






















ممدمه

الراثدبجال بقام: 

وتحريرهاازع، مندون إ—لامية ثضة فلطين تضة 
الول،انيونيدعي ا ملا خلافا، حيعاللمز موولمّة 

الفلسطينيةللقضية يفصلون الذئن والشيوعيون والاثراكيون 
التضيةمده الأسلامي الأرن؛اءل وبمب أهوائهم. بجب اثوابا 

الاسلام.غير ثعار فالطين عترر لن فانه 

انمحوةثان ثاتما انحتلة الأرض ق الأسلامية وانمحوة 
قولدت ا:أا ذلك مز، طراز عن افغاستان ق الأسلامية 

معالملطس يسعى الذي الكافر الاجني الاحتلال ظروفا 
الأرضمؤبد ذلك عل وزيادة مسلم، لشم، الأسلامية الهوية 

فلعلين.ق المقدسة 

ثكلاانحتلة الأرض ذ ١لاسلامئة انمحوة تكن فالم ، ولهدا
تصوفاأو ، بناء بلا نقدا او طسى، بلا نخلرية أو مضمون، بلا 

ععتفاعلتا واصيلة وواعية ثاملة صحوة هي واغا ودروثة• 
شاردرنمتا بالواجهة، تسرع ال ومتا الاحتلال واثع 

ارضعل وعارسته قلمين، لتحرير وحيدا مجيلا الهاد 
ذدما الشر حازئن ذ عتكافثة غر طردنا ذ الوام 
•انحاهدنن نمالح راجحة افه ع؛زان 

اكالةالأرض ار اليوم تهم الأملأم النطلق هذا ومن 
قالولوتوفا وقنابل والمدى بالجار؛ الاحتلال ضد عارمة نورة 

يالكفر محوي عن المدعوعة انمهيونية الممكرية الألة أواحه 
نداءبان انحتلمة فلين ق اليوم هثهد المالم ولمل عكاز• كل 

ماثرمتينا أن بهد ملام نداء هو الشامل الغلهلينيين 
الوفاء.االأاّلأعية الشهارات 



فريدطراز ،ن عيان اكهيوق المدو يثهد ،رة ولأول 
بدايتهخغ الرسول بو حيث الراق، فرب لتيس ا ذ

أولثكعل *ناحة ال البش بجاني اليهود سيه عا فتحول 
ضدالارماب لارّة التخرج وثك عل كانوا اJنان المهايتة 

•العدسة الارما ق ال|لم ثعبنا 

•مح؛لبة امرأة عل اكءس 
والأطفالاس يماركة اووء؛ة العيان والت تم 

،،او0ق — الهاد ان ذلك الشباب، جانب ال والشيوخ 
علالنبض وام • وعلة صلر كل عل عين فرض ~ الحالة 
مددوكانت اسلامية « خلية > تتول اما فيل محجبة امرأة 
عليهالحصول استطاعت ما وهي بكين صهيوق جندي طن 

•المقاومة أدوات من 

جنودما يهدفون الحجارة استخدموا فتي الأطفال أما 
الحارقةالزجاجات استخدموا كإ الصهيوق، الاحتلال 

أطفالكان و٠ثاإ العدو. دبابات ما يقذفون ء لمولوتوف ا* 
اه» تانلين: قذيفة كل مع متقون لبنان ذ ٠ او«آر.بي.جي 

الشمبابناء ألنة عل يتردد الهتاف نفى كان ٠ أكبر 
أوالسكاكين أو بالحجارة صواء انحتلة الأرض ق الفلطيني 
الحارقة.الزجاجات 

أحرى؛نوعية عطة 
حينالعدو صواب اطاشت أحرى نوعية عملية هرت ظم 

ُتلّن الاض )آب( أغطى ثهر !.^ ٥٠ق انحايدون ممكن 
غزةمن ؛' ٢ انمار » معتقل وسوول المكرية الشرطة ثاني 
عنوجرأة دقة تقل لا عملية ل نال« '>رون الكابس وحو 





















تاوو.مق محأة الاصلأم براية ال-ابتان الخيلأن له حتنخل ا
علوأصر الخهاد درب وعل الأ-لأم عل غافل وحناباهم، 

الله» كلها الآذن فوق •ن ليصرخ عم فل كا ة ابر نحطم 
النقار،ذو الأ سف ولا الأ-لأم راية الأ راية لا اير« 

وحابنالثيوِنو بحكمة بقوة، تتماعلل الاصلامية الحركة وبيات 
حىوانحمات والقرى الدن ق ينتسر نفوذها ودأ ' الثباب 

انستقة الاّلأمة للخركة وتاك والحلل، الثلث ال وصل 
العراقيلكل عل تقفر ان وارستْلاعت كثيرة، مواطن ق ,ما 

حضانل( دعن الحهاد درب عن فها كم طريقها ق وصمت الي 
.سنة.حسين منذ منها خطفتا الي القياد؛ .يرائ> ذ اكرعي 

قناعكل ذ يسرى الغضب وكان الثاحنة... حادثة وكانت، 
بعرنا، والوجهة القاتلءة الاصلامية القاومة حركة وكانتا ، غرة 
علهنالئ، من الخادعون ونقله فلطين أهل كل هذا 

الخالية.الصحفا عنه وبحدنتا مشارم 
متوىال الارنماع بالبون مطحيعا السلمون ، ي. وبع
ٌيرتراومراجعة توجا تزين مطالبة الاصلامية الحركة الحدنا، 

ذينتننرها الن.يى الطم الدير •ع بمناب بما هماكلها دت*ظ؛؟ا 
الأسلامية.الأرض كل وق فلسطين، 

م ١١٨٨مارس ٨ \^/ t'Kfs/r.تاريخ -  ٨٠٧اس - امحتمع ملة 
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المراعحركة ق ئاما واضحة اذن الأرض فسألأن 
أسينبين صراع كل ق كذلك وواضحة وأعدائنا، بيننا دار 
لهارتكاز ثاعدة الهاجم بجعلها هتا والأرض ثمين•• أو 

ال،ايةحصن اليانع الي بعينها وهي ثاريعه لتنفيذ 
علالصراع نيحدث والانثائية ا4راغية الأ>يى -واسه لكل 
حيويةاهمية ذي موي عل واليانع الهاجم بين الاعتبار هذا 

•—نهيا لكل أسا—بة 
واليانعهيمنته... لفرض قاعدة تحقيق بجاول الهاجم 

اكتثافقية وتتجل ءلهورْ.. لبداية تحرره تحقيق بحاول 
السيرالاتحاه ق الهد كل توجيه ق للمدافع المراع ارض 

العدواق.الوجود 'تقويض 

جهلفن الصراع -نئلو-ة ق رالارض( أهمية هي هذه 
استطاعو-ن محوقع... وراء -وقعا وتقهقر غرة عل أحذ نينتها 

قضرباته وكات العدو محطط اكتشاف عن تمكن تحديدها 
المدو.لحركة الضاد الاتحاه 

واضحةغدت المراع متغلومة ق الأرض سالة أن ويبدو 
والقوميينالوطنيين والنذلرين الحللين جيل عند الأهمية 
■فيها اننراسه عل العدو تركيز أهميتها بضاح ا ق وصاعد 

بتغناهزال ما الصراع منظومة ق الأحر الحزء لكن 
الأجوبة!!ممئات تفاجأ الصراع؟ قضية هي -ا • والصابئة•

الدرجةال تضخمصى الصراع أطروحة ق )الأرض( أهمية لأن 
هذهعن فنشا . الصراع.قضية أهمية عل فيها غطصا الق 

اانظو-ةق جزثية حالة تحدم حميعها وةيم وآداب فق نقا الحالة 
هذهظل ق دوما فصرنا . .جانباوتطرحها القضية وممل 

.جهة.-ن هذا والعدو بيننا الفصل حدود معرفة الضبابية 

بديلةقضايا رقمتا بالقضية الوعي ولفمدان أحرى جهة و-ن 

٢٦



هذهامِق مما لمحتمعاسا الأمامية القضايا هي ا*ها همل 
الصراع.أرض إل بالتوجه له علاقة لا يانع ق انحنمعات 
نمارعولماذا نتصارع؟ عن •ع لماذا؟ قلطين نحربر نريد 

سؤالانطرح السؤال حدة لتخفيف نمارعه؟ ان نريد •ن 
علسيطروا عندما العهانيين صد الأمة تتنمر إ لماذا تقريبيا 

صدعواطغها من اكخاع الاستنفار بي حين ق القدس بيت 
نحربرنريد ااقد*ى؟ بيت اعتحبوا عندما والصهاينة الصليبيين 

علمنهجنا ليغلهر وصوحا أكر وبمض • • لتنا لمنصر فلين 
ولقوم.. كلها.المإذج الضاري غوذجنا ويتقدم كلمها المناح 

والخورالرذيلة من وانقاذها البشرة قيادة ق الشرعي بواجبنا 
ثوكةكسرنا اذا الأ بحيث أن ،كن لا ذلك وكل والثتاوة. 

الكيان— علينا هجمته ق المركزية قاعدته واقتلعنا الغرب 
أوالمبجي الغري الأنان نمارع لا اننا م — اكهيوق 
البجينمارع نحن بل ، تهود.يا أو مسيحيا لكونه اليهودي 
الشرمنا*ج نحارب اننا اي الصهيوق والمهودي الصلميي 

وذلكالمناهج.. هذه فيهم تتمثل ومن والاغتماب.. والعدوان 
ادكراطمنهج انه الاختلاف ،ام منهجا نحل لأننا 

واللام.

شرعيةعن كا يكثف القطة هد0 ق الاستطراد ان 
فالأستعإر• ■ والتار؛ني الأناق المعيد عل للاصتعار كفاحنا 

ومنهجناديننا نحه ونحن جيعا اهدانه ليحقق ديننا قتل يريد 
كانةهل البشرية ولمحرر  ٠١الأصعدة كل مل لمتحرر 

الأصعدة.

٠١ نحاوزها الخهل من مسألة الصراع قضية تصبح وهكن.ا 
معرفةولا حركتنا ضوابط ئتلمك نعد ا اننا بمي دبماء.زءا 
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اوالطريق منتصف ق يهودنا حما العدو•• ح ايركأن حدود 
العار«و•ثردع •ن جزءا صبح ان ال آخرء 

اليوماسيي ظنمJو •• حدا-هل ذلك ان ذلك؟ كف 
بثتافةوزينها الباسرة غير ا،ُدافه واظهر الباّر ءاد»ءه احس 

حريةعو يرام ما الأ حرية فلا منته•• ومغام الاسهلأك 
يرامما الأ علمية ولا ديقراية يرام ما الأ دبمراية ولا 

اعلامهاحهرة انتفت ،'نءه تمانته ولهينة وعكذا!! كذلك 
الثنافةهده يشرون التنربين وحيل العلمية ومومحاته 
الكيانأن مثلا قرى م ما غير عل الوثاثع فيظهرون 
اسراثيل(ورثعب اسرائيل( ردولة انه عل يقلءم المهيوف 
حالةالتكيان محوا )ان بمي حما الخ•• اسرائيل( ورأرض 
علاقاتعو اغا الغرب وبين بينها ما كل بن.اما قاتمة منقلة 

ءاسرائيل(لأن طرا وذلك حيدة وتكنولوجيه اهمادية 
اعتبارعل ^ ٧١واتع ال الطر حمل اى متحضرة!(.. ردولة 

ّءلبي،اي امر انه 

حضارىصراع انه اعتبار عل اُصراع يردا م دالذنن 
—الصليبية مواجهة ق الأزلام — الصراع فضية فتجاوزوا 

والواتعالغربية الثتافة لطلال ينجيبوا ان الأ بوصعهم ليي 
وعللراتمه انثأ الذي الميامي الواقع هذا الد.ولأأ الميامي 
كيف• • ميرمم وبجرف الملمين غضب به ينفى ما طريقته 
اعتبارعل — مقدم هو حسب.ما — دائر الصراع ذلك؟■• 

صراععليه تحارفوا جمحا اى دجغرافيا أرض مألة انه 
)ءدساادوليةت للمومسات العودة ،ن بد فلا اذن افلمي. 
jلنمم وذلك اوولية( الملل رمحكة التحية( )الأم الأمن(، 
الدوليةوالارادة الدول 'القانون وبمسح . الحلاف.قضايا 
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عليها••الخريج محنبم لا انمراع ميم ذ سنسين كين 
علالماسي الواكع يا >ع التعاطي القبول ان الواصح ومن 

،محايداأو تاينا أو مصنا يكون ان ؛كن انه اعتبار 
دائرةذ وبمعه الأستتلالية دائرة •ن وقرارنا فعلنا ليخرج 

نبتعدأو ثيء ضل نجو نتقدم فنصح . . . فثيثا ثيثا الاحتواء 
ولما.. ٠ المولمة الشرعية و٠ المول« للاحاع ٠ عرصاة فعاله عن 

ّادارهي عدونا قبل •ن عصنوئ ٠ الثرعة ٠ هذه كانت 
عنحى نكون ها ابمد حين بعد نمبح ن~ المليي الغرب 

الفتاتبقتان ونقبل والق••• القضية ج،|الناها الي الجغرافيا 
قالغرب صنائع •ع ذلك ذ نلتقي التاريختتين أعدائنا مواين محن 

•والذل والتبعية التجزئة انخلمة 

oJA  قضيتهادراك بدون الصراع دخول خطورة *ي
عنوالأنهللاق عليها والاريز والأا"ي الباثر ادد•ف وجا٠ل٠ا 

محوموالنكر والثقافة الأخلاق .ن .تكاطة حالة لابجاد وعيها 
•ا1لصيريت المعركة ق العام انجهود 

بكلالحضاري العدو مح الصراع احة دخول علينا 
ديننالمرة وذلك حياديا ثكلا تاخد الي حى مؤسساته 

الجوررمنهج هيمنة ونحهلم والكرامة( والرخمة الملل رمنهج 
بجالةخمولة القضية .رنْ التوجه وعلينا والرذيلة( وااذللم 

الصراعأرض ال ان والأيمافة والثقالوعي س متكأملمة 
س،اتلما بجدد ان بجب ما وهذا ~ القدس بيت ~ الركزية 
والاعاروالتثقيف التربية علات لكل الأيديولوجي الاطار 

ا؛اناغنلء عندما حيث جبهتنا ذ نوبات الكل عل والانثاء 
•ش١رءعن١كل فان القدس لبيت حقا ونتوحه القضية ؟أن*ْ 

هلريقناق ماضر وا'إههاد ومتلرماما الجهاد لحالة ملبية صتنثأ 
والهايزالاستقلال عل مبنيا اقتصاديا تقدما القدص بيت نحو 



تنظمووحدة الأسلأم ار ديتحي حقيقية عسكرية وندرة 
سبقالذي بالشكل العائلة وعي ان اذ وطاقاتنا.. صنوفنا 
صعيدعل افمالا بكامله الاسعاري الليل ن 0كثف 
التغريبصعيد عل وثقايا الاقتصادية اكرب ومهنة اكبإ 

مراكزلاحي. الأستقطاب صعيد عل وسياسيا والاصتثراق 
نوجهضربة كل سيجعل الوعي يدا ان اي الدولية.. التوى 

للتغريبالصمم ذ ضربة ،تابة م اتا الصهيوق الكيان ضو 
الهامةالثلأتة الغرير الشروع منة اتكال . وللتبعية. وللتجزتة 

أمتنا.عل 

والإؤر أهميتها تأحذ اصلامية حركة أو محوعة أي ان 
أتونؤر بثقلها والتائها الصراع لأرض اكتشافها مدى من الأمة 

كثرمها يورعا ويحجم فتها وستققد المدو.. ح ايركة 
العدوجعلها الي الصراع ارض ال متد ب م اذا الأتباع 
الهجوم.ير التقدمة قاسته 

الربنعلن وأنفة حركات بوجود يقبل الصليي والغرب 
قالأسلأم — الصراع لقضية فاقدة ولكنها عدة بثعارات عليه 

محذهمثل ق وبينها يشه اكاق1س ان اذ ~ الصلبيه مواجهة 
ومحموعاتحركات بوجود يقبل انه كا عامثي.ب تناقض الخالة 

ممها الصليبية ضد الأملأم ان بالثمارات شطن اسلأمية 
٠بثقلها فيها تلق ولر العركة ارض تكثف 
ننشغلالأ فيجب وقضيتها. أرضها ثاما واضحة العركة ان 

—الأسلأم — العركة قضية ق ندوب وان االمركة، أرض عن 
ارضهامعركة لكل ان كا وقضيتها بأرضها واضحة العركة ان 

دينهملعزة الصفوف رمن الأ الملمين عل وليس وتصيتها 
اهوان سلنا لنهيينهم فينا جاملوا ُؤوالدئن قدسهم وتحرير 

العنكبوت.اتحسنب لع 
م١٤/ْ/٨•٢٩تايج  ٨٥٢ء،«د ~ الجتح محلة 
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اليوموحى البمد التارخ ذلك ومنذ > النورة الوينة من بالقوة 
الراموبارتكاب الأخلاق ق وخسة لوم بكل اليهود عرف 

كالمالشرى التارخ عير اليهود واصبح والهمجية، الوحثية 
مدراوظالوا السرية، جد ق ينخر الذي الضار الغريب 

والأبتزازالعتائدى والانحراف الخم التدمئر تتارات لكل 
الاثمادى.

قليةفيها بجد وتدبر بتنمن الكرم القرآن يقرأ ومن 
فهواللتية، لأعراضهم يئنا ووصفا اليهود نحاربة دقيقة 

مبالغتهموعن اللمين نحاه الدفين حقدهم عن النار يكثف 
ونقصوالغدر العدوان صفة فيهم ويفضح والقتل لأجرام اق 

والعهود.ااواتيوا 

تعال:الذر يقول نم بهم وكرا لمين المعل حقدهم فعن 
كفاراايام بعد عن يردوم لو الكتاب أهل عن كثبر ُؤود 

(،١٠٩اية البقرة، )سورة أمسهم•*.ه ضد من حدا 
للاصلأموكيدهم اليهود دسا>*_ تكثف الأية عده ان 

وماوحيلهم ألاعيبهم *ن الأسلامية الأمة وتحذر واللعين، 
قالملمين الذ ونبه بجاههم والشر الحقد من نقومهم تكنه 
كفاراردهم هو دائا اليهود هدف أن ال الكره الامحة هدْ 
الأمةلهده الذ اختيار عل أمهم يند من حطوا اممامم، بعد 

واننداماعليها الأخر الكتاب بتريل وفضله برحته الملمة 
تكمنالي المعركة حقيقة للأمة ويكثف العظم، الأمر لهذا 

اليهودبين المشربة تاريخ عبر تود الي العداوة وراء 
الملةالأمة وض الكرم القرآن يو؛ظ وهكذا والمسلمين، 

مشاعرو؛عبيء الدسيسة، ومكن الحطر مصدر عل ويركزه 
\ثم.والهد ^٠ ٧١والكيد المثة الوابا نحاه المطلين 

اليهودداوة ع— المعنى هذا الكرم القرآن ويؤكد 
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مامحتالأن قلمين الوم تثهدعأ الي الأنتناصة حجارة ان 
التحريرطريق عل تتودمأ الي الأمة امذء الأمل شرارة 

اليوالحانة النير بيد النتصبة والقيان الارامي واستعادة 
•والمسلمين الأسلأم اعداء عن داءوا"م :٢ود يبرما 

الوقوفال وحكومات أفرادا الأمة نطالب محنا وعن 
وتقدمرامحتلة الأراضي ق والثورة الانتفاضة جانب ال بصمود 

المتملمتةالكرم القران تاليم والاستنارة لم، الدعم انواع كل 
بف؛اااتساث، ال والعودة لتارخ ١ عبر اليهود •ع بمركتنا 
والخاصةالعامة حياتنا ق وتطبيقها الغراء وشريعنه الاصلأم 
اعدائناوبين بيننا فالمعركة الميز، ينصرم اض برض لنحظى 

بااتسالث«الأ فيها الانتصار طعم ندوق فلمن التيدة ْعركت هي 
قله هجرنا عل نادمين ربنا دستور ال والعودة بشيننا 

.نالوا ما عنا ينالوا ان اعداونا فيها تمكن عنللمة عصور 

و،،ادىومرثدها الأمة هدْ معغر ُو القرآن هذا ان 
استطاعلما شرائعه ومحر بنورْ تتنير الأمة ظلتا ولو طر'يقها، 
اليومالأمة احوج فا الأيام• من يوم ذ منها ينالوا ان الأعداء 

أعيانهاعل الانتصار لتحرز القرآن هذا نمالم ال العودة ال 
بالعدلالمااا قيادة وم لها الذ أرادها الق مكانتها ال وتعود 

الناموالأخلاق 

امحتععملة 
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بمتدديالا اض سيل ل وجاهد الأخر والموم باض آمن كمن 
يهاجرواآمنوا اكين الظالين الأوم صدي لا واك اث عند 

اهكند درجة اعنلم وأنمهم باموالهم اه سيل ل وجاهدوا 
ورضوانه منبرخمة ر.ام يثرهم انزون اكهم واوفك 

اجرعنده اش ان ابدا فيها حالين .قم تعم فيها لهم وجنات 
يلونماانين ثاتلوا آمنوا الن,ن أما ريا تهال وتال 

•التتيزب ،ع اث ان واصلوا غلظت فيم وليجدوا التتفار من 
يضلالآات هذء ق سحانع اق، بين لقد الجامدون ربما 
القريبوالفتح المر واما ااد>ؤسين ا-لمدة وءاiبته الهاد 

قالعالية والنازل سحانه الذ محن والرضوان ابنة ،ع لدنيا اق 
حمافاانفروا ؤ ^ ١٠٧؛توله دهي الثانية الآيأن ودك الآخرة 

اذاوالشيوخ النيان صل للجهاد اانن؛ر وجوب عل وثقالأب 
اليناوٍيان وحاية اض كلمة لاعلأء لذلك الواجب دعي 
المزةمن السلمين بالجهاد بجمل ما ح عنهم المدوان وصد 

القكلمة واعلأء الجزيلة والأجور المقلم والتر واوكرامة 
وامنها.دينها عل والحفاظ الأمة كيان وحنظ 

سيلق الجهاد ان والرابعة اكالتة الأية ذ سبحانه وأخبر 
بالصلاةالحرام السجد ومارة الحاج سقاية من اقفل افه 

مموأتم الله عند درجة أعظم امله وان ذلك ونحو والخلواف 
ورضوانمنه برحة يشرمم أنه سبحانه أحبر م الفائزون 
حانه الخامة الأية ذ وأخبر مقم نعم فيها لحم وجنات 
وردوتد لهم. وكلأءته وحفنله وتاييدْ بنصرْ والمنى التقين 

والحثالجهاد فضل ذ الكرقات الايات عن الكرم لقرآن اذ 
ماّويى الكافرئن عل والدمار للمؤمنين بالنمر والوعد عليه 
وصائنة ورغبة وقوة نشاط من الومن تلب علاء ما تقدم 

بوعدتقأن الحق نصرة ق والاستبسال الجهاد ساحة ال الرول 
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والأنمارالعالية والنمور ١^؛، وافم النهاية وإما ■ الدنيا
انظن لا الري أ.آا الكرامة دار ذ ايان والدر الجارية 
باشباءاذك ذلك واغا ب،روبنك معلق عدوك عل المر 

منوتوبتك الحق عل واستقامتك اللقاء مواطن ق وصبرك 
ذلكعل فاستقم أمالك كل ق ،ذ واخلاصك ذنوبك سالف 
والاستقامةه الاخلاص حقيقته الذي المحيح بالأسلأم وقك 

الحربق همد، ونبيه رسوله يدي عل والمتر شرعه عل 
أصابحا تذكر القاس أّأا السلم أ.أا الأحوال همع وق واللم 

القائدبطاعة الرماة بعض اخلأل سب احد يوم السلمن 

وئاالهرممة م والمنازع الفثل •>، رّولمحأق همد الشر 
ؤأوكلء١وجل عز ثوله ذلك j اف انزل ذلك الملون استنكر 
عتد*ن *و هل هذا اف هلم سليها اصبم محل ميبة اصابم 
وجل؛عز وقال ثملبجه ثيء كل عل اه إن أمم 
jوتنازعم فثلم اذا حى بإذنه نح-ومم اذ دءدْ اش صدم 

الدنيايريد عن منم تحبون ما أراآ ما بمد عن الامروعميم 
عتمعفي ولقد عنهم صريم م الالحرْ يريد .ن وعنم 

الض:مذا j -بحانه وقال الوسيزه عل كل ذو واش 
كثتيهعن وبمفو ايلم كبت ثما مصيبة عن امابم روما 

عليهمأنزل م مزموا حمين بوم بكرمم الملمون أعجب وئا 
علالحملة وصدثوا فراجعوا ءندْ من بحنود وأبدمم المكينة 
وهزمرأييهم فنصرهم به واستمروا بربم واستغاتوا عدوهم 
ويومكشترذ مواطن ق اش نمرآ ؤلقد تعال؛ قال ؛\ عدوهم 

؛Lipوضاقت تيئا عتم تغن فم كرتم اعجبتم اذ حنين 
علسكينته اض انزل م .يبرئن وليم م رحبت عا الأرض 
ا1دينوعذب تروها لر جنودا وانزل اطلوعنين وعل رسوله 
jالملمين اصاب ا فكل جزاء وذلك كفروا 



مويكرهون حما ذلك غتر أو جراح أد هذ؛ة ما ءإرْ أو ابهاد 
والمابةالأنوة اعداد من بجما فا وتنربملهم تهصرهم بأّاب 

فاتسواالذ لأمر ومحاكهم معاصيهم بامباب أو الرب بأمر 
مالدوآ واعدوا أمره عل واستقوا الجامدون أتيا باق 

وستيمرآ وانصروه بميم الذ واصدقوا ءوْ من استطعم 
اضاواحذروا العامي وماتر دالرإء الك؛ر د١حلروا اتدا.تم 
وغيرالرب ثوون تدبير ق ثادم وعصيان والاختلاف التنازع 

أماؤ؛؟( تمال: بقوله علا وجل عر فه معصية بيمن ا ما ذلك 
نممكيرا اه واذكروا فاثيتوا فئة لقيم اذا آسوا الائن 

وتذمرفتفثالوا تنازعوا ولا ورسوله الن، واطيما مملحون 
حرجواكارنين تكونوا ولا اك٠ابر^ن مع اش ان وامبروا ربم^ 

واثاث سيل عن ؤبمدون الناس ورثاء بطرا ديارمم من 
■محبيه سلوى با 

اصحابمات من غاذح اليم الجامدون اعا اللون ابما 
يومالردم ب؛ما مقابلتهم حين عنهم ورمي ر-ولافه. 

والذكرى.المرة من فيها لما اليرموك 

افهرمي حالي جع لما ضه: الذ رمي الوليد ن حاك كلام 
فقال؛حييا فيهم تام الردم لتتأل اليرموك يوم الجيوش كنه 
البغيولا الغخر فيه ينبني لا اهه ابام من يوم هذا ران 

بعدم(L ١< يوم هذا وان بعمم اف واريدوا جهادآ احلموا 
)عبادقتال: حطيبا اوا-ى ق عنه اش رمي عبيدة ابو وقام 

الملمينمبخشر يا افداء ويثبت ينصرآ ااأ4 انصروا اس 
ومدحفةللرب ومرضاة الكفر من منجاة الصر فان اصيروا 

تبداوهمولا حطوة اليهم نحهلوا ولا مصام تبرحوا ولا للعار 
الأالمن والرموا بالمرف واسروا بالرماح واشرعوا بالقتال 

معاذوقام تحال( افه ثاء ان امرآ حى انفبم ذ الذ ذكر من 
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ضدثورة ايتلة، الأرض خارج أو امحتلة الأرض داخل سواء 
ذاكهيوق ازجود ضد نورة بل اليهودي، العدو حماران 
إزاءالتخاذل والأسلأم الري الوثق ضد ونورة فلسطين 

عل،ن البيث الصهيوي الشروع ومنية نلهلين نحرير قضية 
الغلمعلينية.الأرض 

وموعراتواجياعات منامان من بجري ما كل عل نورة انيا 
منبدءآ النلمعلينية الشكلة مجل تتعلق واتفاقات واتصالأت 

المربية« النم ء بقرارات ومرورا ديفيد كامب اتفاقيات 
ذيلدل مدم لمني البديلة بالساعي وانتهاء والدولية 
محدمحدْكا ملاحيان غير من او الرب يريده ك،ا ملاحيان 

والامركان.اليهود 

التتاموصد ' محريز وسادرات آلون مشروع مد ثورة اما 
ثورةاما • غلسهلين تراب من بذرة ولو التفربمل وضد الوظيني، 

تتولنورة ا;أا فلمعلين، ,ن اليهودي الوجود لاقتلاع جهادية 
منوينا لحور نثور منا نحن »جاهمت واللمين كله لمالر 

الصهيويالاجلأي الأتيطاي الأّتمار انواع واشرس خبث، 
الضادالهادي الشروع ،نحن مكان، كل ذ الشر قوى من لدعوم 

الطريق.نمرفنا تاربجنا وقرأتا ديننا ال عدنا 
الرارةوابيوش القمم، وموعرات الأمم• ء؛ثة انتظرنا 

منهوطلبنا الذ عل توكلنا انتذلارنا.. فطال وطننا حدود عل 
الكرممةحجارما من' فآعهلتنا الباركة• الأرض ال وبأنا الموز 

الرصاصةمواجهة ق بالجر فقذفنا حاجتنا، عن يفيض ما 
وثيابنااطفالنا وخرج البندقية، لواجهة الخما واستخومنا 

اكير..الذ ت هفون موجات اثر موجات ق ونماونا وثيوحنا 
مدجيش ٠ ان، نقول حما ينين عل ونحن وقلنا أكبر.. الذ 

٠٠ ءب،ود 
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علولو آوارط ويثتعل ننوم ان للمرْ بد 'لا فكان بالون 
فإذا•قاصد*ا، وماعة الثورة طهارة ص شر الآإنال جثث 
فثرانال اكهيونية الليلين التبفة حولته أعزل ثب يفل 

وحولتهاالقضية اصتغك ل بيدْ الأنفلة تأخذ وم للتجارب، 
ثبمنها يستند ؤب الأتاوات يجع للمزايدة فرصة ال 

علفدرته ادرك لأنه رفا■م من عدوعم فكين ق الأ الداخل 
العروبةق اخداتم ءدرة لعدم ستلهم ذ لضم ( ٠٣.الاثراد 

أورأسه الشب رفع كثا انه العدو ابمن ل كجدمم، والأسلأم 
يازرمهدعا ق الثورة قح استطاع التاومة امكانية له تراءت 

نورةاجهفت حيث  ٢١٩٣٦عام حدث م والخويعة والليل 
،ُذاهن الانتفاضة عل نحثى واليوم ، رمحاي ال لنحوك الشب 

بملثهوكذلك المناورة عل وقدرته الخلو التفاف نتيجة الاجهاض 
الداخلفلمطين نحدة دون الأتفلة ونحاذل جهة محن يجيرونه 

اعفاءاحد ذكره محا ذلك ق ويذكرنا اخرى• جهة محن 
علينامهد،،ا ق الانتفاضة عل )للقضا* انه الاسرائ؛ل الكنيست 

قاتمة(لهم تقوم لا حق واحدة دفعة الغفلينيين محن  ٥٠قتل 
محاسرعان صمف سحابة الأ م محا المقاومة ان يعتقدون فهم 

للعامانبتوا رجايا فبل محطين فلاطفال ان الأ ، غامحهاينتثع 
اليالناسية الغلروف كانت  ١٠٠،تمت م الأمة تذك ان كله 

•فيها وضعت 
العقوبات وفرض اجراءات بانحاذ التنمر التهديد —  ٤

اسحقالوزراء رئيس به يلد محا ومنها الخلو، محن لها حصر 
وفرضالاجراءات محن المريد باتحاد للتلفزيون حديث ق ثامحير 

ضدالتاومحة اعإل تزايد ببب غزة iنملاع سكان عل عقوبات 
سياسةلانحاذ الدفاع وزير ومطالبه والنول واليهود الممتوطنين 

أعالي يثاركون اان،ن عل صارمة عقوبات وفرض حزما أثل 
لأشادا>يأ ؛ا بآإم الانتفاضة قبل ذلك حاء المقاومة 

























العركأينوي ؛JJ^( وم امحرك م الأسلأم ان تثكل ضبنا جوع 
•المدو ضد 

تثاركم الأ>يى \يت ان بمي لا ذا كلاما ن ا٠ 
لهاكان واتحاءا؛ه شبنا قطاعات كل ان بل لأتتغاصة اق 

لأخر.انجاه •ن درجاتبا اختكى وان الثاركت شرف 
الم5ربةالأمحلأuت كل ان - الذ بمضل - للاحط ا ٠

بحيثتأجيل محل كانت شبنا ابناء بين دالايديولوجية 
كلجدت حيث سلأل.. الاختمحاربة الأولوية اعطيت 

اليهودي.المدو ح الرئسي التناقض ميل ق التناقضات 
اناالوضوء؛ة عن ولا الأنصاف •ن ليس انه ترى ننا ا٠ 

قالرائد رخماس( الأسلامية التاومة حركت لدر البفى بمجاض 
الأتناضة.j لسمة اكري باوور والادعاء الاتغاضة ذء 

ساءل:ان u بجق ويولك 
الأنتغاضة؟!ق الأسلأسى دور انكار ق انمالخت ا م" 

رغمرخماس( حركة لدر المدفن بمص ينكر ٠>، نمنمة و~ 
اواستناقااها الي الأحداث حتيانة ح ،بمناقض كلامهم ان 

١^٧،؟غلمطين «ن الآمن بمرث.أا 
الأنتناصة؟•ن والثاق الأول الأسوع عن ماذا و— 

دراءاتبم وثنياك بمرحوا م وناذا •ولاء؟ كان واقن 
يعدالأ بحدث ما يتوعبوا وم فوجثوا امم ام الأنتغاضة؟؛ 
الوحدة(؟!رالتيادة ثممت، مى م اسوءين؟ا 

وتشح؟!تتواصل الانتفاضة كانت كيفا س5؛ااها قبل و- 
أولعقدت ومي ا الوحدة؟ القبادة بيان اول صدر ومي 

ضْتأ>ت وئاذا التحرير؟! كلة الركزي للجاض اجماعات 
هلم ويالتحديدق ثهر من أكثر الاجهاعات 
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مالي « الرتسات بعض ٠ ،ع  ٤٢٥داكرار التحدْ الأم 
١!^،الأساب الغاء يمي ويدا حينه، ذ القرار محيا  ١٠٠.يلخزل 
محنيعندما نحقق كله وعذا الة محتأو طلوبة القائمة نجعل 

قالوصع هو هذا كان واذا . .لبنان.حنوب من سرائيل« ا» 
دلالاتهي فإ . ا.اكالة.الأرض باسناصة التأثر الخنوب 

الباركة؟الفلينية الأتفاضة 

الأضاضةدلالات 

أصها:عديدة دلالات تحل انالية الأتفاضة 
لتحركاتقاعدة نتكون صلبة جهادية لأرصبة■ أست ~  ١

متقبلا.الفلطينية الساحة عل مميزة حاهيرية 

قالفلمهلينيون اللون بجتله ذي الالوقع أهمية —  ٢
الالهادف ازم الأسلامي للمشروع بالمبة الداخل 

أتهلاصتاا'اأادا فلسعلين، من الصهيوق الرءلان ١قتلاع 
بأساليبولو كرية ع آلية أضخم حركة ثل الانتفاضة 

العدوان رغم والخناجر، الجارة تتعدى لا بمادية 
منالقاصية الطروف بعض ذ يردد لا قد الصهيومحا 
الداخل.ل أهلنا ضد رهيبة محازر ارتكاب 

العفويةمغ يبعدها مما منفلم داخرا ■عل ل ا استنادها ~ ٣ 
والفوضوية.

النطقة،ق الأول الاههام دائرة ل فلسطين جعلت —  ٤
،نحوهاالاصلامي الأالم بقاع نحتلف من لون الوانشد 

اكهيوق.الكيان مع المالحة الأنفلة أربك مما 
قخصوصا الثعارية الفلعلينية اانaلإت مواغ اتحار ~  ٥

محاولاتهاورغم الانتناضة ذ الهامشي دورها بعي. الداخل 
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اننوى بلاحفل وم اJهود كثف U اكدفة واولأ 
ملاحظان:املأس اكننلم هذا 

وفعالاحدبة عمليات لها وانحهلل الننذة الياته عان —  ١
—الأحرى الُمليات عن كثيرا محنلف ولوعيتها ردا وموثرت 
يوثرلا الخ .. اشتباك.او حجارة او حارتة زجاجة كرم 
.العدوّعل كثيرا 

علبالنة آثارها تكون الي المليان اكر ان ~  ٢
الصهيولمكتب ، jLJزمر ّلءان كعمالية ~ اليهودي الكيان 

مالتنفلذلك نماون ان ذلك ّ يكثف ووزرائه.. ير تام
مع— واكويل والتدريب للملاح مضطرا — الأعلام 

ومحابراتهالخلو امام معراة إسلامية غير احرى ثغلمات 
يوجبمما بسهولة تكشف المهمة المليان جعل محارتها.. 

وابمادكاملا استقلالا غ؛رْ عن الإسلأي اكظم ذلك اثلأل 
اكذل١تءخرتلمك تادة يعلرعنها لا يواثيةاسلامية حلابا 

الاختراقمن سلمة كظل ا .ثيئا- ازادط ولا الإسلامية، 
مفعولهاونحل.ث الموجعة علمياما وكجح ّ والأحباهل.والكثف 

اليهود..هااغوف وتتئق الماكسة..٠ الهجرة وترتغع الأكيد 

قمتتلمة من اكر تطالته امم الإسلام« الهاد » إن — ٣ 
نحوصلاحه اكطيات ب،ض وهوجه ~ نخسها عل الإسلام المام 

الأنحاء.او المذهب ق له امحالغين ونحو الملمين 
بتلكله لمة لا ٠ الهادالإسلأم اسلمي. اكظم وذلك 
من— مثلا اعلمتا والي نلمطين، حارج الخارجية اكفلمات 

الانه ح اكوني الإسلام الأنحاء ح تضامنها الدعاية نبيل 
بينتونس ق الخلاف متة وتزيد تورطا كريده — به لها علاتة 

ايرانوناله اعلأم كتصربجات تاما والإسلاميين الحكومة 
وحينولأ.اريالم>ة بالمالة وامموه الإسلام الامحاء ياحوا 

سدءبتأ مرحون اخذوا الأبريال.. اJئلام مع اصهلدم 
•٧
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أأق±أئامح(

فكطهق..ي فه 
Lc _ هووما\ض الطمه

اسكس
الساجدليفكة اه 
ا1ف|سد||ن،وقل^سء^اتت |ه 

جماصيهتهقاا£ مؤيت 
1اإوبءإوتياسوس ي فه 

J}|_yi  لقياطإوةت«ميت<
وو3ء،هاولأ^ا1ممول 

اكضدجاو1ون لأ انضم 
أ|قذاء^٠١٠^٥ وكنضم 

وا1قحو.
الياوتخاف لا لاذذاه »ه 
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هعفئ..هم 
ه0|د1أسادياض 1لس،جح هيه 

i،b :، الدص نقال

وينطلقيه يوسط عقلية، عكانة ابهأد من للمجد ان 
لهوييمون الأ>ضرار، له تكغل شمحتات صه مستبدا مه، 
ويءلمحياضه، عن وتذب راياته تحل صوضثة ايد ممد• محورا 

قدروصا الوس أصابه لليي وتعطي الوت، صناعة التخاذلين 
الثهادة.وطالب الاتدام 

بجرصأه الرصول كان الي اللاهه _e بمسنا واكار؛خ 
بعودمحا آول وبمجه الجد •ن بمعللق،بيوته فكان ابراز٠ا، ءل 
امحلنونويأتيه الجد، محن اال4اد رل ويرل الجم، ال 

الرصولاتحزه صل أول بان سلإ ان وبمةiي الجد ق تذّ 
ظانموا،بأمم يتاتلون ^أذن ;، ٠١٠١١نزول بمد الظم 

•ه•كلير•• تحرم ®ل اه دان 
الهجرةذ نزك لقد ابهاد ف؛ها ثرع الي ^، ١٠١١دم 

،ثباء ق الجد بناء كان — ؛صيرة ،رحلة الدينة وصول 
تللقذلك وبمد ااراثد،ن النلناء زمحن حى اسمر الذي 

بمروش*وت الي ايلام، تلك ابادية، اللات 
،ارمنإ •ن طوبلأ ردحا اليثرية صدر عل جثمتا الي والكبهت 

فيع.يدحل ان النور محانمة 

واحلمهاالقرن مذا ق المجدي الهاد امثلة أعظم ومحن 
الشام(الدئن رعز الفلم فلعلين صهيد أعلنه الذي ذلك *و 

ةالفونا|علأت الضده اصدريه بالاعدام ح^ ٌن عرب الذي 
علالغاصبين دوخ الذي جهاده ليواصل صورا، ق انحتالة 
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تحصرهولا بحدود يعرف لا الهاد ان مطنا الأمراء أرض 
كلالأ لنا يكنون ولا حالدتنا من ليسوا اناس اصطنعها أتطار 

•دتربمى حقد 

من'واعالن ، حيناالشام الدض عز الفلم المام ووصل 
*نذلك بعد الجد هذا جهادء، مجدها 
سخيالشام وكان فالعلين، ق الثرق الجهاد تارخ صفحات 

علمن ينادى وكان له، ثمارا الصحف قبله من باهد ككل 
الأخرىااليد ق والبندقية يد ق رالصحف المجد منير 

يسميهكان الذي بحهادهم « الساميون » اصبح ما وسرعان 
فلمطينق الامحلين للجنود رعب كابوس « وحشية » الانحليز 
قجادئن الامحلمز ان الشام رأى وعندط مضاجعهم. يقضون 
الجاهدئنبحث راح النرسيون اقرانم قبل *ن جد كا ءللبه، 

لهممنطالقا جنين ق بعبد احراش من يتخذوا ان عل معه 
•مفعولا كان امرا الذ يقضي حى وسنترا 

فهداالاحرا، تلو الواحد اثطون ينالابحليز الجنود وأحد 
بسكينيهلعن وذاك المساميين. بنادق من رصاصة تقتله 

صلاحه،منه حلمت ان بمد متوصئة ايد بحنته وثالث ترديه، 

ط0اءلفاء من بد لا انه وعرفوا الامحليز، جنون جن حى 
وحاصروالأءافات٠ا، جبثا نجردوا تحرقهم ان قبل الشلة 
بمالونمموالنامئون د، يعباحراش ذ ه واحوانالشام 

والثهداءكاطة صاعات صت الركة واستمرت بالرصامى، 
يسقطونالانحليز من والعثرات الشام، حول من ساقطون 

قدالنهاية ان الشام ثر وعندما احوانه. ورصاص برصاصه 
التفتلثهداته، افم اعدها الق الكارم له تراءى وبد.أت دنت 
*موتوااليقين بصوت وقال ستة( )وكانوا معه الباقين أل 

تجاعةغلبت الكرة ولكن بالمروق' الدم وفار ثهداءء 









الساجداوتف|ضةت 

هالمحمود ت بهم 
والطالمونانملة فاو>طين من اJةادمين مطم بجمع يكاد 

التعبانتغاضة ان عل امحتلة الأراضي ق  ٧٠١٠٢١١الومح عل 
واكوجيهالصدر حيث من ، مساجد ائتماضة هي هناك السلم 

واكحرير،بالمر الأمل الملة النفوس ق حيا ا كا والقيادة، 
الأملأمتجر منذ به انيط الذي اارJادى لورم للمجد وأعاد 
رسولمجد من تطلق الصحابة جحافل كانت حيث الأول 

الاظنات من انس لتخرج الأسلأم نور حاملان  ٠٠٥١
ذ~ ومغارما الأرض سارق ،ن - الناص ليدخل النور، 

وفلطينالملمين مساجد عل متغربا وليس أفواجا.. اف4 لقن 
ممياتبم.احتلاف عل الأمان اعداء ض الهاد تقود ان حاصة 

وبمنل، الغرنسى صد ايلأن يتول ،مر ذ الازعر ابا،ع غهن.ا 
اثم،نعز الشيخ ويدا كليبر، القرني الجنرال الحلي سلمان 
لينويبجيغا الأءٌتتلأل جاع *ن )الجهالة( بجركته يعللق الشام 
علاليهودي للاستيطان الويل اور،طايى الانتداب ضد الجهاد 
الملمة.ئلطين ارما 

الانتفاضةمركز الساجد 
الأقصىالسجع. مقدمتها وق اليوم فالسطرين مساجد هي وها 

القردةأحناد ضد فلسطين أهل نفوس ق الجهاد جلدوة تثعل( 
اضأذن بيوت دبع.أ ما أول الجهاد روح فتبدأ والخنازير 

والاصال،بالغد>و فيها له سح اسمه فيها وين>كر رفع ان 
اكلأةه٠وإتام الد ذكر عن يع ولا محارة تلهيهم لا رحال 

محردالاحتلال وجه ق الوقوف ال السلمون فيتداعى 
مساجدنااذن من تعللق الجهاد( عل رم صيحات س،اءهم 
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فقئفلطين، وخءا0 ومدن ثرى كافة ق الرابطة الصابرة 
الماحيمآذن ان انحتلة فلمهلين من الواردة التقارير روت 

مك؛راتس . وتبث الاحتلال ومقاومة الهاد إل تدعو أحدت 
(ayالرباط/دسمار ارض رشرة الكرم القرآن آيات الصوت 
قالماجد مآذن ان اليهودية( )ءآرص— لصحيفة تترير وحب 

وذكر iAw/\r).\/ق القرآن آيات بثت ند نابلمى مدينة 
الاحتلالثوان ضد بااتظا٠ر نداءات ان ررويتر( لوكالة مصدر 

الستءيوم ق الماجد ماذن من تنطلق كانيت 
.AA/s/T .... القرآنات آيبث مل الأمر يتنمر وم

منأبمد ال سداه بل الاحتلال، ومواجهة للمجهاد والدعوة 
يومفلمطين مساجد جع ق موحدة حهلبة الضن حيث ذلك 

والتصديالانتفاضة مواصية عل ال،امر نحث  aa/x/oالمعة 
مساجدان الكويتية القسى جريدة وذكرت الاحتلال، لقوات 

و)'ا'ا/\/خخ(رها/ا/حخ( المعة يوعي تذلا٠رت ند فلمطين 
أرواحعل الغائب صلاة تيمتا وا الثهيد، بيوم سرقا نحا 

اليوم•..ذلك ق الانتفاضة ثهداء 

وحولتهالأنمى الجد ممحاصرة الاحتلال توات وقاصتا 
صداماتلتوع لع اليومين _.؛y ذ عسكرية نكتة. ال 

cilL؛*،؛؛ولر جار.وى، دون ولش المعة صلاة سد ومظاعرات 
عارمةمطامرات انهللشتا فقد فلمطين مساجد بقية ق الومحح 

صلاةبعد والمرة الله رام ق عبدالماصر حال مجد من 
عينوبست، والفارعة، بلاطة ءنحر ذ وكذلك  aa/\/xxااسعة 

تااةياليةومدينة والقدم الخدين. عسكر وعنم نابلى ومدينة الماء 
مظاهراتانطلمشتا ي وغيرها.. ساحور وستا وجنين داربجا 
—المت، وقغزة، ة مديني العمري جامع •ى احرى 

)افعهتافات يرددون كانوا ااتظاهر.؛ن ان — الامحوثييتدبرس 
قلمين(.فداء ورارواحنا أتمر( 
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للقريةالرئيسة الطرق باغلاق المجد ثباب محام ~ ٢
••٤عن تقل لا سانة مثيل له بق يلم تاما اغلأتا بالخجارة 

بتعاونالأ الطريق من ازاحتها الصعب من ضخمت •بحجارة ماز 
بيوتم.ال فجرا الثياب عاد م فراد ا ؛

كالتال:الأحداث كات  u/aا-لمعة يوم صباح وذ 

ولمالقرية ساحة ق القرية انحاء من.حبع المال جتمع ا ~
الطريق•كنح الرول عل اص بمري 

الماسيقنعون أو١ وبد الزعران من جموعة اءت ج~ 
الطريقءوفتح الاصراب يتحدى 

الطريقال وانزلوهم المال عل بالضغط هؤلاء ام ق —
الطريق-بمنح وقاموا ارئبمي 

وتأييداادي بمداغ الممل ال الماس معظم يذهب م ل ~
حماس.لقرارات واحتراما 

كاالأحرى الهات صد بالكتابة المجد ثياب يقم م ل —
الماديريدون لا انم للمتاس يبينون بدأوا بل  ٢٠فملوا 

الماجزاسلوب هو المب اطوب وان والخرقة والاختلاف 
الثعب.ومملحة الومدة يريد لا الذى الننهور 
زادقفة المغيمة الابحاهات اصحاب لأفعال تيجة ن —

وبدأواغضبهم ادار. مما بالمسجد الشباب من وحاصة الملتزمون 
ٌداولب*مهاالأفرادوالوب،--ن منهم سحبون باسمم نهوزحاس 

الدسالثياب بعض بارحاع آملين والصلاة جد للمامحيء 
•ذللما عن عجزوا ولكنهم للمجد التجاوا 

الهواءضريغ الهدم 

نايةمن الثاف الطابق .V"*( الاحتلال طعلمات قامت، 
الختلحادث انم، بائعا، حانيونى و الفنار عمر ارع نذ 
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سرىكاء 
الذيحسن اللك حطاب اعقاب ق تام كبير تهودي سؤول 

واكنةالأردن بين والادارية التانونية الملأتة الغاء فيه اعلن 
الضنةق النالطينيين من عدد ح سرا بالأكتاء الغربية 

*نعددا معهم وبحث اكءرير النفلمة الويدئن عن واكناع 
الاتراحات.

الانتفاضةبوتقة 
اكارعضةال،|اقم اصتناذ ٠ دكو فد مي لون٠ اعارذا 

ابيلان بالأوسط اكرق ايا ففذ والورخ —اق الموفي 
اليهوديالاحتلال وطأة تحت ترعرع الذي الليل النلطيتي 

وقالأنتغاضة بوتقة ق توحدوا قد والأجداد الاياء وجيل 
•اكروعة حنومم ُّبيل ذ روديغية( صياسية حركة 

٠٠٠٠
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بركاتعليهم لفتحنا واتقوا آمنوا القرى هل ا ان ُؤولو بنائي 
•دالارض^ و،اء اض 

فازدادادي سلاح كل س عزلا نكون ان لنا ارادوا 
م.الأ إله لا القوي بقوة ايانا 

الذال فجارنا حرماتنا وانتهاك اعراصنا هتك ال سعوا 

اسراءذكرى j ارحم دم حافظا حن قاس ؤ بعزة 
»اف4بداء الأفاق مما هزوا وسلم عليه الله صل الرسول 

قالهاد عل النم مع المهد مما حددوا اليوم هدا ق " اكبر 
انوتأكدوا سلتاه كهلينهم فينا جاهدوا ؤوالذين سثجله 

بطونناحوت ان ارواحنا يغذي الخدود حلف من معنا تكبيرآ 
سرددهوابتهالأت؛ دعاءآ وان . عليناالمفروض الهصار سب 

ابنة.باح رن 

وتراحم؛نوادآ يوم هو والمعراج الاسراء بوم اجعلوا 
وأنماولفهموتراحهم توادهم ق الموسين مثل  ٠٠ُعّا وتعاطم؛ 

الخسدسائر له تداعى عضو منه اثتكى اذا الحد مثل 
والحمى"•هر بال 

كرهمعل اه وان فللموا بأنمم يقاتلون للذين ^١٥۵ 

فيلين- الاّلأ٠٠٠ االتاو.ة حركت 

٢١٩٨٨مارس ^٨ ١٤٠٨رجب ■٢ تارح  ٨٥٧انميد الجتح محالة 

٢٤٧



مهءيت

وفداءتضيق هضأس 
لمون؛المالأخوة أيإ 

وضعتالق العركة هده أحد معركة ذكرى اليوم بنا تمر 
معركةفهي تني، لا دروا وعلمنهم انحك عل الملين 
ورسوله،افه لأوامر المللتة الطاعة معركة والثبات، التضحية 

الطابومذا اليوم. امتا ثها تعال الق الهزام كانت والأ 
أحد،ق جراح ما الملمين أصاب ما الكرم القرآن ببمالج 

ومحرجييدسون ك،ا ومحدلمع يعانون' ك،ا يعاف العدو ان ويذكرهم 
كانتوإذا الغاصب الخو يرجوه لا ما اش من الملمون 

م.تكون فندا ره اليوم اثرة الد 

اناتحتلة فلمهلين ق الملر لتعبنا نقول اليوم دض 
أما*ن واالرجغون المككون يتبعه ما رغم مسرة الانتفاضة 
بزوالالأ تنهي لا الانتفاضة فأغراض ، أغراضهااستفذت 

ماذايسألون والدفن نحمى' لا كحرْ دالابجابيات الاحتلال' 
وابرىالموم ايام حهشت، ماذا انمهم ليسألوا الانتفاضة حققت، 

الأبرار.الصحابة حناد ا يا اJبطوز،، وراء 

لهتتمر والأ انحتل يربح لا ان الطبيم الوصع ان 
الملوبسمنا وبين بينه دام مدام هنالث، يكون وان قدم، 
المري•والتخاذل والمهيوق المالي للتآمر فريسة وقع الذي 
اهدافهتحقيق عل يصر اليوم وثعبنا ادر.ود، وراء القابع 
عفلمعتاومه،ا الطريق ال طمه،ا حقه انتزاع عل وبمر 

الماهرةس الأ بجررها لا ظاية ففلطين التضحيات 
وعظمكبير فاللمن ، بعي. اللمن يقدم م وسعبنا الركية، 
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القاوسزين 
))حماص((

(٢٤رقم)بيان 

الرحمالرحى الد بم 

عنواحرجوآ اليلن ق ثاتلوآ الن؛ن عن اش ينهاآ ؤاءا 
.تولوهم^،ان اخراجم عل وظاهروا ديارآ 

اصرابيوم ارقوس فم ذكرى الثلاثام يوم ليكن 
ثال.

زالس2رينتارمحي عل الرابطون ا ما 
صوفوبثي اليائة الصهيول الاحتلال محاولات بعد 

المواطنينوابعاد الاعنقالأت عن والتنكيل الارهاب 
القنابلوإلقاء وانحمات المدن ومحاصرة واهلمهم رصهم اس 

واسقاطيوم بعد يوما بالرصاص الثهداء وقتل للدموع المسجلة 
الاتجاروتطع البيوت وهددم ات الأمهبطون من ة الأجن

لحاص*ارا وبرغم ٠ وهناك هنا فسادا يعيون توطنين الموانهللاق 
الضراثبوبرغم وتتله، لتقه ثعبنا عل المفروما الاقتصادي 

وبرغمومقدراته تعبنا دماء من اليهود ممتصهأ الي الباهظة 
قرةطيلة انحتل  ٢٦٦استعان الدس والمنبطين العملاء طابور 

كلعن انوي انه تعبنا شن ذلك كل برغم احتلاله، 
الربآلة كل من اقوى السابع، ثهرها ق الباركة المؤامرات 
,القمعية الصهونإن 

٣٥٠
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معفلسعلين ال اليهود ئن الهاجر تدوم بدء نعني ، الاسرا 
مناكر ق ثجرة مليوف •ن اكر زرع م اكرن' هذا طلع 

حرجية،غرة ملامحي اربعة سنة كل ذ تزرع كا ' غابة ثلاتائة 
..٢.العام مa٧ع •ع انه ال الوصوعة امحططات ونسى 

لاّرائ؛في لكل النابان من مرع مر ٥ • • يناك سيكون 
دالأنلوالحور والاكاسا والبلوط والبطم المرو واتجار البلاد• 
دمحرى' اليهود اثحار محسوما والعرب ، مكان كل j تنتثر 

ويرطبالعلمي، بجن الغابات باثامة ااتو«ح ان الاسرائيليون 
ذويزيد الغذاء، وصعق الانحراف من التربة وبجعي ابو، 

مساحةمن بالماثة خمسة تغطي اليوم والاتجار الظلال، مساحة 
البلاد.

١. . من. أكر تحول اااصية، السبعة الاصامع خلال ولكن 
موتيهويمول رماد. ال الفراء النابان من مرح محتر كيلو 

الغابات»رحال ت اش حر بالا المعنية اللطات مدير ريملين 
فيعنا الي ، تثرتثل غابة فني  IIالأن بجدث ما' مام ا يبكون 
اندلعتكينيي، غابة و ك،ا القدس، من مقربة عل لذكراه 
،حيفاق الكرمل غابات ق اضا حدت، مثل،ا افران، ألسنة 

قالكبيرة والتلال غزة، وته1ا-ء النوب،، ق ادولأم ومنعلقة 
غ،نصمن ر اكآن ارير التقوتقول ل. الخلي

التحولتا ند الجولان منطقة و والأحراش الغابات مساحة 

وزراءرئيس لرل ملأصفة منطقة وذ عارية. ارض عل رماد 
ذالمخرانا نبعتا القدس ذ بيغن، مناجم الآّبوا' اسرائيل 

•الامي الأّبوع ' مغرتتئا غابنين 

منالكثير احلأء يتوجب، التعمية الحرائق هذه وامام 
مسارباثق ومع هذا حلوتا ومع كبيرة، برعة الصغيرة القرى 

والدمارالخطر فان المدمر، زحفها امام الدود واقامة للنيران، 
الأفحاسِا ال الفواكه بيارات من الكثير وتدمر يتوقف. لا 
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.اكن واثارة التضارب لخلق أو الاستسلام لتثج؛ع 
العدوبجاول ما ومحو والباديء بالأهداف الاممان عزعت ز— 

الرب.للمعتتلى الخ غسل عمليات خلال من فعله 
داخلهاثغرات واحداث الداخلية البهة ضعاف ا —

.*ياد.اماذ ال،اه؛ر وتنكيك 

العدويثنيا نمية حروبا هناك أن ال الاثارة بجير و~ 
الدولعل واخرى انحتلة الأرض داخل اهدافه لتحقيق 
منالتجدة الولايات اللدود حليفته به تثارك وما العربية 

سلبق بجاحيا ولض،ان الحروب تلك لدعم متميتة محاولات 
والتبعيةالتخلف محو وحدمم الرب لدى الخيالية الروح 

هذ.همثل ق هنا حصره صعب ما الييا واليامئة الأءفتمادية 
العجالة.

٢١٩٨٨ابريل  ١١٢- ٨٠١•^رمان ١ الأحد  ١٢٩المدد البلاغ محلة 
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