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بصطط: أتمث الثطعاظغ

افتمص  افطرغضغ  لطرئغج  السثواظغ  الصرار  سطى  ردا 
دوظالث تراطإ بةسض طثغظئ الصثس ساخمئ لضغان غععد 
أبغإ)  (تض  الربغع  تض  طظ  بقده  جفارة  وظصض  المست 
إلغعا، ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ 
وصفئ جماعغرغئ تاحثة بسث خقة غعم الةمسئ الماضغ 
٢٠١٧/١٢/٨م، شغ جاتات المسةث افصخى المئارك، 
تترغر  إلى  طططصا  جئغض  طظ  طا  أظه  التجب  شغعا  بغظ 
جغعش  خقل  طظ  إق  المئارضغظ  وافصخى  الصثس 
المسطمغظ... ضما أظه طا طظ جئغض أبثا إلى رد سثوان 
المسطمغظ  بقد  وضاشئ  الصثس  سطى  الخطغئغئ  أطرغضا 
وخطع  بقدظا  واجاباث ظفعذعا طظ  جفاراتعا  صطع  بشغر 
سمقئعا تضام المسطمغظ الطعاغغئ الروغئدات. وبغظئ 
الضطمئ الاغ ألصغئ شغ العصفئ بأن إسقن تراطإ ظصض 
جفارة بقده طظ تض الربغع إلى طثغظئ الصثس، غبئئ 
بما ق غثع طةاق لطحك أو الرغئئ، بأن طظ ضان غراعظ 
المساسمر  الضاشر  الشرب  ودول  الخطغئغئ  أطرغضا  سطى 
سمعطا إظما ضان غراعظ سطى جراب غتسئه طظ جعطه 
أو تمصه بأظه طاء... تغث عض غثفى سطى أي ساصض سثاء 
أطرغضا المئثئغ لفطئ اإلجقطغئ ولفطسطغظ وفعطعا؟! 
ووجه الماتثث خطابه إلى أبظاء افطئ اإلجقطغئ جمساء 
طظضط  ظرتصإ  إظظا  صائق:  وطشاربعا  افرض  طحارق  شغ 
غدئئ تصغصغئ تشدئعظعا هللا جئتاظه وتسالى شابعرون 
سطى الثائظغظ والمةرطغظ، وتسطظعن الظفغر السام طضئرغظ 
غععد  رجج  طظ  المصثس  بغئ  لاترغر  وطعططغظ 
الشاخئغظ، وأظه صث آن افوان لظرى جمعع المسطمغظ 
بائرة سطى تضام الدرار، وطةامسئ سطى إصاطئ دغظ اهللا 
سج وجض شغ افرض... طةامسئ سطى تترغر بغئ المصثس 
وشطسطغظ ضطعا طظ بترعا إلى ظعرعا، وأضاف أظه صث 
سمطغئ  سظ  غاتثبعن  الثغظ  ألسظ  لصطع  افوان  آن 
السقم والثغظ غائاضعن سطغعا. طظ ظاتغئ أخرى وشغ 
بغان ختفغ اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ أن أطرغضا صث أضاشئ جرغمئ 
جثغثة إلى جرائمعا بتص شطسطغظ وأعطعا طظ خقل 
إسقن تراطإ أن الصثس ساخمئ لضغان غععد الشاخإ 
لضض أرض شطسطغظ، وطا غحضطه عثا اإلسقن طظ تسجغج 
لقتاقل واجامرار لطثسط افطرغضغ المالغ والسسضري 
والسغاجغ لضغان غععد المتاض، وعع طا غعجإ تسجغج 
صظاسات افطئ بأّن أطرغضا عغ سثوعا وخخمعا الطثود 
وغعجإ  والظعار،  بالطغض  لعا  وغضغث  بعا  غمضر  الثي 
ظفعذعا  ضض  سطى  والصداء  جفاراتعا  وإغقق  ضظسعا 
وطعاذظ عغمظاعا شغ الئقد اإلجقطغئ، وحثد الئغان 
سطى أن الرد العتغث سطى تراطإ عع باترغك الةغعش 
وتترغر الصثس واجاباث ضغان غععد طظ جثوره. ضما 
أوضح الئغان الختفغ أن افطئ اإلجقطغئ صث أدرضئ 
أن تضاطعا سئغث فطرغضا وأظثال غاآطرون سطغعا، وعغ 
عع  الثي  شطسطغظ  لصدغئ  الةثري  التض  إلى  تاططع 
الصثس  لاترر  المضئرة  المعططئ  افطئ  جغعش  تترغك 
وضاشئ أرض شطسطغظ وتصدغ سطى ضغان غععد، بض أضبر 
طظ ذلك، إن افطئ وشغ طصثطاعا تجب الاترغر تسسى 
بحضض تبغث قجاسادة جططان اإلجقم وإصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاظعغ ظفعذ أطرغضا 
وعغمظاعا طظ الئقد اإلجقطغئ، بطردعا وإرجاسعا إلى 

سصر دارعا وراء الئتار وتثطغص السالط طظ حرورعا.

السمض  غصادغان  سطغعا  والترص  الصثس  تإ  إن 
دظج  طظ  وتطعغرعا  تترغرعا  سطى  والةاد  الخادق 
سربغئ  حرصغئ  إلى  لاصسغمعا  السسغ  ولغج  غععد، 
شاتعا  الاغ  الصثس  عغ  شالصثس  غععدغئ،  وغربغئ 
الثغظ  خقح  وتررعا  سظه،  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر 
رتمعما  التمغث،  سئث  السططان  سطغعا  وتاشر  افغعبغ 
شسطغه  لطصثس  تئه  شغ  طثطخا  خادصا  ضان  شمظ  اهللا، 
أن غصافغ أبر أولؤك الظفر، وأطا طظ ارتمى شغ أتدان 
بتطعلعط  وظادى  الماتثة  وأطمعا  اقجاسمارغئ  الثول 
طظ طبض تض الثولاغظ وتض الثولئ العاتثة وطا جمغ 
إلى  براء  طظه  وشطسطغظ  الصثس  شإن  الصرن،  بخفصئ 

غعم الثغظ، طعما ادسى وخًق بعما.
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خطاٍب  شغ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ 
رجمغ له طظ الئغئ افبغخ افربساء الفائئ اقساراف 
وصال:  غععد،  لضغان  ساخمئ  المتاطئ  بالصثس 
اقساراف  رجمغا  ظسطظ  أْن  تان  صث  العصئ  أّن  "صّررت 
بالصثس ساخمئ لـ(إجرائغض)"، وأضاف: "إّن الرؤجاء 
افطرغضغغظ السابصغظ جسطعا طظ عثا المعضعع وسثًا 
وأساصث  أظفثه،  أظا  وعا  غظفثوه،  لط  لضّظعط  اظاثابغا 
ولاتصغص  الماتثة،  العقغات  لمخطتئ  إجراء  أّظه 
واسائر  والفطسطغظغغظ"،  (اإلجرائغطغغظ)  بغظ  السقم 
إّن  وصال  ضبغرًا،  تأّخرت  صث  الثطعة  عثه  أّن  تراطإ 
تصرر  أن  تصعا  وطظ  جغادة  ذات  دولئ  "(إجرائغض) 
طا عغ ساخماعا"، وتأضغثًا سطى عثه الثطعة أسطظ 
تراطإ أّظه وّجه أواطره إلى وزارة الثارجغئ افطرغضغئ 
إلى  أبغإ  تض  طظ  افطرغضغئ  السفارة  ظصض  شغ  لطئثء 
جغئثأ  تغث  شعرًا،  جائثأ  "سمطغئ  وأّظعا  الصثس 

المعظثجعن السمض سطى بظاء جفارة جثغثة".
وأحار تراطإ شغ خطابه إلى أّن الضعظشرس ضان صث 
لظصض السفارة افطرغضغئ  اسامث شغ السام ١٩٩٥ صاظعظاً 
افطرغضغغظ  الرؤجاء  لضظ  الصثس،  إلى  أبغإ  تض  طظ 
السابصغظ دأبعا سطى تأجغض تظفغث عثا الصاظعن، وأّظه 
"ضاظئ تظصخعط الحةاسئ قتثاذ عثا الصرار، ربما بسئإ 
المسطغات المااتئ آظثاك"، واسائر أّن إسقظه عثا "ق 
غسضج تشغغرًا شغ اقلاجام افطرغضغ باسعغض اتفاصغئ 
جقم دائمئ بغظ الفطسطغظغغظ و(اإلجرائغطغغظ)، وأّن 
العقغات الماتثة ق تاثث أي خطعة لعا سقصئ بالعضع 

الظعائغ بما شغعا تثود السغادة (اإلجرائغطغئ)".
لسّض ّأولى الثققت الُمساحّفئ طظ خطاب تراطإ عثا 
تامّبض شغ اسائار أّن الصثس ساخمئ لضغان غععد عغ 
طسألئ صثغمئ طعجعدة لثى جمغع اإلدارات افطرغضغئ 
أّن  واسائاره  الطتزئ،  ولغثة  لغسئ  شعغ  السابصئ، 
عثه الثطعة تأّخرت ضبغرًا عع دلغض سطى ضعظعا ضاظئ 
وطثروجئ  السابصئ،  اإلدارات  أجظثة  سطى  ُطثرجئ 
وُطصّررة لاطك اإلدارات طظث السام ١٩٩٥ سظثطا اسامثعا 
الضعظشرس افطرغضغ شغ ذلك العصئ، ولضّظ الزروف 
لط تضظ طعغأة لقسقن سظعا آظثاك، وأّظه آن افوان 

لقسقن سظعا شغ عثه افغام.
وباظغئ عثه الثققت أّن أطرغضا بطشئ بعا السظةعغئ طئطشًا 
أخئتئ طسعا تاثث صراراتعا دون اقلافات إلى اقلاجاطات 

الثولغئ، ودون الرجعع إلى صرارات افطط الماتثة.
صراراتعا  شغ  ُتراسغ  تُسث  لط  أطرغضا  أّن  وبالباعا 
الثطغرة طعاصش الثول الضئرى، ق جغما الثول دائمئ 
السدعغئ شغ طةطج افطظ، ولط تأبه بمراساة الثول 
الاابسئ والاغ تثور شغ الفطك، تاى لع أخابعا الترج 
ولتص بعا السظئ بسئإ عثه الصرارات، بض إّظعا ضربئ 
سرض التائط بما غسائر بمبابئ اإلجماع الثولغ الثي 
واسائرعا  غععد،  لضغان  ساخمئ  بالصثس  غسارف  لط 
أراضَغ طاظازسًا سطغعا، حأظعا شغ ذلك حأن افراضغ 
المتاطئ سام ١٩٦٧، وُتتض بالافاوض ووشصًا لطصرارات 

الخادرة سظ افطط الماتثة.
صث  ضعظعا  طظ  وبالرغط  تراطإ  إدارة  أّن  ورابساعا 
اسارشئ بالصثس ساخمئ لضغان غععد إق أّظعا ترضئ 
بسث  ُطساصئقً  المفاوضات  قجاؤظاف  طفاعتاً  الئاب 
لصرار  الُمسارض  الةماعغري  التماس  طعجئ  اظتسار 
السارم  الحسئغ  الشدإ  تظفغج  وبسث  عثا،  تراطإ 
لتثود  الصرار  تتثغث  سثم  طظ  ذلك  وُغفعط  بسئئه، 
طبًق  ُتساثثم  شطط  سائمئ،  وترضعا  الصثس  طثغظئ 
شصط"،  لـ(إجرائغض)  طعتثة  ساخمئ  "الصثس  خغشئ 
وعع طا غسظغ إطضاظغئ سعدة الافاوض برساغئ أطرغضغئ 
سطى الصثس بغظ الطرشغظ المافاوضغظ، وطا غآّضث عثا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اقساراف   ،٦-٢٠١٧/١٢/٧ الطغطئ  عثه  تراطإ  أسطظ 
الرئغج  (اسارف  غععد:  لثولئ  ساخمئ  الصثس  بأن 
الئغئ  طظ  خطاب  شغ  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ، 
لـ"إجرائغض"،  ساخمئ  بالصثس  افربساء،  افبغخ، 
طظ  السفارة  لظصض  بالاتدغر  الثارجغئ  وزارة  وأطر 
تض أبغإ إلى الصثس، وبثء الاساصث طع المعظثجغظ 
الثي  بالعسث  "وشغئ  تراطإ:  وأضاف  المسمارغغظ... 
لـ"إجرائغض")...  ساخمئ  بالصثس  باقساراف  صطساه 
صئض  أظه  السةغإ  والشرغإ   ...(٢٠١٧/١٢/٦ ظئ  (السربغئ 
تحثصًا  اإلجقطغئ  الئقد  تضام  بأضبر  اتخض  اإلسقن 
وسئث  وسئاس،  بسطمان،  شاتخض  وافصخى،  بالصثس 
جغسطظ  بأظه  وأسطمعط  والسادس...  والسغسغ،  اهللا، 
اساراشه شغ خطابه بسث جاسات... وطع ضض عثا شصث 

خماعا خمئ أعض الصئعر، أو دون ذلك بضبغر!
ظسط، لصث وّشى تراطإ الطاغغئ افتمص، سثو اإلجقم 
ططئ  شالضفر  لغععد،  بعسثه  وّشى  والمسطمغظ، 
واتثة، ولغج سةغئًا أن غاظاخر الضفار شغما بغظعط، 
بقد  شغ  التضام  غعالغعط  أن  السةغإ  الشرغإ  ولضظ 

طظعط  جغضعظعن  بأظعط  غسئأوا  أن  دون  المسطمغظ 
َواجََّصاَرى  َُهوَد  ْ ا َيتَِّخُذوا  َال  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

َفإِنَُّه  ِمْنُكْم  َُّهْم  َفَتَول َوَمْن  َنْعٍض  َاُء  ِ ْو
َ
أ َنْعُضُهْم  َاَء  ِ ْو

َ
أ

الِِمنَي﴾. َ َال َفْهِدي الَْقْوَم الظَّ ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ
أغعا المسطمعن:

١٩٤٨م،  شغ  غععد  بثولئ  أطرغضا  اسارشئ  لصث 
وخادصعا  بض  التضام،  شخمئ  ذلك،  بسث  ودسماعا 

أطرغضا! شعاظعا وتسربطعا بالععان...
وباصغ  شطسطغظ  باصغ  اتاقل  غععد  ضغان  وأضمض 
شغ  أطرغضا  دسماعط  وضثلك  ١٩٦٧م،  جظئ  صثجعا 
أطرغضا  واتثثوا  بض  التضام،  وخمئ  اقتاقل،  عثا 
ضغان  طع  التض  واجطئ  وجسطععا  العشغ  الخثغص 

غععد... شعاظعا وتسربطعا بالععان...
أطرغضا  بأن  وغثادسعن  وغثثسعن  غدططعن  وضاظعا 
غصغمعن  حغؤًا  لاسطغعط  غععد  دولئ  سطى  جادشط 
سطغه دولئ ولع طظجوسئ السقح وغضعن حرق الصثس 
ساخمئ لعط... شعاظعا شغما غثادسعن، وطا غثثسعن 
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وقفة جماهيرية حاشدة 
لحزب التحرير في المسجد 

األقصى تدعو لتحرير القدس 
واجتثاث دولة االحتالل

لطماابسئ سظ ضبإ لفسالغات تجب الاترغر تعل السالط 
سصإ إسقن تراطإ لغطئ ٦-٢٠١٧/١٢/٧ اقساراف بأن 
الصثس ساخمئ لضغان غععد، لطاأضغث سطى أن الصثس 
عغ ساخمئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
  الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، ضما بحر رجعل اهللا
اِئٌن  شغ التثغث الحرغش «َهَذا اَألْمُر - أ الخالفة - َ
ِاْلِعَراِق،  ُثمَّ  َرِة،  ِاْلَجِز ُثمَّ  اِم،  ِالشَّ ُثمَّ  ِاْلَمِديَنِة،  ْعِد  َ
اَن  َ ِاْلَمِديَنِة (مدينة هرقل)، ُثمَّ ِبَبْيِت اْلَمْقِدِس، َفِإَذا  ُثمَّ 
ِبَبْيِت اْلَمْقِدِس َفَثمَّ ُعْقُر َداِرَها، َوَلْن ُيْخِرَجَها َقْوٌم َفَتُعوَد 

ِإَلْيِهْم َأَبًدا»، ولطاأضغث سطى أن صدغئ شطسطغظ ساطئ وصدغئ الصثس خاخئ عغ صدغئ إجقطغئ تثص افطئ 
اإلجقطغئ صاذئئ طظ أصخى طحرصعا تغث جاضرتا إلى أصخى طشربعا تغث طعرغااظغا، وغترم حرسا جسطعا 
عغ  (شطسطغظ)  المئارضئ  شافرض  وذظغئ!  شطسطغظغئ  صدغئ  جسطعا  حرسا  غترم  ضما  صعطغئ،  سربغئ  صدغئ 
أرض إجقطغئ بض صطإ افطئ اإلجقطغئ الظابخ، ولاثضغر افطئ اإلجقطغئ ساطئ وأعض الصعة والمظسئ شغعا 
(جغعش المسطمغظ) خاخئ، بفرض إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة المطصى سطى ساتصعط الاغ تترك الةغعش 

الةرارة لاترغر المصثجات اإلجقطغئ طظ رجج ضغان غععد وجسطه أبرا بسث سغظ... سطى الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/cmo/48173.html 

فعاليات حزب التحرير حول العالم نصرة للقدس
يا جيوش المسلمين! القدس عاصمة الخالفة الراشدة تناديكم
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ



افربساء ٢٥ طظ ربغع افول ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٣ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ طـ ٢     السثد ١٦٠

سطغ  أتمث  أن  إلى  اإلطاراتغئ  (السغظ)  ختغفئ  أحارت 
سئث اهللا خالح غصعم بصغادة سمطغات الاتالش السربغ شغ 
الساتض الشربغ لطغمظ، والاغ تعثف شغ ظعاغئ المطاف 
إلى تترغر طثغظئ التثغثة، الاغ تتعي طغظاء التثغثة 

اقجاراتغةغ الثي غجود التعبغغظ بالسقح اإلغراظغ.
أتمث  شسغصعم  التثغثة  تترغر  سصإ  بأظه  وصالئ 
بالاعغض حرصاً باتةاه التغماغظ بط خظساء، شغما جغصعم 
الحمال  جعئ  طظ  اخاراق  باظفغث  افتمر  طتسظ  سطغ 
الحرصغ سئر طثغرغئ ظعط لغطاصغ الةغحان شغ خظساء.

المعالغ  العذظغ  الةغح  بسمطغات  غاسطص  وشغما 
لعادي الغعم السئئ شغ الساتض الشربغ شصث تمضظئ 
تترغر  طظ  اإلطارت  بمساوظئ  الةغح  طظ  وتثات 
تعغض  شغ  الثعخئ،  طثغرغئ  حمال  التغمئ  طظطصئ 

جثغث لصعات عادي جظعب التثغثة.
سظعان  تتئ  ظئ  حئاب  غمظ  طعصع  ظحر  وصث  عثا 
"برغطاظغا تةثد دسمعا لحرسغئ الرئغج عادي وتسئر 
سظ أجفعا لشثر التعبغغظ بتطغفعط خالح" جاء شغه 
حغر  جغمعن  الغمظ  لثى  الئرغطاظغ  السفغر  "أن 
بقده  تأضغث  جثد  عادي  بالرئغج  لصائه  أبظاء  ضطغش 
شغ  الغمظ  شغ  الحرسغئ  بثسط  الضاطض  اقلاجام  سطى 
طثاطش المعاصش والمتاشض اإلصطغمغئ والثولغئ، وسئر 
المآتمر  صغادات  شغ  تسازغه  سظ  الئرغطاظغ  السفغر 
سطغ  السابص  الرئغج  رأجعط  وسطى  السام  الحسئغ 
ساطئ،  بخعرة  التعبغغظ  لشثر  ظاغةئ  خالح  اهللا  سئث 
طآضثا سطى بصاه شغ تةاوز المتظئ وتعتغث الخفعف 

شغ ظض تضمئ وجسئ أشص الرئغج عادي).
غعم  بغان  شغ   - دسا  صث  افبغخ  الئغئ  ضان  شغما 
السماح  إلى  السسعدغئ  بصغادة  الاتالش   - الةمسئ 
وعغ  الغمظ  إلى  اإلظساظغئ  المساسثات  بثخعل 

الثسعة الباظغئ خقل بقبئ أغام.

الماضغئ أخئتئ التضعطئ الروجغئ أضبر تساوًظا ولغًظا 
شغ طعصفعا طظ أوضراظغا.

جمغسظا ظاثضر ضغش أظه شغ سام ٢٠١٤ تتثث بعتغظ 
طراًرا وتضراًرا سظ ضغان الثولئ الةثغث "ظعشعروجغا" 
(روجغا الةثغثة)، الثي ضان طظ المفارض أن غعتث 
المظاذص الةظعبغئ الحرصغئ طظ أوضراظغا. وطع ذلك، 
شغ وصئ طئضر طظ أغار/طاغع سام ٢٠١٥، بسث وصئ 
صخغر طظ تعصغع اتفاق طغظسك الباظغ، أسطظ طمبطع 
روجغا لما غسمى "جمععرغئ دوظغاسك الحسئغئ" أن 

المحروع صث اظاعى.
باإلسقن  له  المراشص  والعشث  بعتغظ  بثأ  ذلك  وبسث 
(بثون  أوضراظغا  أراضغ  بعتثة  غسارشعن  أظعط  سظ 
حئه ججغرة الصرم) وغثسعن جمغع أذراف الظجاع إلى 

تظفغث اتفاصات طغظسك.
سطى  روجغا  واشصئ   ،٢٠١٧ تمعز/غعلغع   ٧ شغ 
افطرغضغ  الثاص  لطممبض  جثغث  طظخإ  اجاتثاث 

شغ أوضراظغا وتسغغظ ضعرت شعلضر لعثا المظخإ.
تآغث  لط  سام  صئض  روجغا  أن  تصغصئ  ضعء  شغ  وعثا 
خقل  ظعرطان  خغشئ  إلــى  أطرغضا  اظدمام  شضرة 
الرباسغئ  المةمعسئ  خارجغئ  لعزراء  السادي  اقجاماع 
 ٢٣ شغ  بارغج  شغ  سصث  ــثي  ال ظــعرطــاظــثي،  شغ 

تجغران/غعظغع سام ٢٠١٦.
غاسطص  شغما  شصط  لغج  الاساعض  عــثا  وغقتر 
"جئعئ  سطى  أغًدا  بض  أوضراظغا،  حرق  شغ  بالظجاع 
الصرم". شفغ ٢٥ تحرغظ افول/أضاعبر، صاطئ روجغا 
حغشعز  أخاط   - الصرم  تاار  لرئغج  ظائئغظ  باسطغط 
وإلمغ أوطغروف. وطما ق حك شغه أن تصغصئ تسطغط 
ساطغظ  طظ  أضبر  بسث  الصرم  تاار  طمبطغ  طظ  ابظغظ 
سظ  روجغا  سةج  إلى  تحغر  الصدائغئ  المقتصئ  طظ 
ضئغر  بحضض  ازدادت  الاغ  الثولغئ  الدشعط  تتمض 

سطى طثى الساطغظ الماضغغظ.
واآلن غعاشص بعتغظ سطى تعجغع سمطغئ تئادل افجرى 

بغظ أوضراظغا واقظفخالغغظ الثغظ تثسمعط طعجضع.
ضض عثا غثل سطى أن بعتغظ صث جصط شغ شت خظسه 
طثى  شسطى  بظفسه.  المفرذئ  وبصاه  بشروره  بظفسه 
السصث الماضغ، صام بحضض طظعةغ بممارجئ الدشعط 
لاجوغثه  والختفغغظ  والثئراء  السغاجغغظ  سطى 
بالخعرة المظاجئئ لما غتثث داخض روجغا وخارجعا. 
الثاشع  عع  والثئراء  المتططغظ  سطى  اقساماد  ضان  لصث 
حئاط/ شغ  أوضراظغا  شغ  بمشاطرته  غصعم  جسطه  الثي 

شئراغر سام ٢٠١٤. إن العثف، سطى وجه الثخعص، 
المتاولئ الفاحطئ لارضغع طسطمغ تاار الصرم باقساماد 
بما  الصرم،  ججغرة  المافائطئ "لمتططغ"  الاتطغقت  سطى 
سظثعا  الصرم.  تاار  طظ  الثعظئ  طظ  السثغث  ذلك  شغ 
المسطمغظ  اضطعاد  شغ  الروجغئ  الصمع  آلئ  بثأت 
وطةطج الصرم وبسخ المظزمات اإلجقطغئ، وأخثت 

تاعمعط بـ(الاطرف واإلرعاب).
إن ضض طا جئص عع سقطئ سطى عجغمئ وحغضئ لروجغا 

 شغ افزطئ افوضراظغئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا
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تحرغظ   ١٥ شغ  "تاس"  الروجغئ  افظئاء  وضالئ  ظصطئ 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧م سظ الماتثث باجط الضرططغظ 
طع  عاتفًغا  تتثث  بعتغظ  إن  صعله  بغسضعف  دغماري 
طظ  زاخارتحغظضع  ألضسظثر  اقظفخالغغظ  الجسغمغظ 
طظطصئ دوظغاسك وإغشعر بطعتظغاسضغ طظ لععاظسك.

لطجسماء  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  وصــال 
طظطصاغ  شغ  طعجضع  تثسمعط  الثغظ  اقظفخالغغظ 
أوضراظغا  حرق  شغ  العاصساغظ  ودوظغاسك  لععاظسك 
اساراف  شغ  ضغغش  طع  افجرى  لائادل  خطئ  غآغث  إظه 

ظادر باقتخال المئاحر طع الصعات اقظفخالغئ.
 ١٥ شغ  بعتغظ  وسث  أن  بسث  المتادبات  عثه  جاءت 
زسغط  طغثشغثتحعك  شغضاعر  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 
بأظه  لروجغا  المعالغئ  افوضراظغئ  أوضسان  طظزمئ 
طع  افجرى  تئادل  تعل  اقظفخالغغظ  طع  جغاتثث 
السططات شغ ضغغش. شصث صال بغسضعف: "إن بعتغظ 
تئادل  تعل  طغثشغثتحعك  اصاراح  أغث  بأظه  أبطشعط 

ضئغر لفجرى المتاةجغظ طظ الةاظئغظ".
وصال الماتثث إن زاخارتحغظضع وبطعتظغاسضغ غآغثان 
صال  شصث  المئثأ.  تغث  طظ  ــرى  افج تئادل  سمطغئ 
إلى  الاعخض  غةإ  أظه  إلى  أحاروا  "لضظعط  بغسضعف: 

طجغث طظ الافاخغض تعل الصدغئ طع طمبطغ أوضراظغا".
وجظصش اآلن سطى أجئاب عثا الاصثم الضئغر شغ سمطغئ 
تئادل افجرى بحغء طظ الافخغض: إن الاأضغث سطى أن 
بعتغظ تتثث طئاحرة طع الصادة اقظفخالغغظ الثغظ 
ُغسارف  ق  فظه  ذئغسغ  غغر  أطر  عع  روجغا  تثسمعط 
بعجعد عثه اقتخاقت المئاحرة إق ظادًرا. شصث ضاظئ 
الثائر  الخراع  شغ  لعا  سقصئ  أي  رجمًغا  تظفغ  روجغا 
شغ المظطصاغظ تغث جغطر اقظفخالغعن سطى بسخ 

المظاذص طظث ربغع سام ٢٠١٤.
غصعل  طثاطفئ؛  أجئاب  سظ  المتططعن  أســرب  وصث 
إظساظغئ  طئادرات  إلى  غتااج  الضرططغظ  إن  بسدعط 
لطمةامع  اإلظعار  أجض  طظ  السقم  لتفر  جثغثة 
لطعضع  السطمغئ  بالاسعغئ  الاجاطه  طثى  الثولغ 
غرغث  بعتغظ  إن  آخرون  غصعل  بغظما  دوظئاس.  شغ 
لععاظسك  جمععرغاغ  لــصــادة  أعمغئ  غعلغ  أن 
ودوظغاسك الحسئغاغظ. وق غجال آخرون غصعلعن إن 
تسئص  الاغ  الفارة  شغ  رخغثه  زغادة  غتاول  بعتغظ 

اقظاثابات الرئاجغئ شغ روجغا.
فن  وظزًرا  افجرى،  تئادل  بآشاق  غاسطص  شغما  وأطا 
بعتغظ غاثخض حثخًغا شغ عثه السمطغئ، وسطى خطفغئ 
وبطعتظغاسضغ  زاخارحغظضع  بأن  تفغث  الاغ  افدلئ 
عثه  شإن  طساصطغظ،  غغر  التالغ)  خطفه  (وضثلك 

السمطغئ جااط شغ ظعاغئ المطاف.
لعثه  آخر  جاظإ  إلى  اقظائاه  ألفئ  أن  أود  وعظا 
صث  السةظاء  تئادل  سمطغئ  شإن  ظسطط،  شضما  السمطغئ، 
روجغا  رغئئ  شإن  وبالاالغ،  حعًرا.   ١٤ طظث  تعصفئ 
إلى  تحغر  السمطغئ  عثه  وإظةاح  تسغغر  شغ  الضئغرة 
خسغث  سطى  سالمغئ  وتشغرات  سالمغئ،  أضبر  صدغئ 

الةاظإ الروجغ وطعصفعا إزاء افزطئ افوضراظغئ.
وطما ق حك شغه أظه سطى طثى البقث جظعات وظخش 

داسغا  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  تخرغح  ذلك  جئص 
طغظاء  وشاح  الغمظ  سظ  التخار  لرشع  السسعدغئ 
الماتثة  افطط  شغ  أطرغضا  طظثوبئ  شغما  التثغثة، 

تخرح أظه ق غعجث تض سسضري شغ الغمظ.
وشغما ترغث افذراف المعالغئ لقظةطغج - جظاح عادي 
واإلطارات - تسط الخراع سسضرغا شغ الغمظ إق أن 
أطرغضا ق ترغث ذلك شعغ ترغث اإلبصاء سطى التعبغغظ 
السسعدغئ  غةسض  طا  وعثا  السططئ،  شغ  وإحراضعط 
الدشط  غاط  تغث  ضئغر،  طأزق  شغ  أطرغضا  سمغطئ 
سطغعا طظ صئض أطرغضا لسثم دسط جظاح عادي الثسط 
القزم سسضرغا وطالغا طظ أجض تسط المسرضئ، وصث 
سطى  غسعلعن  ضاظعا  طظ  سظث  تاى  واضتا  عثا  بثا 
لمتاربئ  جاءت  بأظعا  وخثسعا  واغاروا  السسعدغئ 
تفسض  العاصع  شغ  وعغ  سطغعط،  والصداء  التعبغغظ 
سضج ذلك، ولسض اإلطارات أضبر تربا طظعا ضثعط، 
(لاترغر)  وتسسى  بصعة  تثسط  اإلطارات  إن  تغث 
التثغثة وتأطغظ الةظعب لخالح اإلظةطغج وسمقئعط 
لقطارات  التعبغغظ  ضره  جئإ  وعثا  الغمظ،  شغ 
لقظصقب  الاثطغط  وراء  بأظعا  صئطعط  طظ  واتعاطعا 
لطغمظ  الشربغ  الساتض  جئعات  شغ  والسمض  سطغعط 

ضالتثغثة وتسج بعتغرة صعغئ لثترعط.
سمقء  وأخئح  خالح  سطغ  بصاض  التعبغعن  صام  لصث 
اجامرت  طا  وإذا  ضسغش،  واتث  بةظاح  اإلظةطغج 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: شدض أطجاغغش*ـ  ـ 

الخراع اإلظةطع أطرغضغ طسامر يف الغمظ
رغط أن اإلظةطغج أخئتعا بةظاح واتث

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

طثغظئ  أظتاء  جمغع  شغ  المساجث  خارج  غاضئئ  اتاةاجغئ  وصفات  بظشقدغح  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
باسائارعا "ساخمئ"  بالصثس  الرجمغ  اقساراف  ضث   ٢٠١٧/١٢/٨ غعم  الةمسئ  خقة  بسث  وحغااغعظس،  دضا 
لضغان غععد طظ صئض أطرغضا الخطغئغئ. وخقل اقتاةاجات، أدان الماتثبعن بحثة إسقن الرئغج افطرغضغ 
دوظالث تراطإ اساراشه الرجمغ بالصثس ضساخمئ لضغان غععد شغ ٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ واتعمعا 
بثلك التضام الثعظئ شغ السالط السربغ واإلجقطغ الثغظ طضظعا أطبال تراطإ لطاةرؤ سطى المساس بمحاسر 
المسطمغظ شغما غاسطص بأرض الصثس المئارضئ. وصال الماتثبعن شغ العصفات اقتاةاجغئ بأن دطعع الاماجغح 
واقتاةاجات الدسغفئ لتضام المسطمغظ لظ تمتع خغاظاتعط طظث ظخش صرن. شمظث اتاقل الصثس شغ سام 
١٩٤٨، غصعطعن بضض عثه الثغاظات واقجاسقطات العاعظئ خطش خثاع المسطمغظ بثطاباتعط الظارغئ الفارغئ 
باترغر  أبثًا  غعامعا  لط  الثعظئ  التضام  عآقء  العاصع،  شغ  اإلذقق.  سطى  تأبغر  أي  لعا  لغج  الاغ  واإلداظات 

الصثس، بض ضاظعا دائمًا بمبابئ "صعة الثشاع لغععد" لعصش طسغرات المسطمغظ الماعجعئ ظتع ضغان غععد.

حزب التحرير / والية بنغالدش
وقفات غضب جماهيرية ضد اعتراف أمريكا 

بالقدس "عاصمة" لكيان يهود

جط
طار

السسعدغئ بسغاجاعا الراطغئ إلضساف عادي وسمقء 
اإلظةطغج والامضغظ لطتعبغغظ تسإ طا ترغثه أطرغضا 
شتغظعا ق ظاعصع أن غاط الاصثم ظتع خظساء وطساصض 
تسط  طظ  وطعالغه  عادي  ُتمّضظ  بصعة  التعبغغظ 
تسسى  بأظعا  السسعدغئ  تزاعر  شرغط  المسرضئ، 
إق  عادي  حرسغئ  وإسادة  التعبغغظ  ضث  تربعا  شغ 
الماابع  وغرى  وضعتا  غجداد  غعم  ضض  العاصع  أن 

السغاجغ العاسغ سضج ذلك.
إن اإلطارات تثرك أن جظاح عادي ق غمضظه الفضاك 
طثططاتعا  ضث  تسمض  أخئتئ  الاغ  السسعدغئ  طظ 
ترى  وعغ  وغغرعا،  التثغثة  شغ  أو  الةظعب  شغ 
السسعدغئ  غث  شغ  ضافجغر  أخئح  عادي  جظاح  أن 
ولعثا دخطئ شغ ساخفئ التجم وسمطئ وشص أجظثة 
قتاعاء  وسمطئ  لعادي  بالسثاء  وتزاعرت  اإلظةطغج، 
بط  فطرغضا،  المعالغ  اقظفخالغ  الةظعبغ  التراك 
حضطئ صعات شغ الةظعب ق تأتمر بأواطر عادي ضعظعا 
تسطط أن عادي سطغه ضشعط وق غمضظ أن غسارض 
السسعدغئ شغما تططئه طظه، وعثا طا جسض السسعدغئ 
بدط  وتطالإ  اإلطارات  به  تصعم  طا  إلشحال  تسمض 
الظثئئ  ضصعات  عادي  إطرة  تتئ  الةظعب  شغ  الصعات 

التدرطغئ والظثئئ المعرغئ وغغرعا.
أجض  طظ  غدتغ  أن  طساسث  جطمان  بظ  طتمث  إن 
الضرجغ والئصاء سطغه بضض حغء، شصث ضان غساسطش 
داخض  لفطئ  خعرت  ذائفغئ  بحسارات  المسطمغظ 
إغران،  أتجاب  وضث  إغران  ضث  أظه  وخارجعا  الئقد 
طظ  أضبر  طظ  (إجقطغا)  جماه  تتالفا  لثلك  وحضض 
أربسغظ دولئ، بط إذا به غضاشح (اإلرعاب) الثي ترغثه 
اإلرعاب  ذلك  ضمظ  طظ  ولغج  غتاربه،  أن  أطرغضا 
الثي تصعم إغران وأتجابعا فن أطرغضا لط تثرجعا سطى 
داخض  لقظةطغج  المعالغظ  تارب  بط  (اإلرعاب)،  صائمئ 

غسغر  عع  وعا  صطر!!  طع  غفسض  ضما  وخارجعا  الئقد 
أسطى  الثي  الضرجغ  جعى  غعمه  وق  الئقد  لسطمظئ 
طظه،  تمضظه  أن  طصابض  فطرغضا  والمطغارات  افطعال 
السسعدغئ  أطظ  تماغئ  غعمه  التاضط  عثا  طبض  شعض 
الصعطغ أو تفر طاء وجععا؟! وعض طبض عثا التاضط 
غترجه أن غظاخر التعبغعن أو غتضمعا الغمظ وتزعر 

السسعدغئ أطام السالط شغ تال المعجوم؟!
لسطغ  المعالغ  الةغح  عغضطئ  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث 
خالح طظث طآتمر التعار العذظغ الثي دسئ له أذراف 
الخراع شغ الغمظ صئض دخعل التعبغغظ خظساء، طما 
وصث  خالح،  سطغ  صاض  تط  تاى  دخعلعا  لعط  جعض 
لطتعبغغظ  اإلغراظغ  الثسط  ذرغص  سظ  أطرغضا  سمطئ 
طظ  غضعظعا  لط  الثغظ  الصئائض  زسماء  حراء  طظ 
التعبغغظ  اجاعاار  سطى  والخئر  المراوغئ  ذئغساعط 
وإعاظاعط لعط رغط أظعط ضاظعا غحضعن ذلك لسطغ 
صادة  تتامطه  ق  طا  وعع  اخئروا،  لعط  شغصعل  خالح 

تطك الصئائض شثثلعه ضما خثلعط.
إن الخراع طسامر بغظ السمقء الماخارسغظ، ولظ غثرج 
الغمظ طما عع شغه إق بالسمض إلغةاد اإلجقم شغ واصع 
التغاة شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وعع 
طا غسمض له تجب الاترغر وغثسع أعض الغمظ لطسمض طسه 

 طظ أجض تتصغصه وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ افردن وصفئ جماعغرغئ تاحثة بسث خقة الةمسئ ٢٠١٧/١٢/٨م، أطام جاتئ 
طسةث الةاطسئ افردظغئ شغ سمان تتئ سظعان "وصفئ غدإ لطصثس" وذلك ظخرة لطصثس وافصخى وضض 
ساخمئ  الصثس  والمسطمغظ  اإلجقم  سثوة  أطرغضا  وإسقن  شطسطغظ  سطى  الثئغث  الاآطر  أطام  شطسطغظ 

لضغان غععد الشاخإ.

حزب التحرير / والية األردن
وقفة غضب للقدس



 السثد ١٦٠  ٣افربساء ٢٥ طظ ربغع افول ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٣ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ طـ 

افول/دغسمئر  ضاظعن   ٠٩ المعاشص  ١٤٣٩عـ  افول  ربغع   ٢١ السئئ  غعم  طالغجغا  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
افطئ  واصع  المآتمر  تظاول  وصث  ٢٠١٧م"،...  ١٤٣٩عـ -  ضعاقلمئعر  شغ  السالمغ  الثقشئ  "طآتمر  ٢٠١٧م 
اإلجقطغئ وطا آلئ إلغه طظ ضسش وععان طظث أن تمضظ الضاشر المساسمر طظ عثم ظزام التضط اإلجقطغ 
(الثقشئ) شغ البالث طظ آذار/طارس ١٩٢٤م، والفرض المطصى سطى ساتص افطئ جمساء المامبض بإصاطئ دولئ 
والظفغج  الظفج  باذق  بالظعار  الطغض  غخض  الثي  الاترغر  تجب  طع  الةاد  بالسمض  وذلك  جثغث،  طظ  الثقشئ 
اهللا  وسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  ذرغص  سظ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 

. جئتاظه وتسالى وبحرى ظئغه

 ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج وصفات جماعغرّغئ 
سثة بسث خقة الةمسئ ٢٠١٧/١٢/٨ شغ افطاضظ الاالغئ:

- تعظج الساخمئ - أطام "جاطع الفاح"
- جعجئ - أطام "الةاطع الضئغر"

- خفاصج - أطام "جاطع الطثمغ"
- صابج - أطام "جاطع جغثي أبغ ُلئابئ"

- صطغئغئ - أطام "الةاطع الضئغر"
- تعزر - أطام "جاطع السرضعس"

وذلك غدئا لطصثس ولضّض شطسطغظ بض لضّض حئر طظ 
الضفار  عغمظئ  طظ  تترغرعا  أجض  طظ  المسطمغظ  بقد 

المساسمرغظ، وإسقن أّن أطرغضا وأوروبا أسثاء ولغسعا أخثصاء، وظثاء فعض الصّعة أن غعّئعا طظ أجض تترغر 
بقد المسطمغظ وطظعا الصثس وشطسطغظ. وأّن شغ ذلك حرشا وسّجة ورشسئ لظ غظاله إق الّرجال الرجال طظ 
الثغظ آطظعا برّبعط وتعّضطعا سطغه ولط غرضعا أن غضعن لسثّو بقدعط وأّطاعط ودغظعط ُطصام شغ أرضعط.

المسطمغظ؟!  بقد  سطى  جططان  لعآقء  غئصى  شضغش 
الروغئدات  تطك  وتثوس  الةغعش  شطااترك 
أسثائعا  لصاال  تترضعا  دون  تالعا  إن  بافصثام 
المتاطغظ لفرض المئارضئ، ودون اتثاذ تالئ الترب 
الفسطغئ طع تطك الثول الثاسمئ لثلك الضغان... وتري 
التضام  عآقء  غسصطعا  أن  وجغعحعط  بالمسطمغظ 
بط  وطظ  الراحثة،  الثقشئ  اإلجقم:  دولئ  وغصغمعا 
ق تةرؤ أضئر الثول الضاشرة المساسمرة سطى أن تطأ 
حغؤًا طظ أرض المسطمغظ أو أن تمسعط بحغء طظ 
جعء... ظاعغك سظ ضغان غععد المست الثغظ ضربئ 
ُّوُكُم  يَُول ُفَقاتِلُوُكْم  ﴿َوإِْن  والمسضظئ  الثلئ  سطغعط 

وَن﴾. ْدبَاَر ُعمَّ َال ُفْنرَصُ
َ ْ
األ

أغعا المسطمعن، أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ:
إن تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه غتثرضط 
طظ السضعت سطى جرائط التضام وخغاظاتعط، وأن ق 
تثثسعا بادطغطعط وضثبعط بسث الغعم، واسطمعا أن 
شطسطغظ،  ضغاع  سظث  تصش  لظ  السضعت  عثا  ساصئئ 
بض  تةئ  لمتاب  تئص  لط  إظه  شطسطغظ...  غغر  بض 
الروغئدات  التضام  أولؤك  ذاسئ  شغ  تةئ  حئه 
أطر  غمابض  أن  شغ  لمساثر  سثر  غئص  ولط  الثعظئ... 
ضغان  إزالئ  طظ  غمظسعظعط  الثغظ  التضام  عآقء 
غععد وإسادة افرض المئارضئ إلى دار اإلجقم... إن 
الثظغا  خجي  شغ  تعصسضط  التالئ  عثه  شغ  ذاساعط 
صئض  طظ  أحغاسضط  صعل  غظفسضط  وق  اآلخرة،  وسثاب 
الصعل  ذلك  ساصئئ  ضان  بض  ضئراءعط،  أذاسعا  بأظعط 
َطْعَنا َساَدَيَنا 

َ
الدقل وجعء المظصطإ ﴿َوَقالُوا َربََّنا إِنَّا أ

بِيَال﴾. السَّ َضلُّونَا 
َ
َفأ َوُكرَبَاَءنَا 

إن ذاسئ عآقء التضام السفعاء ساصئاعا الدقل  تصاً 
شعط  اآلخرة،  شغ  افلغط  والسثاب  الثظغا  شغ  والثجي 
تضام طردوا سطى الضثب والثغاظئ والدقل والادطغض: 
َسْظ َجاِبِر ْبِظ َسْئِث اهللاَِّ: «َأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل ِلَكْعِب ْبِن ُعْجَرَة: 
َفَهاِء؟  َفَهاِء. َقاَل: َوَما ِإَماَرُة السُّ ُ ِمْن ِإَماَرِة السُّ َأَعاَذَك هللااَّ
ْقَتُدوَن ِبَهْدِيي َوَال َْسَتنُّوَن  ْعِد َال َ وُنوَن َ ُ َقاَل: ُأَمَراُء َ
ِذِبِهْم َوَأَعاَنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم َفُأوَلِئَك  َ َقُهْم ِ ُِسنَِّتي، َفَمْن َصدَّ
ُسوا ِمنِّي َوَلْسُت ِمْنُهْم َوَال َيِرُدوا َعَليَّ َحْوِضي، َوَمْن  َلْ
ِذِبِهْم َوَلْم ُِعْنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم َفُأوَلِئَك ِمنِّي  َ ِ ْقُهْم  َلْم َُصدِّ
شغ  أتمث  أخرجه  َحْوِضي»  َعَليَّ  َوَسَيِرُدوا  ِمْنُهْم  َوَأَنا 
طسظثه... شئادروا أغعا المسطمعن بالسمض الةاد إلزالئ 
جططاظعط، وأصغمعا جططان اإلجقم شاسجوا شغ الثارغظ 
 ِ الثظغا واآلخرة ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

 ﴾َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
تجب الاترغر 

١٩ ربغع أول ١٤٣٩عـ                                                                                 
٢٠١٧/١٢/٧م

شعاظعا  والئخغرة...  الئخر  وشاصثي  أظفسعط  إق 
بالععان... وتسربطعا 

بأن  اساراشعا  تسطظ  تراطإ  بطسان  أطرغضا  عغ  وعا 
وصئطئ  والمسراج،  اإلجراء  أرض  عغ  الاغ  الصثس 
بحث  المسةثغظ  بالث  وتاضظئ  افولى،  المسطمغظ 
الرتال، تسطظعا بحرصعا وغربعا ساخمئ لضغان غععد... 
أن  دون  اإلسقن  صئض  التضام  بأولؤك  تراطإ  وغاخض 
شغ أن  غصغط لعط وزظا وق غتسإ لةسةساعط تساباً 
الصثس لعا حأن سظثعط، غاخض بعط ُغسطمعط طسئصًا 
ُغسطظ  والععان  اإلعاظئ  شغ  وزغادة  بض  إسقظه،  سظ 
لغائادل  ظائئه  جغرجض  أظه  ذاك  اساراشه  خطاب  شغ 
اقباساطات طع أولؤك التضام: (وأسطظ تراطإ أن ظائئه 
طاغك بغظج جغخض إلى الحرق افوجط خقل افغام 
المصئطئ...) (السربغئ ظئ ٢٠١٧/١٢/٦)، وتصاً ضما صغض: َطْظ 

غٍئ إغقُم. َغُعْظ غسعِض الععاُن سطغه... طا لةرحٍ بمِّ
أغعا المسطمعن: عض غثاطش ساصقن سطى ضغفغئ إظصاذ 
شطسطغظ طظ برابظ سخابات غععد؟ عض غثاطش ساصقن 
الثول  طظ  وأطبالعا  أطرغضا  طع  الاساطض  ضغفغئ  سطى 
الثاسمئ لغععد؟ ألغج إظصاذ شطسطغظ عع بأن تاترك 
بأغثغضط  ظعره  لصخط  الضغان  ذلك  لصاال  الةغعش 
ُكْم  َويَْنرُصْ َوخُيْزِِهْم  يِْديُكْم 

َ
بِأ  ُ ابَّ ْنُهُم  ُفَعذِّ ﴿َقاتِلُوُهْم 

إظصاذ  ألغج  ُمْؤِمننَِي﴾؟  َقْوٍم  ُصُدوَر  َويَْشِف  َعلَْيِهْم 
شطسطغظ غضعن باتثاذ تالئ الترب الفسطغئ طع الثول 
السجغج  اهللا  أطر  عع  عثا  ألغج  غععد؟  لضغان  الثاسمئ 
وأخرجعا  اإلجقم  أرض  اتاطعا  الثغظ  بإخراج  التضغط 
ْخرَُجوُكْم﴾؟ ألغج 

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث أ

َ
أعطعا طظعا ﴿وَأ

عثا عع أطر اهللا تةاه الثول الثاسمئ لغععد الثغظ اتاطعا 
َفْنَهاُكُم  ﴿إِغََّما  طظعا؟  أعطعا  وأخرجعا  اإلجقم  أرض 
ْخرَُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم 

َ
يِن وَأ ِّ ِيَن َقاتَلُوُكْم يِف ا َّ ُ َعِن ا ابَّ

وَحَِك 
ُ
َُّهْم َفأ َّْوُهْم َوَمْن َفَتَول ْن تََول

َ
َوَظاَهُروا بَلَ إِْخرَاِجُكْم أ

الُِموَن﴾؟ ألغج عثا عع التص الثي غثرضه ضض  ُهُم الظَّ
طظ ضان له صطإ أو ألصى السمع وعع حعغث؟

أغعا المسطمعن، أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: 
إن جضعت التضام سطى اتاقل غععد لمسزط شطسطغظ 
طا  وإسادة  لصاالعط  الةغعش  تترغك  وسثم  ١٩٤٨م، 
وجضعت  ضئرى...  جرغمئ  عع  شطسطغظ  طظ  اتاض 
التضام سطى اتاقل غععد لئاصغ شطسطغظ شغ ١٩٦٧م 
طظ  شطسطغظ  ضاطض  إلسادة  الةغعش  تترغك  وسثم 
اتثاذ  وسثم  وأضئر...  أحث  جرغمئ  عع  غععد  برابظ 
تالئ الترب الفسطغئ طع الثول الاغ تثسط ضغان غععد 
الثول  تطك  وخثاصئ  إجراطًا...  تصض  ق  ضثلك  عغ 

والعقء لعا عغ خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.
لصث شدح تراطإ التضام، شظجع سظعط آخر ورصئ تعت 
السعداء...  طصعلاه  سطى  بسضعتعط  سعراتعط  تسار 

تامئ: إسقن تراطإ دون تترك التضام شغ وجعه عع خفسئ صاجغئ ...

تامئ ضطمئ السثد: دققت إسقن تراطإ الصثس ساخمئ لضغان غععد

الفعط تعضغح الظاذصئ باجط اإلدارة افطرغضغئ عالغ 
الاغ صالئ شغ تثغث لحئضئ CNN: "لط ظصض حغؤا سطى 
ععغئ  تتثغث  صدغئ  وإّن  الصثس  طظ  ججء  بأي  خطئ 
و(اإلجرائغطغغظ)"  لطفطسطغظغغظ  تسعد  الصثس  أججاء 
وأضاشئ: "افطر طاروك لصرار الطرشغظ ولغج لطعقغات 
بالصثس  اقساراف  "خطعة  أّن:  وأوضتئ  الماتثة"، 
ضساخمئ لـ(إجرائغض) ضاظئ طظازرة طظ الةمععرغغظ 

والثغمصراذغغظ سطى تث جعاء طظث جظعات ذعغطئ".
لصغادات  إّن اتثاذ تراطإ لصراره عثا لط غضظ ُطفاجؤاً 
صث  شعع  الفطسطغظغئ،  لطسططئ  وق  السربغئ  الثول 
به  غسطمعن  وعط  اتثاذه،  صئض  الصرار  سطى  أذطسعط 
صئض خثوره، فّن اإلدارة افطرغضغئ ضّطفاعط باسعغض 
لاظفغث  وأدوات  سمقء  أجراء  طةرد  وعط  تظفغثه، 
الاسطغمات افطرغضغئ، وطا غزعر شغ وجائض إسقطعط 
ردغؤئ  تمبغطغئ  إق  عع  طا  الصرار  سطى  اساراضات  طظ 
اإلخراج، شالاطئغع طع ضغان غععد جاٍر سطى صثم وجاق، 
وسئارات الحةإ واقجاظضار الخادرة سظ أبعاق التضام 
طظزمئ  واجاماسات  طحروخئ،  أجطعاظئ  أخئتئ 
المآتمر اإلجقطغ شغ ترضغا وطةطج الةاطسئ السربغئ 
الظاائب،  وسصغمئ  الةثوى  سثغمئ  باتئ  الصاعرة  شغ 
ُطاشغرة  خارت  المسععدة  التمراء  أردوغان  وخطعط 
افلعان ضما حاعثظاعا شغ طثابح تطإ وأخعاتعا، وضما 
وجعتحغ،  أجااظئ  شغ  طآتمرات الاآطر  شغ  أبخرظاعا 
جعى  تسث  لط  اآلخرغظ  المسطمغظ  تضام  وتتثغرات 

تمطك  ق  سئاس  طتمعد  وجططئ  ذتظ،  بق  جسةسات 
غععد،  ضغان  طع  افطظغ  الاظسغص  إغصاف  طةرد  تاى 
شعغ أسةج طظ السةج ظفسه، وطا غزعر طظ تخرغتات 
وسظارغات زائفئ لعآقء الجسماء المظئطتغظ لظ تطعل 
ضبغرًا، بّط ق تطئث أْن غاط لسصعا سظثطا تحرع أطرغضا 

باظفغث صرارعا ذاك طظاخش السام المصئض.
لصث جؤمئ الحسعب المسطمئ تطك افضاذغإ الُماضّررة 
أصعالعط  تسث  ولط  الةئظاء،  افظثال  التضام  لعآقء 
الممةعجئ تظططغ سطى افّطئ، وأعض شطسطغظ وجائر 
عثا  طبض  سطغعط  غظططغ  غسث  لط  المسطمغظ،  حسعب 
طدمعن،  أي  طظ  الفارغئ  الاخرغتات  طظ  الظمط 
ُغططصعا طظ عط لغسعا بأعض لاتمض طسآولغئ الثشاع 
شاترغر  وتصعصعا،  وأراضغعا  افطئ  طصثجات  سظ 
شطسطغظ غتااج إلى تترغك الةغعش تخرًا، وق غتااج 
إلى تةثغث المفاوضات السئبغئ، وتترغرعا ق غاططإ 
إق اتثاذ صرار الجتش التاجط لاثطغص شطسطغظ طظ 
الئقد  جمغع  طظ  افجظئغ  الظفعذ  وضظج  ُطشاخئغعا، 

اإلجقطغئ، وتطعغرعا طظ ضض آبار اقجاسمار.
وافذظاب  السمقء  ظغطه  سطى  غصثر  ق  حرف  وعثا   
واسغئ  طئثئغئ  صغادات  إلى  بتاجئ  إّظه  وافدوات، 
ق  الثي  السزغط،  اإلجقم  طحروع  تائّظى  ُطثطخئ، 
غةسثه بحضٍض تصغصغ إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
أن  جمغسا  المسطمغظ  سطى  غةإ  الاغ  الظئعة،  طظعاج 
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طزاعراتعط  وذطغسئ  الحام  أعض  بعرة  باضعرة  طظث 
تاجاعط  الحام  أعض  غساحسر  لط  ذاغغاعط  ضث 
سطى  وتثلعط  السئغض  تعثغعط  جغاجغئ  لصغادة 
الظاجسئ  التطعل  إلى  وترحثعط  الطرغص  خطعات 
جغرعط،  أبظاء  تعاجععط  أن  غمضظ  الاغ  لطمحضقت 
ساغظعا  لطبعرة  افولى  المرتطئ  أن  ذلك  شغ  والسئإ 
أعض الحام بافاخغطعا، شصث ساش أعض الحام أتثاث 
بغعم  وغعطا  بثطعة  خطعة  وطخر  تعظج  طزاعرات 
وخار طآضثا لعط أظه إذا خرج الظاس شغ طزاعرات 
بعا  ودشسعا  واجامرارغاعا  جطمغاعا  سطى  وتاشزعا 
جغثشع  ذلك  شإن  الظزام  صمع  طعاجعئ  شغ  لابئئ 
وعثه  الاظتغ،  أو  الئقد  لمشادرة  تاما  الظزام  رأس 
الحام  أعض  لثى  طصئعلئ  ضاظئ  تغظعا  شغ  الظاغةئ 
السغاجغئ  لطصغادة  أعمغئ  غطمسعا  لط  ولثلك  غعطؤث. 
المزاعرات  غصعد  طظ  وضان  ضرورتعا،  غثرضعا  ولط 
تاأبر  تضظ  لط  بض  طتثدا  حثخا  لغج  الحام  شغ 
المزاعرات باشغر طظ غصعدعا وغسغر شغ طصثطاعا...

وشغ المرتطئ الباظغئ طظ البعرة وظاغةئ لئطح الظزام 
الحام  بعرة  شغ  المسطط  الحئاب  اظثشع  وإجراطه 
لتمض السقح دشاسا سظ ترطاتعط وتماغئ فظفسعط 
وأعطعط وأسراضعط، شاتةعئ البعرة ضردة شسض سطى 
بطحه إلى الاسطح شخارت الفخائض وضبرت المسارك 

وطا لئبئ أن تتررت الصرى والمثن والمظاذص...
وشغ عثه المرتطئ ضان أعض الحام لثغعط تخعرعط 
جطمغئ  سطى  وترخعط  جسغعط  طظ  شئالرغط  سظعا، 
البعرة وسثم تسطتعا إق أظعط أدرضعا طاططئات الةعاد 
لما وصع سطغعط شرضه وتعغأوا له، شاراعط غعطعا ق 
غحسرون بتاجاعط لصغادة جغاجغئ لعثه المرتطئ بض 
وق غحسرون بأعمغاعا، شالسمض المططعب عع الةعاد 
ق  والةعاد  خعت،  ضض  شعق  غسطع  السقح  وخعت 
خسعبئ شغ شعط طسادلاه، شثروج المةاعثغظ لصاال 
سثوعط المتثد والعتغث وعع الظزام وصاعا واجامرار 
صاالعط له لطعخعل إلى دطحص ضفغض بإجصاط الظزام 
وطسروف  طسطعم  عثا  وضض  جثوره،  طظ  واصاقسه 
صغادة  وجعد  بظزرعط  غساثسغ  شق  الحام  أعض  لثى 
جغاجغئ لاثلعط سطغه، لثلك لط غافاسطعا طع دسعاتعط 

قتثاذ صغادة جغاجغئ!
لضظ الشرب أدرك خطعرة بعرة الحام سطى طخالته 
سمض  أي  إصاطئ  طظع  شغ  وخئعا  جععده  شاجاظفر 
بالمةاعثغظ  وغسغر  سطغه  الفخائض  تاعتث  سسضري 

الخادصغظ إلى دطحص ساخمئ الظزام إلجصاذه.
وقتاعاء المعصش لةأ الشرب إلى تصثغط الثسط والمال 
ولما  والمسطمغظ،  السرب  أظزمئ  بسخ  ذرغص  سظ 
رضظ المصاتطعن لثسط الشرب تغظعا اظثثع الضبغر طظ 

الصادة به وخثصعا ظفاصه.
بط حغؤا شحغؤا خار الثاسمعن غثاارون الصادة الثغظ 
والثطط  المسارك  لعط  وغتثدون  طسعط  غاساططعن 
وظفصاتعا،  المسرضئ  بفاتعرة  غسرف  وطا  والثخغرة 
ططالإ  ططئات  شغ  الفخائض  وصسئ  أن  لئبعا  طا  بط 
بط  الئثاغئ  شغ  اجاتغاء  سطى  ضاظئ  الاغ  الثاسمغظ 
المسارك،  تفحغض  أواطر  ظعارا  جعارا  تغاء  بق  خارت 
الفخائض،  طصاتطئ  وأواطر  المظاذص،  تسطغط  وأواطر 
الظار  إذقق  ووصش  والمفاوضات  العثن  وأواطر 

والاعجه لطمآتمرات...
الفخائض  سطى  افطعر  اخاططئ  المرتطئ  عثه  شغ 
وتضئطئ بالعثن وارتعظ صرارعا لطثاسمغظ واظضحفئ 
البعرة  شاسبرت  الثسط  دول  طع  الصادة  ارتئاذات 

وتسصثت افطعر سطغعا...
وعظا أدرك أعض الحام تاجاعط لصغادة جغاجغئ واسغئ 
طثطخئ خئغرة ترحثعط إلى الطرغص وتثلعط سطى الثغر 
طضائث  طظ  وتتثرعط  المسغر  وسعرة  سطغعط  وتسعض 

الشرب وطآاطراته وتفدح سمقءه وتضحش خططعط...
المعاخفات  عثه  تماطك  الاغ  الةعئ  عغ  طظ  ولضظ 
والاغ غمضظ أن تصئض بعا بعرة الحام لاضعن صغادة 

جغاجغئ لعا؟
سطى  ظزرة  لظطصغ  الاساؤل  عثا  سطى  اإلجابئ  صئض 
طسغرة الشرب شغ جسغه إلغةاد صغادة جغاجغئ لطبعرة 
الثي  السغاجغ  تطه  إرجاء  سطى  تساسثه  له  طعالغئ 
شغ  أطرغضا  ظفعذ  سطى  وغتاشر  سمغطه  سطى  غئصغ 

الحام وغتمغ طخالتعا.
إسقطه  وجائض  سطى  الشرب  أظعر  البعرة  بثاغئ  شغ 
بسخ الحثخغات السغاجغئ ولّمع بسدعا طظ خقل 
الشرب  دشع  بط  طعاصفعط،  واجاسراض  إظعارعط 
قتصًا  طظعط  غةسض  لضغ  اقئاقف  لاحضغض  بسدعط 
أعض  اعامام  ذلك  ضض  ُغِبْر  لط  ولما  جغاجغئ،  صغادة 
السغاجغئ  الحثخغات  جمع  أطرغضا  أرادت  الحام 
افطرغضغ  السفغر  شعرد  روبرت  شصام  عغؤئ  شغ  ضطعا 
حثخغات  طع  صطر  شغ  بةمسعط  جعرغا  شغ  السابص 
وإطساظا  حثخغئ،   ٤٠٠ غصارب  طا  تسثادعا  بطس  أخرى 
البعرة  تعجه  غثرك  الشرب  وفن  الظاس  تدطغض  شغ 
ظتع اإلجقم سمث شعرد فن غضعن شغ رئاجئ اقئاقف 
حغت طحععر وعع الحغت طساذ الثطغإ. لضظ البعرة 
لط تضارث لعثا الاةمع ولط تسائره أظه طظعا ولط تأبه 
عع  الشرب  أن  طثرضئ  وعغ  لقئاقف  الاعجسئ  لعثه 

طظ غصش وراءعط...
قتصا دشع الشرب لغضعن لقئاقف وجعد سطى افراضغ 
لاعزغع  وطراضج  تسطغمغئ  طراضج  له  شخارت  المتررة 
بط  المعظفغظ،  بسخ  شغعا  وطراضج  اإلساظات  بسخ 
المراضج  بسخ  ولعا  طآصائ  لتضعطئ  المسألئ  تطعرت 
وبسخ طا غططص سطغه وزارات وعغؤات، وضض ذلك أغدا 
لط غةسض لقئاقف صئعق سظث أعض الحام رغط طحارضئ 

اإلخعان المسطمغظ شغه وشغ التضعطئ المآصائ...
صغادات  إبراز  إلى  الشرب  سمث  الاالغئ  المرتطئ  وشغ 
وتط  جغاجغئ  خئشات  أخثت  طثاارة  سسضرغئ 
الثارجغئ  المآتمرات  شغ  لطمحارضئ  تعجغععا 
تضعظئ  وطةالج  عغؤات  سظ  ظاعغك  إلبرازعا... 
البعري  الحارع  سظ  وطمبطئ  جغاجغئ  صغادة  لاضعن 
شاتئ  إذ  الاعجه  وأخطأت  الامبغض  أخطأت  لضظعا 

جئق طع الثول الثارجغئ...
تحمض  قئتئ  إسثاد  تط  افخغر  الرغاض  طآتمر  وشغ 
طسارضئ الثاخض والثارج لامبض البعرة لاضعن طظ غعصع 
سطى التض السغاجغ لضظ بعادر شحطعا باظئ طظث الئثاغئ.

السسضرغئ  الصغادات  بغظ  الربط  شغ  وزغادة 
والسغاجغغظ ولضغ تطمع الصغادة السغاجغئ خظغساعا 
صث تسمث أطرغضا بسث أن صررت وصش دسط الفخائض سئر 
غرف الثسط، صث تسمث إلى تتعغض عثا الثسط لغضعن 
غث  لعط  شغضعن  السغاجغئ  العغؤات  عثه  خقل  طظ 

سطى السسضرغغظ وبثلك تئرز صغادتعط السغاجغئ.
وتاى ق غاضرر طع أعض الحام طا تخض إلخعاظعط شغ 
شطسطغظ، ولضغ تخض بعرة الحام إلى عثشعا بأصخر 

الطرق، سطغعا أن تسارع إلى:
١-أن تاثث طظ تجب الاترغر صغادة جغاجغئ لعا.

٢-أن تائظى طحروع الثجاعر الثي أسثه تجب الاترغر .
٣-أن تئسث ضض الصادة المرتئطغظ طع الثول وترشدعط 
تعتث  طثطخئ  سسضرغئ  صغادة  لعا  وتثاار  وتطفزعط 
المةاعثغظ الخادصغظ وتسغر بعط طظ أصخر الطرق 

إلى دطحص.
٤-أن تعذظ ظفسعا لقساماد سطى صثراتظا وإطضاظغاتظا 
وطظ صئض خثصظا طع اهللا، شسطى ذلك غاظجل سطغظا ظخر 

اهللا.
واهللا  ورائضط،  طظ  واهللا  الحام  أعض  غا  الثطا  شتبعا 

 غالإ سطى أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسمطعن

تثار غا أعض الحام طظ السري 
خطش الصادة املرتئطني بالشرب؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس ضاطض التعراظغـ 
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ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا جطسطئ طظ الفسالغات الةماعغرغئ العاجسئ بسث خقة الةمسئ، ٢٠ ربغع 
المئارك  افصخى  والمسةث  لطصثس  ظخرة  ٢٠١٧م،  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٠٨ المعاشص  ١٤٣٩عـ  افول 
وضض افرض المئارضئ شطسطغظ أطام الاآطر الثئغث سطغعا وإسقن أطرغضا سثوة اإلجقم والمسطمغظ الصثس 
ساخمئ لضغان غععد الشاخإ، تغث ظاحثت العصفات والمزاعرات جغعش المسطمغظ لطاترك الفعري لظخرة 

الصثس وتترغرعا طظ برابظ ضغان غععد.

لعا افطئ بض دترت ججءًا طظعا واباطسئ الةجء اآلخر لغخئح 
طثاشسا سظعا وتاطق لرجالاعا، وإن ضاظئ أطرغضا تسعل 
سطى طتمث بظ جطمان شعغ خاجرة طعجوطئ بإذن اهللا؛ 
شصث طر سطى افطئ اإلجقطغئ خائظعن وغثارون ضبر ذعئعا 
إلى عاوغئ جتغصئ وبصغئ افطئ افجقطغئ خاطثة، وطر 
سطغعا طظ سمقء أطرغضا طظ عع أسرق طظ طتمث بظ 
جطمان شغ السمالئ وأضبر تظضئ وتأبغرا وبصغئ افطئ سطى 
سعثعا طع اهللا طعجعدة شغ طسرح افتثاث لط تساسطط 

رغط ضسفعا ورغط سمص وضبرة جراتعا.
أن  افطئ  سظ  غشغإ  أن  غةإ  وق  أطرغضا  سظ  غشغإ  ق 
بحضض  وق  اإلجــقم  أطئ  غمبطعن  ق  المسطمغظ  تضام 
طظ افحضال، شاجاسقطعط لغج اجاسقم المسطمغظ 
غسضج  وق  ــئ  افط طعصش  سظ  غسئر  ق  وخدعسعط 
افطرغضغئ  والمحارغع  بالتطعل  صئعلعط  وإن  إرادتعا، 
شغ شطسطغظ وجعرغا والمظطصئ ق غمبض افطئ بحغء 
وق غطجطعا إق برشخ عثه التطعل وإشحالعا وطصاوطئ 
العغمظئ افطرغضغئ اقجاسمارغئ وإجصاط ضض افظزمئ 
صعر  شغ  والشرب  أطرغضا  أدوات  تحضض  الاغ  السغاجغئ 
المسطمغظ وشغ عغمظاعا سطى بقدعط، شعط طضروععن 
طمصعتعن طرشعضعن طظ صئض افطئ تطسظعط وغطسظعظعا، 
لغج لعط أدظى وقء أو اتارام سظث افطئ، ضتضام بقد 
الترطغظ سطى جئغض المبال ق التخر الثغظ غثروا بافطئ 
اإلظةطغج  طظ  طثسعطئ  طرتئطئ  ضسخابئ  ظحأتعط  طظث 
طامردة سطى دولئ الثقشئ السبماظغئ تسغث شغ افرض 
شسادا صئض أن غخئتعا تضاطا لئقد الترطغظ، وبسفضعط 
لثطاء المسطمغظ وتةعغسعط شغ الغمظ وجعرغا وتآطرعط 
الصثغط الماةثد سطى الصثس والمسةث افصخى وضض 
الضاشر  طع  المسامر  وتآطرعط  وبثثقظعط  شطسطغظ، 
لطظفط  وباغاخابعط  وصداغاعا،  افطئ  سطى  المساسمر 
الثي عع ططضغئ ساطئ لفطئ، وباجاسمالعط سعائثه شغ 
ذبح وتصاغض المسطمغظ، وباصثغمعط أطعال افطئ لسثوة 
رأس  أظفسعط  وبةسض  أطرغضا،  والمسطمغظ  اإلجــقم 
تربئ جثغثة جاطئ فطرغضا شغ صعر المسطمغظ وأداة 
طظ أدوات تمضغظعا طظ إتضام جغطرتعا سطى المظطصئ 

واجاعثاف دغظظا اإلجقم التظغش.
سمقؤعا  وخــاب  طسساعا  وخــاب  أطرغضا  خابئ 
تضمظ  افطط  دون  طظ  اإلجقطغئ  شافطئ  وسئغثعا، 
شغعا سظاخر المفاجأة الاغ تصطإ افوضاع رأجا سطى 
تثرضه  ق  وطا  والمسطمغظ...  اإلجقم  لخالح  سصإ، 
الخراع  أن  عع  وسئغثعا  وأحغاسعا  وأتئاسعا  أطرغضا 
طع افطئ اإلجقطغئ طتسعم الظاغةئ لخالح اإلجقم 
والمسطمغظ والثي جغاعج بإذن اهللا بثقشئ راحثة 
بصعله:    اهللا  رجعل  بحر  ضما  الظئعة  طظعاج  سطى 

ِة». «... ُثمَّ َتُكوُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِج النُُّبوَّ
واْ َعن َسبِيِل اّبِ  ْموَالَُهْم لَِيُصّدُ

َ
﴿إِّنَ الَِّذيَن َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أ

َفَسيُنِفُقوَغَها ُعّمَ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ُعّمَ ُفْغلَُبوَن وَالَِّذيَن 
 ﴾َكَفُرواْ إِلَى َجَهّنََم يُْحَشُروَن

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن

خابئ أطرغضا وخاب طسساعا

تزظ أطرغضا وعغ تمارس الئططةئ سطى دول وحسعب 
اإلجقطغئ  افطئ  عجغمئ  طظ  جاامضظ  بأظعا  السالط، 
صئعلعا  واظاجاع  اقجاسقم  راغــئ  رشع  سطى  وإجئارعا 
تساعثف  اجاسمارغئ  ضصعة  سظعا  والسضعت  بأطرغضا 
دغظعا اإلجقم السزغط، وتاتضط بتاضرعا وترجط لعا 
طساصئطعا وتساشض وتظعإ برواتعا وطصثراتعا وتفرض 
تطعلعا ورؤغاعا، أو ربما تزظ أظعا جاامضظ سظ ذرغص 
جغطرتعا  إتضام  طظ  المسطمغظ،  تضام  طظ  سمقئعا 
سطى بقد المسطمغظ طئاثئئ بالحرق افوجط لمعصسه 
اقجاراتغةغ تغث تصاذع الصارات الصثغمئ البقث أشرغصغا 
وأوروبا وآجغا، وتتضمه شغ المعاخقت، وضعظه طضان 
اقظطقق الطئغسغ لقجقم الثي ق غجال غحضض الثطر 
ضض  ووخفعا  بالسرذان  وخفعه  تغث  سطغعا؛  افسزط 
طسطط بثطغئ جرذاظغئ غةإ اجاؤخالعا، ولضعن الحرق 
افوجط غماطك بروة عائطئ طظ المعاد الثام وشغه طا 

غجغث سظ ظخش ظفط السالط.
سطغه،  جغطرتعا  بإتضام  أطًق  أطرغضا  اظثشاع  زاد  وصث 
بعخعل رجالعا وسئغثعا طظ أطراء آل جسعد إلى التضط 
شغ بقد الترطغظ واجامرار الظزام اإلغراظغ بالثوران 
وباجاتضام  لعا،  السمالئ  طظ  واصارابه  بض  بفطضعا 
سطى  الااطئ  وجغطرته  ترضغا  شغ  أردوغــان  (بططعا) 
 - والظار  بالتثغث   - التضط  وباجاصرار  عظاك،  التضط 
جصعط  وبمظسعا  طخر،  شغ  لسمغطعا  ضئغر  تث  إلى 
عثه  لشاغئ  والمتاشزئ  جعرغا  شغ  اإلجــرام  ظزام 
زاد  ذلك  ضض  دطحص،  شغ  سمغطعا  بصاء  سطى  الطتزئ 
طظ ظظعا بأظعا صادرة سطى إتضام جغطرتعا الضاططئ 
المسطمغظ  طظ  اقجاسقم  واظاجاع  المظطصئ  سطى 
شغعا، شغ ظض سمالئ وخدعع صسط طظ تضاطعط لعا 

وخدعع الصسط اآلخر بالارعغإ والاعثغث.
ربما تزظ أطرغضا أن طتمث بظ جطمان وأباه وغغرعما 
ضما  ذلك،  طظ  جغمضظعظعا  وسئغثعا  خثاطعا  طظ 
طضظععا طظ صص طثطإ طظ طثالإ اإلظةطغج (الظزام 
الصطري) أو ضما طضظععا طظ حض ترضئ وتفضغر ططئت 
الاحعغح اإلظةطغجي (الظزام افردظغ) بعصش طساسثته 
طالغا وباثثغره بمحارغع اجابمارغئ وتظمعغئ ضاذبئ 
طظطصئ  طظ  السسعدغئ  تثود  ترس  صعات  وبستإ 
خطرة سطى تثودعا طع افردن، أو ضما طضظععا طظ 
بقد  شغ  اإلظةطغج  سمقء  بسخ  تأبغر  طظ  الاثطص 

الترطغظ طظ أطراء آل جسعد وغغرعط.
أو ربما تزظ أطرغضا أن افطئ اإلجقطغئ جاضعن لصمئ 
جائشئ جعطئ ضسمقء اإلظةطغج شغ المظطصئ أو أظعا صاب 
صعجغظ أو أدظى طظ العجغمئ واقجاسقم، شما ق تثرضه 
أطرغضا عع أن افطئ اإلجقطغئ، أطئ لط تعجم وتساسطط 
بعخفعا أطئ وق طرة واتثة، ولظ تعجم بعخفعا أطئ، 
سطى  بصادرة  بطشئ  طعما  افرض  شغ  صعة  تعجث  وق 
عجغماعا وإجئارعا سطى الثدعع أو اقجاسقم، شطصث طر 
سطى افطئ اإلجقطغئ طظ صعى الحر والطشغان طظ غمابض 
أو غفعق أطرغضا بإجراطعا وتصثعا وسثائعا ولط تساسطط 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طمثوح صطغحات*ـ 
"صاظعن الصداء سطى السظش ضث املرأة"

حسارات براصئ وغاغات خئغبئ

إن صاظعن الصداء سطى السظش ضث المرأة الثي خادق 
تمعز/ طظ   ٢٦ غعم  الاعظسغ  الظعاب  طةطج  سطغه 
غعلغع الماضغ جاء بعثف ضرب ضض طا طظ حأظه أن 
غمئ بخطئ لقجقم، وضرب افجرة الاغ تسائر الطئظئ 
افولى لئظاء طةامع جطغط وظاعخ. وصث تمئ إباتئ 
زواج المسطمئ بالضاشر (افجظئغ) بسث إسقن السئسغ 
المرأة  بسغث  اقتافال  بمظاجئئ  آب/أغسطج   ١٣ شغ 
سظ إلشاء المظحعر سثد ٧٣ وإسادة الظزر شغ طسألئ 

اإلرث وتتصغص المساواة الااطئ بغظ الرجض والمرأة.
السظش  سطى  بالصداء  الماسطص  الصاظعن  عثا  ذرح  لصث 
ضث المرأة طظث جظئ ٢٠١٤ والثي غسائر طظ وتغ ططجطئ 
افطط الماتثة لعضع اتفاصغئ جغثاو طعضع الاطئغص. 
وصث ضان السئسغ أول طظ رشع الاتفزات سظ اقتفاصغئ 
جظئ ٢٠١١ بط أتط طعثي جمسئ شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٤ 

اقلاجام الضاطض بعا أطام افطط الماتثة.
لصث ظةح المساسمر شغ اتاعاء عثه البعرة ورضعب 
طعجاعا والاتضط شغ طصالغث التضط اباثاء طظ دجاعر 
ظعح شغطثطان، ظعإ البروات واقصاخاد الثي جسطعه 
شغ تئسغئ سطى المثى الطعغض بالمثغعظغئ السالمغئ 
تتئ إحراف خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ. ظفج 
طاخثرة  الحسإ  عثا  تص  شغ  أجرطئ  الاغ  العجعه 

المحعث السغاجغ شغ تعظج.
شالثولئ الاعظسغئ طظاعةئ جغاجئ اقصاراض باسائاره 
التض الستري والعتغث، دولئ تصارض لاسثد صروضًا 
وتضعطات  سطغعا!!!  المارتإ  والربا  بض  صثغمئ 
طاساصئئ سصغمئ ق تمطك بثائض، شالثولئ ططجطئ جظئ 
٢٠١٨ بسثاد طا صغماه ٤٣٠٠ ططغار دغظار بسظعان دغعن 
خارجغئ طساعجئئ الثشع بسئإ تطعل أجض الثقص، 
خارجغئ  تمعغقت  سظ  شارة  طظث  تعظج  بتبئ  وصث 
حضض  شغ  دغظار  ططغار   ١٢٠٠٠ بتعالغ  تصثر  جثغثة 

صروض لسث تاجغات طغجاظغئ الثولئ لسظئ ٢٠١٨.
صروض تصثم طصابض حروط وضشعذات، شالمساواة 
بغظ الرجض والمرأة عغ أتث الحروط الاغ ظص سطغعا 
لقجابمار   ٢٠١٦ أغطعل/جئامئر  طظث  افوروبغ  اقتتاد 
 ٢٠٢٠ تعظج  اقجابمار  طآتمر  سصث  سصإ  تعظج  شغ 
شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦. ضثلك احارط اقتتاد 
افوروبغ سثم تةرغط الحثوذ الةظسغ وإلشاء سصعبئ 
اإلسثام والاساعض طع طساعطضغ المعاد المثثرة. وصث 
دسا الئظك الثولغ شغ الفارة افخغرة التضعطئ الاعظسغئ 
اإلخقتات  طظ  تئصى  طا  تظفغث  شغ  الاسرغع  إلى 
سظ  سئارة  اإلخقتات  عثه  التصغصئ  وشغ  المططعبئ، 
سطى  غسمض  الثي  البصاشغ  بالاشغغر  ططالئئ  إطقءات 
ذمج طسالط الثغظ اإلجقطغ؛ شصث خرتئ جسغثة 
إتثى  شغ  التضعطئ  رئغج  باجط  الظاذصئ  صراش 
الصظعات الاطفجغعظغئ أن "طئادرة السئسغ تسائر خطعة 
رغادغئ لاعظج والسئسغ صام ببعرة وترك بخمئ شغ 

السالط اإلجقطغ بض وسطى طساعى السالط ضضض، بعرة 
الاشغغر  عثا  لطثغظ".  الثضعرغئ  والظزرة  الاثطش  سطى 
الثي ترغثه الثول الشربغئ!!! عثا تال دولئ بق جغادة 
اقجاسمارغئ  الثول  سطغعا  تفرض  عضثا  إرادة  وق 

إطقءاتعا وطا سطى تضاطظا إق السمع والطاسئ.
طظ  عغ  المرأة  ضث  السظش  ظاعرة  تفاصط  إن 
سطغظا  جّرته  طا  عثا  الرأجمالغ،  الظزام  طضاسئات 

الصعاظغظ العضسغئ، عثه عغ الرغادة!!!
ظسئئ  شغ  سالمغا  والرابسئ  سربغا  افولى  تعظج 
جظئ  جاسات   ٣ ضض  ذقق  تاقت   ٤ عظاك  الطقق، 
افطغئ  ظسئئ   ،٪٦٢ تةاوزت  السظعجئ  ظسئئ   .٢٠١٦
٢٥٪، ظسئئ السظش ضث المرأة  لثى اإلظاث صث بطشئ 
جظعغا  لطصاض  تاسرض  اطرأة   ٥٠ شظةث   ،٪٤٥ تصارب 
شغ تعظج ظاغةئ السظش الحثغث. عظاك ١٤٠٠٠ تالئ 
إجعاض جظعغا، أي أن عظاك ١٤ ألش ذفض غصاض شغ 
تضظ  لط  إن  وأتضاطه  اإلجقم  دخض  شما  سام.  ضض 
طآاطرة خئغبئ تثبر وصاظعن غراد طظه ضرب الظزام 

اقجاماسغ شغ اإلجقم أو بافترى طا تئصى طظه؟!
ظجغعئ  والطفعلئ  وافجرة  المرأة  وزغرة  أضثت  لصث 
الظفاذ  تغج  جغثخض  افجاجغ  الصاظعن  أن  السئغثي 
بثاغئ طظ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨. وبمصادى 
عثا الصاظعن جغاط إلشاء المعر الثي غسائر حرذا طظ 
حروط ختئ سصث الجواج سظث المثعإ المالضغ، وإلشاء 
ظفصئ الجوج سطى زوجاه، وإلشاء وجعب ظفصئ اقبظئ بسث 
١٨ جظئ شطعا ضاطض الترغئ شغ أن تظفص سطى ظفسعا 
غمظسعا،  أن  فتث  غتص  وق  والعجائض  الطرق  بضاشئ 
شرشخ افب خروج ابظاه غسائر سظفا وبمعجئه لعا التص 
شغ طصاضاة والثعا، ضثلك جغاط إلشاء تضط العقغئ 
وتتةغر الخطح اآللغ بغظ الجوجغظ. عضثا تعثم افجرة، 
لُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن  لُُّكْم َراٍع َوُ أجرة بق صائث وبق راع «ُ

َرِعيَِّتِه»، وتظاحر الرذغطئ والفساد والجظا.
إن اإلجقم صث ضرم المرأة شعغ أم وربئ بغئ وسرض 
غةإ أن غخان، شطعا التص شغ طجاولئ الاةارة والجراسئ 
والخظاسئ وجسض التغاة الجوجغئ تغاة رتمئ واذمؤظان.

 َ وا ابَّ ِيَن آَمُنوا إِن تَنرُصُ َّ فَُّها ا
َ
غصعل سج وجض: ﴿يَا ك

ِيَن َكَفُروا َفَتْعًسا  َّ ْقَداَمُكْم  َوا
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ يَنرُصْ

 ُ نَزَل ابَّ
َ
غَُّهْم َكرُِهوا َما أ

َ
ْقَمالَُهْم  َذلَِك بِك

َ
َضلَّ أ

َ
َُّهْم َوأ ل

ْقَمالَُهْم﴾.
َ
أ ْحَبَط 

َ
َفأ

إن جئغض الثقص واتث ق غاسثد شق بث طظ الاثطص 
طظ الظزام الرأجمالغ اقجاسماري.

المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  تعظج  فعض  التض  إن 
عع الاثطص طظ الصغعد الاغ ضئطاعا بعا دول الشرب 
المساسمر والسمض سطى إصاطئ دولاعط، دولئ الثقشئ 
وتثود  تتمغعط  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
سظعط وتظاخر لعط وتصغط شغعط أتضام الثغظ ﴿َولَن 

 ﴾ًجَيَْعَل ابُّ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيال

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: زغظإ بظ رتعطئ – تعظجـ 

حزب التحرير / والية سوريا
فعاليات واسعة نصرة للقدس والمسجد األقصى

ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا سصإ خقة غعم الةمسئ، ٢٠ ربغع افول ١٤٣٩عـ المعاشص ٠٨ ضاظعن 
افول/دغسمئر ٢٠١٧م، شغ ١٦ طثغظئ رئغسغئ شغ ضاشئ أرجاء ترضغا اساخاطات تثططعا صراءة بغان ختفغ 

بسظعان "اتتثوا طظ أجض الصثس - الصثس لغسئ ساخمئ (إجرائغض) بض طصئرتعا!"

حزب التحرير / والية تركيا
فعاليات قراءة بيان صحفي نصرة للقدس

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، الثمغج، ١٩ ربغع افول ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٧م) الثئر الاالغ: "اسائر افطغظ 
السام لتجب اهللا، تسظ ظخر اهللا، أن الثطر التصغصغ اآلن غاعثد المسةث افصخى ضعن السغطرة سطغه أخئتئ 

(إجرائغطغئ) اآلن. وصال إن تراطإ أذطص الرخاخئ افخغرة شغ سمطغئ السقم".
: دأب تضام المسطمغظ سطى طثار سصعد خطئ سطى إذقق الئالعظات اإلسقطغئ الفارغئ تمستا بالصثس 
والمسةث افصخى وتمطصا لطمسطمغظ دون أن غترضعا جغعحعط لظخرة الصثس وشطسطغظ، رغط أن أعض شطسطغظ 
اجاظخروعط واجاظةثوا بعط لغترروا شطسطغظ وغطعروا أصخاعا افجغر طظ تثظغج غععد واظاعاضاتعط له 
الاغ لط تاعصش ذعال تطك السصعد، وعا عط الغعم لما شدتعط تراطإ وأجصط آخر ورصئ تعت سظ جعءاتعط 
دون أن غسئأ بعط أو غتفر لعط بسخ طاء وجعععط الضالتئ أطام حسعبعط؛ لط غفسطعا حغؤا جعى تردغث 
تطك اقجطعاظئ المحروخئ، لغحعثوا سطى أظفسعط أظعط أطعات افتغاء. بط عا عع أتث زسماء (المماظسئ) وصادة 
(المصاوطئ) أطغظ سام تجب إغران شغ لئظان؛ غثرج سطغظا بسث أن ترف بعخطئ ططغحغاته خعب جعرغا لمساسثة 
ذاغغاعا شغ صاض أعطعا والصداء سطى بعرتعط، لغتثو تثو تضام المسطمغظ شغ الئضاء سطى سمطغئ السقم، 
وسطى الثطر التصغصغ الثي بات غاعثد المسةث افصخى ضعن السغطرة سطغه أخئتئ لضغان غععد اآلن، وضأن 
السغطرة سطى المسةث افصخى لط تضظ لضغان غععد طظث ٧٠ جظئ! بض إن افصخى عع تتئ اقتاقل وشغ خطر 

طظث ١٠٠ سام، وعع ق غظازر تضام المسطمغظ، وق إغران وبعصعا شغ لئظان، بض غظازر الفاتتغظ افبطال.

حزب إيران في لبنان يتبع َسَنَن حكام المسلمين

خئاح،  "دخض  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١٢/٩م)  ١٤٣٩عـ،  افول  ربغع   ٢١ السئئ،  الحاطغئ،  (الثرر  طعصع  ظحر 
الغعم السئئ، رتض سسضرّي لطصعات الارضغئ، طآلش طظ سظاخر وآلغات وسربات سسضرغئ افراضغ السعرغئ، سئر 
طظطصئ ضفر لعجغظ برغش إدلإ، وتعجه ظتع رغش تطإ الشربغ، وصالئ طخادر طتطغئ إن الصاشطئ السسضرغئ 
الارضغئ تاألش طظ ٢٠ آلغئ سسضرغئ، تادمظ حاتظات وسربات طظ ذراز "بردي ام" وسربات طخفتئ، وسثد 

طظ الةظعد، طدغفًئ أن الرتض السسضري ذعإ باتةاه طثغظئ "دارة سجة" غرب تطإ".
افطئ  غطغان  طع  تجاطًظا  أعطعا  سطى  وتشعله  جعرغا،  شغ  عثا  أردوغان  ترضغا  جغح  تعغض  غأتغ   :
طظ  جفارتعا  ظصض  أطرغضا  إسقن  إبر  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  لاترغر  الةغعش  باترغك  وططالئاعا 
سظ  أجماسعط  غخمعن  المسطمغظ،  تضام  جمغع  ضتال  أردوغان  أن  غسظغ  طا  الصثس،  إلى  الربغع  تض 
اجاتغاء،  سطى  واقجاظضار  بالحةإ  وغضافعن  غععد  طظ  لاترغره  افجغر  افصخى  المسةث  اجاشابات 
طخالح  لاتصغص  جغعحعط  غساظفرون  شإظعط  الشربغئ  والثول  أطرغضا  بمخالح  افطر  غاسطص  سظثطا  أطا 

أجغادعط، وضرب المسطمغظ المطالئغظ باتضغط حرع اهللا، واقظسااق طظ ربصئ الشرب الضاشر.

أردوغان يرسل جيشه إلى سوريا ليجهض ثورتها
بدل أن يرسله إلى القدس ليحررها!!

أصرت طتضمئ صازان السسضرغئ شغ ٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ 
إداظئ ٨ طسطمغظ باعمئ تظزغط ظحاذات لتجب الاترغر اإلجقطغ 

السغاجغ المتزعر شغ روجغا، تغث تضمئ سطى:
تفغزعف أجشات تسظعشغاح طعالغث ١٩٨٥م بالسةظ لمثة ١٩ 

جظئ وحعرغظ.
أدغغش لغظار أزاتعشغاح طعالغث ١٩٨٧م بالسةظ لمثة ١٩ جظئ.

دولاحغظ روزغض رغمعشغاح طعالغث ١٩٨٨م بالسةظ ١٨ جظئ 
و٦ أحعر.

شالغطعلغظ ألئغرت رشغصعشغاح طعالغث ١٩٧٤م بالسةظ ١٨ جظئ.
خفروظغظ باشض شقدغمغروشاح طعالغث ١٩٨٦م بالسةظ ١٨ جظئ.
أوزبغضعف تغمعر ظارغماظعشغح طعالغث ١٩٩٠م بالسةظ ١٨ جظئ.

زارغئعف رادغك راطغطعشغاح طعالغث ١٩٨٥م بالسةظ ١٦ جظئ، وضطعط شغ جةعن طحثدة.
ضما وألجطاعط المتضمئ بثشع غراطئ طالغئ ١٠٠ – ١٥٠ ألش روبض.

تتارستان تصدر أحكاًما عالية بالسجن على أعضاء حزب التحرير!


