغه 
أغطئظا، شاظترشئ الئعخطئ وضاسئ الادتغات الةسام 
الاغ صثطاعا افطئ وتثطش الظخر، وق خقص لظا وق ظخر 
إق بالبئات سطى أطر ربظا والامسك به واقجاصاطئ ضما 
أطرظا سطى ذرغصاه صاذسغظ تئائض الثاسمغظ الماآطرغظ 
طساخمغظ بتئض اهللا الماغظ وسظثعا غضرطظا اهللا سج وجض 

 بالظخر والامضغظ
شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع   *

وقغئ جعرغا

أسرى فلسطین بین إجرام یهود وتواطؤ حکام المسلمین

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*ـ 

اتاثام الخراع بغظ أطرغضا وبرغطاظغا شغ جظعب الغمظ 
غجداد غعطا بسث غعم وطزاعره تاضحش تاى لطئسطاء 

طظ الظاس بحضض ضئغر واضح وجطغ.
والخراع بغظعما شغ الةظعب طاسثد افوجه ذو أبساد 

بقبئ وعغ:
الئسث السغاجغ  -١
الئسث السسضري  -٢
الئسث اإلظساظغ  -٣

شأطا الئسث السغاجغ: شغزعر جطغا طظ تترغك ضض ذرف 
أدواته وأتئاسعط لطصغام بالمزاعرات ضث الطرف اآلخر، 
شالسسعدغئ الاغ تظفث أجظثة أطرغضا شغ الغمظ تصعم 
لطصغام  باسعم  لتسظ  الاابع  الةظعبغ  التراك  باترغك 
المةطج  ورشخ  بةثغئ  لقظفخال  تثسع  بمزاعرات 
طظ  وعع  الجبغثي  سغثروس  غرأجه  الثي  اقظاصالغ 

رجال اإلطارات الاغ تظفث أجظثة برغطاظغا شغ الغمظ.
المزاعرات  باترغك  تصعم  اإلطارات  سئر  وبرغطاظغا 
حئعة  طتاشزئ  شغ  وخخعخاً  والشاضئئ  التاحثة 
برتغض  ظاعرعا  شغ  تطالإ  الاغ  وجصطرى  الظفطغئ 
الصغادات المظامغئ لتجب اإلخقح والاغ تحشض طظاخإ 
صغادغئ، وأغدا تطالإ بثروج الصعات السسضرغئ الاابسئ 
لسطغ طتسظ افتمر الثي غاثث طظ طأرب والسسعدغئ 
طصرًا إلصاطاه وشغ الئاذظ، شإن الشرض طظ عثه افسمال 
عع صطع الطرغص أطام تثخض سمقء أطرغضا شغ الةظعب 
سظ ذرغص السسعدغئ؛ شضق الطرشغظ الماظازسغظ تالغًا 
عط سمقء اإلظةطغج سطغ طتسظ افتمر وتجب اإلخقح 
شغ جعئ والمةطج اقظاصالغ بصغادة الجبغثي شغ جعئ 
أخرى، شضغش تفعط عثه افسمال بغظ سمقء اإلظةطغج؟ 
تفعط بأن اإلظةطغج غثرجعن عثا السمض لشرضغظ؛ أوقً: 
الساتض  شتدرطعت  رجالعط  بغظ  المظاذص  تصسغط 
وحئعة وسثن وأبغظ ولتب والدالع وجصطرى جعف 
المظاذص  عثه  أعض  وصغام  اقظاصالغ  لطمةطج  تسطط 
أبظاء  سظث  المضروه  اإلخقح  صغادات  ضث  لطازاعر 
الةظعب بحضض سام، بض والصاال شغ حئعة ضث الطعاء 
٢١ طغضا الاابع لسطغ طتسظ افتمر، وطظ المرجح أظه 
اقظاصالغ  المةطج  باجاغقء  افطر  عثا  غظاعغ  جعف 
سطى عثه المظاذص، واإلظةطغج غثرجعن عثه المسرتغئ 
المةطج  حسئغئ  طظ  وأضبر  أضبر  ترشع  جعف  والاغ 
اقظاصالغ أطام أعض الةظعب، وتسسى اإلطارات إلى إبراز 
حرسغ  ضممبض  اقظاصالغ  وطةطسه  الجبغثي  سغثروس 
فعض الةظعب وبعثا تضعن اإلطارات صث أسثتعط بثغق 
سظث خروجعا طظ الغمظ، أطا تدرطعت العادي وطأرب 
شمظ المرجح أن تزض بغث سطغ طتسظ افتمر، والشرض 
الباظغ عع صطع الطرغص أطام التراك افطرغضغ والصعات 
وصث  شغه،  الاثخض  سظ  غثعا  وضش  وطظسعا  السسعدغئ 
جئص عثه المزاعرات المحاسطئ طظث أغام طزاعرات 
واساخاطات ترضعا اإلظةطغج سئر أدواتعط شغ طتاشزئ 
المعرة الاغ تأتغ شغ المرضج الباظغ طظ ظاتغئ المساتئ 
بسث طتاشزئ تدرطعت، والمعرة عغ الئعابئ الحرصغئ 
لطغمظ وتحضض التثود الحرصغئ طع جططظئ ُسمان الاغ 
شغ  افطر  ووخض  المعرة،  صئائض  طع  ضئغرة  سقصئ  لعا 
طتاشزئ المعرة إلى ططالئئ المازاعرغظ سطظاً بثروج 
الصعات السسعدغئ بض وصغاطعط بافسمال المادغئ، وصث 
غطغ  طا  ٢٠١٩/٣/٦م  شغ  أوظقغظ  الثطغب  طعصع  ذضر 
(اسارض طسطتعن صئطغعن طظ طتاشزئ المعرة صعات 
المتاشزئ  إلى  ذرغصعا  شغ  ضاظئ  جسعدغئ  وآلغات 

وأجئروعا سطى الاراجع).
أطا الئسث السسضري:

شإن طسطتغظ صئطغغظ طظ المعرة اسارضعا صئض حعر 
صعات جسعدغئ وآلغات ضاظئ شغ ذرغصعا إلى طتاشزئ 

المعرة لئسط ظفعذعا سطغعا وطجاتمئ ظفعذ اإلظةطغج 
شغعا الثي غمبطه شغ المعرة رجاقت طرتئطعن بسططظئ 

سمان (المتمغئ الئرغطاظغئ).
ضما دشع اإلظةطغج باسجغجات وصعات طظ طأرب لطعاء ٢١

طغضا الاابع لسطغ طتسظ افتمر شغ طثغظئ ساص ساخمئ 
طتاشزئ حئعة الظفطغئ وذلك إلتضام جغطرة اإلظةطغج 
الاسجغجات  تطك  وخعل  بسئإ  دار  وصث  الةظعب،  سطى 
السسضرغئ صاال اجامر غعطغظ شغ طثغظئ ساص طظ غعم 
الثمغج  غعم  إلى  ٢٠١٩/٦/١٩م  المعاشص  افربساء 
صعات  بغظ  الصاال  دار  وصث  ٢٠١٩/٦/٢٠م،  المعاشص 
والطعاء  اإلطارات  طظ  المثسعطئ  الحئعاظغئ  الظثئئ 
سمقء  وضقعما  افتمر  طتسظ  لسطغ  الاابع  طغضا   ٢١
الةظعب  لاسطغط  وطصثطئ  طسرتغئ  أظعا  إق  لقظةطغج، 
لغخئح  الجبغثي  سغثروس  بصغادة  اقظاصالغ  لطمةطج 
الةظعب شغ صئدئ إظةطغجغئ واتثة لصطع الطرغص سطى 
أطرغضا وسمقئعا تراك باسعم والسسعدغئ خاخئ وصث 
ترددت أخئار سظ سجم اإلطارات اقظستاب طظ الغمظ 
والثروج طظه وسعدة جظعدعا إلى اإلطارات، شإن ختئ 
بغظ  تظسص  برغطاظغا  أن  ذلك  شمسظى  افخئار  عثه 
سمقئعا لاسطغط الةظعب لطمةطج اقظاصالغ وتسجغجه 
بالصعات الدثمئ لئسط عغمظاه سطى الةظعب وإتضام 

جغطرته سطغه.
أطا الئسث اإلظساظغ:

شعع واضح طظ تسابص الطرشغظ السسعدغئ واإلطارات 
سطى تصثغط المساسثات اإلظساظغئ شغ طةاقت طثاطفئ 
وشغ طصثطاعا الختئ والشثاء، وذلك اجاشقل لطعضع 
ظاابع  وظتظ  ضطعا،  الغمظ  سطى  غثغط  الثي  الضاربغ 
طظ  والشرض  الثولاغظ  ضق  بعا  تصعم  الاغ  افسمال 
عثه افسمال الاغ ظاعرعا إظساظغئ وباذظعا إجراطغئ 
الئطث  أعض  طظ  سمقء  وخظاسئ  الظاس  ود  ضسإ  عع 

طرتئطغظ بالشرب الضاشر.
عط  الغمظ  أعض  غضعن  أن  والمآلط  المتجن  لمظ  إظه 
وتعش  له  غثطط  الثي  الصثر  الخراع  ذلك  وصعد 
شغ  سئغثعط  وغظفثه  وبرغطاظغا  أطرغضا  الئحرغئ 
الحمال  شغ  وإغران  الةظعب  شغ  واإلطارات  السسعدغئ 
شعط  الغمظ  أعض  عط  والدتغئ  المتطغئ،  وأدواتعط 
وتظعإ  دطاؤعط  تسفك  الثغظ  شعط  العتغث؛  الثاجر 
برواتعط وتثطر بقدعط وأظضى طظ ذلك إجئارعط سطى 
ظظئثعا  الاتاضط لصعاظغظ الطاغعت الاغ أطرظا اهللا أن 
ِيَن يَزُْقُموَن  َّ لَْم تََر إىَِل ا
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فعض  خغر  شغعما  لغج  الماخارسغظ  الطرشغظ  إن 
جغسئإ  الغمظ  تضط  شغ  اجامرارعط  إن  بض  الغمظ 
الحصاء والاساجئ فعطه جعاء اظفرد بالتضط أتثعما أم 
تضما طسا فظعما سمقء لطضاشر المساسمر سثو اإلجقم 
والتضط  أجظثته  تظفغث  سطى  وغاسابصعن  والمسطمغظ 
بحروره  اضاعت  الثي  المةرم  الرأجمالغ  بمئثئه 
طع  السمض  عع  العتغث  المثرج  إن  جمساء...  الئحرغئ 
جمغسا  السمقء  عآقء  سروش  إلجصاط  الاترغر  تجب 
وتراك  ضالسسعدغئ  أطرغضا  سمقء  طظ  أضاظعا  جعاء 
ضاظعا  أم  الحمال،  شغ  والتعبغغظ  الةظعب  شغ  باسعم 
طظ سمقء برغطاظغا ضاإلطارات وطةطسعا اقظاصالغ شغ 
الةظعب أم عادي وذارق سفاش وسطغ طتسظ افتمر 
شغ الحمال والحرق والشرب، والسسغ طع تجب الاترغر 
إلصاطئ حرع اهللا وتطئغصه شغ جمغع حآون التغاة طظ 
خقل إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
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