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كي��ف مل�س��لم اأن ي�س��كت عل��ى ه��ذا الطغي��ان والظلم 

واالج��رام الب�س��ع ال��ذي ميار�س��ه الع��دو ال�سهيوين 

على اأهلنا يف فل�سطني والقد�س وغزة، فن�سرة امل�سلم 

الأخيه امل�س��لم واجب��ة وان مل تكن باليد فن�س��عى اأن 

تكون بالل�سان والقلب وهذا اأ�سعف االإميان، وهذا ما 

دعان��ا للكتابة ودعوة ال�س��باب لبذل اجلهد يف ن�س��ر 

ق�سي��ة فل�س��ني للعامل كافة، �س��تجد يف ه��ذا الكتيب 

بع�س االأفكار والتغريدات والقيم ال�س��امية ملواجهة 

ه��ذا االأمل ال��ذي نعي�س��ه وغر���س االأم��ل م��ع العمل 

لتحقي��ق الن�سر وم�س��تقبل تعود به الع��زة للأمة من 

جديد، وما ذلك على اهلل بعزيز.
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األمل وقود االنتصارات

يا شباب ال تفقدوا األمل

اأن��ا اأعلم متام��ًا اأن املظاهرات لن حترر فل�س��طني، واأن الدعم 

الرئي�س��ي يج��ب اأن يك��ون بال�س��لح وامل��ال، لكنه��ا تعبري عن 

موق��ف ودعم معن��وي مهم يج��ب اأن نقدمه للأبط��ال الذين 

يدافعون عن �سرف االأمة ومقد�ساتها.

وكل الع��امل خ��رج مبظاه��رات للتعب��ري ع��ن دعم��ه للق�سية 

الفل�سطينية وا�ستنكارًا جلرائم احلرب التي يقوم بها الكيان 

ال�سهيوين، وهذا يثبت عزمية اإخواننا االأبطال يف فل�س��طني 

وغزة.
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يا اأهلنا يف فل�سطني احلبيبة حتى اللغة معكم

غزة: علم موؤنث ممنوع من ال�سرف ...ال تك�سر

املرجع : موقع نحو و�سرف

واهلل اإين الأرى االحتفاالت بالن�سر يف غزة وكل فل�سطني 

خلل اأيام

وما الن�سر اإال من عند اهلل

وللذين لي�س لديهم اليقني نقول:

ن فَِئٍة َقِليَلٍ َغلََبْت فَِئًة  ِ َكم ّمِ ُم ّمَُلقُو الّلَ يَن َيظُنُّوَن أَّنَ ِ ˚َقاَل اّلَ

اِبِريَن ʺ ُ َمَع الّصَ ِ ۗ َوالّلَ ِن الّلَ
ْ
َكِثرَيًة ِبِإذ

د.طارق ال�سويدان 2021/5/18

اليقين باهلل أكبر من كل شيء
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هناك تغيري جذري �سيحدث يف حترير فل�سطني

 �سرياه �سباب هذا اجليل فاالأمل فيكم كبري

ال�سعور بالعجز ُيحدث ياأ�سا وهذا لي�س من خ�سال املوؤمن

ولذا من قواعد بعث االأمل

اأن يكون مع االمل تخطيط وعمل جاد وابداع ..

نحن اأقوى

نحن اأقوى من اليهود الأن اهلل معنا وهم معهم الباطل، 

وامياننا باهلل كبري، فل ن�سعف همة املجاهدين بكلمات 

التثبيط وعدم القدرة على مواجهة هذا العدو اجلبان.

املؤمن ال يعجز 
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االمل الحقيقي

يكون من خلل االآتي:

  نزرع االمل من الواقع 

  نو�سح الروؤية املن�سودة

  نحدد اخلطوات املطلوبة عمليا 

  نغر�س معاين االميان:

اأن اهلل معنا وان الن�سر منه �سبحانه

  نغر�س معاين اال�سماء احل�سنى يف النفو�س 

ُْم  لَُموَن فَِإّنَ
ْ
َقْوِمۖ  ِإن َتُكونُوا َتأ

ْ
نُوا ِف اْبِتَغاِء ال ˚َوَل َتِ

ِ َما َل َيْرُجوَن ۗ  لَُموَن ۖ  َوَتْرُجوَن ِمَن الّلَ
ْ
لَُموَن َكَما َتأ

ْ
َيأ

ُ َعِليًما َحِكيًما ʺ َوَكاَن الّلَ
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 نصبر وال نعجز

اذا كن��ا عاجزي��ن ع��ن العم��ل فيج��ب ان ن�س��ر وال 

ن�ست�س��لم ون�سلم الراية للجيل الذي بعدنا مع غر�س 

االمل  فيهم، من يريد ان يياأ���س فليياأ���س وحده وال 

يغرد وال ين�سر وال يثبط غريه
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 األقصى صراع عقيدة

إحياء األقصى يف النفس

عندم��ا نتحدث عن فل�س��طني ينبغ��ي اأن نحيي يف نفو�س��نا اأن 

االأق�س��ى عقي��دة وان فل�س��طني عقيدة وان القد���س عقيدة 

ولي���س حدي��ث �سحفي مر وانق�سى بل هو م��ن �سميم عقيدة 

اأهل اال�سلم

واال مل��اذا يع��رج بالنب��ي حمم��د علي��ه  ال�س��لم م��ن االأق�سى 

ويرتك من اف�سل مقام وهو امل�سجد احلرام ؟

فهو دلي��ل ان االق�سى من العقيدة التي ترتبط بعامل الغيب 

وال�سهادة ويخ�سى ان تن�سى ..

ويربط الراق يف امل�سجد االأق�سى رغم انه خملوق عظيم

فلماذا يربط ؟

فه��و كناي��ة على ان هذا املحل حمل رب��ط واعتقاد ينبغي ان 

تربط به قلبك حتى متوت ..

د.عادل رفو�س
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َويُْخــِزِهْ  ِبأَْيِديُكــْم   ُ الّلَ ْبُــُم  يَُعّذِ ˚َقاِتلُــوُهْ 

ْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ّمُْؤِمننِيَ  ʺ َوَينُصْركُْم َعلَْيِ

قاتلوهم 

ُْم  لَُموَن فَِإّنَ
ْ
َقْوِمۖ  ِإن َتُكونُوا َتأ

ْ
نُوا ِف اْبِتَغاِء ال ˚َوَل َتِ

ِ َما َل َيْرُجوَن   لَُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن الّلَ
ْ
لَُموَن َكَما َتأ

ْ
َيأ

ُ َعِليًما َحِكيًما  ʺ َوَكاَن الّلَ



11

التطبيع خيانة وخذالن

ألغوا اتفاقياتكم

الدول التي وقعت اتفاقيات التطبيع واخليانة 

مع الكيان ال�سهيوين

ت�سدر بيانات ادانة ومطالبة بتوقف 

اال�ستفزازات ال�سهيونية

�سر البلية ما ُي�سحك

األغوا اتفاقياتكم وانظروا ماذا �سيحدث
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املواقف تكشف كذب املطبعين

أصوات املطبعين اختفت 

قال اخلونة اأنهم طبعوا العلقات مع الكيان 

ال�سهيوين

 لكي يكون لهم دور يف م�ساندة الفل�سطينيني واإيقاف 

اال�ستيطان

تاأتي اأحداث اليوم لتثبت كذبهم باالإ�سافة خليانتهم

فل نامت اأعني اجلبناء

ما اأخبار الرتويج للتطبيع وال�سلم اخلانع والقائلني 

باأن ال�سهاينة امللعني اإخواننا وميكن اأن نعي�س معهم 

ب�سلم؟

ملاذا ال ن�سمع لهم �سوتًا؟

كل الذي �سمعناه:

¢نحن قلقون من ت�ساعد العنف من اجلانبني، وندعو 

خلف�س الت�سعيد¢

لعنة اهلل القوي اجلبار على كل خائن وعميل
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التطبيع خيار حكومات خانعة ولي�س ال�سعوب 

ال�سريفة

عندما اأحتدث عن التطبيع فاأنا اأحتدث عن 

احلكومات التي عملت اتفاقيات ر�سمية مع 

الكيان ال�سهيوين

وال اأحتدث عن التطبيع اخلفي الذي متار�سه 

معظم الدول العربية

واأنا بالتاأكيد ال اأحتدث عن ال�سعوب فموقفها 

�سريف دومًا،

فمثًل ها هي �سعوب #م�سر و #االأردن مرت على 

اتفاقيات التطبيع �سنني طويلة

 ومع ذلك لي�س لها اأثر يف ال�سارع ب�سبب الرف�س 

ال�سعبي ال�سريف
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متى تستيقظون؟ 

ال إيمان للمطبعين 

ما هو م�ستوى االإجرام املطلوب اأن يرتكبه الكيان 

ال�سهيوين

حتى يقطع اخلونة املطبعون علقتهم معه؟!!!

قاتل اهلل الذلة لغريه �سبحانه

اأفيقوا اأيها اجلبناء

 الذين يدعون للتطبيع لي�س لديهم اميان يف قلوبهم 

بن�س احلديث

) لي�س وراء ذلك حبة خردل من اميان(

والدول التي طبعت مع ا�سرائيل يجب اأن تتوب اإىل اهلل

 وتلغي هذا التطبيع وتعود للثبات مع هذه االمة

او على االأقل يهددون بذلك
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اعترافات منا ومنهم

املواجهات م�ستمرة مع ال�سهاينة املجرمني املغت�سبني 

ملقد�ساتنا واأر�سنا

وال�سامدون هناك هم راأ�س حربة كل االأمة يف هذه 

املواجهة

وعلى كل االأمة م�ساندتهم ماديًا ومعنويًا اإن كنا نهتم 

مبقد�ساتنا، واأقلها الدعاء

د.طارق ال�سويدان
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مفتي سلطنة #ُعمان حفظه اهلل تعالى

لقد اأثبتت املقاومُة االإ�سلميُة يف االأر�س املحتلة اأ�سالَة 

معدنها، و�سلبة عقيدتها، و�سدة عزميتها،

وا  وكذلك جميُع اأحرار االأمة الذين وقفوا وراءها و�سُدّ

على يدها،

كما تبني زيُف املت�ساقطني الذين باعوا �سمريهم،

غوا يف اأوحال الذل  وهان عليهم ديُنهم وكرامة اأمتهم، فتمَرّ

بخنوعهم للعدو.
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يعترفون بنصرنا عليهم

ال�سحفي ال�سهيوين �سايف هندلر يغرد: ¢ حما�س 

اأحلقت باإ�سرائيل الهزمية االأكر يف تاريخ املواجهة 

بينهما، اإ�سرائيل مل متنى بهذه الهزمية ب�سبب عدد 

ال�سواريخ التي اأطلقها حما�س بل بنجاح احلركة يف 

ل�سع الوعي االإ�سرائيلي...

لقد حولت حما�س اإ�سرائيل يف نظر قاطنيها اإىل 

مكان غري اآمن، عنيف، متفكك، وهذه �سربة قوية 

للأمة االإ�سرائيلية يف الوقت الذي تباهي امل�ستويات 

االإ�سرائيلية بعدد عمليات االغتيال و�سرب خمازن 

ال�سلح التابع حلركة حما�س ¢

ماذا يقول ال�سهاينة لبع�سهم
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ملن رفع ال�سلح .. يف وجه العدو ال�سهيوين

اأنتم �سرف االأمة ..اأنتم عز االأمة

واأنتم الذين بجهادكم ترفعون عتاب اهلل عز وجل 

على االأمة

ولو مل تفعلوه الأثمت كل االأمة ..

د.طارق ال�سويدان



19

اأنا اأقول الأخواني في غزة

اإّنا اأقل من ان نقول لكم هذا الكلم

لكن ا�سمعوا ولو ممن هو اأدنى منكم

بي�س اهلل وجهكم وجزاكم اهلل خيرا

ورفع اهلل قدركم واهلل انكم طليعة االأمة

وواهلل اإّنا االموات نحن واأن اأمواتكم

اأحياء عند ربهم يرزقون

واأن المرابطين منكم من رجال ون�ساء واأطفال انهم 

خير منا

 ومن حكامنا ومن علمائنا ومن كبارنا ومن �سغارنا

رسالة إلى األبطال يف فلسطين 
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ِر 
َ

ر ُ أُوِل الّضَ
ْ

ُمْؤِمننِيَ َغري
ْ
َقاِعُدوَن ِمَن ال

ْ
˚ل يَْسَتِوي ال

 ُ َل الّلَ ِ ِبأَْمَوالِِهْ َوأَنفُِسِهْۚ  فَّضَ ُمَجاِهُدوَن ِف َسِبيِل الّلَ
ْ
َوال

َقاِعِديَن َدَرَجًة ۚ 
ْ
ُمَجاِهِديَن ِبأَْمَوالِِهْ َوأَنفُِســِهْ َعَل ال

ْ
ال

ُمَجاِهِديَن َعَل 
ْ
ُ ال َل الّلَ ُحْســنَٰىۚ  َوفَّضَ

ْ
ُ ال  َوَعَد الّلَ

ً
َوكُّل

َقاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ʺ
ْ
ال

قال تعالى:

واهلل اإنكم ما اتخذتم اإال القرار ال�سحيح في المكان 

ال�سحيح

وال يهمكم كلم المت�سهينين هنا اأو هناك ..

واهلل اإذا لم نفتخر بهوؤالء فل خير فينا

د.مح�سن العواجي ) ال�سعودية ( 
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الرخص ال تجوز للعلماء

الرخ�س ال جتوز للعلماء 

فهم قدوات واإذا النوا هم 

ف�سي�سيع النا�س ويجب اأن ياأخذوا اأنف�سهم بالعزمية

ملا قال اأحد العلماء للإمام اأحمد اأثناء الفتنة ال�سهرية 

)خلق القراآن(:

¢يا اإمام ملاذا ال تقول ما يريدون، وتدراأ )اأي تدفع( عن 

نف�سك العذاب، فقد رّخ�س اهلل لك ذلك بقوله تعاىل:

يَماِن ʺ ِ
ْ

َمِئّنٌ ِبال
ْ
بُهُ مُط

ْ
ِرهَ َوَقل

ْ
˚ِإّلَ َمْن أُك

فغ�سب االإمام اأحمد وقال:

ل النا�س، اإن كان هذا عقلك فقد  اأجنو بنف�سي واأُ�سِ

ا�سرتحت!

ال يجوز �سكوت العلماء عّما يحدث يف فل�سطني،  فالنا�س 

فقدوا االأمل مبعظم احلكام، فل جتعلوهم يفقدون االأمل 

من العلماء اأي�سًا!
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شيوخ السالطين

كث��ري من العلماء والدعاة اأ�سبحوا تبعا حلكامهم ) �س��يوخ 

ال�سلطني (

لذلك نرى الق�سور منهم .

الرخ�س ال جتوز للعلماء 

فالعلم��اء قدوات وهم م��ن يقودون االأمة الي��وم، فاحلكام 

تخاذلوا 

العلم��اء الذي��ن يف ب��لد ي�س��تطيعون اأن يتحدث��وا فيه��ا 

بحري��ة يجب اأن يتحدثوا ويقولوا احل��ق وين�سروا اأهلنا 

يف فل�سطني بكلمة احلق

العلماء الذين يف بلد فيها كبت وت�سييق عليهم فواجبهم 

اأي�سا اأن يتكلموا، حتى لو دخلوا ال�سجون

وال�سجن اأ�سرف من ال�سكوت يف مثل هذه املواقف 

اذا العلماء تخاذلوا يف هذه املواقف فمن يبقى للأمة ؟!

د.طارق ال�سويدان
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 أبيات لتجديد الهمم

اأمتي هل لك بين االأمم

منبر لل�سيف اأو للقلم

اأتلقاك وطرفي ... مطرق

خجل من اأم�سك المن�سرم

ويكاد الدمع يهمي عابثا

ببقايا ... كبرياء ... االألم

اأين دنياك التي اأوحت اإلى

وتري كل يتيم النغم

كم تخطيت على اأ�سدائه

ملعب العز ومغنى ال�سمم

وتهاديت كاأني ... �ساحب

مئزري فوق جباه االأنجم

اأمتي كم غ�سة دامية

خنقت نجوى علك في فمي

اأي جرح في اإبائي راعف

فاته االآ�سي فلم يلتئم
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اأال�سرائيل ... تعلو ... راية

في حمى المهد وظل الحرم !؟

كيف اأغ�سيت على الذل ولم

تنف�سي عنك غبار التهم ؟

اأوما كنت اإذا البغي اعتدى

موجة من لهب اأو من دم !؟

كيف اأقدمت واأحجمت ولم

ي�ستف الثاأر ولم تنتقمي ؟

ا�سمعي نوح الحزانى واطرب

وانظري دمع اليتامى واب�سمي

ودعي القادة في اأهوائها

تتفانى في خ�سي�س المغنم

رب وامعت�سماه انطلقت

ملء اأفواه البنات اليتم

الم�ست اأ�سماعهم ... لكنها

لم تلم�س نخوة المعت�سم

اأمتي كم �سنم مجدته

لم يكن يحمل طهر ال�سنم
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اليلم الذئب في عدوانه

اإن يك الراعي عدوَّ الغنم

فاحب�سي ال�سكوى فلوالك لما

كان في الحكم عبيُد الدرهم

اأيها الجندي يا كب�س الفدا

يا �سعاع االأمل المبت�سم

ما عرفت البخل بالروح اإذا

طلبتها غ�س�س المجد الظمي

بورك الجرح الذي تحمله

�سرفا تحت ظلل العلم

عمر اأبو ري�سة
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تجمعتم من كل �سعب واأمة ولون لحفظ ال�سلم، هل 

ُحفَظ ال�سلُم

وهل رفع الحق الذليل جبينه وهل نحن بتنا ال 

يروعنا الظلم

اأماني كاالأحلم زخرفها الكرى وقل على االأيام اأن 

ي�سدق الحلم

�سمعنا كلم لذ لل�سمع وقعه ورب لذيذ �ساب لذته 

ال�سم

اأرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها وقد عادت 

ال�سغرى على راأ�سها الغرم

متى عفت الذئبان عن لحم �سيدها وقد اأمكنتها من 

مقاتلها البهم

اأال كل اأمة �سائع حقها �سدًى اإذا لم يوؤيد حقها المدفع 

ال�سخم

من د. عصام البشير 
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من اإلمارات إلى فلسطين 

من االمارات كل احلب نر�سله

لل�سامدين بقد�س خلف الق�سبان

للقد�س نبعثه �سلما �سادقا

نحيي حماها من اذى اخلذالن

يا درة قد حباها اهلل منزلة

كرامة كتبت يف �سدر القراآن

ففي فل�سطني �سعب �سامد بطل

يروي ثراها ويعلي جمد اأوطان

يحمي ثراها الأجل احلق يبذلها

روح االبي تروي تربها القاين

عذرا اأيا قد�س ان خان الوفا نفٌر

ان يرجون جمدا ب�سهيون وخوَّ
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لكننا يف طريق القد�س ن�سلكه

نرقى اإىل املجد يف حترير اإن�سان

ويف الرزين رجال احلق  قد اأ�سروا

للقد�س قد �سدحوا �سعرا واأحلان

ال القيد يرهب اأحرارًا لنا بذلوا

ويف فل�سطني قلب احلر فتان

�سعوبنا تنبذ الباغي وتنكره

وترفع احلر يف عٍز ويف �سان

فكل حر يرى يف القد�س قلبلته

ياأبى الهوان بتطبيٍع مع اجلاين

القد�س واالأق�سى ق�سية اأمة

ال لن نبيع ق�سايانا باأثماِن

من االمارات كل احلب نر�سله

لل�سامدين بقد�س خلف ق�سبان

كلمات اإبراهيم اآل حرم
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من العراق 

�سدُّ الِرحال  

للم�سجد االأق�سى ن�سد رحاال

ر االغلال عن قد�سه �سنك�سِّ

ت�سري اإليه قلوبنا بمحبة

في كل فجر تبتغيه و�ساال

والروح تعرج في �سما اأفلكه

تروي حديث الواقفين جباال

وت�سامر االأحباب في باحاته

ل العتباِت واالأطلال وتقبِّ

والعين ترنو من بعيد لهفًة

وت�سح دمعا �سادقا هماال

اإني الرجو في رحابك وقفًة

ت�سفي الغليل توؤازر االأبطاال

نبني له �سورا بلحم ج�سومنا 

ونمد ج�سرا للفدا حماال

ونهز عر�س الغا�سبين وحلفهم

من ايدوا او �ساندوه فعاال

ونعد جيل ي�سترد حقوقنا

ويوؤدب العملء واالنذاال

ونعيد للم�سرى االأ�سير نقاءه

كي ي�ستزيد مع البهاء جماال

م. اإح�سان العزيز
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دروس سيف القدس

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باإذن اهلل.... 1

كل �س��يء ارتبط با�س��م القد���س ب�سدق تنال��ه الركة... . 2

فمعركة اليوم لي�ست كاملعارك ال�سابقة...

كل �س��يء الأج��ل القد���س يع��ري اأه��ل االف�س��اد واأعوانه��م . 	

ويحرجهم اإحراجا عظيما...

ما يدل اأن القد�س مركز بركة الكون، فكل ما حولها حترك . 	

الأجلها...

لي���س فقط يف االكناف، بل يف كل العامل، وفوق كل ذلك يد 

اهلل تعمل...

اأثبتت �س��يف القد�س اأنه مازال هناك ما يوحد االأمة دون . 5

خلف اأو مزاودة...

 يف وقت املعركة ال يعلو اال �سوت ال�سيف،. 	

 ف�سوت الكلم العام دون دعم للمقاومة ن�ساز حتى واإن كان 

خ��ريا، وكل �سم��ت اإن خل م��ن التفكر يف �سل�سلة ال�س��يوف 

ن�ساز كذلك...

جتلت اآيات �سورة االإ�سراء عيانا وبيانا.... 	

كل م��ن مي���س بالقد���س يهل��ك، فاقتحمه��ا الهال��ك �س��ارون . 8

فاأجه��زت علي��ه �سيا�س��يا وج�س��ديا، وجت��راأ عليه��ا الهالك 

نتنياهو فلقنته در�سا قا�سيا...

يف القد�س روح عجيبة ت�سري يف كل االأمة... 	

مايح��دث الي��وم انتفا�سة حقيقية يف كل فل�س��طني، كل . 10

فل�سطني، فالقد�س حمراك وحمراق...

د.ابراهيم املن�سي
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عشرة أوراق بيد األردن تركـع االحـتالل دون 
إطالق رصــاصة.. ما هي؟

يف ت�س����ريح للدكت��ور ابراهيم املن�س��ي وه��و خبري ومدرب 

احت��اد  ورئي���س  والقي����ادة  اال�ست����راتيجية  االدارة  يف 

طلبة جامعة موؤته �س��ابقا عر قناته على من�سة يوتيوب 

ذكر فيه ع�س��رة نق��اط تعتر اأوراق رابحة بيد القي����ادة 

االأردنية من �ساأنها اأن ترك����ع االحت����لل اال�سرائيلي دون 

احلاج��ة اإىل العمل الع�س����كري، وتلك ر�س��الة ملن يدعون 

العجز الع�سكري، اإذ هناك اوراق دبلوما�سية ال تتحركون 

بها، فامل�ساألة باتت لي�س �سعف مواجهة بقدر ماهي �سعف 

اإرادة، واالأوراق مايلي:

االأردن يعت��ر احلا�سنة ال�سع����بية االأكر بني البلدان . 1

لللج����ئني والن����ازحني الفل�سط����ينيني والت��ي ت�س��كل 

ن�سبة% 0	 من حجم اللجئني الفل�سطينيني يف اخلارج، 

اإذ ميك��ن ل��لأردن تفعي��ل دور ه��ذه الك����تلة ال�س��عبية 

للمط����البة بالتعوي�س واملط��البة بحقها يف العودة اإىل 

موطنها االأ�سلي، واعتر املن�س��ي اأن اأول نقطة ممكن اأن 

تتخذها احلك��ومة االأردنية بهذا االجتاه ال�سحيح هو 

ال�سماح للأردين خ��الد م�س��عل املبعد بالدخول للأردن 

دون اأي قي��ود اأمن��ية.

عشرة أوراق بيد األردن
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م��ع . 2 رف��ع فات��ورة حم����اية احل��دود  ي�س��تطيع االأردن 

ا�سرائ����يل، والتي تعتر البلد الذي ميلك اأطول حدود 

ب���رية مع االحت����لل، حي��ث اإن اتفاقية وادي ع���ربة 

�ساهمت يف تخفي�س فاتورة االأم��ن الق��ومي اال�سرائ��يلي 

بن�سبة ال تقل عن 	2 %.

الدول العربية التي قامت بالتط����بيع مع االحتلل يف . 	

الف��رتة االأخ��رية زادت �سادراته��ا ووارداته��ا من واإىل 

الكيان ال�سهيوين عر املع����ابر االأردنية اال�س��رائيلية، 

واإذا م��ا قام��ت االأردن باإغ��لق ه��ذه املع����ابر يف وج��ه 

احل����ركة االقت�سادي��ة م��ع االحت����لل فتعت��ر ورقة 

قوية من �ساأنها اأن ترب��ك االحت�لل ال�سه�يوين والدول 

املط�بعة معه.

االأردن يعتر �ساحب الو�ساية على املقد�سات االإ�سلمية . 	

وامل�س��يحية يف القد�س ال�س��ريف، واالأردن ميتلك ورقة 

ت�س�ويه �سمعة هذا الك����يان عامليا عر بوابة الو�ساية 

االأردنية للمقد�سات.

اإغلق ال�سف����ارة اال�سرائ����يلية يف عمان وطرد ال�سفري . 5

اال�سرائ���يلي منها و�سحب ال�سف�ري االأردين لدى الك��يان 

ال�سه���يوين ف��اإن ه��ذا م��ن �س��اأنه اأن ي�سن��ع حال��ة م��ن 

االإرب��اك لدى االحت��لل اال�سرائ��يلي ولو كان االإغلق 

ملدة اأيام، فكيف لو كان كليا؟
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اإلغ���اء �سف���قة الغ���از االأردنية مع ا�سرائ����يل والتحلل . 	

منها والت��ي ت�سل قيمتها ملليار دوالر اأمريكي، وال�س��عب 

االأردين م�س��تعد لدف��ع فات��ورة اإلغ��اء ه��ذه ال�سفق��ة 

وال�سم��ود يف وج��ه التداعي��ات التي ممكن اأن ت�س��ببها 

للأردن.

اإغلق البرتاء ووادي رم يف وجه ال�سياحة اال�سرائ�يلية . 	

والتي تعتر مناط�ق �سياحة داخلية لل�كيان ال�سه�يوين،  

فاالحتلل يعتر ال�سياحة االأردنية داخلية بالن�سبة 

له، وبذلك تعتر �س��ركات ال�سياحة اال�سرائ����يلية هي 

امل�ستفيد االأكر من هذه االتفاقية.

ع��دم الوق��وف يف وجه اأي حت��رك �سعبي والذي ميتلك . 8

عاطف��ة جيا�س��ة نتيج��ة ملا عان��اه من هذا االحت����لل 

الغ���ا�سم يف االأردن وال�س��ماح له��ذه العاطفة مب�س��احة 

كافي��ة من احل���ركة يف كل امليادي��ن وخا�سة يف حميط 

ال�سف���ارة اال�سرائ���يلية، و�سيوؤثر هذا على االح����تلل 

وي�س�غط عليه اأكرث.

االنح���ياز لل�سعب االأردين وملوقفه امل�س��رف هو ال�سبيل . 	

الوحيد للحفاظ على دميومة النظ����ام االأردين يف ظل 

تخاذل النظام الدويل وا�سطفافه الظامل..
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العاطف��ة ال�س��عبية االأردني��ة م��ن �س��اأنها اأن ترب���ك . 10

الع����دو واإعطاء ال�س��عب م�ساحة من احل���ركة الإي�سال 

�سوته للعامل. فهذا اأي�سا �سريبك العدو، و�سيلفت انظار 

االعلم على م�ستوى العامل.

من �س��ان تل��ك االأوراق اأن تق��دم االردن حم��ورا قياديا يف 

املنطق��ة، ال حم��ور تاب��ع مل�س��اريع ت�سفية ت�سر مب�س��تقبل 

الق�سية الفل�سطينية واالأردن على حد �سواء.
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يا شباب.. النصر ىلع أيديكم

د. طارق ال�سويدان

انظروا ما هي اأعلى قدراتكم وركزوا عليها ووظفوها 

ح�سب ظروفكم 

ثابت علميا وتاريخيا وواقعيا ان الذي يدوم هو الفكر 

ولي�س العواطف..

العواطف ت�ستعل الأيام او الأ�سابيع ثم تهداأ 

الزخم الحقيقي ياأتي من الفكر واالقتناع 

وت�سبح الهمة دائما عالية

وي�سبح العطاء دائما متوقد 

فت�سلحوا بالفكر والعلم والقراءة 

يا �سباب ..

يا �سباب ..
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خذوا فكر العلماء والدعاة العاملين

وخذوا الق�سايا التي تهتموا بها

وتفننوا في ن�سرها 

فاالأدوات التي بين يديكم اليوم كثيرة 

ال�سعوب تغيرت تغير جذري

 وبداأ يزداد وعيها فيما يتعلق في ق�سية فل�سطين 

فاأكثروا من الن�سر حول ق�سية القد�س وفل�سطين

فيمكن لهذا الجيل ان يغير المواقف ال�سيا�سية محليا 

وعالميا

يا �سباب ..

يا �سباب ..
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هذه دعوة لكم ولجميع �سكان فل�سطين حتى في 

اأرا�سينا المغت�سبة منذ 8	

واأدعو كل م�سلم وكل حر ذي نخوة للهبة حماية 

للأق�سى والمقد�سات ولفتح كل الجبهات دفعة واحدة 

على الكيان ال�سهيوني النج�س، وعندها �ستت�ستت 

جهودهم

وعندها كذلك �سيح�سبون للأمة كلها وللعالم الحر 

األف ح�ساب، و�سن�سارك جميعًا في �سيف القد�س

يا �سباب فل�سطني ..

يا �سباب ..

مطلوب من كل واحد منكم ان يفعل ما ي�ستطيع عليه، 

ال عذر الأحد

من ي�ستطيع ان يتطوع في اأي موؤ�س�سة تدعم فل�سطين 

واالق�سى واأهلنا في غزة فليفعل ذلك وب�سرعة ودون 

تردد.
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تباشير النصر

يف معركة سيف القدس

ك�سر المقاومة 	

التخل�س من �سلحها 	

قتل قادتها 	

فر�س ال�سيطرة على االأق�سى 	

التهجير عند الرغبة 	

ك�سر اإرادة ال�سعب الفل�سطيني 	

المقاومة تنت�سر.. بف�سل اهلل

الن�سر والهزيمة والنجاح والف�سل

يقا�س بمعايير كثيرة اأهمها:

¢ تحقيق االأهداف ¢ 

وكلها اأهداف لم تتحقق

أهداف الكيان الصهيوني
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ك�سر هيبة ال�سهاينة 	

اثبات وح�سيتهم للعالم 	

زرع الخوف في �سعبهم 	

هز اقت�سادهم 	

حماية االأق�سى 	

منع التهجير 	

ح�سد االأمة مع المقاومة 	

ا�ستئناف الدعم المالي الذي انقطع 	

التمثيل الحقيقي لل�سعب الفل�سطيني 	

تحريك كل اأطياف ال�سعب حتى 8	 	

ايقاف قطار التطبيع والخيانة 	

ومعظمها اأهداف قد تحققت

أهداف املقاومة
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فيحق للمقاومة االحتفال بالن�سر يف هذه اجلولة، وها 

اأنا من اأوائل املهنئني.

اأما الن�سر ال�سامل وحترير فل�سطني فيحتاج لكل االأمة،

 وحترك اجليو�س الر�سمية ولي�س املقاومة وحدها،

وهذا يحتاج اإىل حكام خمل�سني وجادين.

ومع احتفاالتنا بالن�سر ال نن�سى الدعاء لل�سهداء الذين 

هم اأحياء عند ربهم يرزقون

 وكذلك اجلرحى وامل�سابني يف �سبيل اهلل تعاىل، ون�ساأل 

اهلل تعاىل اأن يتقبلهم يف عليني، 

وعلى االأمة اأن تقوم بواجبها باأن تخلفهم خريًا يف اأهلهم 

وتعو�س كل اأ�سرة فقدت معيلها اأو بيتها اأو م�سدر رزقها.

ومعًا نحو الن�سر اأو ال�سهادة

ونقول الأعداء احلق واالإن�سانية

ّبَُص  َنَتَ َوَنْحنُ   ۖ  ِ
ْ

ُحْســنََيني
ْ
ال ِإْحَدى  ِإّلَ  ِبنَــا  ّبَُصوَن  َ

َتر  
ْ

َهل  
ْ

˚قُل

ِبأَْيِدينَا  أَْو  ِعنِدِه   ْ ن ّمِ ِبَعَذاٍب   ُ الّلَ يُِصيَبُكُم  أَن  ِبُكْم 

ُصوَنʺ ّبِ ّبَُصوا ِإّنَا َمَعُكم ّمَُتَ َ
ََتر

واهلل اأكر وهلل احلمد
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الحرب لم تنته بعد

الحرب ال تنتهي بوقف اإطلق النار

هناك بيوت واأبراج يجب اإعادة ت�سييدها

اأو اإ�سلحها

هناك اأ�سر فقدت عائلها الوحيد

) ومن خلف غازيًا في اأهله فقد غزا (

وهناك مقاومة مطلوب تطوير قدراتها

وهناك بنية تحتية تدمرت ويجب اإعادة �سنعها

اأدعو الحكومات والجمعيات الخيرية وكل مقتدر 

اأن يعي هذه االأمور جيدًا، وال تفتر الهمم بتوقف الجهاد

واالأهم من ذلك اأال يتوقف الدعاء فهو ي�سنع العجائب

من الن�سرة فتح المعابر 

االأهم من الدعم الموؤقت

فتح معبر رفح ب�سكل دائم
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 ليبرمان وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق
يعترف بالهزيمة

¢واأنا هنا اأريد اأن اأقول ما هو �سروري للحديث عنه االآن،

 هو اأن اأمن ا�سرائيل ومن وجهة نظر اأمنية، هذه العملية 

غري �سرورية متامًا، وحما�س هي من �ستخرج منت�سرة،

- فقد جنحت بخلق جبهة داخلية لها داخل اإ�سرائيل

- وجنحت يف ال�سيطرة على ال�سارع الفل�سطيني والق�ساء 

على حركة فتح

اأنا اأريد اأن اقول اأنه اإذا عدنا لتنفيذ عملية ع�سكرية 

اأخرى بعد 	 �سنوات 

فما الذي فعلناه اإذا يف هذه املعركة؟

نحن هنا قمنا ب�سل دولة متطورة

واأريد اأن ت�ساأيل كيف �ستكون �سورتنا اأمام العامل 

العربي؟ 

جميعهم �سيقولون اإذا كان و�سع ا�سرائيل هكذا اأمام 

حما�س، فما هو و�سعنا اأمام حزب اهلل واإيران؟¢



43

فلسطين ستتحرر 

لي�س لدي اأي �سك يف ااأن احلق �سيظهر وفل�سطني 

�ستتحرر

واأن من لديهم قيم واأخلق هم من �سيحكمون 

العامل

 وكل منا لديه اختيار اأن يكون يف �سف احلق اأو 

يكون يف �سف الظاملني

 لدينا نعمة ¢االختيار¢ واأرجو اأن يختار كل منا 

بحكمة

االأمل كبري بتحرير فل�سطني، واالإن�سان خمري 

بني اأن تكون حلياته قيمة نبيلة وعظيمة اأو اأن 

يختار درب ال�سياع، واأرى يف اجليل اجلديد من 

�سباب اأمتنا القدرة على حتقيق اأحلم االأمة 

وجعلها حقيقة واقعة، واأن يعيدوا الأمتهم 

عزتها وكرامتها.
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كيف ننتصر لفلسطين؟

1- الدعاء

الدعاء �س��لح املوؤمن، قال ر�س��ول اهلل �سل��ى اهلل عليه 

و�سلم: 

»اإن ربك��م تبارك وتعاىل حي كرمي ي�س��تحي من عبده 

اإذا رفع يداه اإليه اأن يردهما �سفرا خائبني«.

على امل�سلمني الت�سرع هلل تعاىل ن�سرة للأق�سى وحترير 

املقد�سات ورد العدوان واملظامل.

2- اإلعالم

احل��روب  يف  فّعال��ة  اأداة  اأ�سب��ح  الرقم��ي،  االإع��لم 

اجلديدة، ودالئل ذلك هو تقييد املحتوى الفل�س��طيني 

م��ن قب��ل املن�س��ات االجتماعية مثل في�س��بوك وتويرت 

واإن�س��تغرام ويوتيوب. ال ت�س��تهينوا بالكلمة وتاأثريها 

النف�سي على العدو.
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3- التأثير

املوؤث��ر يلع��ب دورا كب��ريا يف الرتوي��ج لعدال��ة الق�سية 

الفل�سطينية اأمام املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية، 

فالكثري من ال�سيا�س��يني والفنانني والريا�سيني يقومون 

بدور كبري هذه االأيام لردع االعتداء ال�سهيوين.

4- االختراع

نق��ل التكنولوجي��ا واالخرتاع��ات اجلدي��دة هي اأحد 

اأهم اأدوات �سناعة القوة والتمكني يف الوقتاحلايل. 

باآخ��ر  فل�س��طني  يف  الكف��اح  تنف��ع  اأن  دائم��ا  ح��اول 

التكنولوجيات احلديثة وتعليم االأجيال الفل�سطينية

يف اجلامعات عن بعد.

5- املال

امل��ال نب���س احلي��اة عن��د احل��روب، واجلهاد م��ن اأجل 

حترير املقد�س��ات يحت��اج اإىل دعم وع��ون مايل كبري. 



46

ابحث ع��ن اجله��ات القانونية التي تعم��ل على حتويل 

االأم��وا اإىل داخ��ل فل�س��طني الإعادة االإعم��ار وتطبيب 

اجلرحى ودعم املقاومة.

6- املقاطعة

مقاطع��ة اأدوات وف�ساءات الع��دوان املحتل هي اإحدى 

الو�س��ائل التي تعرق��ل تطبيق �سيا�س��اته وباخل�سو�س 

تلك

امل�سنف��ة كاأعمال ناعمة مث��ل الفن والغناء وال�س��ينما 

والثقافة والريا�سة..

7- املعرفة

عام��ة النا���س ال تعرف الكث��ري عن فل�س��طني وتاريخها 

البعيد والقريب، وباخل�سو�س مع االحتلل ال�سهيوين 

بداية القرن الع�سرين، علينا ت�سويق ال�سورة احلقيقية 

بن��اء على الدالئ��ل القاطعة مرتجم��ة اإىل عدة لغات 

اأهمها االإجنليزية.
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8- اليقين

اليق��ني وال�س��ر والعم��ل كله��ا مقوم��ات لني��ل الن�س��ر 

والتمك��ني للمجتهدي��ن واأ�سح��اب احل��ق. وق��د وعدنا 

اهلل �س��بحانه تعاىل بالن�سر اإذ قال لنبيه حممد عليه 

ال�سلة وال�سلم )فا�سر اإن وعد اهلل حق(. 

ونحن امل�سلمون

نوؤمن بالن�سر املبني يف النهاية



48

ونسأل اهلل سبحانه وتعالى

أن يحفظ

 أهل فلسطين واملرابطين

يف القدس واألقصى

وينتقم من الصهاينة والخونة 
الذين يؤيدونهم

َ َعِزيٌز َحِكميٌ ʺ ِ ۚ ِإَنّ الَلّ  ِإَلّ ِمْن ِعنِد الَلّ
ُ

˚َوَما النَّْصر


