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بصطط: المعظثس باعر خالح *

تتئ السظعان أسقه ظحر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ تسطغصا ختفغا جاء شغه: 
"ظحر طعصع "aki press" باارغت ٢٠١٧/١٢/١٢، خئرْغظ 
طظفخطغظ أتثعما اساصال السططات الصرغغجغئ لسئسئ 
خقل  أباد،  جقل  طظطصئ  شغ  الاترغر  تجب  طظ  أسداء 
السططات  اساصال  والباظغ  (الاطرف).  لمظاعدئ  سمطغئ 
افوزبغضغئ شغ ذحصظث أربسئ أسداء طظ تجب الاترغر 
طظ بغظعط اطرأتان، خقل سمطغئ لمظاعدئ (اإلرعاب). 
ضما ظحر طعصع الخغظ الةثغث باارغت ٢٠١٧/١٢/١٩، 
خئرا تعل اساصال أتث سحر حابا طظ حئاب تجب الاترغر 
شغ صرغغججاان، خقل سمطغئ طحارضئ بغظ لةظئ الثولئ 
لفطظ الصعطغ ووزارة الثاخطغئ. وباارغت ٢٠١٧/١٢/١٤، 
أخثر تجب الاترغر شغ تظجاظغا بغاظا ختفغا غساظضر شغه 
اساصال بقبئ أسداء طظ حئابه ظطما وسثواظا. وباارغت 
تعظج  شغ  افطظغئ  افجعجة  داعمئ   ،٢٠١٧/١٢/١٧
التجب  حئاب  طظ   ٣٥ واساصطئ  الاترغر  تجب  طصّر 
الثغظ ضاظعا ُغسّثون لمسغرة بمظاجئئ الثضرى السابسئ 
قظطقق حرارة البعرة. وباارغت ٢٠١٧/١٢/١٧، أبئائ 
طتضمئ الامغغج شغ افردن التضط الخادر سظ طتضمئ 
أطظ الثولئ "بقث جظعات جةظ"، سطى الثضاعر جالط 
الةرادات باعمئ الاترغخ سطى تصعغخ ظزام التضط 
وُتعمئ إذالئ الطسان وتعمئ اقظاساب لتجب الاترغر. 
وباارغت ٢٠١٧/١٢/٨، تضمئ طتضمئ صازان السسضرغئ 
لتجب  ظحاذات  تظزغط  باعمئ  أحثاص  بماظغئ  سطى 
الاترغر، بالسةظ لفارات تاراوح بغظ ١٦-١٩ جظئ شغ 
تحغر  طالغئ.  غراطات  إلى  باإلضاشئ  طحّثدة،  جةعن 
عثه اقساصاقت لحئاب تجب الاترغر خقل افغام الصطغطئ 
الماضغئ شغ الئقد المثاطفئ، طظ آجغا وإشرغصغا وروجغا 
وطظ الحرق افوجط، إلى العةمئ المسسعرة ضّث تجب 
الاترغر وحئابه، الاغ لط تاعصش غعطا بض تجداد المقتصات 
الةائرة  الاسسفغئ  وافتضام  واقساصاقت  والمداغصات 
غعطا بسث غعم والاغ تخض شغ آجغا العجطى وروجغا إلى 
طا غصارب السحرغظ جظئ. إن عثه افسمال العتحغئ الاغ 
ُترتضإ بتص حئاب تجب الاترغر، عغ بسئإ المحروع 
العاصع،  أرض  شغ  إلغةاده  وغسمطعن  غتمطعظه  الثي 
بطرغصئ تدارغئ راصغئ طساظئطئ طظ اإلجقم السزغط. 
المساسمر  الشرب  ورائعط  وطظ  المسطمغظ  تضام  إّن 
غثرضعن صعة الفضرة والمحروع الثي غتمطه تجب الاترغر 
وغصعم سطغه، وصثرته سطى إصظاع الظاس والاأبغر شغعط 
شضرغا وجغاجغا، ضما أظعط غثرضعن سثم اجاثثام التجب 
وحئابه لفسمال المادغئ والسسضرغئ. وشغ عثا السغاق 
غأتغ طعضعع المقتصئ واقساصال وافتضام الصاجغئ طظ 
صئض افظزمئ، وطتاولئ تظفغر الظاس طظ التجب سظ ذرغص 
تثعغفعط. شُعط غسرشعن أّظه لع ُخطِّغ بْغظ التجب وبْغظ 
افطئ قجاطاع التجب إصاطئ الثقشئ الراحثة وتطئغص 
اإلجقم خقل شارة زطظغئ وجغجة، لضظ إدراضعط لتصغصئ 
وذئغسئ سمض التجب، الاغ طظ حأظعا أن تظعغ تضمعط 
وظفعذعط الةئري، تةسطعط غاخّرشعن بطرغصئ السخابات 
والماشغات "الثغمصراذغئ" دون اقلافات إلى أي رادع أو 
أي صاظعن. لضظ اهللا جئتاظه وتسالى الثي ظخر أظئغاءه 
سطغعط الخقة والسقم، بسغرعط سطى طظعةه الصعغط، 
رغط إطضاظغاتعط الماعاضسئ بالظسئئ إلطضاظغات الطشاة 
والمساضئرغظ طظ أصعاطعط، جغظخر سئاده المآطظغظ 
ذالمعا  تغظ،  بسث  ولع  والمظاشصغظ  الضفرة  وجغثثل 
جاروا عط أغدا سطى طظعب اهللا وبئاعا. ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا 
ْشَهاُد يَوَْم َال يَنَفُع 
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وصادة  تضام  طظ  ترجى  شائثة  ق  إظه  المسطمعن:  أغعا 
جعى  لغسعا  جمغسا  شعط  والاظثغث.  والحةإ  اقجاظضار 
المساسمر،  الضاشر  الشرب  شغ  أجغادعط  لمخالح  تماة 
ظاعغك سظ أن غصعطعا باترغر شطسطغظ طظ أغثي غععد 
المتاطغظ؛ شإظعط صاطعا باسطغط غربغ الصثس إلغعط بق 
ق غساوون حثًخا واتًثا طظ أطبال  تغاء. وعآقء جمغساً 
افلش  بسث  أخرى  وطرة  اهللا.  رتمه  التمغث  سئث  السططان 
بض بسث المطغعن شصث أخئح طظ العاضح أن تترغر افصخى 
الثقشئ  ظض  شغ  إق  طمضًظا  لغج  وشطسطغظ  والصثس 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وإذا ضان افطر ضثلك، شعغا 

بادروا وجارسعا لطسمض الةاد والمثطص إلصاطاعا.
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الثمغج  الماتثة  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  خعتئ 
٢٠١٧/١٢/٢١م بأغطئغئ ١٢٨ خعتا لخالح طحروع صرار 
صثطاه ترضغا والغمظ غآضث اسائار طسألئ الصثس طظ 
صداغا العضع الظعائغ، الاغ غاسغظ تطعا سظ ذرغص 
وضغان  الفطسطغظغغظ  بغظ  المئاحرة  المفاوضات 
غععد، وشًصا لصرارات طةطج افطظ ذات الخطئ، وعع 
طا جارع التضام والسططئ الفطسطغظغئ إلى الارتغإ 
به، بض ذاروا شرتا به وسّثوه ظخرا طآزرا، تاى وخض 
افطر بالسططئ الفطسطغظغئ أن تخش الصرار بـ"التثث 
"الاخعغئ  ظخه  طا  بغاظعا  شغ  وجاء  الاارغثغ"! 
رشسئ  شغه  تةطئ  تارغثغ،  تثث  الصثس  صرار  لخالح 
اإلظساظغئ  الروح  وتسالئ  الفطسطغظغئ،  الثبطعطاجغئ 
رئغج  وصال  التص".  إلى  اظتازت  الاغ  لطثول  الترة 
العزراء الارضغ غطثرغط إن السالط "أحعر الضرت افتمر 

شغ وجه الصرار افطرغضغ الةائر وغغر المظخش".
السالط،  تعل  وحثخغات  وطظزمات  دول  وأحادت 
طحروسًا  الماتثة،  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  بإصرار 
واسائروه  لطصثس،  الصاظعظغ  العضع  تشغغر  غرشخ 
دوظالث  افطرغضغ  لطرئغج  دولغئ  "خفسئ"  بمبابئ 

تراطإ، الثي اسائر الصثس ساخمئ لضغان غععد.
والظاظر شغما غةري وطا تئع طسألئ اقساراف افطرغضغ 
بالصثس ساخمئ لثولئ غععد، بثءًا بمصررات اقجاماع 
وطرورا  الصاعرة،  شغ  السرب  الثارجغئ  لعزراء  الطارئ 
وخعق  إجطظئعل،  شغ  (اإلجقطغئ)  الصمئ  بمصررات 
إلى تخعغئ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، غطمج 
وأعطعا،  شطسطغظ  صدغئ  ضث  ُتتاك  خئغبئ  طآاطرة 
طةرطعن  طثادسعن  أبطالعا  عجلغئ  وطسرتغات 
شغ  الصثس  سطى  وترخا  بفطسطغظ  وخًق  غّثسعن 

تغظ إظعط غمضرون بعا وغسغظعن أسثاءعا سطغعا!!
اتفاصغات  ضطعا  تترضاتعط  بآرة  التضام  جسض  شصث 
اآلبمئ  الماتثة  افطط  وصرارات  الثغاظغئ  السقم 
٢٠٠٢م،  سام  الاطئغسغئ  السربغئ  السقم  وطئادرة 
السقم  غسمعظه  لما  العخعل  جسطعا  إّظعط  بتغث 
بتض  غاسطص  شغما  أطاظغعط  أجمى  والسادل  الحاطض 
السربغئ  السقم  بمئادرة  وتعجطعا  شطسطغظ،  صدغئ 
الاغ تشرز ضغان غععد الظةج شغ جسث افطئ الطاعر، 
وتحئبعا بصرارات افطط الماتثة الاغ حرسظئ وجعد 
غععد شغ شطسطغظ وجسطئ طظعط دولئ ذات تصعق 

وطضاسئات شغ افرض المئارضئ شطسطغظ.
تطك  دسعاتعط  أن  الغصغظ  سطط  غسطمعن  والتضام 
ضغان  سطى  لطحرسغئ  إضفاء  إق  تسظغ  ق  وطئادراتعط 
طسألئ  شطسطغظ  شغ  (تّصه!)  وتةسض  المتاض،  غععد 
إلى  التضام  اظاصض  شصث  ظصاش،  أو  ظجاع  طتض  لغسئ 
ضغان  ساخمئ  عغ  طا  طسألئ  شغ  والئتث  الظصاش 
غععد، أعغ (الصثس الشربغئ) أم الصثس الضئرى؟ ولط 
غسث الئتث سظثعط عض ضغان غععد ضغان حرسغ شغ 
شطسطغظ أم ق. وأخئح التضام غروجعن لطصرارات الاغ 
تآضث سطى أّن (الصثس الشربغئ) عغ شصط الاغ جاخئح 
ساخمئ لضغان غععد بسث الفراغ طظ طفاوضات السقم، 

غروجعن لثلك سطى أظه تثث تارغثغ وظخر سزغط!
ضغان  طع  السقم  طظ  غةسطعا  أن  غرغثون  شالتضام 
طثالفاه  غظئشغ  ق  وحسئغا  دولغا  وسرشا  أخق  غععد 
وغشغئعن  غسائسثون  بثلك  وعط  سظه،  السثول  أو 
تشغغئا  طظعا  غععد  وذرد  شطسطغظ  تترغر  أذروتئ 
تاطا، وغةسطعن طظ تترك الةغعش والتض السسضري 

أطرا غغر طصئعل أو طططعب!
عغ  التضام  اتثثعا  الاغ  واإلجراءات  الصرارات  شضض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

باارغت  افطرغضغئ)  اإلخئارغئ  (بطعطئغرج  وضالئ  ذضرت 
الصرن  "خفصئ  سظعان:  تتئ  إخئارغا  تصرغرا   ٢٠١٧/١٢/٤
افطرغضغئ؟"  الثارجغئ  ططش  غثغر  طظ  السفارة..  وظصض 
الرئغج  إدارة  داخض  خقف  سظ  الاصرغر  عثا  تتثث 
افطرغضغ دوظالث تراطإ؛ والسئإ إسثاد جارغث ضعحظر 
جقم  خطئ  طساحارغه  وضئغر  تراطإ  الرئغج  خعر 
طع  باقتفاق  تاطئ)  (بسرغئ  غععد؛  وضغان  السرب  بغظ 
سظ  بسغثا  جطمان؛  بظ  طتمث  السسعدي  السعث  ولغ 
الثارجغئ  وزغر  وأبثى  الثارجغئ...  وزارة  اجاحارة 
سطط  لثغه  غضظ  لط  الثي  تغطرجعن  رغضج  افطرغضغ 
شغ  ضعحظر  تثخض  طظ  اطاساضه  الثطئ  باطك  طسئص 
سمطه، وسثم اجاحارته شغ ططش الحرق افوجط، الثي 
غسث طظ طسآولغات وزارة الثارجغئ طظث جائ سصعد.. 
وتادمظ "خطئ ضعحظر" طا غساصث أظعا تظازقت ضئرى 
طظ أذراف سربغئ سطى رأجعا السسعدغئ واإلطارات سظ 

السثغث طظ البعابئ الاصطغثغئ لطصدغئ الفطسطغظغئ...
وأورد طعصع (تطفجغعن السالط اإلخئاري) تصرغرا إخئارغا 
باارغت ٢٠١٧/١٢/٦ شغ ظفج السغاق؛ تعل ظصض السفارة 
تئثأ  الصرن؛  "خفصئ  سظعان:  تتئ  لطصثس  افطرغضغئ 
الصثس ساخمئ (إجرائغض)"؛ جاء شغ عثا الاصرغر: "...

عاتفه  جماسئ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  رشع 
أطج، سطى اقتةاعغظ: (طّاخًق وطاطّصغًا)، بسثطا بادر 
الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  طظ  ضّض  طعاتفئ  إلى 
طتمعد سئاس، والمطك افردظغ سئث اهللا الباظغ، وأغدًا 
الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ، إلبقغعط ظّغاه 
الصثس  إلى  أبغإ  تض  طظ  افطرغضغئ؛  السفارة  ظصض 

المتاطئ، وشص بغاظات الرئاجئ الفطسطغظغئ والمخرغئ 
والثغعان المطضغ افردظغ... عثه الئغاظات صالئ: إن 
البقبئ تثروا طظ تثاسغات وخطعرة طبض عثا الصرار 
المظطصئ  شغ  واقجاصرار  وافطظ  السقم  سمطغئ  سطى 
افطرغضغئ  اإلدارة  جععد  جغصّعض  أظه  ضما  والسالط، 
قجاؤظاف السمطغئ السطمغئ، وغآّجب طحاسر المسطمغظ 
والظخارى، طظ دون أن غعضتعا عض جغضعن الظصض 
الئغئ  صال  أخرى،  جعئ  وطظ  صطغًق...  غآّجض  أو  شعرًا 
العزراء  رئغج  طع  اتخاقً  أجرى  تراطإ  إن  افبغخ: 
(اإلجرائغطغ) بظغاطغظ ظاظغاعع، شغ الحأن ظفسه، طظ 

دون المجغث طظ الافاخغض...".
إن التثغث سظ خفصئ الصرن شغ وجائض اإلسقم عثه 
غحارذعما  طعمغظ؛  بأطرغظ  طرتئطا  أخئح  افغام 
ضغان غععد صئض أي خطعة شغ عثا المحروع؛ افول: 
ضغان  طتغط  شغ  افظزمئ  ضاشئ  طع  الضاطض  الاطئغع 
غععد شغ السالط السربغ، وافطر الباظغ: عع اقساراف 
الصثس  طثغظئ  سطى  الضاططئ  غععد  ضغان  بسغادة 
السغادة  تتئ  السئادة  تصعق  ضمان  طع  المعتثة، 

الغععدغئ، ولغج تتئ أي جغادة أخرى...
وصئض أن ظاتثث سظ طآاطرة خفصئ الصرن، وسقصاعا 
بخفصئ الصثس، وطا غةري طظ طآاطرة وتفرغط؛ شغ 
أي  عظاك  غسث  لط  بأظه  ظصعل:  والمصثجات؛  الصثس 
بعابئ، وق ضعابط سظث تضام المسطمغظ أطام أواطر 
وطحروسعا  افوجط  الحرق  شغ  وجغاجاعا  أطرغضا 
بغضع  جاغضج  أو  الةثغث،  افوجط  الحرق  المسمى 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اعتقاالت وأحكام قاسية في 
صفوف حزب التحرير في مناطق 
مختلفة من العالم خالل أيام

ظخرة  سثة  وصفات  ٢٠١٧/١٢/٢٢م،  الماضغئ  الةمسئ  خقة  بسث  افردن،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
الحرسغ  بعاجئعا  لطصغام  المسطمغظ  جغعش  لعمط  واجاظعاضا  شطسطغظ،  وضض  والصثس  افصخى  لطمسةث 
تةاه ضض شطسطغظ، أطام تثاذل وتعاذآ افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، والاآطر الثولغ سطى بقدظا 

وطصثجاتظا وأطام سظةعغئ أطرغضا سثوة اإلجقم والمسطمغظ. وصث تمئ العصفات أطام المساجث الاالغئ:
* طسةث خعرطا الحرضسغ شغ طظطصئ بغادر وادي 

السغر شغ الساخمئ سمان
* طسةث خئتغ التاج تسظ شغ طظطصئ ضاتغئ 

الغاجمغظ شغ الساخمئ سمان
* طسةث جظةصغئ شغ طظطصئ المتطئ شغ الساخمئ سمان

* طسةث الفغتاء شغ طثغظئ إربث
* طسةث زغظ السابثغظ شغ طثغظئ الجرصاء
* طسةث الخثغص غعجش شغ طظطصئ الرخغفئ

حزب التحرير في والية األردن
وقفات نصرة لألقصى والقدس وكل فلسطين

صفقة القرن؛ 
تبدأ بصفقة القدس!!
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اجاداشئ ترضغا غعم ٢٠١٧/١٢/١٤ "اجاماسا أطظغا" ضط 
رئغج أرضاظعا خطعخغ أضار، وظزغره السراصغ سبمان 
الشاظمغ، وصائث الصعات افطرغضغئ شغ أوروبا ضعتغج 
الةغح  شغ  المرضجغئ  الصغادة  وصائث  جضاباروتغ، 

افطرغضغ جعزغش شعتغض.
بأن  الارضغئ،  افرضان  رئاجئ  سظ  خادر  بغان  وأشاد 
اقجاماع اظسصث شغ طصر رئاجئ افرضان بأظصرة، وبتث 
جعرغا  رأجعا  وسطى  المظطصئ  شغ  افطظغئ  افوضاع 
القزطئ  الاثابغر  أغدا  اقجاماع  وتظاول  والسراق... 

لمضاشتئ "المظزمات اإلرعابغئ". 
وذضرت جرغثة "الترغات الارضغئ" أن آضار أضث "ضرورة 
وصثم  السراق،  طظ  الضردجااظغ  السمال  تجب  إخراج 
طسطعطات سظ العةمات الةعغئ سطى طعاصع التجب شغ 
طظطصئ أجعس سطى التثود السراصغئ اإلغراظغئ" وأسرب 
ووتثات  السراصغئ  التضعطئ  بغظ  لطاساون  "صطصه  سظ 
ولضظ  الثولئ"،  تظزغط  لطرد  الضردغئ  الحسإ  تماغئ 
"السراق ذرح طعضعع العجعد السسضري الارضغ سطى 
لمتاربئ  ذلك  "إظما  آضار  شصال  بسحغصئ"  شغ  أراضغه 
(اإلرعاب)، وق غثض بعتثة افراضغ السراصغئ" ططالئا 
صثطعا  الاغ  افجطتئ  بستإ  افطرغضغ  "الةاظإ 
لطتجب العذظغ الثغمصراذغ ووتثات تماغئ الحسإ 
طظطصئ  طظ  تخفغاعما  "ضرورة  وأضث  الضردغئ"، 
التثود  أطظ  تعثد  الاغ  السظاخر  ضض  وأن  سفرغظ، 
سظ  طسطعطات  وصثم  لصعاته،  عثشا  جاضعن  الارضغئ 

أظحطئ صعاته شغ طظطصئ خفخ الاخسغث بإدلإ".

ظثاف  وق  أطض  بثغئئ  ظحسر  ق  شإظظا  سظعا،  الاشاضغ 
ظض  شغ  بعرتظا  تصثم  بحأن  طافائطعن  ولضظظا  طظعا 
الصعطغ  افطظ  اجاراتغةغئ  وتتثر  الراعظ".  العضع 
ضعرغا  شغ  المارق  "الظزام  أن  طظ  تراطإ  لطرئغج 
اإللضاروظغئ  براطةه  جرغع  بحضض  غطعر  الحمالغئ 
واحظطظ  أن  إلى  وغحغر  والئالساغئ"،  والظعوغئ 
الطئصات  طاسثد  خاروخغ  دشاع  ظزام  بظحر  "تصعم 
غرضج سطى ضعرغا الحمالغئ وإغران لطثشاع سظ وذظظا 
خطر  شإن  ذلك،  وطع  الخاروخغئ".  العةمات  ضث 
السغاجئ  شغ  باجامرار  اجاثثم  صث  الحمالغئ  ضعرغا 

افطرغضغئ لاعثغث الخغظ والدشط سطغعا.
إن الاشغغر الرئغسغ المتثد سطى اقجاراتغةغئ السابصئ 
عع تسمغئ الخغظ وروجغا ضثول تسسى إلى "تحضغض 
سالط غاسارض طع الصغط والمخالح افطرغضغئ"، بتغث 
العظث  طظطصئ  طظ  أطرغضا  إبساد  إلى  الخغظ  "تسسى 
والمتغط العادئ، وتعجغع اطاثاد ظمعذجعا اقصاخادي 
الصائط سطى الثولئ، وإسادة ترتغإ المظطصئ لخالتعا"، 
بغظما "روجغا تسسى إلى اجاسادة وضع صعتعا السزمى 
وإظحاء طظاذص ظفعذ بالصرب طظ تثودعا". وتساعثف 
اقجاراتغةغئ الةثغثة الاعثغث الخغظغ بحضض خاص؛ 
طظصطع  ظطاق  سطى  الئغاظات  وتساشض  تةمع  "الخغظ 
الظزغر... إظعا تئظغ جغًحا غمعل تمعغًق جغًثا وافضبر 
الظعوغئ  ترجاظاعا  إن  طظطصاظا.  بسث  السالط  شغ  صثرة 
والاعجع  السسضري  الاطعر  وغرجع  وتاظعع.  تظمع 
اقصاخادي شغ الخغظ ججئًغا إلى صثرتعا سطى العخعل 
إلى اصاخاد اقباضار افطرغضغ، بما شغ ذلك الةاطسات 
افطرغضغئ ذات المساعى السالمغ". وشغ العصئ الثي 
إلدارة  افخغرة  الصعطغ  افطظ  اجاراتغةغئ  شغه  ذضرت 
افطظ  جغاق  شغ  واتثة،  طرة  الفضرغئ  المطضغئ  أوباطا 
بحضض  الةثغثة  تراطإ  إدارة  رضجت  شصث  السغئراظغ، 
ضئغر سطى التاجئ لطثشاع سظ المطضغئ الفضرغئ المااتئ 
تالًغا بحضض طفاعح "شغ طثاطش افسمال الاةارغئ وشغ 
شصثان  "إن  سسضرغئ:  ضدرورة  والضطغات"  الةاطسات 
اباضاراتظا وتصثطظا الاضظعلعجغ جغضعن له اظسضاجات 
جطئغئ بسغثة المثى سطى اقزدعار والصعة افطرغضغئ". 
إق أظه غئصى غاطًدا ضغش غمضظ أن تظةح أطرغضا شغ 
ذلك وصث ترك تراطإ جظعات طظ السغاجات افطرغضغئ 
السابصئ الاغ ضاظئ تعثف إلى اتاعاء الخغظ طظ خقل 
طظ  السثغث  وبثون  اإلصطغمغئ.  اقصاخادغئ  الاتالفات 
افخثصاء ضما ضان التال طظ صئض، شإن أطرغضا تسامث 
طظ  ظعوغئ  ترب  وخطر  خطغرة  اجافجازات  سطى  اآلن 
أجض إغةاد أزطئ تسعق الخغظ صئض أن تضعن طساسثة 

 لمعاجعئ أطرغضا بحضض طئاحر
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لصث تشغرت الرؤغئ افطرغضغئ لمضاظاعا شغ السالط طظث أن 
ظحرت إدارة أوباطا اجاراتغةغئ افطظ الصعطغ افطرغضغ 
السابصئ شغ سام ٢٠١٥. وغئثو أن أطرغضا ضاظئ وابصئ 
أصعى  أطرغضا  "إن  لطسالط:  صغادتعا  طظ  ساطغظ  صئض 
وأصثر سطى اغاظام الفرص لصرن ق غجال جثغًثا وتماغئ 
طخالتظا ضث طثاذر سالط غغر آطظ. وتعشر اجاراتغةغئ 
واجاراتغةغئ  رؤغئ  لطرئغج  الةثغثة  الصعطغ  افطظ 
والظزام  السالمغئ  والصغط  افطــئ  بمخالح  لطظععض 
أطرغضغئ  خقل صغادة  سطى الصعاسث طظ  الثولغ الصائط 
صعغئ وطساثاطئ". إن عثا الرأي لطصغادة افطرغضغئ صث 
سئر  الحراضئ  إلى  باإلضاشئ  عاطثة،  جبئ  اآلن  أخئح 

المتغط العادئ وصغادة أطرغضا لمضاشتئ تشغر المظاخ.
وصث ظحرت إدارة تراطإ اجاراتغةغاعا لفطظ الصعطغ 
تخعر  والاغ   ،٢٠١٧ افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٨ شغ 
أطرغضا ضثولئ تظعار وغةإ أن تاثث إجراءات جثرغئ 
سطى  لطعجغمئ  تاسرض  ق  تاى  أوًق"  "أطرغضا  لةسض 
الصعطغ  افطظ  قجاراتغةغئ  ووشًصا  طظاشسغعا.  غث 
افولى  اقجاراتغةغئ  "تساظث  الةثغثة،  افطرغضغئ 
افطرغضغئ،  المئادئ  إلى  افطرغضغ  الصعطغ  لفطظ 
سطى  والاخمغط  افطرغضغئ،  لطمخالح  واضح  وتصغغط 
اجاراتغةغئ  إظعا  ظعاجععا.  الاغ  لطاتثغات  الاخثي 
ولغج  بالظاائب  تسارحث  الاغ  المئثئغئ  العاصسغئ 
بافغثغعلعجغئ". وتتثر العبغصئ طظ "تآضض الخظاسئ 
الثي  افطر  الماضغغظ"،  السصثغظ  خقل  افطرغضغئ 
"غعثد باصعغخ صثرة الحرضات افطرغضغئ سطى تطئغئ 
طاططئات افطظ الصعطغ"، وتآضث سطى أظه "ق غعجث 
السغاجغ  الظزام  أن  غدمظ  تامغ"  تارغثغ  طسار 
تطصائًغا.  غظاخر  جعف  أطرغضا  شغ  التر  واقصاخادي 
شالظةاح أو الفحض غسامث سطى أسمالظا". وتثسع اإلدارة 
افطرغضغئ إلى وضع المخالح اقصاخادغئ افطرغضغئ 
شغ المصام افول، ضما شسطئ اإلدارات السابصئ، ولضظ 
اآلن عظاك ظصص شغ البصئ بأن الصغط وافغثغعلعجغئ 
الافعق  بأن  واقساصاد  تطصائًغا،  جاظاخر  افطرغضغئ 
السسضري العائض طططعب "لمظع ظةاح السثو وضمان 
أن أبظاء وبظات أطرغضا لظ غضعظعا شغ طسرضئ سادلئ". 
الافعق  إلى  جاسسى  سزغمئ  أطئ  أي  إن  لطشرابئ!  غا 
الاغ  عغ  وتثعا  المغائ  افطــئ  ولضظ  السسضري، 
عع  عثا  ولسض  سادلئ".  "طسرضئ  طظ  بالثعف  تسارف 
السئإ شغ رد وزارة الثارجغئ الضعرغئ الحمالغئ سطى 
أطرغضا  وخش  خقل  طظ  الصعطغ  افطظ  اجاراتغةغئ 

بأظعا "جبئ شغ ذرغصعا إلى الصئر".
الرغط  "سطى  ضغط:  الحمالغئ  ضعرغا  رئغج  صال  شصث 
غظئشغ  وق  تعاجعظا  الاغ  الثطغرة  الاتثغات  طظ 

شطك  شغ  ترضغا  تثور  ضغش  الماابع  غرى  عظا  طظ 
ططالئه  الارضغ  افرضان  رئغج  غصثم  تغث  أطرغضا، 
شغ  إدلإ  شغ  صعاته  أظحطئ  سظ  وتصرغره  لفطرغضان 
طسمى  تتئ  السعرغئ  البعرة  سطى  لطصداء  طتاولئ 
لارضغا  السماح  أطرغضا  طظ  وغططإ  الاخسغث.  خفخ 
السراق.  شغ  الضردجااظغ  التجب  طتاربئ  بمعاخطئ 
وعظاك طحضطئ بغظ ترضغا والسراق تبار وتثمث، وعغ 
العجعد السسضري الارضغ شغ السراق، وعع وجعد تط 
بمعاشصئ السراق، ولضظ افخغرة تبغره فعثاف جغاجغئ، 
وتسضئ سظه سظث التاجئ ضما تخض شغ المثة افخغرة 
تظزغط  ضث  تربعا  شغ  السراق  ترضغا  دسمئ  سظثطا 
الثولئ تتئ صغادة أطرغضغئ. وصث أوسجت أطرغضا لارضغا 
دخعل إدلإ ولط تسمح لعا بثخعل سفرغظ، شاطالإ 
افجطتئ  بستإ  تطالئعا  وضثلك  بثخعلعا،  ترضغا 
تدط  الاغ  الثغمصراذغئ  جعرغا  لصعات  صثطاعا  الاغ 
تغث  الثغمصراذغ  وتجبعا  الضردغئ  التماغئ  وتثات 
ارتئاذعما  بسئإ  فطظعا  تعثغثا  شغعما  ترضغا  ترى 
بتجب السمال الضردجااظغ. ولضظ أطرغضا ترشخ ذلك 
سطغعا  تسغطر  الاغ  المظاذص  شغ  وجعدعا  تسجز  تاى 
عثه العتثات، تغث ضحفئ ختغفئ واحظطظ بعجئ 
غعم ٢٠١٧/١١/٢٤ أن "أطرغضا ق تظعي جتإ صعاتعا طظ 
جعرغا تاى بسث الصداء سطى تظزغط الثولئ بالضاطض" 
طسآولغظ  سظ   ٢٠١٧/١١/٢٥ غعم  روغارز  وظصطئ 
أطرغضغغظ أن "الئظااغعن جغسطظ سظ وجعد أضبر طظ 
ألفغ جظثي أطرغضغ شغ جعرغا، وصث أسطظ سظ وجعد 
٥٢٦٢ جظثغاً أطرغضغاً شغ السراق". وضاظئ ترضغا صث دخطئ 
جعرغا بأواطر أطرغضغئ باجط سمطغئ درع الفرات غعم 
٢٠١٦/٨/٢٤ سظثطا ضان ظائإ الرئغج افطرغضغ السابص 
باغثن شغ أظصرة ولط تمج العتثات الضردغئ، وإظما 
لتساب  المظطصئ  تطك  شغ  البعرة  إخماد  سطى  سمطئ 

أطرغضا وتسجغج طعصش الظزام السعري اإلجراطغ.
وغأتغ اجاماع أظصرة بسث إسقن روجغا أظعا جاستإ 
صعاتعا طظ جعرغا، وضثلك بسث بثء أطرغضا باصطغص 
عظاك،  الطئظاظغ  وتجبعا  إلغران  أسطاه  الثي  الثور 
الاأبغر  له  ضان  الثي  الارضغ  الثور  سطى  لارضج  شاأتغ 
افضئر شغ خثاع البعار وإلتاق العجائط بعط وخاخئ 
أعمغئ  أطرغضا  شاعلغ  اإلجراطغ،  لطظزام  تطإ  تسطغط 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ  ـ 

أطرغضا  تظاصث  ترضغا  سةغإ؛  تظاصخ 
سسضرغا! طسعا  وتظسص 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أجسث طظخعرـ 

وجط تدعر قشئ سصث حئاب تجب الاترغر شغ المظطصئ 
ظثوة   ٢٠١٧/١٢/٢٣ السئئ  غجة  صطاع  طظ  العجطى 
دولئ  ساخمئ  "الصثس  سظعان  تتئ  جغاجغئ  شضرغئ 
شغ  سرغئان  أبع  ذارق  الحغت  اجاسرض  وصث  الثقشئ"، 
ضطماه صدغئ شطسطغظ وطا وخطئ إلغه، ورضج شغ تثغبه 
سطى طساةثات افتثاث شغ ظض الصرار افطرغضغ المةرم 
سظه  أسطظ  والثي  غععد،  لضغان  ساخمئ  الصثس  باسائار 
المعاصش  اجاسرض  ضما  أجئعسغظ.  صئض  تراطإ  الرئغج 

الئاعائ لتضام المسطمغظ سربا وسةما طظ ذلك الصرار، طاعماً إغاعط بالاصاسج والاآطر سطى شطسطغظ والصثس، 
وسثم اتثاذعط اإلجراءات القزطئ لطرد سطى الخطش افطرغضغ. وشغ طسرض تثغبه سظ التض لصدغئ شطسطغظ ذالإ 
الحغت أبع سرغئان افطئ اإلجقطغئ بدرورة الصغام بعاجإ الظخرة لفطسطغظ والصثس بعخفعا صدغئ إجقطغئ، 
وسثم الثظعع لتضاطعا بسث اظضحاف خغاظاعط وتآطرعط سطى الصدغئ، طسائرًا أن التض غامبض شغ تترغك الةغعش 
اإلجقطغئ، شعغ الصادرة سطى إظةاز الاترغر، وإظعاء وجعد ضغان غععد وتطعغر افرض المئارضئ شطسطغظ، أطا تحر 
الصدغئ شغ دعالغج السغاجئ واقتاضام إلى المآجسات الثولغئ وطظعا افطط الماتثة وصراراتعا شعع تدغغع لطصدغئ 
وعثر لططاصات. وصث أظعر جمععر التاضرغظ تفاسقً قشااً برز شغ تسطغصاتعط وأجؤطاعط، الاغ أضثوا طظ خقلعا 
تمسضعط بفطسطغظ ضاططئ غغر طظصعخئ، ورشدعط في تطعل طظ حأظعا تخفغئ الصدغئ تتئ أي طئرر أو ذرغسئ.

حزب التحرير:  نصرة للقدس ندوة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة 
"القدس عاصمة دولة الخالفة"

لثور ترضغا وخاخئ رئغسعا أردوغان الثي لثغه صثرة 
الثئغبئ،  بأجالغئه  الظاس  طظ  الئسطاء  خثاع  سطى 
تغث غبغر المحاسر وغاضطط ضقطا ضئغرا خادسا غظططغ 
خثع  شصث  أطرغضا،  ترغثه  طا  غظفث  وعع  السثج  سطى 
لط  ولضظه  باظغئ  بتماة  ظسمح  لظ  صائق  جعرغا  أعض 
غفسض حغؤا، بض ضشط سطى البعار لغساسطمعا لطثطط 
افطرغضغئ. واآلن غثادع أعض شطسطغظ صائق "الصثس 
خط أتمر"، وغظاصث أطرغضا قساراشعا بالصثس ساخمئ 
الصادة  غسادغش  الثي  العصئ  شغ  غععد،  لضغان 
افطرغضغغظ بأظصرة لغظفث أواطرعط شغ تربعط الصثرة 
الاغ غصعدوظعا شغ المظطصئ لغتعلعا دون تترر افطئ 
طآتمر  لسصث  بالثسعة  خثاسه  ورأغظا  اقجاسمار.  طظ 
طظزمئ الاساون اإلجقطغ (!) وخطابه أطاطعا وضأظه 
غخر  الثي  العصئ  شغ  أطرغضا  وضث  غععد  ضغان  ضث 
غصر  الثي  افطرغضغ  الثولاغظ"  "تض  تطئغص  سطى 
اغاخاب غععد لشربغ الصثس وأغطإ أرض شطسطغظ، 
طظ  افضئر  الصسط  باغاخابه  غععد  ضغان  شغحرسظ 
بالضغان  السطماظغ  ظزاطه  سقصئ  وغسجز  شطسطغظ، 
المشاخإ. شطع ضان خادصا لصطع ضض السقصات بضغان 
غععد وجتإ اقساراف الارضغ بعثا الضغان، ولرشخ 
تض الثولاغظ، وأسطظ أن التض عع الةعاد، وأسث السثة 
ضاذب،  ضاذب  ولضظه  السزغط،  الفرض  بعثا  لطصغام 
وخائظ خائظ ضشغره طظ تضام الئقد اإلجقطغئ الثغظ 
اغاخاب  غرضج  الثي  افطرغضغ  التض  باطئغص  غظادون 
غععد لشربغ الصثس وفغطإ شطسطغظ وغرضج العجعد 

افطرغضغ الداطظ لعثا الضغان.
الثور  تفسغض  ترغث  أطرغضا  أن  غزعر  آخر  جاظإ  وطظ 
شغ  دور  بطسإ  السراق  تضعطئ  ذالئئ  تغث  السراصغ، 
الظزام  لارضغج  الثولئ  تظزغط  طتاربئ  بثرغسئ  جعرغا 
ترضغا  أحارت  تغث  فطرغضا،  الاابع  السطماظغ  السعري 
إلى تساون السراق طع وتثات التماغئ الضردغئ، وق غاط 
ذلك إق بإغساز أطرغضغ تغث إن الظزام السراصغ طسغر 
طظ صئض أطرغضا وطربعط بمساعثات أطظغئ طسعا. جغما 

وأن طظ جغاجاعا سثم اقساماد سطى سمغض واتث.
وظصطئ "دوغاحه شغططغ" افلماظغئ سظ طخادر ترضغئ أن 
"آضار أبثى ردة شسض ترضغا سطى زغارة وشعد برغطاظغئ 
جعرغا  صعات  طع  واجاماسعا  لطمظطصئ  وشرظسغئ 
الضردغئ  السظاخر  سطغعا  تعغمظ  الاغ  الثغمصراذغئ 
الضردغئ".  التماغئ  ووتثات  العذظغ  لطتجب  الاابسئ 
وردة الفسض عثه سطى تترضات برغطاظغا وشرظسا إلغةاد 
شطك  شغ  تثور  ترضغا  فن  عظاك،  لعما  صثم  طعذأ 
وتثحى  الثولاغظ،  عاتغظ  شطك  شغ  تثور  وق  أطرغضا 
طظ دورعما الثي غآبر شغ داخض ترضغا بثسمعما تجب 
السمال الضردجااظغ وتجب الحسإ الةمععري المعالغ 
تضعطئ  ضث  لتسابعا  غسمقن  والطثغظ  لئرغطاظغا 
لاأجغسعا  أطرغضا  سطى  ترضغا  تسارض  شطط  أردوغان، 
تسارض  ولضظ  الثغمصراذغئ،  الصعات  لاطك  ودسمعا 
غآبر  أن  طظ  خعشا  اقظفخالغئ  الضردغئ  السظاخر  سطى 
جعرغا  شغ  الصعات  عثه  تسمض  أن  أطا  سطغعا،  ذلك 

وتتارب شغ جئغض أطرغضا شق تسارض سطغه!
فطرغضا،  وططغئ  صاسثة  ترضغا  أخئتئ  وعضثا 
اقجاسمار  ربصئ  طظ  افطئ  تترر  لمظع  طظعا  تظططص 
وتساثثطعا شغ تربعا الصثرة سطى افطئ اإلجقطغئ، 
وأخئتئ وضرا لطاآطرات افطرغضغئ ورئغسعا أردوغان 
أواطرعا  غظفثون  جغعحعا  وصادة  لعا،  خئغبا  خادطا 
وافخض  واجاسمارعا.  ظفعذعا  لتماغئ  المظطصئ  شغ 
أن غضعظعا وجغضعظعن بإذن اهللا صرغئا تماة فطاعط 
والشربغ  افطرغضغ  الاثخض  وجه  شغ  طظغسا  وجثا 
والروجغ شغ المظطصئ، وأعض ظخرة لطساسغظ إلصاطئ 
شغعا  غسج  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
َمْن  اهللاُ  نَّ  َْنرُصَ َ ﴿َو والسةط.  والسرب  والضرد  الارك 

 ﴾َفْنرُصُهُ إِنَّ اهللاَ لََقوِيٌّ َعِزيٌز

جط
طار



 السثد ١٦٢  ٣افربساء ٩ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٧ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ طـ 

ظزمئ ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، شغ جاطسات طثغظئ غجة غعم افربساء المعاشص ٢٠١٧/١٢/١٣م، 
وصفئ اتاةاجغئ ضث صرار أطرغضا إسقن الصثس ساخمئ لضغان غععد، وذالئئ بدرورة السمض الةاد لاترغر 
شطسطغظ ضاططئ طظ غععد. وصث رشسئ شغ العصفئ حسارات سثة جاء شغعا "غا جغعش المسطمغظ... الصثس 
الثغظ"، "الصثس  خقح  تررعا  ضما  المسطمغظ  جغعش  تتررعا  طةغإ؟!!!"، "الصثس  طظ  شعض  تساخرخضط، 
"تغفا  غععد؟؟؟"،  طظ  غتررعا  شمظ  التمغث،  سئث  سطغعا  وتاشر  الثغظ،  خقح  وتررعا  سمر،  الفاروق  شاتعا 
وسضا وغاشا و... خط أتمر وطشاخئئ ضالصثس، والعاجإ تترغرعا". وشغ ظحاط طاخض صام ذطئئ ضاطئ العسغ 
ظفثوا  ضما  الةاطسغ،  الترم  داخض  الطعتات  سطى  الحسارات  تطك  طبض  باسطغص  بشجة  اإلجقطغئ  الةاطسئ  شغ 
السثغث طظ جعقت التعار والظصاش طع جمعع الططئئ لئغان أعمغئ صدغئ شطسطغظ ضصدغئ إجقطغئ تساعجإ 
الاترك الفعري لةغعش المسطمغظ إلتمام الاترغر الضاطض لعا، وسثم جعاز الافرغص بغظ الصثس وباصغ المثن 
الفطسطغظغئ المتاطئ، أطا سصث الصمط والرضعن إلى طةطج افطظ وافطط الماتثة شفغه الدغاع والثسران، شعغ 

طآجسات اجاسمارغئ سمطئ سطى تأجغج ضغان غععد وتبئغاه وتصعغاه ولظ غأتغ طظعا خغر.

٣- إن الاعغؤئ لعثا المحروع صث ذفئ سطى السطح 
تعالغ  طظث  تطصاتعا  أولى  بثأت  وصث  افغام،  عثه 
سام ضما ذضرت ذلك (ختغفئ عآرتج) الغععدغئ شغ 
تصرغر لعا باارغت ٢١ حئاط ٢٠١٦ جاء شغه: (... صئض أضبر 
طظ سام وتتثغثا شغ ٢١ حئاط ٢٠١٦؛ ُسصث شغ السصئئ 
افردظغئ لصاٌء رباسغ (بغظ ظاظغاعع، وضغري، والسغسغ، 
سطى  لطتض  جثغثة  أشضارًا  ظاصح  الباظغ)،  اهللا  وسئث 

أجاس طظ غععدغئ الثولئ وتئادل افراضغ...)
وبسث سام وشغ ١٢ حئاط ٢٠١٧؛ أسطظ سدع تجب الطغضعد 
أغعب صرا أظه أبار طع ظاظغاعع طصارح دولئ شطسطغظغئ 
شغ جغظاء؛ وشص خطئ السغسغ، لاسئغث ذرغص السقم 
الحاطض طع اقئاقف السظغ تسإ وخفه، وأن ظاظغاعع 
دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  سطى  المصارح  جغسرض 
ترطإ...)، وشغ ١٢ تجغران ٢٠١٧، شةر الختفغ الغععدي 
غعجغ شرتر طفاجأة لصاء ِجّري؛ جمع بظغاطغظ ظاظغاعع، 
وزسغط المسارضئ إجتاق عارتسعغ طع الرئغج المخري 
إن  وصاعا:  شرتر  وصال  شغ ٢٠١٦  الةمععري  الصخر  شغ 
لرجط  الثولغئ  الةععد  ذروة  شغ  جاء  السري  الطصاء 

الثطعط السرغدئ لمئادرة جقم إصطغمغئ...).
لضغان  ضحرط  الصرن  خفصئ  طصثطات  أعط  وطظ 
السربغئ  افظزمئ  طع  والسطظغ  الضاطض  الاطئغع  غععد؛ 
(عرتسغطغا  طآتمر  شغ  ظااظغاعع  بثلك  خرح  ضما 
وأن   ،٢٠١٧ واقجاراتغةغئ)  لطسغاجات  الغععدي 
غسارف السالط السربغ والثول الضئرى ضثلك بالصثس 
وأسطظ  خرح  ضما  غععد  لضغان  وساخمئ  طعتثة 
الثطعة  وعثه  الفائئ...  افربساء  خطابه  شغ  تراطإ 
طظ جاظإ أطرغضا صث جرى الاحاور تعلعا طع الثول 

شغ السالط اإلجقطغ والثول الضئرى...
٤- إن الصثس بحطرغعا عغ أخق طشاخئئ، وطضئطئ 
افصخى  المسةث  شغعا  بما  والصغعد؛  بالسقجض 
لغععد  ساخمئ  بعا  أطرغضا  اساراف  وإن  المئارك، 
المسةث  تثظغج  طظ  وق  اتاقلعا،  طظ  أضئر  لغج 
الئراق؛  تائط  وعع  طظه  ججء  واصاطاع  افصخى، 

المسمى بـ(تائط المئضى)...
سطغعا  غآبر  وق  تاشغر،  ق  الاغ  البعابئ  إن   -٥
تضام  تفرغط  أو  غععد،  اغاخاب  أو  أطرغضا،  اساراف 
عغ  المئارضئ  وأرضعا  الصثس  أن  عغ  المسطمغظ؛ 
طضان  ق  غععد  وأن  خراجغئ،  وصفغئ  إجقطغئ  أرض 
دار  سصر  وأظعا  السمرغئ،  السعثة  بمعجإ  شغعا  لعط 

اإلجقم، وطرضج خقشاه آخر الجطان...
عآقء  زوال  بسث  غاشغر؛  جعف  العاصع  عثا  إن   -٦
شغ  اإلجقم  أطئ  وتعتغث  التضام،  طظ  الروغئدات 
بظ  ضسمر  تضام  ظض  شغ  الثقشئ؛  عغ  واتثة  دولئ 
طظ  طتررعا  الثغظ  وخقح  الصثس،  شاتح  الثطاب؛ 
البعابئ  خاتإ  الباظغ؛  التمغث  وسئث  الخطغإ،  سئاد 
تسالى  ظسأله  الثاام  وشغ  واإلظةطغج...  غععد  ضث 
والدربئ  الضاحفئ  عغ  المآاطرات  عثه  تضعن  أن 
أرضا؛  الروغئدات  عآقء  تسصط  الاغ  الصاضغئ؛ 
دغظعا  سطى  ووسغعا  افطئ،  ختعة  شغ  جئئا  شاضعن 
شغ  طةثعا  إلسادة  وداشسا  وطصثجاتعا،  وسصغثتعا 

 ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة... الطعط آطغظ

والاغ  البعابئ؛  عثه  وآخر  افوجط..  لطحرق  جثغث 
ضثبا  الجطظ  طظ  ردتا  المسطمغظ  تضام  بعا  تشظى 
وزورا عغ الصثس والمصثجات وافرض واإلظسان...

ظةث  البعابئ؛  عثه  طظ  بسدا  اجاسرضظا  شإذا 
أولعا  وضان  طظسغًا...  وظسغا  تارغثا،  أخئتئ  أظعا 
القءات البقث: الاغ جطرعا الجسماء السرب شغ صمئ 
بالظضسئ  غسمى  طا  بسث   ١٩٦٧/٨/٢٩ شغ  الثرذعم 
طئاحرة؛ وعغ: ق خطح.. ق اساراف.. ق تفاوض.. طع 

السثو الخعغعظغ تاى غسعد التص فختابه...
أطا طا غاسطص ببعابئ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ شصث 
صئض  طظ  المشاخئئ  افرض  ضاطض  تترغر  أعمعا:  ضان 
ضغان غععد؛ وصث تأجسئ طظزمئ الاترغر صئض ظضسئ ٦٧؛ 
أي تأجسئ طظ أجض تترغر طا اغاخئه غععد جظئ ٤٨؛ 
وصث جطروا شغ طغباق المظزمئ أن شطسطغظ الاارغثغئ 

عغ طظ الئتر إلى الظعر؛ غغر طصسمئ وق طةجأة...
السربغئ  افظزمئ  سظث  الاظازقت  لسطط  الماابع  إن 
طظ  الفطسطغظغئ  والسططئ  الاترغر،  طظزمئ  سظث  أو 
أن  غسائسث  ق  عثا؛  غعطظا  تاى   ٦٧ جظئ  طظث   - بسث 
سظث  لطمساوطئ  سرضئ  والمصثجات  الصثس  تضعن 
عثه افظزمئ المفّرذئ بافرض واإلظسان والسصغثة 
الصثس  تضعن  أن  أغدا  غسائسث  وق  والحرغسئ... 
صدغئ  إظعاء  شغ  التالغئ  الصرن  خفصئ  ضمظ  عغ 

شطسطغظ وتخفغاعا لخالح غععد...
إن طعضعع خفصئ الصرن وارتئاذه بخفصئ الصثس، 
ذضرعا  طظ  بث  ق  بأطعر  لغثضرظا  الاطئغع؛  وسربعن 

والاثضغر بعا طظعا:
الغعم،  ولغث  لغج  الصرن  خفصئ  طعضعع  إن   -١
ذعغطئ؛  جظعات  طظث  له  غتدر  إظما  افطج؛  وق 
سئث  المخري  الرئغج  سعث  شغ  بثاغاته  وضاظئ 
بسظعان  لطةجغرة  تصرغر  ذلك  سظ  ضحش  ضما  الظاخر؛ 
العسث  بغظ  وطاةثد  طاسثد  ذرح  الصرن؛  "خفصئ 
طحروع   ..) شغه:  جاء   ٢٠١٧/٦/١٤ باارغت  والسراصغض" 
سعث  أغام  جغظاء  شغ  شطسطغظغ  ألش   ٦٠ تعذغظ 
إشحاله...  شغ  غجة  ظةتئ  الثي  الظاخر؛  سئث  جمال 
سةج  طئرر  تتئ  جغظاء؛  شغ  لطاعذغظ  آلعن  وطحروع 
سطى  افطظغئ  جغطرتعا  شرض  سظ  المخرغئ  السططئ 
 ١٩٥٣ جظئ  شغ  افوظروا  سطغه  سرضئ  وصث  جغظاء)... 
تعذغظ صسط طظ القجؤغظ الفطسطغظغغظ شغ جغظاء، 
وخاخئ  شطسطغظ؛  أعض  لثى  المآاطرة  واظضحفئ 
وصاطئ المزاعرات السارطئ  غجة،  طثغظئ  جضان  لثى 
سطى  حثخا  بقبغظ  طظ  أضبر  واجاحعث  غجة،  شغ 
أغثي الةغح المخري، واضطرت التضعطئ المخرغئ 

إللشاء المحروع أطام غدئئ الةماعغر وعئاعا...
٢- تةثدت خفصئ الصرن طرة أخرى شغ سعث الرئغج 
تسظغ طئارك، تغث ضحفئ حئضئ "بغ بغ جغ" وبائص 
(..أن  شغعا  جاء   ٢٠١٧/١١/٢٩ باارغت  برغطاظغئ  جرغئ 
تعذغظ  صئض  طئارك  تسظغ  افجئص  المخري  الرئغج 
سصعد...  بقبئ  طظ  أضبر  صئض  طخر،  شغ  شطسطغظغغظ 
جغ"  بغ  "بغ  سطغعا  تخطئ  الاغ  العبائص،  وتسإ 
تخرغا بمصادى صاظعن ترغئ المسطعطات شغ برغطاظغا، 
شإن طئارك اجاةاب لمططإ أطرغضغ شغ عثا الحأن...).

تامئ: خفصئ الصرن؛ تئثأ بخفصئ الصثس!!

تامئ ضطمئ السثد: تترضات طتمعطئ وطسارك وعمغئ غثعضعا تضام المسطمغظ ...

شغ تصغصاعا تخإ شغ طخطتئ اقتاقل، ولصث ضاظئ 
الئسغثة،  غععد  أطظغات  أتث  طدئ  زطظغئ  شارة  شغ 
باتئ  وتآطرعط  التضام  خغاظات  بسئإ  الغعم  ولضظعا 
شغ طاظاول غث غععد، وغظاشح سظعا التضام وغظاضطعن 
أن  غمضظ  ق  سةغئئ  طفارصئ  شغ  إتماطعا،  أجض  طظ 

تةث لعا أخق شغ صاطعس افترار والحرشاء.
التضام  ططالئات  ضاظئ  إذا  غسأل:  جائًق  ولسض 
تخإ  لطسقم  ودسعتعط  وتترضاتعط  والسططئ 
اقتاقل  غصئطعا  ق  شطماذا  اقتاقل  طخطتئ  شغ 
سطى  جئطعا  صعم  غععد  أّن  ذلك  سطى  والةعاب  إذًا؟ 
آتعا  لما  لعط  افطعر  ُترضئ  ولع  والمراوغئ،  الطمع 
ْم 

َ
﴿أ تسالى:  لصعله  طخثاصا  ظصغرا،  ولع  حغؤا  أتثا 

نَِقرياً﴾،  اجَّاَس  يُْؤتُوَن  الَّ  َفإِذاً  الُْملِْك  َن  مِّ نَِصيٌب  لَُهْم 
المسطمغظ  تضام  غئثغعا  الاغ  الثظعع  وتالئ 
والاساذش والثسط الثي تصثطه أطرغضا ودول الضفر 
غشري  طا  عع  واتثة،  ططئ  سطى  فظعط  لعط  صاذئئ 
درجاته،  أسطى  إلى  سظثعط  الةحع  وغحسض  غععد 
أضبر  تتصغص  سطى  صادرون  أّظعط  صطعبعط  شغ  شأوصع 
المةرطغظ،  المسطمغظ  تضام  طظ  لعط  ُصثم  طما 

رغط أّن طا ُصثم لعط ضئغر وسزغط.
شما غخعره التضام ظخرا طآزرا وشاتا طئغظا إظما عع 
طضغثة لفطسطغظ وترجغت لطافرغط بعا وبمصثجاتعا 
أطرعا  طظ  تمطك  ق  لسططئ  عجغطئ  دوغطئ  طصابض 
صطمغرا، وطا غثسغه التضام طظ طسارك وظداقت طا 
لاسطغئ  الععاء  ذعاتغظ  طع  وعمغئ  طسارك  إق  عغ 

الحسعب وإحشال الرأي السام وتمرغر المآاطرات.
شطسطغظ  سطى  أخطر  وصراراتعط  التضام  شاترضات 

شغ  تراطإ  إّن  إذ  ظفسه،  تراطإ  صرار  طظ  والصثس 
سغعن المسطمغظ أتث أبرز أسثائعا وعع الثخط صئض 
المسطمغظ  تضام  طظ  الافرغط  غأتغ  أن  أطا  غععد، 
السط  شعع  وأعطعا  شطسطغظ  تإ  غثسعن  وطمظ 
لامطغك  جسى  افخغر  بإسقظه  شاراطإ  والثثاع، 
باترضاتعط  المسطمغظ  وتضام  الصثس،  غععد  ضغان 
غسسعن لامطغك غععد بقبئ أرباع شطسطغظ بما شغعا 
غربغ الصثس!! ولسض عثه المسرتغات الاغ غثغرعا 
التضام وغافاظعن شغ تمبغطعا تضعن طظ أجض تةاوز 
غععد  ضغان  وزراء  رئغج  سظعا  خرح  الاغ  السصئئ 
طع  عغ  ضغاظعط  أطام  المحضطئ  أّن  طظ  أجابغع  صئض 
وافظزمئ،  التضام  طع  ولغسئ  والمسطمغظ  الحسعب 
بصئ  طظ  حغؤا  غساسغثون  المسرتغات  بعثه  لسطعط 
الصثرة  وغساسغثون  طظعط،  المظجوسئ  المسطمغظ 
ذرغسئ  تتئ  غرغثون  لما  وتطعغسعط  تمبغطعط  سطى 

أن ذلك عع اإلظةاز والضسإ السزغط!
طظ  والتغض  افقسغإ  حاى  غمارجعن  التضام  ظسط، 
أجض تدطغض افطئ سظ التض التصغصغ لصدغئ شطسطغظ 
الئصاء  بأجئاب  غععد  شغمثوا  الظاس  سظه  لغخرشعا 
والحرسغ  السمطغ  تطعا  شطسطغظ  شصدغئ  والثوام. 
عع أن ُتترر ضاططئ طظ برابظ غععد، وق غضعن ذلك 
إق باترغك جغعش المسطمغظ لاثك تخعن اقتاقل 
وتطعر المسةث افصخى المئارك، وعع طا غعجإ سطى 
المثطخغظ شغ الةغعش الاترك ساجق غغر آجض لظغض 
حرف الاترغر وتثطغص شطسطغظ ضاططئ طظ اقتاقل 

 المةرم، وتثطغص افطئ طظ تضام الدرار
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

بمآتمر  وخرجا  اجامسا  دولاغظ  زسغمغ  أن  غتضى 
حثص  ططغعن  إبادة  سطى  اتفصظا  شغه:  صاق  ختفغ 
الاساؤل  إق  التدعر  طظ  ضان  شما  أجظان،  وذئغإ 

باجاشراب ولماذا ذئغإ افجظان؟!
ظزر  غخرشا  أن  الجسغمان  اجاطاع  افجطعب  بعثا 
طا  وعع  عاطحه،  إلى  المعضعع  لّإ  سظ  التدعر 
اجاثثطه  ذالما  الثي  السغاجغ،  بالادطغض  ُغسرف 
افطعر.  سزائط  سظ  بالصحعر  لظظحشض  الضاشر  الشرب 
بطس  إذ  الحام؛  بعرة  عع  اآلن  طبال  أبرز  ولسّض 
السالمغ  الاآطر  طع  بالاجاطظ  السغاجغ  الادطغض 
ُغرغث  طظ  بغظ  ُغراوتعن  شخاروا  طسئعق،  غغر  تّثًا 
اظاصالغئ  بفارة  غصئض  وطظ  أجث  الحام  ذاغغئ  بصاء 
أن  لظا  لغخعروا  وجعده،  سثم  غحارط  أو  بعجعده 
فظعط  ذلك  ضض  بالظزام،  ولغسئ  بئحار  طحضطاظا 
اجاحسروا صرب اجاغصاظ المارد اإلجقطغ، شطط غأُل 
الضفار وأذظابعط جعثا شغ إلئاس بعرة الحام بعب 

السطماظغئ الئالغ، شعض عغ تصًا ضثلك؟!!
الثغظ  شخض  سظ  لطاسئغر  السطماظغئ  طخططح  غططص 
وجط  ضتض  الفخض  عثا  أتى  وصث  التغاة،  سظ 
أن  اإللعغ  تصعا  تبئئ  الاغ  الضظغسئ  بغظ  لطخراع 
غظضرون  الثغظ  المقتثة  وبغظ  الرب،  باجط  تتضط 
شةاء  الحسعب،  أشغعن  الثغظ  وغسائرون  اهللا  وجعد 
لطئحر،  وافطر  هللا  الثطص  لغبئئ  الرضائغ  التض  عثا 
ظرغث  ضما  ظسغح  أن  لظا  ترك  أي  وضفى،  خطصظا  شاهللا 
واظتثروا  لطشرائج  السظان  شأذطصعا  عع!!  ُغرغث  ضما  ق 
إلى طا ُدون الئعغمغئ شضبر الثئث والفساد شغ الئر 
والئتر، وتحعث بثلك إتخائغاتعط سظ سثد الةرائط 

والافاوت الطئصغ الحثغث والصائمئ تطعل...
وظعرت الظفسغئ والرابطئ المخطتغئ وُبظغئ المةامسات 
سطى أشضار ُطثّطرة وعّثاطئ طظ طبض (الثغظ هللا والعذظ 
لطةمغع) و(الشاغئ تئرر العجغطئ) و(دع طا لصغخر لصغخر 
بسخ،  شعق  بسدعا  ظطمات  شغ  شساحعا  هللا)  هللا  وطا 
طضئغظ سطى وجعععط غاتصص شغعط صعله تسالى ﴿َوَمْن 

ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإَِنّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا﴾.
َ
أ

عثه عغ السطماظغئ وعثا عع واصسعا، وطظ رغإ بعا 
اشاثر  لطالما  الثي  أجث  الحام  ذاغغئ  إلى  شطغثعإ 

بأّن جعرغا آخر صقع السطماظغئ.
لتزئ  أول  طظ  طسارعا  خّطئ  شصث  الحام  بعرة  أّطا 
وأسطظئ ععغاعا بحساراٍت طصخعدعا السغح شغ ظض 
"عغ  شخرخئ  والمعسعدة،  الاطغثة  اإلجقم  أطةاد 
هللا" و"صائثظا لفبث جغثظا طتمث" ُطاثثغظه - خطعات 
التغاة  طظاتغ  جمغع  شغ  أجعة   - سطغه  وجقطه  ربغ 

السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ...
وتاى طظ اظئرى لطثود سظ ترطات أعض الحام بسث أن 
أوغض الطاغغئ بثطائعط، شإّظما خرجعا لطةعاد شغ جئغض 
اهللا وحّضطعا جماسات وشخائض جمععا بأجماء إجقطغئ، 
إجصاط  شضاظئ  البعرة  بعابئ  ترجثئ  تاى  وعضثا 
الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وإصاطئ تضط اإلجقم سطى 
أظصاضه، وصثطئ شغ جئغض ذلك الشالغ والظفغج، وطظ 
غططإ التسظاء لط غشطه المعر، شضان أن اجامع سطى أعض 
غآدي  ضضٌّ  والئسغث،  والصرغإ  والثاظغ  الصاخغ  الحام 
دوره المرجعم له؛ شالرأس واتث؛ أطرغضا، والعثف واتث؛ 
التفاظ سطى ظزام أجث السمغض لعا وصطع الطرغص سطى 
المحروع اإلجقطغ، وافدوات واتثة؛ ططمج افشاسغ 
الظاسط ترضغا وصطر والسسعدغئ وافردن، والعجه الثحظ 

روجغا وإغران وتجبعا شغ لئظان.
وطآاطرات  طآتمرات  طظ  الدثمئ  شالةععد 
افطظغئ  بمآجساغه  الظزام  تبئغئ  شغ  اآلن  تخإ 
والسسضرغئ وبتث خغاغئ دجاعر وتعةغظ المسارضئ 
خظسعا  الاغ  (المسارضئ)  طع  البعرة  سطى  المتسعبئ 
السثاوة  تتخر  باخرغتات  وطسئعصًا  طاراشصًا  الظزام 

(باإلرعاب) الثي أذطصعه سطى اإلجقم.
افطئ  بعرة  سظ  غصعل  طظ  غأتغ  عثا  ضض  بسث  شعض 
شغ الحام إّظعا سطماظغئ؟! شعثا أتُث ابظغظ؛ إطا جاعض 

طثثوع أو خائظ سمغض.
شغا أعض الحام، غا طظ خرجاط طظ المساجث وأغصظاط 
أن الظخر بغث اهللا وأظه غآتغ المطك طظ غحاء وغظجع 
المطك طمظ غحاء: ق تضعظعا ضالاغ ظصدئ غجلعا طظ 
بسث صعة أظضابا، ابئاعا سطى بعاباضط وأضمطعا ذرغصضط 
ِ يُورُِعَها  ْرَض ِبَّ

َ ْ
شإظما الظخر خئر جاسئ واسطمعا ﴿إَِنّ األ

َمْن يََشاُء ِمْن ِعَبادِهِ وَالَْعاقَِبُة لِلُْمَتِّقيَن﴾، واتثروا ﴿َوال 
 ﴾َنّك الَِّذيَن ال يُوقُِنوَن يْسَتِخَفّ

عض بعرة افطئ يف الحام سطماظغئ؟!!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: ساطر جالط أبع سئغثةـ 

كتلة الوعي في جامعات غزة تنظم وقفة لنصرة القدس

المعاشص  افتث  غعم  ععلظثا  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
٢٠١٧/١٢/١٧ ظثوًة بسظعان: "اظخروا الصثس"، وذلك 
ردا سطى طا صام به تراطإ شغ السابع طظ عثا الحعر 
وصث  غععد.  لضغان  ساخمٌئ  الصثس  بأن  اساراف  طظ 
اشااتئ الظثوة باقوٍة سطرٍة طظ ضااب اهللا، تقعا سطى 
التدعر افخ أبع سائحئ. وشغ الضطمئ افولى طظ الظثوة 
تضطط افخ أبع عحام سظ بغئ المصثس طظث أن زارعا 
الظئغ سطغه الخقة والسقم لغطئ أجري به، وغعم شاتعا 

سمر رضغ اهللا سظه وتسطط طفاتغتعا طظ تاضمعا خفروظغعس، وضائئ السعثة السمرغئ الاغ تظص سطى أن ق 
غسضظعا أتٌث طظ غععد، بط تضطط سظ بغئ المصثس زطظ الثقشئ افطعغئ وضغش اعاط خطفاء بظغ أطغئ باسمغرعا، 
والثقشئ السئاجغئ الاغ خاضئ تروباً ذاتظًئ طظ أجض تترغرعا طظ الخطغئغغظ، وشغ زطظ السبماظغغظ وخاخئ 
شغ زطظ السططان سئث التمغث الثي رشخ ضض سروض غععد طظ أجض السماح لعط بالعةرة إلى شطسطغظ، 
بط تضطط أبع عحام سظ خغاظات تضام السرب شغ تسطغط شطسطغظ إلى غععد جظئ ١٩٤٨ وجظئ ١٩٦٧ وسظ 
المآاطرات الاغ ضاظئ وطا زالئ تتعضعا الثول الشربغئ وسطى رأجعا أطرغضا وبرغطاظغا بثخعص بغئ المصثس 
خاخئ وشطسطغظ ساطئ، وخطص إلى أن صدغئ شطسطغظ عغ صدغٌئ إجقطغٌئ ولغسئ سربغئ وق شطسطغظغئ، وإن 
بغئ المصثس جغضعن ساخمئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئاً بإذن اهللا، حاء طظ حاء وأبى طظ 
أبى، وإن واجإ تترغرعا غصع سطى ساتص جغعش المسطمغظ المثجةئ بالسقح. أطا الضطمئ الباظغئ شصث ألصاعا 
افجااذ أوضاي باق الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ععلظثا، وصث رضج شغ ضطماه سطى الضبغر طظ الظصاط طظعا، 
أن صدغئ شطسطغظ ووصعسعا تتئ اتاقل غععد صث ذال، تاى إن أباه وجثه صث ساغحعا عثه المأجاة، وعا عط 
أبظاؤه اآلن غحعثوظعا أغدا دون أن غضعن عظاك تضٌّ جثري لعا وذلك بسئإ المآاطرات الثولغئ واإلصطغمغئ 
سطى افرض المئارضئ شطسطغظ. بط تضطط افجااذ باق سظ اقساراف بضغان غععد، واسائر أن اقساراف ولع بحغٍء 
غسغٍر طظ افرض المئارضئ أو طظ الصثس لطغععد عع جرغمٌئ ظضراء، شعثا اتاقل، والعاجإ صطسه ق اقساراف به، 
وتاى لع صام أعض شطسطغظ باقساراف بضغان غععد شإن عثا اقساراف باذض وق صغمئ له، فن افرض المئارضئ 
تراطإ  صرار  سطى  غتاةعن  الثغظ  سطى  باق  سّطص  بط  شطسطغظ،  فعض  ولغسئ  اإلجقطغئ  لفطئ  ططٌك  شطسطغظ 
وشغ العصئ ذاته غرشسعن أسقم جاغضج بغضع، طظئعاً الةمغع أن عثه الراغات عغ راغاٌت اجاسمارغٌئ وضسعا 
الضاشر المساسمر وبالاالغ ق غةعز رشسعا، وإن راغئ المسطمغظ جمغسا عغ راغئ رجعل اهللا . وربط افجااذ باق 
بغظ صداغا المسطمغظ وطساظاتعط شغ طغاظمار وشطسطغظ وضحمغر وغغرعا طظ بقد المسطمغظ، وبغظ أن عثه 

الصداغا طا ضاظئ لاتخض لع ضان لطمسطمغظ دولئ تثاشع سظعط وتتمغ بغدئ اإلجقم.

حزب التحرير في هولندا
ندوة "انصروا القدس!"
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ضاظئ  والاغ  ١٩٧٩م،  جظئ  دغفغث  ضاطإ  جرغمئ 
تاابسئ  بط  غععد،  بضغان  والصئعل  لطاخالح  طحروسًا 
افتثاث بسث ذلك، وتةمثت افطعر ردتًا طظ الجطان، 
جظئ  طثرغث  بمآتمر  الضاشر  الشرب  ترضعا  أن  إلى 
١٩٩١م، بط ضاظئ تفاعمات أوجطع، الاغ ُوصِّسئ شغ 
ذات  سظعا  تمثدئ  والاغ  ١٩٩٣م،  شغ  واحظطظ 
الخعرة المسضعجئ الاغ ضان غططئعا غععد طظ صئض، 
ذاتغًا  تضمًا  غططئعن  المسطمغظ  خطغفئ  إلى  جــاؤوا 
افرض  شغ  لغسغحعا  لطمسطمغظ،  الةجغئ  وغثشسعن 
المئارضئ شطسطغظ، شضاظئ الخعرة المسضعجئ، تغث 
ُأسطغ سئاس شغ أوجطع جططئ سطى ٢٢٪ طظ أرض 
تراب  تتئ  ذاتغئ،  جططئ  السططئ،  ظفج  شطسطغظ، 
ضغان غععد. عثا طا خطخئ إلغه تفاعمات أوجطع، بط 
ُسغظ سئاس طسآوقً سظ أطظ غععد؛ فن وظغفئ عثه 
طظ  غععد  ضغان  تتمغ  أن  عغ  الفطسطغظغئ  السططئ 
ضض طسطط ترضاه أحعاق الةعاد، وأراد أن غاصرب إلى 
اهللا جئتاظه وتسالى، وأن غسئر عثه الئعابئ المفدغئ 

إلى جظئ سرضعا السماوات وافرض.
بط تاابسئ افتثاث بسث ذلك، وضان اجاماع الةاطسئ 
٢٠٠٢م  جظئ  آذار/طــارس  شغ  بغروت  شغ  السربغَئ! 
سقطئ شارصئ أخرى شغ تارغت الثغاظئ لعآقء التضام، 
تغث  ذطإ المةطج طظ ضغان غععد أن غةظح لطسطط 

وغطالئه باآلتغ:
المتاطئ  السربغئ  افراضغ  طظ  الضاطض  اقظستاب  أ/ 
الرابع  خط  وتاى  السعري،  الةعقن  ذلك  شغ  بما 
طظ تجغران/غعظغع ١٩٦٧م وافراضغ الاغ طا زالئ 

طتاطئ شغ جظعب لئظان.
ساجض  تض  إلى  بالاعخض  غععد  ضغان  ططالئئ  ب/ 

الفطسطغظغغظ. القجؤغظ  لمحضطئ 
جـ/ صئعل صغام دولئ شطسطغظ سطى تثود الرابع طظ 

تجغران/غعظغع ١٩٦٧م.
أرض  طــظ   ٪٢٢ بإسطاء  غععد  ضغان  صئض  ــإذا  ش
 - السربغئ  لطةاطسئ  والظص   - لطمسطمغظ  شطسطغظ 

سظثئٍث تصعم الثول السربغئ بما غطغ:
أ/ اسائار الظجاع السربغ (اإلجرائغطغ) طظاعغًا والثخعل 

شغ اتفاصغئ جقم.
بـ/ إظحاء سقصات ذئغسغئ طع (إجرائغض).

دول  سطغعا  وصسئ  الاغ  الثغاظئ  المئادرة  عغ  عثه 
سظث  الثغاظئ  تصش  ولط  السربغئ.  بالةاطسئ  غسمى  طا 
ذلك، شفغ آذار/طارس ٢٠٠٥م، وشغ طضئ المضرطئ 
طةطج  بــثول  غسمى  لما  اجابظائغئ  صمئ  سصثت 
أي  السربغئ؛  المئادرة  وبارضئ  اإلجقطغ،  الاساون 
المئارضئ  افرض  طظ   ٪٧٨ سظ  لغععد  تظازلعا  أظعط 
شطسطغظ. ظتظ ق ظاتثث سظ الصثس، شإن التثغث 
سظ الصثس أغعا اإلخعة عع ظعع طظ أظعاع الادطغض، 
تترر  أن  غةإ  الاغ  المصثجئ  المسطمغظ  أرض 
لغسئ عغ الصثس، وإظما ضض أرض المسطمغظ الاغ 
عآقء  شغعا  شرط  الاغ  الاارغت؛  طثار  سطى  اغاخئئ 

التضام الثعظئ... عثه عغ جغرة عآقء التضام.
بط ضان بسث ذلك أن وخض إلى جثة التضط شغ الثولئ 
وتسطسطئ  تراطإ،  افتمص  عثا  السالط،  شغ  افولــى 
تضام  وأطر  الترطغظ،  بقد  إلى  جاء  تغث  ــثاث،  افت
ظغش  جــراســاً،  شأتعا  غثغه،  بغظ  المبعل  المسطمغظ 
وخمسعن طظعط، شأبطشعط أن السثو لغج ضغان غععد، 
وأن السثو عع إغران، واإلجقم، ولثلك غةإ أن تطّئسعا 
سقصاتضط طع عثا الضغان المست، وتصثم تراطإ عثا بما 
غسمى بخفصئ السخر، لثلك خرج سطغظا سطماء السقذغظ، 
بالتثغث سظ إغران، وسظ الحغسئ، وأظعط عط السثو، 
الاغ  الظطاق  واجسئ  الاخالتغئ  الطعةئ  عثه  ورأغظا 
اظازمئ بقد الترطغظ، شغ الختاشئ، وغغرعا، التثغث 
سظ غععد وأظعط إخعة وغغر ذلك، بط خرج تراطإ غعم 
افربساء صئض الماضغ لغسطظ أن الصثس ساخمئ لضغان 
الصثس،  إلى  بقده  جفارة  غظصض  جعف  وأظه  غععد، 
طآاطراتعط،  وشدح  التضام،  عآقء  تراطإ  شدح  ولما 
وخغاظاعط لفطئ، تثاسعا جراساً إلى إجطظئعل وسصثوا 
بافطج الصرغإ صمئ (إجقطغئ)، واإلجقم طظعا بريء، 

وخرجعا بسئارات الحةإ واإلداظئ شصط...
حرصغ  ولع أظعط جادون لترضعا الةغح لغترروا أوقً 
الصثس، الاغ غجسمعن أظعط غثاشسعن سظعا، ولضظعط 
غرغثون أن غظّفسعا سظ عثه افطئ، وعط غاخعرون 
تثرك  ق  الصثغط  تالعا  سطى  زالئ  طا  افطئ  عثه  أن 
خغاظاعط، عغعات عغعات، شإن افطئ اآلن صث أدرضئ أن 
عثه المآاطرات، غظفثعا عآقء التضام السمقء لطشرب 
الضاشر شغ بقد المسطمغظ، وأظه ق ذرغص لظعدئ عثه 
افطئ وق ذرغص لاختغح عثه افوضاع، الاغ تتغاعا، 
عثه  وتشغر  وسصغثتعا  إجقطعا  إلى  ترجع  بأن  إق 
إق  وضسئ  طا  الاغ  الئالغئ،  السروش  وعثه  افظزمئ، 
لثثطئ طحارغع الشرب الضاشر، وتساأظش افطئ تغاتعا 
طرة أخرى سطى أجاس اإلجقم السزغط لاطئص أتضام 
اإلجقم وتتمطه رجالئ عثى وظعر لطسالمغظ، شغ ظض 

 خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

شغ  سمطه  طضان  طظ  ساطا   ٣٩ السمر  طظ  الئالس  ظاجغ  أتمث  اهللا  سئث  افخ/  باساصال  التعبغغظ  ططغحغا  صاطئ 
طظطصئ الجغطسغ طظ طثغرغئ دطظئ خثغر الاابسئ لمتاشزئ تسج وذلك سطى إبر تعزغع ظحرة بسظعان: (أذراف 
الخراع غصعدون أعض الغمظ طظ ظار إلى ظار خثطئ لطمساسمرغظ... شاتثروا غا أعض الغمظ ظار رب السالمغظ). 
وشغ العصئ ظفسه صاطئ الصعات المسغطرة سطى طتاشزئ سثن الاابسئ لما غسمى بـ(الحرسغئ) باساصال حابغظ 
طظ حئاب تجب الاترغر طظ أبظاء طتاشزئ سثن، والةمغع طا زال صغث اقساصال تاى عثه الطتزئ. وبالرغط 
طظ أن تجب الاترغر ق غثسع إلى اقصااال والفاظ بض عع غثسع إلى إغصاشعا والسعدة لطحرع طساثثطا إلغخال 
المادغئ  بافسمال  غصعم  وق  المةامع  وجه  شغ  السقح  غتمض  شق  غغر،  لغج  الفضر  جقح  الظاس  إلى  شضرته 
ضطرغصئ لطاشغغر الثي غظحثه، وبالرغط طظ أن تجب الاترغر ق غمغج بغظ المسطمغظ شغ الغمظ وغغرعا طظ 
بقد المسطمغظ سطى أجاس ذائفغ أو طثعئغ أو جقلغ أو طظاذصغ، شعع غتاجإ وغضحش ضض طظ غثالش 
اإلجقم ططاجطا بطرغصئ حرسغئ صثوته شغعا عع الظئغ طتمث ، شعع غثاذإ افذراف باقتاضام إلى الحرع 
والسمض إلصاطئ دولئ راحثة تةمع حااتعط - دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة -، بالرغط طظ ذلك شإن عثه 
إلغه  لقتاضام  والثسعة  لقجقم  السمض  أخئح  تغث  الاترغر  تجب  حئاب  طظ  الثسعة  تمطئ  تساصض  افذراف 

وإغصاف الترب جرغمئ سظث ضق الطرشغظ؛ ذلك فن عثه افذراف لغسعا إق تةار تروب وطبغري شاظ.

شطسطني؛ خغعط املآاطرة.. وجثور الثغاظئ

أغعا اإلخعة افشاضض، شغ عثه العرصئ جعف أتتثث 
سظ خغعط المآاطرة الاغ تاضعا الشرب الضاشر؛ وجعف 
طةرطغ  أضابر  بعا  تطّئج  الاغ  الثغاظئ  جثور  أتظاول 

عثه افطئ، وطا زالعا غاطئسعن بعا.
إن التصغصئ ق حك، عغ ططابصئ الفضر لطعاصع، ولسطظا 
إذا شاتظا ظاشثًة سطى الاارغت، وظزرظا سئرعا، إلى سصعد 
طدئ، لعجثظا شغ عثا الاارغت أتثابًا سابرة، وتصائص 
راجثئ، وإظغ فبثأ طظ السام ١٨٩٧م شغ الفارة طظ 
طثغظئ  شغ  سصث  تغث  آب/أغسطج،   ٣١ إلى   ٢٩
(بال) شغ جعغسرا، طآتمر طظ طآتمرات الخعغعظغئ، 
لضظ عثا المآتمر ضان سقطئ شارصئ شغ الصدغئ الاغ 
عرتجل)،  (بغعدور  برئاجئ  سصث  تغث  بخثدعا،  ظتظ 
الترضئ  وصغادات  أصطاب  طظ  ظمساوي  ختفغ  وعع 
الخعغعظغئ السالمغئ، وخطص عثا المآتمر إلى إصاطئ 
وذظ صعطغ لغععد شغ شطسطغظ، بط جاشر عثا الرجض 
لغطاصغ بثطغفئ المسطمغظ شغ ذلك الجطان السططان 
أغار/  ١٧ شغ  الطصاء  ضان  وصث  الباظغ،  التمغث  سئث 

المسطمغظ  خطغفئ  سطى  وسرض  ١٩٠١م،  جظئ  طاغع 
سثة طقغغظ طظ الطغرات السبماظغئ الثعئغئ، سطى أن 
غثشسعا  شطسطغظ، وأن  تضمًا ذاتغًا شغ  غععد  غسطغ 
جططان  تتئ  غضعظعا  وأن  الثقشئ،  لثولئ  الةجغئ 
المسطمغظ، شرشخ السططان سئث التمغث، وضان طما 
بمقغغظعط، وإذا طّجصئ دولئ  غععد  صاله: (شطغتافر 
غأخثوا  أن  آظثاك  غساطغسعن  شإظعط  غعطًا،  الثقشئ 
شطسطغظ بق بمظ، أطا وأظا تغٌّ شإّن سمض المئدع شغ 
بثظغ فععن سطّغ طظ أن أرى شطسطغظ صث بارت طظ 

دولئ الثقشئ، وعثا أطٌر ق غضعن).
عثه عغ الضطمات المدغؤئ، الاغ تفزعا الاارغت لعثا 
الرجض، وشغ جظئاتعا ضطمئ السر شغ ضغاع شطسطغظ، 
وغغرعا طظ بقد المسطمغظ "إذا طجصئ الثقشئ غعطعا 
وضأظغ  بمظ"،  بق  شطسطغظ  غأخثوا  أن  غساطغسعن 
السئارات،  عثه  اصاظص  صث  السثو  الضاشر  الشرب  بعثا 
سئث  السططان  سطى  اقظصقب  تط  أسعام،  بماظغئ  شئسث 
التمغث الباظغ، وسجله طظ جثة التضط، بط بثأ الاصسغط 
الشرب  تاضعا  الاغ  المآاطرات  طظ  شضاظئ  ذلك،  بسث 
الضاشر؛ سثو المسطمغظ، أظه شغ ٢٧ ظغسان/أبرغض جظئ 
 ٩ وشغ  الباظغ،  التمغث  سئث  السططان  ُسجل  ١٩٠٩م، 
وصسما  وبغضع،  جاغضج  جطج  ١٩١٦م،  أغار/طاغع 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢ شغ  بط  المسطمغظ،  بقد 
السظغفئ،  العّجة  ضاظئ  بط  بطفعر،  وسث  ضان  ١٩١٧م، 
آذار/طــارس  طظ  البالث  شغ  افطئ  عثه  أخابئ  الاغ 
وعغ  أق  ١٣٤٢عـ،  رجإ  طظ   ٢٨ المعاشص  ١٩٢٤م، 
الضاشر  الشرب  وبسط  الثقشئ،  عثطئ  الثقشئ!  عثم 
جططاظه بالضاطض سطى بقد المسطمغظ، شضان اقجاسمار 
السسضري المئاحر، وعع التاضظئ الاغ شرخئ السمقء، 

وعغأت العقغات إلصاطئ الثوغقت (العذظغئ).
المساسمر  أصام  الضاشر،  الشرب  جغعش  خرجئ  وسظثطا 
وطخر،  الــســعدان،  طبض  العذظغئ،  الــثوغــقت  عــثه 
الثوغقت  وعــثه  وغغرعا،  وجــعرغــا...  والسسعدغئ، 
العذظغئ عغ خجان الحرور، فن الثولئ العذظغئ، عغ 
تثثم  تاى  بقدظا،  شغ  السثو  أظحأعا  وظغفغئ،  دولئ 
المسطمغظ،  لامجغص  غضرس  أن  أراد  تغث  طخالته، 
وأن غصخغ اإلجقم طظ تغاة المسطمغظ بالضطّغئ، وأن 
تتارب عثه الثوغقت بظفسعا سعدة اإلجقم إلى جثة 
المسطمغظ،  بقد  شغ  جرائمه  وتمرر  وتئخط،  التضط، 
غرصئعن  ق  سمقء،  تضاطاً  الثوغقت  عثه  سطى  وظّخإ 
شغ طآطظ إقً وق ذطئ، غظفثون طا غرغثه طظعط الشرب 
الضاشر وضفى، لثلك جارت عثه الثوغقت العذظغئ ضث 
طخالح افطئ. بط ضاظئ الترب السالمغئ الباظغئ، وتراُجع 
م  وتصثُّ الثولغ،  الخراع  تطئئ  طظ  وشرظسا  برغطاظغا 

أطرغضا، الاغ أخئتئ الثولئ افولى شغ السالط.
ذرتئ أطرغضا لصدغئ شطسطغظ طا غسرف بتض الثولاغظ، 
وغمرر  اإلجرام  وتمرر  العذظغئ،  الثوغقت  تظفث  وتاى 
ترب  شضاظئ  طسرتغات،  طظ  بث  ق  ضان  المثطط، 
طظ  غععد  سخابات  شغعا  اجاطاسئ  الاغ  ١٩٤٨م، 
العاغاظا وغغرعا شغ شطسطغظ، أن تعجم جغعش جئ دول 
طةامسئ! وعغ (طخر وافردن والسراق وجعرغا ولئظان 
والسسعدغئ)، وضاظئ بمرة ذلك، أن أخثت افردن الدفئ 
الشربغئ، وأخثت طخر صطاع غجة، واجاعلى غععد سطى 
بصغئ شطسطغظ، بط لط غضاش السثو الثي غثغر المآاطرة 
طظ وراء الضعالغج، ولط غضاش تضام بقد المسطمغظ 
الروغئدات بثلك، بض ضاظئ ترب الثاطج طظ تجغران/

غعجم  أن  غععد  ضغان  اجاطاع  الاغ  ١٩٦٧م،  غعظغع 
شصط،  أغام  جائ  شغ  سربغئ  دول  خمج  جغعش  شغعا 
وأن غتاض الدفئ الشربغئ، وحرصغ الصثس، وصطاع غجة، 
وحئه ججغرة جغظاء، وعدئئ الةعقن!! وأغداً غا لعا طظ 
طسرتغئ جغؤئ اإلخراج! شعغ طآاطرة طظ الشرب الضاشر 

ظفثعا السمقء تضام المسطمغظ.
شغ  ألصغ  اإلخــراج،  جغؤئ  المسرتغات  عثه  وبسث 
ِصَئَض  ق  بأظه  المسضعجئ،  الخعرة  المسطمغظ،  روع 
لعط بغععد، لثلك خرج تاضط طخر السادات، ووصع 

ـــــــــ  ــــــــــ ضطمئ لفجااذ/ تاتط جسفر (أبع سطغ)ـ 
(ظثوة جغاجغئ بثار تجب الاترغر بالثخغظات)

طآتمر الصمئ اإلجقطغئ... 
تمثخ الةئض شأظةإ شأرا

شغ  والفثاطئ)  والةقلئ  (السغادة  أختاب  سصث 
بسث  إجقطغئ،  المسماة  صماعط  الماضغ  افجئعع 
بسدعط  إن  بض  السرسئ،  وجه  سطى  لعا  تثاسعا  أن 
صال بأظعا ق تتامض الاأخغر وق الائاذآ، وق بث طظ 
ظصض  صرار  سطى  لطرد  وطظاجئئ  تاجمئ  صرارات  اتثاذ 
جفارة أطرغضا إلى الصثس الثي أسطظه تراطإ طآخرا، 
غععد،  لضغان  ساخمئ  طعتثة  بالصثس  واقساراف 
السطصمغ)،  (ابظ  الطارئئ  الثسعة  عثه  ضئر  وتعلى 
ودسا طا غجغث سطى خمسغظ دولئ لتدعر صماه الاغ 
اإلبصاء  الثااطغ...  بغاظعا  شغ  جاء  طا  أبرز  طظ  ضان 
والمسةث  الصثس  سطى  افردظغئ  العخاغئ  سطى 
السادل  بـ(السقم  الامسك  وضرورة  افصخى، 
لعا،  صغمئ  ق  عرذصات  طظ  حابه  وطا  والثائط) 
الاغ  الفصرة  تطك  عع  الئغان  شغ  غساعصش  طا  ولضظ 
غععد  بضغان  اقساراف  إلى  المآتمرون  شغعا  دسا 
الثولئ  وبأن  له،  ساخمئ  الصثس  بشربغ  وأتصغاه 
ضثغط  غطاردوظعا  الاغ  المظحعدة  الفطسطغظغئ 
الصثس  حرصغ  غضعن  الاغ  الثولئ  تطك  عغ  دخان 
طضان  بغاظعط  تث  سطى  الصثس  وبأن  لعا،  ساخمئ 

تةامع شغه افدغان البقبئ والغععد ججء طظعط.
غضظ  لط  افخغر،  (اإلجقطغئ)  الصمئ  طآتمر  إن 
لغأتغ سطى افطئ بأي خغر ضسابصاته طظ طآتمرات، 
طخطتئ  به  غثثطعن  إظما  غسصثوظه  اجاماع  شضض 
سظا  الثطغب  ترب  وطا  افطئ،  أسثاء  طظ  أجغادعط 
بئسغثة سظثطا اجامع أضبر طظ أربسغظ روغئدئ جظئ 
غاسطص  طا  وضض  الةعاد  لغطشعا  أطرغضغ  بططإ   ١٩٩١
(بدرورة  تغظعا  الثااطغ  الئغان  تتثث  تغث  به، 
السادل  السقم  إلتقل  المئثولئ  الةععد  ضض  دسط 
الثي  طثرغث  طآتمر  طع  بغاظعط  لغاقءم  والحاطض) 
غععد  ضغان  طع  دائمغئ  سقصات  إصاطئ  سظ  تتثث 
المفاوضات،  ذلك  جئغض  وأن  طسه  السقصئ  وتطئغع 

وضان بالاالغ طمعثا فوجطع ووادي سربئ.
الصثس  بحرصغ  غطالئعن  إذ  المسطمغظ،  تضام  إن 
ساخمئ لثوغطئ طست جثغثة، غضعظعن صث حرسظعا 
 ٪٨٠ سظ  غصض  ق  بما  خضا  وأسطعه  غععد،  ضغان 

بثطاء  روغئ  الاغ  اإلجقطغئ  شطسطغظ  أرض  طظ 
أي  وعط،  السزماء.  والمةاعثغظ  افجقء  الختابئ 
التضام، لعق بصغئ طظ بصغئ طظ تغاء طظ حسعبعط 

الئائ. والصثس  شطسطغظ  سظ  تتثبعا  لما 
شطسطغظ  إن  عآقء:  التضام  فحئاه  ظصعل  إظظا 
سمغض،  أو  خائظ  لعا  غسمض  أن  طظ  أذعر  وافصخى 
وإن عثا الحرف لظ غظاله إق طظ اخطفاه اهللا له، 
الثغظ،  وخقح  سمر  سظ  وتصعى  طروءة  غصض  شق 
وإن الةعاد والصاال ق غةإ سطى السئغث إذ إن طظ 
ُطضاِتإ  تاى  أو  تر  طظضط  وطظ  الترغئ،  حروذه 

سصغثتعا؟! سطى  وتأطظه  افطئ  ترتدغه  تاى 
حغء،  شغ  افطئ  طظ  لغسعا  المسطمغظ  تضام  إن 
واد  شغ  وافطئ  واد  شغ  شعط  بحغء،  غمبطعظعا  وق 
آخر، وإق طا بالعط غظادون بحرصغ الصثس ساخمئ 
لطمست الثي غظحثوظه، وافطئ ق تسرف إق شطسطغظ 
حئر  بأي  لغععد  تسارف  وق  الظعر،  إلى  الئتر  طظ 
وق  الةشراشغ  وق  الاارغثغ  بالتص  ق  أرضعا  طظ 
المسطمعن  شاتعا  أرض  أي  إن  تغث  الحرسغ، 
ق  إجقطغئ،  أرض  عغ  اإلجقم  أتضام  شغعا  وجرت 
غةعز الاظازل سظعا أو الافرغط بأي حئر طظعا شدق 
سظ الصثس الاغ رساعا السعثة السمرغئ والاغ طظ 
تاشر  وصث  غععد.  شغعا  غسضظ  ق  أن  ظخعخعا 
السمرغئ  السعثة  بظعد  سطى  وخطفاؤعط،  المسطمعن 
ذعال بقبئ سحر صرظا، لط غطمح شغعا غععد بزض 
جارغئ غسازطعن به شدق سظ السضظى شغعا، ولما 
ظعئا  شخرظا  أراذلظا،  أطعرظا  تعلى  الثقشئ،  عثطئ 

جفغه... لضض  وطشظما  ذاطع،  لضض 
وخااطاً: إن صرارات الصمئ (اإلجقطغئ) الاغ سصثت شغ 
إجطظئعل ق تمبض افطئ بحغء، إجطظئعل الاغ ضاظئ 
الثمسئ  غظاعج  لما  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  ساخمئ 
اجمعا...  لسماع  غرتةش  السالط  ضان  والاغ  صرون 
إجطظئعل اآلن أخئتئ بفدض تضاطعا ططئثا فطرغضا 
ووضرا لطاآطر سطى صداغا افطئ!! وإظه لظ غخطح التال 
سطى  راحثة  خقشئ  افولى  جغرتعا  افطئ  بسعدة  إق 

 طظعاج الظئعة... وطا ذلك طظ اهللا بئسغث

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: خالث افحصرـ 

اعتقاالت لشباب حزب التحرير في اليمن

بعخطئ  لاعجغه  وجسغا  الصثس،  لصدغئ  ظخرة 
وبتدعر  والختغح،  الحرسغ  اقتةاه  ظتع  المسطمغظ 
الاترغر  تجب  حئاب  سصث  الئطثة،  أعالغ  طظ  المؤات 
شغ تعجان - بغئ لتط طشرب السئئ ٢٠١٧/١٢/١٦ 
ظثوة شغ صاسئ الظادي تتئ سظعان (َطظ لمسرى رجعل 
ضاظئ  بط  لطصدغئ،  السرغش  صّثم  لاترغره؟).  وَطظ  اهللا 
طتاضرة ألصاعا افجااذ أبع طتمعد، والثي بغظ شغعا 
ورد  طما  المئارضئ  وافرض  المصثس  بغئ  أعمغئ 
له  تسرض  طا  المتاضر  بغظ  بط  والسظئ.  الضااب  شغ 
التمقت  طظ  واتاقل،  اساثاءات  طظ  المصثس  بغئ 

الخطغئغئ إلى دخعل المشعل، وأن دولئ الثقشئ ضاظئ دائما عغ الاغ تثاشع سظه وتترره وتسغثه إلى تدظ 
افطئ، بط طا آلئ إلغه تاله بسث عثم الثقشئ السبماظغئ واتاقل أذل خطص اهللا غععد له بعاجطئ برغطاظغا 
السططئ  بط  وطظ  الاترغر  طظزمئ  بغث  بعضسعا  الصدغئ  صجطئ  وضغش  المسطمغظ،  تضام  وخغاظئ  وتثاذل 
بأن  التال  وخطئ  أن  إلى  شغعا.  غععد  بـ(تص!)  واسارشئ  شطسطغظ  طسزط  سظ  تظازلئ  الاغ  الفطسطغظغئ 
تةرأ تراطإ سطى إسقن الصثس ساخمئ أبثغئ لغععد وجط خظعع وخغاظئ تضاطظا. بط تطرق المتاضر إلى 
طعاصش السططئ وتضام المسطمغظ وخخعخا الثول المتغطئ وترضغا وإغران طظ عثا اإلسقن وطا تمثخ 
سظ اجاماساتعط وجسةساتعط طظ اساراف لغععد بـ(الصثس الشربغئ) وبالامسك بثغار السقم والاعجه لفطط 
لظخرته  الةغعش  تاترك  أن  وعع  أق  شطسطغظ،  لصدغئ  والظاجع  الحرسغ  التض  المتاضر  بغظ  بط  الماتثة. 
الضاشرة.  الثول  طظ  وغثسمه  طسه  غصش  طظ  ضض  وطع  غععد  ضغان  طع  الفسطغئ  الترب  تالئ  وإسقن  وتترغره 
بط وجه شغ الثاام ضطمئ ظخح لقخعة شغ الترضات اإلجقطغئ، دساعط شغعا لطائرؤ طظ السططئ وطظ الضفار 
الةغعش  ودسعة  اإلجقطغئ  افطئ  لتدظ  الصدغئ  وإرجاع  التضام،  أتدان  شغ  اقرتماء  وسثم  وطحارغسعط 

لطاترك لاترغر بغئ المصثس بثل دسعة افطط الماتثة راسغئ ضغان غععد.

حزب التحرير: نصرة للقدس ندوة حاشدة في حوسان
"َمن لمسرى رسول اهللا وَمن لتحريره؟"


