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 عباص: ملتزمون بمحاربت "العنف وإلارهاب" محلًيا وإقليمًيا ودولًيا

 2112\1\22  صفا –بروكسل 
جدد  لرئدد محملد دددس لليدد ملرئحددسصلرالمددحملساددللرئدي سدددإللرئب وددعحمحإللوذرك بدد ولسرئ مددلذ لس ئدد ليددد ئيس ل

صزدددسمليد   يددإللرك بدد ولسرئ مددللسرئصعدد للخدد  لددد صد لادد بللاددللرئ  ادددإللرئي جح حددإللي س ودد ل ممدد لذد 
ق حدح لس سئحإلذ.  د  ح لسر 

جدد ذل ئدد لاددللددد صد لادد بللدعددص  لليدد ولليدد ملدددللرئدبساددإللرئ  حدد لئ وح وددإللرئخ  جحددإللسر دمحددإللئ ص دد  ل
ر س سيللاح ح ح  لدسغ حمل لليولرجصد عليحمهد لاللدي لراص   لر س سيللاللرئ  ادإللرئي جح حدإللي س ود ل

 المحمرئحسصلر

سأع دددللليددد ملددددسغ حمللل دددرلدجدددد لرئصعدددس ر لرئب ودددعحمحإللسخ ادددإللرئدص  يدددإلليد حمدددإللرئيددد ملرئد ص دددإللليدددول
رئيددد ر لر د ح دددللي ل مهددد لذل اددددإللكوددد رمح ذ ل ئدددرلج مدددولةخددد لرئدودددصج ر لادددللدمعيدددإللرئعددد  لر سودددع ل

 سرئ  ق  ليحملا وعحملسراص   لر س سيللسوي لصعسح ب لاللعصرلرئدج ا .

ق  للي ملاللد صد لا بللدعص  لدللدسغ حمللليولراجصد عل ملرئع ح لرئس ح لئ ساس ل ئدرلرئود صلسل
ع رلل سئل.  يحمم لسيحمل و رمح لبسلدملخ  لرئدب سا   ليدع   إللسر 

سأادد للأملذراص دد  لر س سيددللدددملأبددصلرئعدد   ذلرئدد حملحودد بدسملاددلليمدد ذلد وودد  ل سئددإللا وددعحم لسم ددمل
  لدج ملر دملرئ سئللسرئجد حإللرئ  دإللئألدصلرئدص  ةلل رلأ ضلسرئسرقلذ.م ح لصعيح لق ر ر

سصددد يللليددد ملذ ملأس سيددد لعددد ح ل يحيدددللئ وددد صلادددللرئدمعيدددإل لسمع ئيهددد ليددد الص رللي سئدددإللا ودددعحمذ لد  ددد رل
 صادحدهلل رل مه ذلراميو صلسرئصسا ل ئرلرئدا ئ إللرئسعمحإل.

 س سيدددللادددللي س وددد لرئحدددسصلرالمدددحملددددللسز رذلخ  جحدددإلل س لادددللرئودددح   لرجصددددللليددد ملادددللديددد لراص ددد  لر
 راص   لر س سيل.

سأع ددللليدد ملسز رذلرئخ  جحددإللل ددرلدجددد لرئصعددس ر لرئب وددعحمحإللسخ اددإللرئدص  يددإلليد حمددإللرئيدد ملرئد ص ددإل ل
سقددد ر لص ددددول سئهددد  ل ئدددرلج مدددولةخددد لرئدودددصج ر لادددللدمعيدددإللرئعددد  لر سودددع لسرئ  قددد  ليدددحملا ودددعحمل

 ر س سيللسوي لصعسح ب لاللعصرلرئدج ا .لسراص   
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عد رلل سئدل لد  د رل سق  :ل ملذرئع حد لرئس حد لئ سادس ل ئدرلرئود صلبدسلددملخد  لرئدب ساد   ليدعد   إللسر 
 وح  صهلأملراص   لر س سيللدملأبصلرئع   ذلرئ حملحو بدسملالليم ذلد وو  ل سئإللا وعحمذ.

اد ر بصلل درلرئ دد لسصع  للي مل ئدرلرئداد ئ إللرئسعمحدإللرئب ودع حمحإل لسأ د لصاددحدهلسرئيحد  ةلرئب ودعحمحإللسر 
 كمه ذلراميو صلذسصجوح لرئس  ةلرئب وعحمحإلليع لحإللسر  ةلسو حلع لللسر  ذ.
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 عزيقاث: بنظ قاد "حملت صليبيت" في الكنيطت

 2112\1\22  –معا  -رام اهلل 
 مولل حيدد  لردددحملودد لرئ جمددإللرئصمبح حددإللئدمردددإللرئص  حدد لرئب وددعحمحإللل ددرلخعدد ولم مددولليددولرئدد  صس لادد

رئدد محملراد ح ددلليحددمملقدد م ل لرئ د ددإللرئادد حيحإللرئصددللق  بدد ليحددمملاددللرئ محودد  لجدد ذ لب حددإللئ دصعدد احمل
 أحمد لسج سر لسألي لرملرا ر ةلراد ح حإللجزذلدملرئدع  إللسئحو لجزذلدملرئ  .

رمل ودد ئإلليحددمملئ  دد ئصل  مدد لسرادد إل لسدددملحخدد  لرئيدد مسملرئدد سئللسق ر رصددهلوددصيسصلرا ر ةلسرادد للل حيدد  ل
 راد ح حإلليد  اأصه.

س دد ملقدد لقدد  لم مددولرئدد محملر دح  ددل لد حدد ليددمم لخدد  لخع يددهلاددللرئ محودد ل ملرئوددب  ةلر دح  حددإللوددصمي ل
 .2019دملص لأيحولئ ي ملقي لمه حإللل صل

 دلل سم ئد لص رددولأسلدزلرئدرلسزر ةلرئخ  جحدإلليسرعدمعمليميد لرئودب  ةلراد ح حددإللسرساد ليدمملأملرئد محملر د ح
 دملص لأيحولرئرلرئي م لدصسق  لرئيح صلي ئ ل صرلمه حإللرئ  صلرئي  ص.

سقدد  لرملرئدد محمل سم ئدد لص ردددولرصخدد لقدد ر ولي  د صددهلرئخ اددإللدددملأجدد لصيدد حصلخ دددإللأاادد لئ ساحدد  لرئدص دد ة ل
ل ر لحخ صلرئو صلل رلأاا لسجه.ئ مهلأسا لأحا لأملب رلرئي

ل  
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 قيادي بـ"حماص": سيارة بنظ للمنطقت رضالت لفزض الوقائع على ألارض

لاسلرئد صولرئوح وللئ    إل لدسورلأيدسلدد زس  لقد  ل مدهلذ غدصلقدسةلأد ح د لسمبس بد لقد   سملل درل  يد عل
 دخعع صهصذ

 2112\1\23 غزة/ نور أبو عيشة/ األناضول 
 د مذ لدود ذلرالمدحم لزحد  ةلم مدولرئد محملر د ح دللد حد ليدممل ئدرلرئدمعيدإللرلصي لقح  يلي  زلالل   إللذ

 ذ و ئإللق مدإللل رلا ضلرئسق مللل رلر  ضذ.ل

سق  لدسورلأيسلد زس  للاسلرئد صولرئوح وللئ    إل لاللصغ ح ةلمع ب لل رل و يهليدسقللذصدسحص ذ ل مدهل
رئصأ ح لل رل اام لئ ود ئصهليبد ضلرئسقد مللل درللذاللر لل صلرئص  حوليم مولرئ محملر د ح ل لم ص جل ئر

 ر  ضذ.ل

سأا للأيسلد زس :لذ مم ل غصلقسةلأد ح  لسمبس ب لق   سملل رل اع  لق ر رصهصلسر  يد علدخععد صهص لسرئ بد رل
زرئإللرا ص  لسراوصحع مذ.ل  ل رلرئي ملسرئديّ و  لركو دحإللسرئدوح حإل لسر 

  لدودد ذلر  دد  ليزحدد  ةل ودددحإللصوددصغ  لحددسدحم لصددأصللاددلل عدد  لجسئددإللسسادد لم مددولرئدد محملر د ح ددلل ودد رمح
 ع  لأسوعحإل لعد  لر   ملسدا .ل

سرئوي لرئد ال لروصه ليمملأس لجسئدإللئدهلي ئعد  لر سودع ليزحد  ةلداد ال حد لرئصيدرل محوده لليد لرئبصد حل
 رئوحول لقي لأملحغ   ل ئرلر   م لسصسجهلدمه ل ئرل و رمح .ل

 ةلأ راددللرئودد عإللرئب وددعحمحإل لرئصددللقدد   لدي ع صهدد  ل اادد لئيدد ر لرئدد محملر د ح ددل ل سم ئدد لسصوددصلمللرئزحدد 
 .لل2017 حودي /  مسملر س لل6ص ردو لي لصي  لرئي ملرئد ص إللل ادإللكو رمح  لالل

سل دددرل ر لرئاددد ح  للّدمددد لذ دددد مذ لدغددد   ةلرئمدددسرولرئ ددد ولادددللرئ محوددد ل رئي ئدددد م لركوددد رمح ل لئي لدددإلل
 د ملخ  ل  دإلليمم.لرئي ئ
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سق  لاسزيلأيسلي بسص لرئدص د  لي ودصلرئ   دإل لادلليحد ملساد لر م ادس لمودخإللدمده:ذلم  حدللدسقدللرئ د ول
رئدعددّ ل لس ااددهصليعدد ةلصادد ح   ليددمملرئ مادد حإل لسصأ حدد بصلل ددرلرئ دد لرئب وددعحمللرئ  ددد لاددللرئد حمددإلل

 رئدي وإلذ.

 لق لددإللرئ محودد لركودد رمح للاددس ل120م ميدد لدددملأادد لل13ساددللسقدد لودد ي لركلمددحم لغدد   لرئمددسرولرئ دد ول 
 ا س لم مولرئ محملر د ح لل ئرلرئدماإللكئي ذل  دإللأد صلرئمسرولركو رمح ححم.ل

 سأل مليمملاللخع يهلأد صلرئ محو  لأملي  ولوصمي لوب  صه ل ئرلرئي ملقي لمه حإللرئ  صلرئي  ص.ل

 ول يدد الص رللي ئيدد ملل ادددإللكودد رمح  لاددللدادد  إللرئساحدد  لسقدد  :لذئيدد لرصخدد ل محوددم ل  سم ئدد لص ردددو لقدد ر
 رئدص  ةلر د ح حإللسئ مهلأحا لأسا لأمهلح دمليأملق ر ولبسلاللا ئ لرئو صذ.ل

 دددد ل ددد  لادددللخع يدددهلأ لددد لددددملدددد ةلأملذرئيددد ملل اددددإلل وددد رمح ذ ل رلحددد  لرئب ودددعحمححملئ  دددس ةل ئدددرلع سئدددإلل
لرئدب سا  .

ل  
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 أًن ًذهب الفلططينيون؟

 2112\1\23  الدستور   عريب الرنتاوي
ب رلرئو ر لئحملئل ل مهلرئو ر لرئد يلصد دس  ل سئدهل  ددإللرئد محملرئب ودعحمللد ددس لليد ملأدد صلرئدج دمل

حيد ص لأسلدد للرئد  زيلئدمرددإللرئص  حد لرئب ودعحمحإللقيد لأقد لددملأوديسلحم لادللدود رلدمدهلئصبودح لسصي حد لدد 
ج رذر  لسد لق لحصخ سمدهلددملدسرقدللسوح ود   لسأ ودولأمل حد ملأملحي صلل حهلرئب وعحمحسملدملخعسر لسر 
مدددد لرئدجصددددللرئددد سئللسي دددضلرئددد س ل رئد خ َعدددولي ئوددد ر لئدددحملألاددد ذلرئدج دددم لسالرئعددد ولرئب ودددعحمل لسر 

 رئ  يحإل.

حم لل درلرئدودصسححملرئبد  يلسرئجد دل لاد ئج رمصلأدد صلرئب ودعحمح”لرئ  رئدإل“ل َضلرئ محمللي ملامود ر لةاد  ل
رئصددللصيص اهدد ل ودد رمح لي يهددصل عدد ولسأادد ر  لالصجدد لدددملحص ي هدد لسح  يهدد  لا ئد دد  صلركودد رمح حإللئحودد لوددس ل
  رعلر ص ئحددددإللي دصحدددد ز لسجهدددد زلرئيادددد ذلاددددلل ودددد رمح لجددددزذ لالحصجددددزألدددددملرئيمحددددإللرا ص ئحددددإللراوددددص د  حإل ل

دددملرئ جددسذل ئددرلرئيادد ذلرئدد سئلليد وودد صهلرئجم محددإللرئد  ساددإل لسبددصلحص  اددسملئ دد للسرئب وددعحمحسملددمسلددسم
أحدملحد بولرئب ودعحمحسملسرئ  ئدإلل هد و ل”ل...لرئ  رئدإللرئ سئحدإل“أمسرعلرئاغسعلئدم هصلددملرئسادس ل ئدرلأ سقدإلل

 دملحمابهص لسدملح الللمهصلدر سدح صهص لسئدملح ص دسم؟لب  رلصو ذ لرئ محم.

احصدددسلأد ح حددد لاددد لل43 ةل وددد وللدددمل اددد  لرئيددد ر ر لرئ سئحدددإللرئخ ادددإلليب ودددعحمل...لسرئددد محملصيددد صليجددد ل
قدد ر للدملرئجد حدإللرئ  دددإللئألددصلرئدص دد ة لل700قد ر رللددملدج دملر ددم لسأ لدد لددملل80ا ودعحم لأ لد لدددمل

 عللمدد لرئيدد ر ر لرئادد   ةللددملأجهددزةلر دددصلرئدص دد ةلر خدد  لسد وودد صهلدددملحسمحودد سل ئددرل يددس لرامودد مل
رئ ماد يل...ل د لل– ر لي ئحسمحوحللسغح ب  لسقد ر لد  ددإللرئ د  لرئ سئحدإلليخادسدلرئجد ر لراودصحع مللد سل

بدد رلرئ  دد صلدددملرئيدد ر ر لر ددحددإل لر دد ل يدد ر لل ددرلس   لسئددصلح دد لرئدزحدد لدمهدد  لأددد ر لحدد   ل ودد رمح لأسلح ودد  ل
 رئب وعحمححم لاأحملح صجئلرئب وعحمحسملسئدملح ج سم؟

ح حدهلددملرئعد لحإللرئ سئحدإللأسلرئيد مسمل”لمبدض“بسلحصي صليدع ئ صهلرئدعّسئإللص   لرئيدس ل مدهلئصلحيا لرئ محم لسل
رئدد سئللأسلرئ  رئددإللرئ سئحددإلل...لبدد رلةخدد لددد لحب دد ليددهلرئدد محم لسئددصلحيدد ل مددهلوددح لللددملرئد  سئددإللرئددد ةلص ددسل

ر دددملرئدد سئللرئددد ة لسدددمل سمل  دد لأسلد دد ...ليدد ل مددهلاددللرئخعدد ول رصدده لقدد  ل مددهلوددحع  لأيددسرولدج ددمل
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ملرودددصخ د ل دددد ر لسدددد ر  لع ئيددد لرالصددد رلليب ودددعحمل سئدددإللص ددد لرا دددص   لس ادددللرئر دددصللمهددد  ل صدددرلسر 
 سرعمعملرئبحصسلالل  لد ة.

لادددللدوددد  ولاودددص د  للادددسحإللا ودددعحملادددللرئدمردددد  لسرئي سصس دددسا لرئ سئحدددإللرئيددد ئ ل سبدددسلقددد   ل مدددهلدددد ضس
رئصدللع يد ل ئحدهلسرعدمعمللد صل“لل22“ردد  لسرئي صس دسا لرئددلدمرددإللسي سصس دسا ليدد لاحهد لرئدمل550ل  ب ل

رئصسجددهل ئحهددد ليخ اددإل ليسادددبه لخعسعددد  ل ددد رذ لودددح صي لرجصح زبدد للدددد  لرودددصبزرزح  لأ دد  يلرئج مدددول ملأقددد صل
رئب وددعحمحسملل حددهل...لح  ددملبدد رلرئدسقددل للددد لقم لددإللرئدد محمليجدد س لخددسضلرئد   ددإللدددلل ودد رمح لاددلل

لدصبدد للرئد صدد  لر ددددل لسي دد  أعدد   لرئدسرجهددإللرئوح وددحإللسركل دحددإللسرئ ي سد وددحإللسرئ يسقحددإلل...لسبددسلأددد  
 ل حهلا وعحمح  لل رلأحإلل   .

مل مدد لل ددرلعدد س م لرئ دحيددإلل ددحملحصادد لر ددد ل سئيدد لرقصدد ولرئدد محملاددللدودد  ولئصيدد حصل ج يددإلللددملودد رئه لسر 
ئ جدسذل ئحهد لئص جددإللبد ولرئدسرقدللسمي هد ل ئدرليص جدإللر قسر ل ئرلأا    لأسل حملحص   لي   سر لرئصللحد ملر

  حزلرئصمبح  لئ مهلسرئ  لحي   لرقص ولدملركج يإللرئدع سيإلللملو ر :لأحملح بولرئب وعحمحسم؟

 اددلل  بددإللرا ددص   لرئصددللصعدد  ل ئحهدد لرئدد محملأ لدد لدددملددد ة لصيدد سللمادد ر لصأوحوددح  لاددللدعدد سعلركج يددإلل...ل
ر دد لرئد يلحادي لد دهلرئود ر ل دس ل”ل...ليد لود عإللسر دص  ليد ل  بدإللأمم لود عإل“سبسل   لاللغح لدسقلل

 حبحددإلل اددلل  بددإللرا ددص   لسص سح ددهلدددملر ددص  لدجدد ملل خدوددإللمجددسص ل ئددرلر ددص  لد  ددل لودد را لدعدد سل  ل
 سد    .

 إللصأخدد م لركج يددإلللددملر وددم إللرئدصم ودد إللدددملرئودد ر لرئدد محم للمددسرملبدد رلرئديدد   ل ئددرلعدد حلأوددم إللرئدادد ئ
ئددرلدعدد سعلي دد لسروددصمه ضلدمردددإللرئص  حدد لدددملص دد ل  دد صلس ددد  ل رئسعمحددإللسرئص  دد لرئدصيدد   لاددلل صد دهدد  لسر 
رئصهدحشلسرئ زئإللسرئعحخسخإللسرئ جزل...لل رلأملرئ زددإللر بدصلددملر ودم إل لص د لرئدص  يدإللي ئدي سددإللرئعد يحإلل

ئ  دد ح للددملجدد حصه لسجدد سرب  ل سمددد لرئودد دحإل لرئصددللأ لدد لرئدد محملدددملرئ دد ح للددملجدد سرب  لس لدد لر خدد حمل
خج لأسلسج  لس سمد لخعدحإللددملرايصدزرزلسرئدزرحد ةل...لم دملالمد  لجهدس ر لج حدإللصيد   لئأج يدإلللدملأودم إلل

 ”.أحملح بولرئب وعحمحسم؟“رئ محمل رصه  لساللدي ده لو ر لرئ محم:ل
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”لدبصسئددإل“دددإللرئ دد  لرئ سئحددإللأ  لدد  لئددملص صوددولقدد ر ر لرئعدد لحإللرئ سئحددإللأقدد رد  لصوددح لل حهدد  لسئددملصدص دد لد  
صجدددد لليهدددد  لددددد لئددددصلحيدددد   لرئب وددددعحمحسملأمبوددددهصليصزسحدددد لبدددد ولرئد ج حدددد  لي  قدددد رصلرئادددد يإللسر   علرئيسحددددإلل
رئا س حإللئمي لرئي ر ر لرئد  س ةلدملر  رعحللرئدص ر دإل ل ئرلأ ضلرئسرقلل...لسأ بولأي  لددمل ئد لئ يدس  ل

هددددد لسداددددد دحمه لرئ يحيحددددإللصي ددددد  لئصسرزمددددد  لرئيدددددس لل دددددرلر  ض لاددددد ئيسيل ملرئيدددد ر ر ل رصهددددد  لوص صودددددولد  مح
ل  ةلصبوح و ل  لدد ةل سرئدوحع لسرئدمصا  ليدي س ولص عح لرئي ر لر ددل لأيلق ر  لسيدي س ولأحا  لصبوح ولسر 

ملحمصرد سرلساي  لئدا ئ ه لسأسئسح صه ل...لسئصلح ملرئب وعحمحسملع ا  لقسح  لاللب رلرئا رع لا لحص حملل حهصلأ
 رئ لح لدملرئع لحإللرئ سئحإللسالدملرئيا ذلرئ سئل.

 لسدمعدد لرئيددسةلبمدد  لالحد ددملأمل”دمعدد لرئيددسة“ لالحد ددملأملح ددسمليدد ح  لئدددل”قددسةلرئدمعدد “ ملرالصددد  لل ددرل
ح سملاللروص  رضلأ ق صلرئ سئإللرئد ح ةلئب وعحملسص  لرئدم باإللئه  لسالالل  اد ذللد  لرئيد ر ر لرئ سئحدإلل

رئب وعحملل...لرئدع دسولادس لبد رلس ر  لرددص  لي دضلددملر محد ول”لقسةلرئ  “صللأخ  ليمر لرالصي  لرئ
لو ح .  سرئدخ ئو لسيخ لل ئ  لوصر لرئا خإللرئب وعحمحإللد اس ةلاللسر س

ئحدد بولرئب وددعحمحسملاددلل دد لرصجدد و لسئحعدد   سرل ودد رمح لاددلل دد لد بدد  لسدددملل ددرل دد لودد  إللسدميدد ...لبدد رل
 لحميغللأملص د دل  ادإللر جهدزةلسرئد وود  لسرئمعدع ذلسرئدمردد  ل ر لرئاد إل لل درل”  لحسدلأد للد ح“

 سا هلماولألحملرئي مدحملل حه  ل  لاي ح.

ئ ددملئحدد   لرئب وددعحمحسم لأملسجهددصهصلر سئددر لرئصددللحص ددحملأملحعدد سرلرئ  دد  ل ئحهدد لاددي   لساددللرئدودد ذ لبددلل
 س لرئد   دإل لسبمد  لص صودصلددسرزحملرئيدس  لسبمد  لحد دمل ادللا وعحمل رصهد  لبمد  لحجدلصلرا دص   لسبمد  لصد

  بإللرا ص  لأسلج  هلد ح   لسد ي   ل...لبم  لصصدساللخعدسعلرئصدد م لبمد  لصصدد  لرئدودصسعم  لسحصدد  ل
رئج ر ل  ئل ي مل س لألم  لرئي  لسرئي  ر لرئب وعحمحإل لبمد  لحخصيد لةخد لسأيعدللمدد  جلرئصدححدزلرئ ماد ي ل

 دللر  ي لدملرئع ولرئب وعحمللسل رلر  ضلرئب وعحمحإل.سبم  لرئصج

ا سادددهصل“الحص دددحملل دددرلرئب ودددعحمححملأملحددد بيسرلادددللأيلرصجددد و لقيددد لأملح سمدددسرلدصأ ددد حملددددملأمهدددصلأمجدددزسرل
اددللدمدد زئهصلسقدد ربصلسي دد رصهص لسدددملخدد  لدي سدددإللعدد يحإللودد دحإلل ددد لقدد  لرئدد محملمبودده لالأ لدد  ل”لرئدمزئحددإل

 س هدد ل”لرئ د  لرئ سئحدإل“ايدع لوص صوددولرئيد ر ر لر ددحدإللقحدصهد لسد م بد  لسص صوددولقد ر ر للسي د ل ئد  لسي د و
 سدادسمه  لس يد لص سحلم ا ةلر د لسحع لع  علرئاسذلئ د ةلر سئر لدملمه حإللرئمب لرئعسح لرئدر ص.
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 مالحظاث على قزاراث املجلظ املزكشي الفلططيني

 2112\1\23  االتحاد  أحمد يوسف أحمد
رمصه لرجصد ل  لرئدج ملرئد  زيلرئب وعحمللاللر ويسعلرئد الل ئرلو و إللدملرئي ر ر لاي لددمل د د مل

ئد يلدل دهلقد ر لرئد محملر دح  دلليد الص رللرئمر لاحه لوسرذل مه لأس ل  لد ووللا وعحمللل رلرئص د يلر
ي ئي ملل ادإللكو رمح  لأسلئد  مإللرئدج دملرئد  دزيلادللبح  حدإللادمللرئيد ر لرئب ودعحمل.لسر  رلرجصزأمد لددمل
ب ولرئي ر ر لأبده لحد ملركع  ةل ئدرلص  حدللرئ جمدإللرئصمبح حدإللص  حد لرالصد رللي ود رمح لادللرئسقد لرئدم ودول

ئغد ذلقدد ر لادصلرئيدد ملرئعد قحإللسسقددللراودصحع م.ل دد ئ لل1967 وددعحملل درل دد س ل صدرلرلص راهدد لي سئدإللا سر 
سقدللرئصمودح لر دمدللددلل ود رمح لسرلصيد  لرئصزرددد  لرئد   دإللرامصي ئحدإللرئم صجدإلللدملرصب قحدإللأسود سلسراصب قدد  ل

ع دددإلل وددد رمح لرئصدددللص صهددد لدمصهحدددإل لسر   ئدددإللد دددللراودددصحع مل ئدددرلرئد  ددددإللرئجم محدددإللرئ سئحدددإل لسصيمدددلل د دددإللدي 
لدد  ةلص  حدد لرئ  قددإللد هدد لسصجوددح لرئوددح  ةلل ددرلر  ض.لسئددحملودده  ليعيح ددإللرئ دد  لصيحددحصلبدد ولرئيدد ر ر ل سر 
ِعَ  لاحهلرئياحإللرئب وعحمحإللي  لق ر لص ردو لسدلل ئ لحد دملركعد  ةل سد  ل ب حصه لئدسرجهإللرئدأز لرئ يل  

  ئرلرئد  ر  لرئل  لرئص ئحإل:

«ل ددددد م»ولرئيدددد ر ر لالص يدددد للددددمل جددددد علسعمددددللا وددددعحمللئددددحملايددددعل مل دددد  لدددددملح   ددددرلأسا لأملبدددد 
ئددصلصعدد    لاددللراجصددد ع لوددسرذلي جددإللصسقددللودديللدددمخبضلئي ر رصددهلأسلرالصدد رضلل ددرلد  مدده ل«لرئجهدد  »س

مددد لأحادد  ل مللدد  لدددمل ادد سرلراجصددد علي دد ل  حدد لصغّحددولر ودد   لل114لاددسر لايددعلدددمل جددد ئللل88سر 
  لس دد ئ لدددمل اادد لرئودد ع  لركودد رمح حإلل لعدد ذبصلصادد  ح لرئدد خس ل ئددرلد حمددإلل رصلر لدددمليعيح ددإللرئ دد 

لادددسر لل74غدددزة لسبدددسلدددد لح  ددد لرودددص  ئإللرئ حدي رعحدددإللادددللرددد لرا دددص  .لسقددد لسراددد لل دددرلقددد ر ر لرئدج دددمل
مللاددسر للددملرئصاددسح لحمصدددسلل12يحمددد لل  ادده لرلمدد م لسردصمددلل«ل ددزولرئعدد و»س«لاددص »حدل ددسمل دد  لدددمل
سب د رلحد دمل«.لرئديد   ةلرئسعمحدإل»س«لاد ر»س دزول«لرئعد يحإللئص  حد لا ودعحم»س«لرئ حدي رعحدإل» ئرلرئجيهصحمل

سئدحملغح بد  لسحي د لبد رلي ئصأ حد للدملمددس جلرئس د ةل«لادص »رئيس ل سملدي ئغدإلل ملبد ولرئيد ر ر لبدللقد ر ر ل
 رئسعمحإللرئدع سولئدسرجهإللرئدسقللرئخعح لرئ ربم.

إللأملب ولرئي ر ر لصدل ل   لسوع  ليدحملددملحد دملصوددحصهصلي ئدصعد  حم لسبدصلحدل دسملأو ود  لسرئد  رإللرئل مح
رئبا م لرئصللردصم  للملرئصاسح لس  ئ للملرئ اس لأا   لسرئد ص ئحملرئد حملحدل دسملوح ود  لرئد محمل
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 ل«ص  حيده»للي ملسمهجه.لابللدي ي لدع ئيإللرئدصع  حمليو ولرالص رللي ود رمح لمددلقد ر لرئدج دملل در
ساددللدي يدد لرئدع ئيددإللي ئغدد ذلرصب قحددإللأسودد سلمادد لرئيدد ر ر لل ددرلرلصيدد  لرئصزرددد  لرئد   ددإللرامصي ئحددإللرئم صجددإلل
لمه لسلملراصب ق  لرئصللص صهد لدمصهحدإل لددللأملرئد محملليد مل د ملقد لأعد  لادلل  دصدهلأدد صلرئد  دزل ئدرلأمل

عإللسص دد لر ددص  لدددمل سمل  بددإللسئددملمييدد لأمل ممدد لودد عإللدددمل سملودد » ودد رمح لقدد لأمهدد لأسودد سلسأادد ل:ل
 «!مييرل  ئ 

س  ئ لئصلصعد لق ر ر لراجصد عل ئغ ذلرصب  لي  حملراقصا  ي ل د لع ئولرئدي ض ل ملبد رلوحصوديولادلل
ي دسرئللل لدللل-أيلرئص دسح  -سقللرئص دسح  لرئجد  حدإللددمل ود رمح ل ئدرلرئود عإللرئب ودعحمحإللرئصدللصود بصل

مد لر  صب لرئي ر ر لي كع  ةل ئرلرامب   لدملل قإللرئصي حدإللرئصدللأسجد ب لراصبد  .لس د ئ لع ئدولدحزرمحصه  لسر 
رئدصع  سمليععولرئصدو لي ئدي   ةلرئ  يحدإللي لصي  بد ل ب مد  لل درللدس ةللد حدإللرئود صلسئ دمل ئد لئدصلح د  .ل

رك ر ةللس اددددضلرئد ص اددددسملأحادددد  لايدددد ةلاددددللرئيحدددد ملرئادددد   للددددملرجصد لدددد  لرئدج ددددملصددددمدلل ددددرللددددس ة
 ر دح  حإللع ح   لالللد حإللرئو صلالل  ئإللص رج ه للملق ر لرالص رللي ئي م.

أد لرئد  رإللرئل ئلإللاصص   ليصمبح لرئي ر ر  لسبللد  رإللي ئغإللر بدحدإلل مدهليغدضلرئمرد للدملصيححدمد لئيدسةل
 لئدصلصدمدلل درلرئصمبحد لرئبدس يلرئي ر ر لأسلا به لا ملل صلرئصمبح لحج  هد لسرئ د صلودسرذ.لسح  درلأملرئيد ر ر

مد ل ملغ يد ل«لص  حدل»سر  رئ جمدإللرئصمبح حدإللي ئصمبحد لادللرئسقد لرئدم ودو.لسقد لقحد  ل ملرئصمبحد لقد ليد ألي ئب د  لسر 
قدد لالحددأصللأيدد ر  ل«لرئسقدد لرئدم وددو»ااصددإلل ملبدد رل«لرئسقدد لرئدم وددو»رئد عدد ر لل ددرل ئدد  ل ددد لأملليدد  ةل
 سئ مه لئصلصساللدساللرئصمبح .ل2015هدإللاللسق لوي لئ دج ملأملرصخ لق ر ر لد

سقدد لحد دددملل دددرلادددسذلدددد لودددي لرئيدددس ل ملرئيددد ر ر لر خحددد ةلئ دج دددملرئد  دددزيلالصدلددد لرئددد  لرئدم ودددولل دددرل
ملادد يإللرئي رحددإللاددللرئد  ددول رئص دد يلرئدد يلدل ددهلقدد ر لص ردددولرئدد يلروددصخلليجددسب لرئياددحإللرئب وددعحمحإل لسر 

ل سملا يإللقسحإل.رئب وعحمللئصلصي ألي  لم بح ليأملص

 

  جم بحمد هللا


