
العدوان الوحشي للصني 
على تركستان الشرقية

جاء اإلجقم طةمعسئ طفاعغط سظ التغاة، تحضض وجعئ 

ساطئ  طسان  أي  سرغدئ،  خطعط  شغ  وجاء  طسغظئ.  ظزر 

تسالب جمغع طحاضض اإلظسان سظ التغاة، َغساظئط طظعا 

بالفسض سقج ضض طحضطئ تتثث لقظسان، وجسض ضض ذلك 

طساظثًا إلى صاسثة شضرغئ تظثرج تتاعا ضض افشضار سظ 

ضما  شرسغ.  شضر  ضض  سطغعا  غئظى  طصغاجاً  وُتاثث  التغاة، 

سظ  طظئبصئ  وآراء  وأشضار  طسالةات  طظ  افتضام  جسض 

السصغثة، طساظَئطئ طظ الثطعط السرغدئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  المعخض... تترغٌر بمظُه المعت والظجوح والاثطغر الُمَمظعب ...٢

-  شرض أطرغضا لتطعلعا شغ الغمظ عع العثف طظ وراء 
   طئادراتعا المااالغئ   ...٢

-  تخاسث الخراع شغ حرق أوضراظغا طبال سطى اقظتطاط 
    افخقصغ شغ الخراع سظث الصعى السزمى ...٣

-  ططك افردن غئتث طع طسآولغظ أطرغضغغظ جئض 
   طتاربئ اإلجقم ...٤

-  طآتمر ظسائغ سالمغ بسظعان "الثقشئ والاسطغط: إتغاء 
   السخر الثعئغ" غسصث شغ جاضارتا بإظثوظغسغا ...٤
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ضطمئ السثد
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ذكرى انطالقة ثورة الشام...
دروٌس ُتفضي لتصحيح المسار 

وعبٌر يحتاجها الثوار
----------

بصطط: طظغر ظاخر*

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، ٢٠١٧/٠٣/١١) خئرا جاء شغه: 
"أسطظ افطغظ السام المساسث لفطط –الماتثة لطحآون 
اإلظساظغئ وطظسص سمطغات اإلغابئ الساجطئ لفطط الماتثة 
جاغفظ أوبراغظ أن السالط غعاجه "أجعأ أزطئ إظساظغئ طظث 
ظعاغئ الترب السالمغئ الباظغئ" بسئإ طعاجعئ صرابئ ٢٠ 
ططغعن حثص شغ ضض طظ الخعطال وجظعب السعدان 
وظغةغرغا والغمظ لثطر المةاسئ. وأضث أن الغمظ عع شغ 
العصئ الراعظ طسرح "فجعأ أزطئ إظساظغئ شغ السالط". 
وصال إن بطبغ جضاظه الثغظ غئطس سثدعط ١٨,٨ ططغعن 
ظسمئ، غتااجعن إلى المساسثة، وإن أضبر طظ جئسئ 
طقغغظ "ق غسرشعن طظ أغظ جاخض وجئاعط المصئطئ"، 
عةرتعط  الثغظ  لطسضان  الةماسغ  الظجوح  إلى  طحغرا 
المسارك بغظ الصعات التضعطغئ والتعبغغظ. وصث أجفر 
الظجاع تاى اآلن سظ ٧٤٠٠ صاغض و٤٠ ألش جرغح، طظث 
آذار/طارس ٢٠١٥، ضما تصعل افطط الماتثة. وأتاتئ 
اتفاصات أخغرة بغظ أذراف الظجاع، إرجال طساسثة غثائغئ 
لـ٤,٩ طقغغظ حثص شغ الحعر الماضغ. لضظ أوبراغظ 
صال إن "جمغع أذراف الظجاع غرشدعن باسسش السماح 
لطساططغظ شغ المةال اإلظساظغ العخعل بخعرة دائمئ، 
وغساثثطعن المساسثة فعثاف جغاجغئ". واسائر أن 
٢,١ ططغار دوقر ضرورغئ لمساسثة ١٢ ططغعن حثص، 
وأسطظ أن طآتمرا سطى المساعى العزاري جغسصث شغ ٢٥ 
لفطط  السام  افطغظ  بتدعر  جظغش،  شغ  ظغسان/أبرغض 
الماتثة أظطعظغع غعتغرغج، لةمع افطعال. وشغ جظعب 
السعدان، صال أوبراغظ إظه وجث "العضع أجعأ طظ أي 
وصئ طدى"، بسئإ الترب افعطغئ الاغ تسخش بالئقد 
طظث ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٣. واتعط أذراف الظجاع 
بأظعط طسآولعن سظ المةاسئ. وغتااج أضبر طظ ٧,٥ 
طقغغظ حثص إلى المساسثة، أي أضبر بـ١,٤ ططغعن 
طظ السام الماضغ، شغ عثا الئطث الثي بات ٣,٤ ططغعن 
طظ أبظائه طعةرغظ شغ وذظعط. وشغ الخعطال، غتااج 
أضبر طظ ظخش السضان الثغظ غئطس سثدعط ٦,٢ ططغعن 
ظسمئ، إلى المساسثة والتماغئ، وتعثد المةاسئ ٢,٩ 
ططغعظا طظعط. وجغساظغ تعالغ ظخش ططغعن ذفض تصض 
أسمارعط سظ خمج جظعات طظ جعء تشثغئ تاد عثه 
السظئ، ضما صال أوبراغظ، شغ عثا الئطث الشارق طظث تعالغ 
بقبئ سصعد شغ الفعضى وأسمال السظش الاغ تصعم بعا 
ططغحغات سحائرغئ وسخابات إجراطغئ، إضاشئ إلى تمرد 
ترضئ الحئاب اإلجقطغئ. وصال افطغظ السام المساسث، 
الخعطال  إلى  زغارتغ  خقل  وجمساه  رأغاه  "طا  إن 
سظ  بتبا  أجابغع  غمحعن  وأذفاق  ظساء  فن  خادم، 
المعاد الشثائغئ والماء". وأوضح أوبراغظ "أظعط خسروا 
طعاحغعط، وجفئ غظابغع طغاه الحرب، ولط غئص لعط 
حغء لطسغح"، طحغرا إلى ترضئ اظاصال ضئغرة لطظاس 
الثي  ظغةغرغا،  حرق  حمال  شغ  وأخغرا،  المثن.  ظتع 
غحعث تمرد إجقطغغ جماسئ بعضع ترام طظث ٢٠٠٩، 
وغعاجه تشغرا طظاخغا وجعء إدارة، غتااج أضبر طظ ١٠ 
 ٧,١ وغعاجه  إظساظغئ،  طساسثة  إلى  حثص  طقغغظ 

طقغغظ طظعط "وضسا غثائغا بالس الثطعرة".
: الساطض المحارك بغظ طآجغ وظضئات عثه 
الثول الاغ جاءت شغ الثئر (الخعطال وجظعب السعدان 
وظغةغرغا والغمظ)، وطساظاة المقغغظ طظ حسعبعا، 
عع أظعا جمغسعا ضتغئ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ، 
سطى  عغمظاعا  شرض  شغ  أجالغئعا  اخاطفئ  وإن 
عثه الثول، ووجائض ظطمعا واجاشقلعا لحسعبعا، 
سطى  الاماجغح  دطعع  لاثرف  طظزماتعط  تأتغ  بط 

طساظاتعط! أق لسظئ اهللا سطى الزالمغظ.

طدرجئ  زالئ  وطا  السابع  ساطعا  الحام  بعرة  تثخض 
الطئغإ  إلى  بسث  تعاث  لط  بةراتعا،  طبثظئ  بثطائعا 
طدئ  شصث  الثواء،  وغخش  الثاء  غسرف  الثي  الماعر 
جئ جظعات سطى عثه البعرة وطرت خقلعا بمتطاٍت 
سثة ضان ق بث وظتظ ظمّر شغ غعم ذضرى اظطقصاعا 
أن ظصش سطى أبرزعا وظساثطص الثروس والسئر الاغ 
إلى  بعخطاعا  وتسغث  الختغح  طسارعا  لطبعرة  ترجط 

اقتةاه الختغح.
لسض أبرز طا غثضره أعض الحام سظ بثء بعرتعط عع 
الظزام  جغطرة  سظ  الثارجئ  المظاذص  تعجع  جرسئ 
رغط ضسش السثة والسااد، وصطئ المآوظئ، بط طا لئبئ 
بعرة الحام ضثلك تاى باتئ ُتتاخر الساخمئ دطحص 
وباتئ تثق ظاصعس الثطر سطى ظزام اإلجرام شغ سصر 
داره، شاجاظفرت أطرغضا سمقءعا؛ شسرسان طا تثخطئ 
أجث  لظزام  داسَمغظ  لغضعظا  لئظان  شغ  وتجبعا  إغران 
المةرم، شغ المصابض تثشصئ أطعال الثاسمغظ لاحاري 
الثطط وتطفأ سظفعان البعرة الماصث شغ ظفعس أعض 

الحام.
البعرة  أسمثة  أعط  أطرغضا  ُتشفض  لط  ذاته  العصئ  شغ 
لبعرة  طمبقً  لغضعن  جغاجغ  ضغاٍن  لُخظع  شسارسئ 
بط  العذظغ  المةطج  شضان  باجمعا،  وظاذصاً  الحام 
المفاوضات،  عغؤئ  تقه  بط  العذظغ،  اقئاقف  تئسه 
لغج  لضظ  بالفسض  ظاذصئ  الضغاظات  عثه  ضاظئ  تغث 
طحروع  شتمطئ  أسثائعا،  باجط  بض  البعرة  باجط 
الثي  السغاجغ  التض  شغ  وجارت  المثظغئ  الثولئ 
تثدته أطرغضا شغ أول طآتمر سصثته بةظغش لئتث طا 

غةري شغ جعرغا.
ضاظئ شضرة التعار طع الظزام وطعادظاه أو الخطح طسه 
ُتسائر جرغمئ بتص البعرة وحعثائعا، لضظ جرسان طا 
تتعلئ سظث عثه الفؤئ السغاجغئ إلى تظضئ جغاجغئ 
وتصظ لطثطاء!! شضان جراء ذلك أن خسرت البعرة ضبغرًا 
الساخمئ  طتغط  خاخئ  اقجاراتغةغئ،  المظاذص  طظ 
آخر  والغعم  تطإ،  وأخغرًا  تمص  وطثغظئ  دطحص، 
غطصى  العسر  تّغ  عع  البعرة  ساخمئ  تمص  شغ  تغٍّ 
طخغر جابصغه، شُغعةر أعطه، وغسعد إلى طا بات ُغسرف 

بـ"تدظ العذظ"!
لصث ضاظئ عثظئ "الفعسئ وضفرغا" الةرغمئ الحظساء الاغ 
طعثت الطرغص لشغرعا طظ العثن الضئغرة والحاططئ، 
تغث لط تضظ عثه العثن جعى عثظئ طظ ذرف واتث، 
شئغظما غطاجم المعصسعن سطى العثظئ بئظعدعا، غصعم 
ولطالما  وطثالفاعا،  العثظئ  بثرق  المةرم  الظزام 
والمةامع  الماتثة  لفطط  لُاصثم  الثروصات  ُجةطئ 
ظزام  عع  الظزام  عثا  أن  غصاسظعن  لسطعط  الثولغ 
طةرم جفاح، ق سعث له وق ذطئ. لضظ افطط الماتثة 
وطظ ورائعا المةامع الثولغ ضان طعصفعط واضتا طظث 
الئثاغئ، شالبعرة ق ترضغعط، بض إظعا ُتسائر سثوعط 
الثي غرغث اصاقع ظفعذعط طظ بقد المسطمغظ، ولسض 
لط  الشرب  إن  اآلن  غصعل  بالشرب  المظدئسغظ  بسخ 
غثسط البعرة بسئإ وجعد تظزغط الثولئ وطا ُغسمى 
لظةث  البعرة  بثاغئ  إلى  شطظسث  الماطرشئ؛  بالفخائض 
أن عثه الفخائض لط تزعر إق بسث اظصداء أضبر طظ 
سام وظخش سطى بعرة الحام، شطماذا لط غثسط الشرب 
غثسط  لط  الشرب  إن  وبئساذئ،  أجغئه  وصاعا؟  البعرة 
البعرة فظعا تسارض طخالته، وفظه اضطر فن غئثي 
وجعه التصغصغ؛ وطا صثطه طظ حسارات تعل تصعق 
اإلظسان والترغات، طا عغ إق لثر الرطاد شغ السغعن، 

ولطاسمغئ سطى جرائمه بتص اإلجقم والمسطمغظ.
لط  شعغ  الفاضتئ،  الضاحفئ  الحام  بعرة  عغ  عثه 
أغدًا  ضحفئ  بض  شصط،  التصغصغ  الشرب  وجه  تضحش 
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الةعاب:
طظ أجض الضحش سظ شتعى الظعاغا الخغظغئ الاغ تئغاعا 
طثاخر  ذضر  طظ  بث  ق  اإلصطغط  عثا  شغ  لطمسطمغظ 
لثطفغات الخراع بغظ الخغظ والمسطمغظ اإلغشعر شغ 

عثا اإلصطغط:
١- إن الخراع بغظ الخغظ والمسطمغظ شغ عثا اإلصطغط 
شارضساان  ١٨٦٣م،  طظث  وبثاخئ  جثغثًا،  لغج 
الحرصغئ وعغ أصخى ذرف لطئقد اإلجقطغئ طظ جعئ 
الخغظغئ،  المثابح  طظ  لتمقت  تسرضئ  صث  الحرق، 
ططغعن  طظ  أضبر  المسطمغظ  اإلغشعر  طظ  صاض  شصث 
١٩٤٩م  سام  شغ  تمئ  الاغ  المعاجعات  شغ  طسطط 
بصغادة  الخغظغ  الحغعسغ  الظزام  اجاعلى  سظثطا 
وجرى  اإلصطغط،  اجاصقل  ألشى  تغث  تعظب؛  تسغ  طاو 
طظ  اإلصطغط  تفرغس  وجرى  الخغظ،  لةمععرغئ  ضمه 
شغ  داخطغئ  أصالغط  إلى  وتعزغسعط  المسطمغظ  جضاظه 
الخغظ. ولضظ المسطمغظ اإلغشعر صعغغ الحضغمئ لط 
 ١٩٣٣ جظئ  بعراتعط  شضاظئ  لطخغظغغظ،  غساسطمعا 
ضث  اإلصطغط  شغ  المسامرة  واقظافاضات  و١٩٤٤، 

اقتاقل الخغظغ ضما ضان جظئ ٢٠٠٩.
تصث  لحثغث  الرئغسغ  السئإ  عع  اإلجقم   -٢
المساجث  شضاظئ  المسطمغظ،  اإلغشعر  سطى  الخغظغغظ 

سطى  تصثعا  الخغظ  شغعا  تظفث  الاغ  الئآر  عغ 
طسةث  ألش)   ٢٥) بـ  غصثر  طا  عثطئ  شصث  اإلجقم، 
إق  الحاجع  اإلصطغط  عثا  شغ  غئص  ولط  ١٩٤٩م،  جظئ 
تعالغ ٥٠٠ طسةث. والغعم وبسث تظخض الخغظ طظ 
ظخش حغعسغاعا "اقصاخاد" إق أن طقتصئ أي طزعر 
عغ  ظطئ  الحئاب،  لثى  خاخئ  الاثغظ،  طزاعر  طظ 

السغاجئ الفسطغئ الاغ تمارجعا الخغظ شغ اإلصطغط.
شغ  الظفط  جغما  ق  الطئغسغئ  البروات  وبسئإ   -٣
اإلصطغط الثي تسمغه الخغظ حغظةغاظس، أي المساسمرة 
طظ  اإلصطغط  تفرغس  إلى  الخغظ  سمثت  شصث  الةثغثة، 
جضاظه اإلغشعر والثشع بعط إلى المظاذص الثاخطغئ شغ 
العان  طظ  بسرصغاعا  أخرى  جعئ  طظ  والثشع  الخغظ، 
الخغظغغظ لقجاغطان شغ اإلصطغط، تاى أخئح اإلغشعر 
ظسمئ) غحضطعن شصط ٤٠٪، طظ  الغعم (١٠ طقغغظ 
والمظاذص  اإلصطغط  جظعب  شغ  ترضجعط  وغجغث  جضاظه، 
الرغفغئ. وغامغج اإلصطغط بحثة الفصر خاخئ شغ الةظعب 
تغث ترضغج المسطمغظ، وضثلك المظاذص الرغفغئ الاغ 

تصض شغعا أو تظسثم سرصغئ العان الخغظغغظ.
تغعغئ  اجامرت  شصث  ذلك  ضض  طظ  الرغط  وسطى   -٤
طظ  طّضظ  بحضض  الحرصغئ  ترضساان  شغ  المسطمغظ 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

ق غجال الظزام افردظغ الشاحط غعاخض تمطاه اإلجراطغئ ضث تمطئ الثسعة طظ حئاب تجب الاترغر، وذلك ضمظ 
جععده اآلبمئ شغ طتاربئ اإلجقم تماحغا طع التمطئ افطرغضغئ الخطغئغئ الةثغثة ضث اإلجقم والمسطمغظ؛ 

تغث طا زالئ أجعجة الصمع شغ افردن تساصض بشغر وجه تص ضقًّ طظ:
١. افجااذ جسغث رضعان (أبع سماد) - طعصعف شغ زظجاظئ اظفرادغئ.

٢. الثضاعر جالط جرادات - طعصعف شغ زظجاظئ اظفرادغئ وغاسرض لطمداغصئ والمظع طظ الثواء.
٣. افجااذ تمجة بظغ سغسى - تسرض لطدرب والاسثغإ طظ صئض إدارة السةظ.

٤. افجااذ سماد صظثغض - طعصعف شغ زظجاظئ اظفرادغئ.
٥. المعظثس إبراعغط ظخر - طتضعم بأربع جظعات سطى أطر لط غصط به تاى بتسإ طا غسمى حععد الظغابئ!

٦. افجااذ تصغ الثغظ إجماسغض سمغر - طعصعف بصرار طظ التاضط اإلداري.
إضاشئ إلى سحرات طظ الحئاب شرضئ سطغعط إصاطات جئرغئ بالرغط طظ تسعغئ أطعرعط صدائغا، وشرض ضفاقت 
طالغئ سطغعط وخض طةمعسعا إلى ططغعن دغظار، باإلضاشئ إلى أظه غةري تةج جعازات جفر ضبغر طظ الحئاب 
ِيَن َفَتُنوا  َّ إللتاق افذى بعط عضثا دون رادع غردسعط وق خعف طظ وسغث اهللا لعط، وصث صال جئتاظه: ﴿إِنَّ ا

َِريِق﴾. الُْمْؤِمننَِي وَالُْمْؤِمَناِت ُعمَّ لَْم َفُتوُبوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب احلْ

السآال:
الحرصغئ  ترضساان  إصطغط  داخض  ضئغرة  خغظغئ  سسضرغئ  تحعد  سظ  أظئاء   ٢٠١٧/٣/٢ ظئ  الةجغرة  (ذضرت 
"حغظةغاظس" غربغ الخغظ وجاء شغ الثئر "ظحرت السططات الخغظغئ صئض غعطغظ أضبر طظ سحرة آقف جظثي شغ 
طثغظئ أوروطاحغ بإصطغط حغظةغاظس حمال غرب الئقد الاغ تسضظعا صعطغئ اإلغشعر المسطمئ وتحعث تعترات 
طاخاسثة طظث جظعات. وظزمئ صعات افطظ اجاسراضا سسضرغا حارضئ شغه سحرات المثرسات والسغارات 
المخفتئ، وتجاطظ ذلك طع تتطغص طضبش لططائرات المروتغئ. وغسائر عثا السرض السسضري عع افضئر طظ 
ظعسه شغ اإلصطغط الثي حعث خقل السام التالغ بقبئ اجاسراضات طمابطئ شغ طظاذص ععتان وضاحشر وآضسع). 

شعض تتدر الخغظ لمةازر جثغثة شغ عثا اإلصطغط المسطط؟ ولك الحضر.

العالم يواجه "أسوأ أزمة 
إنسانية" منذ الحرب 

العالمية الثانية

النظام األردني يواصل حربه على اإلسالم
فيعتقل شباب حزب التحرير ويضّيق عليهم
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الموصل... 
تحريٌر ثمنه الموت والنزوح والتدمير الُمَمنهج

آدم  الــثضــاــعر  وخــش  عــضــثا  الــمــعخــض"،  "صغاطئ 
الماطعسغظ  افوروبغغظ  افذئاء  أتث  جعدارجعن، 
إلغابئ أعض المعخض، العضع شغ المثغظئ. تغث ذضر 
أن "اإلسقم لط غظصض ربع تصغصئ طا غةري شغ المعخض 
الةثغث"  "السربغ  لـ  تثغٍث  شغ  وأضاف  اآلن"  تاى 
الماتثة  وافطط  غعم،  ضض  تجداد  الصاطى  "صائمئ  أن 
وواحظطظ  وبشثاد  شصط،  تافرج  الثولغئ  والمظزمات 

ق ترغثان أي حغء جعى ربح المسرضئ".
طسرضئ المعخض، لغسئ طسرضئ تصطغثغئ، شصث حارضئ 
وبةغعحعا  السسضرغئ،  بثططعا  سزمى،  دول  شغعا 
وجعثعا  وخعارغثعا،  أجطتاعا  وأتثث  وذائراتعا 
اقجاثئاراتغ، فعثاف سسضرغئ واصاخادغئ وجغاجغئ 
بسغثة المثى، وشغ طصثطئ عثه الثول أطرغضا رأس 
سطى  الصداء  بتةئ  جاءت  وبرغطاظغا،  وشرظسا  افشسى 
أظعا  والثلغض  المثغظئ،  طظ  وإخراجه  الثولئ  تظزغط 
الصغارة  شغ  المعخض  تعل  سسضرغئ  صعاسث  أظحأت 
شغ  وتمرضجت  وطثمعر،  وبسحغصئ  السطغض  وتمام 

صاسثة الترغئ شغ ضرضعك.
طظ  أضبر  المعخض)  (تترغر  طسرضئ  سطى  طدى  لصث 
جائ أحعر، وصث تصصئ أعثاشعا السسضرغئ، شغ ذرد 
الاظزغط طظ الساتض افغسر لطمثغظئ، وجط طحارضئ 
طظ الةغح والحرذئ السراصغغظ والتحث الحسئغ الثي 
والاتالش  رجمغئ  طآجسئ  التالغ  العصئ  شغ  غسائر 
شغ  طعاصع  تأخث  بثأت  والاغ  أطرغضا  بصغادة  الثولغ 
بمظ  افغمظ،  الساتض  شغ  التالغئ  المسارك  طصثطئ 
عثا (الاترغر) ضان دطارًا وخراباً وظجوح آقف السائقت 
لسظاغظ  الاظزغط  وجرائط  الصاالغئ،  السمطغات  بسئإ 
وذبح  صاض  طظ  السثاب  طر  جاطعط  الــثي  وظخش، 
واساصال ورطغ طظ أسطى الئظاغات، ودعج بالثبابات، 
تقُه  واإلسثام،  والثبح  الصاض  ذرق  أغرب  شغ  وتفظظ 
صخش ذغران الاتالش لطمثغظئ الثي لط غئص لعط دائرة 
وسمارة وجسرًا وجاطسئ وجعصاً إق وتط تثطغره بحضض 
ضاطق، شدًق سظ اتئاع تظزغط الثولئ جغاجئ افرض 
والمآجسات  الثوائر  وتثطغر  بترق  شصام  المتروصئ، 
تفثغت  وطخاظع  طساطض  غاثثعا  ضان  الاغ  التضعطغئ 
شغ  تخض  ضما  الةغح،  لمعاجعئ  وتخظغع  وتفةغر 
الثوائر  وبصغئ  وضطغاتعا،  المعخض  جاطسئ  طضائئ 
واآلبــار  الرطعز  جمغع  سطى  وأجعج  ضما  التضعطغئ، 
افظئغاء  جعاطع  تاى  لطمثغظئ،  والاارغثغئ  التدارغئ 
تسطط  لط  وحغئ)  وجرجغج  (غعظج  السقم  سطغعط 
طظ إجراطعط، شصاطعا بظسفعا، وعضثا الاصئ افعثاف 
افطرغضغئ الثئغبئ طع جرائط تظزغط الثولئ، شغ تثطغر 
عثا  راشص  الاترغر...  بتةئ  ضاطق،  تثطغرا  المثغظئ 
أن  بسث  خخعخاً  رعغئئ  ظجوح  طعجئ  والثراب  الثطار 
أسطظ سظ بثء سمطغئ اجاسادة غربغ المعخض (الةاظإ 
افغمظ) شغ ١٩ حئاط/شئراغر والثي غسث أضبر اضازاظا 
وافزصئ  افتغاء  وخاخئ  لطمثغظئ  افغسر  الصسط  طظ 
الدغصئ الصثغمئ، عثه المسارك دشسئ إلى ظجوح أضبر 
طظ ٢١٥ ألش حثص، وشصا لمظزمئ العةرة الثولغئ، 
وأحارت  طظازلعط.  إلى  شارة  بسث  طظعط  الئسخ  ساد 
المظزمئ إلى أن تعالغ ٥٠ ألفا طظ عآقء الظازتغظ 
عط طظ جضان الةاظإ الشربغ طظ المثغظئ. لضظ عثا 
السثد غمبض ججءا خشغرا طظ صرابئ ٧٥٠ ألش طثظغ طا 
زالعا تتئ جغطرة تظزغط الثولئ شغ الةاظإ الشربغ 
لطمثغظئ. وصالئ صغادات سسضرغئ سراصغئ إن "الصعات 
المةّمع  سطى  السغطرة  طظ  تمضظئ  السراصغئ  افطظغئ 
التضعطغ الثي غدط طئظى طتاشزئ ظغظعى والمتضمئ 
إلى  باإلضاشئ  ظغظعى،  حرذئ  صغادة  وطصر  المرضجغئ 
لةسر  الشربغ  الطرف  سطى  افطظغئ  الصعات  جغطرة 
الترغئ باظغ جسعر طثغظئ المعخض الاغ تربط صسمعا 
لطمةّمع  السراصغئ  الصعات  اجاسادة  بالشربغ".  الحرصغ 
التضعطغ جاتسط طسرضئ اجاسادة الةاظإ الشربغ طظ 
المعخض بظسئئ بماظغظ شغ المائئ، وشص طا أسطظ صائث 

الحرذئ اقتتادغئ الطعاء حاضر جعدت. 
زاعث  السراصغ  الئرلمان  شغ  الظائإ  تّثر  جعاه،  طظ   
الثاتعظغ، طظ وضع طأجاوي لسضان المعخض، طحغرًا 

شغ تثغٍث لـ"السربغ الةثغث"، إلى أن "المعخض باتئ 
بمأجاة  وخفعا  وغمضظ  حغء  بضض  طظضعبئ  طثغظئ 
بحأن  التضعطغئ  والاخرغتات  التثغث،  السخر 
ضاظئ  المسرضئ  بثء  صئغض  واقجاسثادات  الظازتغظ 
أسطظئ  "التضعطئ  أن  إلى  ولفئ  السام".  لطرأي  خثاساً 
بثء المسرضئ طظ دون الاتدغر لسمطغات الظجوح، شدًق 
سظ وجعد تصخغر طظ صئض المظزمات الثولغئ وسطى 
رأجعا افطط الماتثة، الاغ ق تجال جععدعا غائئئ سظ 
المحعث تماطًا". وجثد تأضغثه أن "التثغث سظ وجعد 
سطى  المعخض  شغ  الظجوح  طعجات  طع  لطاساطض  خطط 

العرق شصط، وق وجعد لعا".
بالظسئئ لطتضعطئ السراصغئ شعغ طحشعلئ بأخث تخاعا 
زالعا  طا  شافضراد  بصدمئ؛  ولع  المعخض  (ضئئ)  طظ 
غرشدعن اقظستاب طظ طتغط المعخض وغخرون سطى 
طا  ضمظ  ظغظعى  طتاشزئ  شغ  سثغثة  طظاذص  ضردغئ 
اخططح سطغه رئغج إصطغط ضردجاان طسسعد الئرزاظغ 
اإلصطغط  طساتئ  باعجغع  تصدغ  الاغ  الثم"،  "تثود 
الضردي، طصابض ذلك غتّعل تجب "السمال الضردجااظغ" 
وغظحر  له  بثغطئ  ساخمئ  إلى  المعخض  غرب  جظةار 
صعاته سطى تثودعا وشغ داخطعا وغرشخ اقظستاب 
برشصئ  الحسئغ"  ططغحغات "التحث  تصارب  شغما  طظعا، 
طساحارغظ إغراظغغظ طظ إضمال تمثدعا ظتع التثود 
تضعطئ  ترشخ  بغظما  وجعرغا.  السراق  بغظ  الثولغئ 
تغثر السئادي أي دور لصعات السحائر وطاطعسغ أبظاء 
ظغظعى المثسعطغظ طظ صئض أظصرة، والاغ عغ افخرى 
طا تجال تئسط جغطرتعا سطى جئض بسحغصئ وطتغطه 

بمؤات الةظعد تراشصعط دبابات وآلغات.
اجاماساتعا  طظ  ضبفئ  شصث  السظغئ  الصغادات  أطا 
اجاسثادًا لما بسث إسقن تترغر المعخض؛ شصث سصثت 
أذراف جغاجغئ جظغئ بارزة ورجال أسمال، شغ طثغظئ 
اظئباق  سظ  أجفر  غعطغظ،  لمثة  اجاماساً  اجطظئعل 
جغاجغئ  طرجسغئ  بمظجلئ  غسث  جثغث  جغاجغ  تتالش 
الاغ  المخادر  وسربغئ،  دولغئ  أذراف  برساغئ  لطسظئ، 
ذضرت  لـ"سربغ٢١"  تثغث  شغ  اقجاماسات  تدرت 
غاضعن  طرة  وفول  إغةابغئ  ضاظئ  اقجاماسات  "أن 
المثاطفئ،  افذراف  أبرز  غةمع  طعتث  جظغ  طحروع 
واقظاثابات  الثولئ  تظزغط  بسث  طا  لمرتطئ  اجاسثادا 
جظغش  طآتمر  اظسصاد  اقجاماع  عثا  جئص  المصئطئ". 
لصادة السظئ السرب، برساغئ المسعث افوروبغ لطسقم، 
اصارتاعا  رجمغئ،  غغر  طعمئ  حثخغات  وتدرته 
وضالئ  رئغج  باراغعس  دغفغث  وطظعا  تراطإ،  إدارة 
شرظسا  وزراء  ورئغج  السابص،  افطرغضغئ  المثابرات 
الثرغئ  الطاصئ  وطثغر  دوشطئان،  دوطغظغك  السابص 
السابص طتمث الئرادسغ، وتحث ضئغر طظ صادة الضاض 
السمطغئ  شغ  والسابصغظ  التالغغظ  والــعزراء  والظعاب 
الساطرائغ  وإغاد  المططك  خالح  وأبرزعط  السغاجغئ، 
وغغرعط.  الظةغفغ  وأجاطئ  اإلجقطغ  التجب  رئغج 
وعع  واضــتــاً  ضــان  اقجاماسات  عــثه  طظ  الشرض 
الحغسغ  اإلصطغط  أطام  السظغ  اإلصطغط  لارتغإ  الاعغؤئ 
المساسمر  الضاشر  تطط  غاتصص  وعضثا  والــضــردي، 
وصعطغئ  ذائفغئ  أصالغط  إلى  الئطث  بافاغئ  وخططه 
بغظعا  وتظحأ  والسثاوات  افتصاد  تسعدعا  طاخارسئ 
المسطمعن  ضتغاعا  وغضعن  افجئاب  فتفه  التروب 
اآلن.  تاخض  عع  ضما  افذراف  جمغع  وطظ  أظفسعط 
الاخثي  عع  شصط  واتث  خغار  السراق  أعض  أطام  إذن 
لمحروع ضئغر وخطغر جثًا وراءه ضاشر طساسمر خئغث 
جغئثأ باصسغط المعخض وغظاعغ باصسغط السراق إلى 
أصالغط طاظاترة، تغث إن أولؤك الساجئ أذغال الضاشر 
طعما  الطؤغمئ  المثططات  باظفغث  طاضعن  المساسمر 
بطشئ بحاساعا، وطعما احاث ضررعا، شصث اجامرؤوا 
الثغاظئ ودرجعا سطغعا شطط غئص لعط صطرة طظ تغاء، 
وباسعا آخرتعط بسرض طظ الثظغا صطغض، وطضظعا الضاشر 

المساثي طظ رصاب حسئعط...
 شظسأل اهللا السطغَّ الصثغر أن ُغسةض بجوالعط، وُغسةض 
بظخره المعسعد لاسعد لفطئ ضراطاعا وِسجعا شغ ظض 

...الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

فرض أمريكا لحلولها في اليمن
هو الهدف من وراء مبادراتها المتتالية

----- بصطط: حاغش خالح – الغمظ -----

اتفاصغئ  تعصغع  سطى  عادي  بإجئار  أظعا  أطرغضا  ظظئ 
السطط والحراضئ بتدعر طئسعبعا جمال بظ سمر سصإ 
٢٠١٤/٩/٢١م،  شغ  خظساء  لطساخمئ  التعبغغظ  اجاغاح 
وأن  أطقضعا.  جائر  إلى  الغمظ  ضمئ  صث  أظعا  ظظئ 
التعبغغظ  صعة  جاظإ  إلى  اقتفاصغئ  تطك  بظعد  تظفغث 
ضفغض بإزالئ الظزام السابص برطاه وذرد جمغع رطعزه 
بمظ شغعط عادي بط خالح بسث أن غسغطر التعبغعن 
أشحطئ  شصث  تئثد؛  التطط  ذلك  أن  إق  الةغح.  سطى 
ظفعذ  بصعة  أطرغضا  اخطثطئ  تغث  ذلك  برغطاظغا 
السغاجغئ  افتجاب  شغ  وتشطشطعا  الغمظ  شغ  برغطاظغا 
والصئائض والةغح وأن الثولئ السمغصئ شغ غث رجاقتعا. 
سطى  الضاططئ  السغطرة  طظ  خطاعا  أطرغضا  شسثلئ 
الغمظ إلى إحراك أدواتعا التعبغغظ والتراك الةظعبغ 
شغ السططئ وأخئح ذلك طظ بعابئ السغاجئ الثارجغئ 
افطرغضغئ تةاه الغمظ، شسسئ خقل السظعات الماضغئ 
السغاجغئ  ططابثعا  شسمطئ  العثف  ذلك  تتصغص  إلى 
سطى إظااج المئادرات وأشضارعا وذرق تظفغثعا. وضطما 
جابصاعا  تسثغض  بسث  بأخرى  جاءت  طئادرة  شحطئ 
إلغعا؛  جثغثة  بظعد  إضاشئ  أو  بظعدعا  بسخ  باشغغر 
طئادرة  وأخرى  الطرغص،  خارذئ  سطغعا  تططص  شمرة 
ضغري، وبالبئ طئادرة سطغ ظاخر طتمث،... وعضثا ضبرت 

المئادرات وتظعسئ بظعدعا وباظئ طراطغعا وأعثاشعا 
وأن شرض تطعل أطرغضا سطى أعض الغمظ عع غاغاعا، 

ولاأضغث ذلك شق بث طظ تعضغح أطرغظ ابظغظ عما:
١- طظ الثي غظاب وغروج تطك المئادرات تاى أخئح 

ذلك حشطه الحاغض؟
شغ  وغظةح  بإشحالعا  وغصعم  غرشدعا  الثي  طظ   -٢

ذلك؟
والةعاب واضح؛ شأطرغضا عغ وراء إظااج تطك المئادرات 
التعبغغظ  إحراك  إلى  تعثف  الاغ  تطعلعا  لاسعغص 
الثطعة  عغ  شعثه  السططئ،  شغ  الةظعبغ  والتراك 
تساثثم  وعغ  الغمظ،  إلى  ظفعذعا  لثخعل  افولى 
لةثبعط  اإلظةطغج  سمقء  سطى  الحثغثة  الدشعذات 
إلى المفاوضات. أطا الثغظ غرشدعن المئادرات شعط 
اإلظةطغج وسمقؤعط شعط غرشدعن الاظازل سظ الافرد 
ضسادتعط  أظعط  إق  وسمقئعا.  فطرغضا  الغمظ  بتضط 
غازاعرون بصئعلعط لاطك المئادرات بط غسمطعن لغًق 
الضعغئ  بط  جظغش  طفاوضات  شفغ  إلشحالعا.  وظعارًا 
سطغعط  افطرغضغئ  لطدشعط  ظاغةئ  لصئعلعا  خدسعا 
بحثة، وإن ضان ذلك سطى طدخ، ولما ضان عادي 
ضادت أطرغضا أن تةئره سطى الئثء باظفغث بسخ  لغظاً 
غصعم  ضان  خالح  لضظ  تظفغثعا  شغ  والسغر  الئظعد 
السسعدي  السمص  إلى  بالغساغئ  خعارغت  بإذقق 
وجعد  أطاضظ  سظ  باتبئ  الاتالش  ذائرات  شااترك 
تطك الخعارغت شافحض المئادرات وعضثا. شطما تصثم 
عادي شغ جئعات الصاال وتراجع التعبغ شغ طظاذص 
طاسثدة ارتفع خعت عادي برشخ المئادرات والسعدة 
لقظصقبغغظ  طضاشأة  بأظعا  طاثرساً  المفاوضات  إلى 
أطرغضا  سثلاعا  طئادرة  شحطئ  وضطما  أشسالعط.  سطى 
جثغثة  طئادرة  أظعا  سطى  جثغث  طظ  جعصاعا  بط 
لضظعا تصابض بالرشخ. وضما تمارس أطرغضا الدشعط 
الحثغثة سطى سمقء اإلظةطغج لصئعل طئادراتعا وتطعح 

شغ  التعبغغظ  غث  تططص  ضثلك  شإظعا  الغمظ،  بشجو 
المرتئات  وتعصغش  واقساصاقت  بالاسسفات  الصغام 
وزغادة  الظاس  وإذقل  وافزطات  المحاضض  واشاسال 
أبرز  وطظ  بتطعلعا  الغمظ  أعض  غصئض  تاى  طساظاتعط 
وسثم  السططئ  شغ  بالتعبغغظ  الصئعل  افعثاف  تطك 
ظساعط باقظصقبغغظ وسثم المطالئئ بظجع السقح طظ 
أغثغعط أو خروجعط طظ المثن. وآخر عثه المئادرات 
طئادرة  ظفج  وعغ  طتمث،  ظاخر  سطغ  طئادرة  ضاظئ 
ضغري طع إجراء بسخ الاسثغقت سطغعا، ولع اجاسرضظا 
المئادرات ضطعا لعجثظا أظعا تضاد تحارك شغ بسخ 
سطى  تظفغثعا  أطرغضا  ترغث  الاغ  التطعل  وعغ  الئظعد 

أعض الغمظ وطظعا:
١- طحارضئ التعبغغظ والتراضغغظ شغ السططئ

الثغمصراذغئ  المثظغئ  الثولئ  خغشئ  شرض   -٢
الفغثرالغئ طظ إصطغمغظ حمالغ وجظعبغ

٣- ظجع خفئ اقظصقبغغظ سظ التعبغغظ وإذا تط تسطغط 
جقته  غسطط  أن  اآلخر  الطرف  سطى  بث  شق  جقتعط 
لطرف بالث ولظ تصئض أطرغضا إذا ضان طظ غغر سمقئعا.

غآضث  سالغئ  بضباشئ  لطمئادرات  أطرغضا  إظااج  إن 
السططئ  شغ  التعبغغظ  إحراك  سطى  إخرارعا  طثى 
ضاظئ  طعما  شغه  الافرغط  غمضظ  ق  عثا  عثشعا  وأن 

الادتغات بثطاء أعض الغمظ وأطعالعط وبرواتعط تاى 
لع اجامرت الترب جظعات. افطر الثي غةسض الخراع 
اإلظةطع-أطرغضغ شغ الغمظ طسامرا وطتاثطا بحثة شق 
تضاد ظاره تثئع تاى تحاسض طظ جثغث شاإلظةطغج لظ 
غصئطعا بمحارضئ التعبغ إق إذا جطط السقح لسمقئعط 
وعثا طا غجسب افطرغضان وغرشدعظه بحثة، وضض ذلك 
الخراع سطى تساب دطاء أعض الغمظ وزغادة طساظاتعط 
وإبسادعط سظ أتضام اإلجقم وجطت ععغاعط وشرض 

أظزمئ الضفر السطماظغئ سطغعط.
إن أعض الغمظ ق غتااجعن إلى طئادرات وتطعل طظ 
دول الضفر وإظما عط شغ أطج التاجئ إلى اقتاضام 
لقجقم شغ ظض دولئ الثقشئ العاتثة الاغ تةمسعط 
طع إخعاظعط المسطمغظ شغ ضض ُصطر وِطخر شغ ظض 
الغمظ  أعض  غاثطى  أن  عع  شالمثرج  السادل.  تضمعا 
أن  إدراضعط  بسث  صاذئئ  الشرب  سمقء  جمغع  سظ 
طظ  ذرف  ضض  وأن  زائفئ  جططئ  سطى  عع  خراسعط 
اإلجقم  أسثاء  لثثطئ  طساسث  الخراع  عثا  أذراف 
وتطئغص صعاظغظعط العضسغئ الفاجثة شغ دولئ طثظغئ 
دغمصراذغئ تفخض الثغظ سظ التغاة والثولئ والمةامع 

وتسطت المسطط سظ ععغاه.
لضط  السمقء  عآقء  خثاع  اظضحش  لصث  الغمظ  أعض  غا 
تظفغث  شغ  الشرب  تربئ  رأس  شعط  لضط  أسثاء  وأظعط 
وظعإ  دطائضط  جفك  وشغ  اقجاسمارغئ  طحارغسعط 
والتضمئ  اإلغمان  أعض  غا  طساظاتضط.  وزغادة  برواتضط 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  ظتع  وجععضط  غممعا 
تجب  حئاب  إخعاظضط  طع  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
الاترغر الثغظ غخطعن لغطعط بظعارعط لطسمض إلصاطاعا 
ضض  طظ  لعا  المثرج  وعغ  وظعداعا  افطئ  سجة  شئعا 
افزطات. شالثقشئ شرض ربضط وطئسث سجضط وصاعرة 
وعغ  ربضط  حرع  وطتضمئ  أرضضط  وطتررة  سثوضط 

...طظارة السطط والثغر والسثل شغ ربعع السالط
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 ----- بصطط: سطغ الئثري – السراق -----

السلطات البنغالية تعتقل أحد شباب حزب التحرير
فقط ألمره بالمعروف ونهيه عن المنكر

أصثطئ افجعجة افطظغئ شغ بظشقدش، باارغت ٢٢ حئاط/شئراغر ٢٠١٧م سطى اساصال افخ جاجث بظ سطط، أتث أسداء 
تجب الاترغر، وعع ذالإ شغ السظئ البالبئ شغ ضطغئ الختاشئ شغ جاطسئ دضا (DU)، تغث تط اصاغاده بالصعة طظ 
صئض سحرات الئططةغئ طظ طةمعسئ "تتالش حارا بظشقدش" طظ المسةث داخض الترم الةاطسغ بغظما ضان غآدي 
خقة السخر، وضان ذلك بالاساون طع افجااذ المراصإ، بط جطمعه إلى طرضج الحرذئ، تغث صئع جاجث شغ زظجاظئ 
جرغئ فضبر طظ أجئعع طظ صئض وتثة طضاشتئ (اإلرعاب) الحعغرة، وطظ دون اإلشخاح سظ طضان وجعده، تاى 
تط سرضه سطى المتضمئ عثا افجئعع. شأي سار جطئه لظفسه ذلك افجااذ المراصإ؟! وظتظ عظا ظاساءل طا الثي 
غةسض أجااًذا شغ طآجسئ سطمغئ طرطعصئ غظتط إلى عثا المساعى وغاساون طع صطاع الطرق طبض ترضئ "تتالش 

حارا بظشقدش".
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بالبعرة  طرَّ  شما  ختغح،  بحضض  البعرة  طسار  لرجط 
غضفغ  طا  والسئر  الثروس  طظ  شغه  جظعاتعا  خقل 
إلسادة البعرة إلى طسارعا الثي غرضغ اهللا، شالبعرة 
سظ  طظئبص  جغاجغ  طحروع  جعى  غةمسعا  ق  الغعم 
سصغثة اإلجقم، طحروع ق غصئض الاطعن وق الثوبان، 
طحروع طئطعر ضضُّ طا شغه، طحروع غتمطه بطئ خادصئ 
شُاسصط  البعرة  حرائح  ضاشئ  تائظاه  طحروع  طثطخئ، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  وتصغط  داره  سصر  شغ  الظزام 

سطى طظعاج الظئعة.
الرائث  زال  وطا  الاترغر  تجب  شغعا  ضان  جظعات  جئ 
سطغعا،  وتث  البعرة  طع  شعصش  أعطه،  غضثب  ق  الثي 
شغعا  وتثر  بعاباعا،  لعا  وتثد  طسارعا  لعا  ورجط 
طظ المال السغاجغ الصثر، وضحش لعا خطط أطرغضا 
طظ  طساظئطاً  جغاجغاً  طحروساً  لعا  وصثم  وسمقئعا، 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  طحروع  والسظئ،  الضااب 
لطبعرة  جغاجغئ  ضصغادة  ظفسه  غصثم  والغعم  الظئعة، 
وعع افجثر بعا، غصعد البعرة بما غرضغ اهللا، غصعدعا 
ظتع الاثطص طظ ظزام اإلجرام وإصاطئ ظزام اإلجقم، 
بفعط واضح وطئطعر، وسصغثة راجثئ بابائ، وبإغمان 
  باهللا وبصئ بعسثه، وذلك تتصغصاً لئحرى ظئغظا طتمث

 «ثم تكون خالفة على منهاج النبوة»
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا 

تصغصئ طعصش افظزمئ اإلصطغمغئ وطظعا الظزام الارضغ 
طظ البعرة، شطصث ضان جصعط تطإ تثباً طثوغاً، ضحش 
تعاذآ الظزام الارضغ طع المةرم بعتغظ، وضثلك شصث 
ضحش لساطئ أعض الحام أظه ق بث طظ صغادة جغاجغئ 
وتتفر  افطان،  برِّ  إلى  الحام  بعرة  تصعد  طثطخئ، 

البعرة طظ خاذفغعا والساببغظ بعا.
ططغؤئ  ضاظئ  الحام،  بعرة  سطى  طّرت  جظعات  جئ 
بالادتغات الةسام، صثم شغعا أعض الحام طؤات اآلقف 
لط  ولضظعط  المعةرغظ،  طظ  والمقغغظ  الحعثاء  طظ 
غتخطعا سطى بمار تدتغاتعط، شصث بات حسار "الحسإ 
غرغث إجصاط الظزام" ضطمات ضائعا الاارغت سظ بثاغئ 
إجصاط  البعرة  صادة  تسئان  شغ  غسث  ولط  البعرة، 
الظزام  طعادظئ  عع  به  غفضرون  طا  ُجض  بض  الظزام، 

وطفاوضاه!
الحام،  لبعرة  الصثر  السغاجغ  المال  تصثغط  ضان  لصث 
جربعطئ خطغرة شاضئ بالبعرة، وتعلئ إجصاط الظزام 
إذقق  وصش  إلى  الظزام  صاال  وتعلئ  طعادظاه،  إلى 
ظصاط  إلى  المحاسطئ  الةئعات  تعلئ  ضما  طسه،  الظار 

تراجئ لطسثو!
لضحش  ضاشغئ  السّئ  السظعات  عثه  ضاظئ  لصث 
اشاصثت  والاغ  الضبغر  صثطعا  الاغ  افذروتات 
ضاشغئ  ضاظئ  وأغدًا  والماضاطض،  العاضح  لطمحروع 

افرغاف،  شغ  خاخئ  لطتغاة  اإلجقطغئ  المزاعر  إسادة 
التغظ  بغظ  باإلصطغط  تسخش  اقضطرابات  واجامرت 
بسئإ  اقجاصرار  بسثم  طمغجًا  إصطغماً  وتةسطه  واآلخر، 
الاعجه  وبئات  الثولئ  ضث  السظش  وأسمال  الافةغرات 
لقظفخال سظ الخغظ، شضان الثاخرة افضسش لطثولئ 
تفاخغض  الخغظ  تراصإ  المصابض  وشغ  الثاخض.  طظ 
رخث  طظ  اإلسقم  وتمظع  اإلغشعر،  لطمسطمغظ  التغاة 
ظطمئ  شغ  تظفثعا  الاغ  واقساصاقت  اإلسثام  سمطغات 
تفرضعا صسرًا سطى اإلصطغط، وتاسصإ المسطمغظ اإلغشعر 
الثغظ شروا طظعا وأخئح لعط خعت شغ الثارج، وتتئ 
ذرائع "اإلرعاب" شصث تمضظئ طظ اساصال الضبغر طظعط 
سئر الصظعات افطظغئ الثولغئ، ق جغما طظ بطثان آجغا 

العجطى وباضساان.
أدخض  شصث  اإلغشعر  صطعب  شغ  تغ  اإلجقم  وفن   -٥
أظعرت  بط  وطظ  الخغظ  ذعاغغئ  صطعب  شغ  الرسإ 
الخغظ طثاوشعا شصال أضئر طسآول خغظغ سظ الحآون 
الثغظغئ  الحآون  إدارة  رئغج  حعان،  واظس  الثغظغئ 
اإلجقطغئ  لطرابطئ  العذظغ  لطمآتمر  صال  الخغظ،  شغ 
الخغظغئ (إن الفضر الماطرف غاسطض اآلن إلى «المظاذص 
اإلصطغمغئ الثاخطغئ». وضان الرئغج حغ جغظ بغظس تث 
الثغظغ  طصاوطئ «الاسطض»  سطى  الخغظغغظ  المسطمغظ 
ظصًق   ٢٠١٦/١١/٢٩ الغعم،  (المخري  المحروع"  غغر 
عثه  وغآضث  الرجمغئ).   China daily ختغفئ  سظ 
المثاوف طا أوردته روجغا الغعم ٢٠١٧/٣/١ (وتثرت 
تصش  الثارج  طظ  طاطرشئ  صعى  أن  طظ  طرارا  الخغظ 
وراء شضرة تظفغث سمطغات إرعابغئ شغ حغظةغاظس وغغرعا 
تمطئ  حظ  إلى  السططات  دشع  طا  الئقد،  طظاذص  طظ 

طثاعمات صاجغئ).
٦- وأطام عمئ المسطمغظ والاغ برزت شغ بظاء آقف 
افشضار  واظاحار  اإلصطغط،  شغ  جثغث  طظ  المساجث 
اإلجقطغئ، شصث أخثت الخغظ تسغث "بعرتعا البصاشغئ" 
اإلجقطغئ،  المزاعر  طظع  شغ  وتحثد  اإلصطغط،  إلى 
ضث  الاروغع  طظ  جثغثة  بتمطئ  لطصغام  وتتدر 
المسطمغظ، شضاظئ طزاعر عثه التمطئ تاى اآلن سطى 

الظتع الاالغ:
جغ  بغ  بغ  ذضرت  شصث  السفر:  جعازات  تةج  أ- 
ضض  طظ  الخغظغئ  السططات  (ذطئئ   ٢٠١٦/١١/٢٤
طعاذظغ إصطغط حغظةغاظس الحاجع ذي افغطئغئ المسطمئ 
جفرعط  جعازات  تسطغط  الئقد  غرب  شغ  العاصع 
بغ  بغ  طراجض  طاضثوظغض  جاغفان  وصال  لطحرذئ،... 
جاء  السفر  جعازات  تسطغط  ذطإ  إن  الخغظ  شغ  جغ 
وغاعجإ  اإلظارظئ.  سطى  لطحرذئ  رجمغ  إسقن  سئر 
اآلن سطى ضض المعاذظغظ شغ حغظةغاظس تسطغط جعازات 
شغ  السفر  بةعازات  الحرذئ  تتافر  بط  جفرعط، 
تعزتعا. وغسظغ افطر أظه طظ اآلن شخاسثا غاسغظ سطى 
ضض طعاذظغ اإلصطغط الاصثم بططإ إذا أرادوا السفر...!).
ب- الادغغص سطى المسطمغظ شغ سئاداتعط: شصث ذضرت 
France ٢٤ ٦ِ/٢٠١٦/٦ (أخثرت السططات الخغظغئ 
صرارا اقبظغظ بمظع طعظفغ الصطاع السام والططئئ طظ 
ضما  المسطمئ.  حغظةغاظس  طظطصئ  شغ  رطدان  خعم 
وعع  طفاعتئ).  أبعابعا  إبصاء  المطاسط  سطى  شرضئ 
ذضرت  شصث  طظث ٢٠١٥،  تائسه  التضعطئ  أخثت  إجراء 

الخغظغئ  السططات  (طظسئ   ٢٠١٥/٦/١٨  news  i٢٤
إصطغط  شغ  والمسطمغظ  والطقب  المثظغغظ  المعظفغظ 
وأن  رطدان،...  حعر  شغ  الخغام  طظ  حغظةغاظس 
"المطاسط جاسمض بثوام ذئغسغ خقل رطدان". وتط 
إخطار المسآولغظ شغ طصاذسئ بعل أظه "خقل رطدان 
ق تظثرذعا شغ الخغام والحسائر الثغظغئ افخرى"، وشصا 
لاصرغر ظحر سطى طعصع التضعطئ المتطغئ بسث اجاماع 

عثا افجئعع).
اإلجقطغئ:  المزاعر  غزعر  طظ  واساصال  طقتصئ  ج- 
إصرار  المسطمغظ..  تقتص  "الخغظ  سظعان  شاتئ 
والمظاصئات"  المطاتغظ  سظ  ُغئطس  لمظ  طالغئ  طضاشأة 
ختغفئ  سظ   ٢٠١٧/٢/٢٣ الثغار  ختغفئ  طعصع  ظصض 
دت الخغظ طضاشأًة صثرعا ألفا  طتطغئ شغ الخغظ (تثَّ
غعان (٢٧٥ غعرو) لمظ ُغئطس سظ حاب ططاح أو اطرأة 
غربغ  بحمال  العاصع  حغظةغاظس،  إصطغط  شغ  طظاصئئ 
الخغظغغظ  العاظج  إبظغاغ  بغظ  تعترًا  وغحعث  الئقد، 
واإلغشعر المسطمغظ. وذضرت ختغفئ "ععتان" المتطغئ 
الغعطغئ، أن جططات بطثة ععتان، الاغ حعثت طآخرًا 
 ١٠٠ بصغمئ  خظثوصاً  خخخئ  جغاجغئ،  اضطرابات 
طضاشآت  لامعغض  غعرو)  ططغعن   ١٣,٧) غعان  ططغعن 
أن  غمضظ  المضاشآت  أن  وأضاشئ  اإلرعاب".  "طضاشتئ 
تخض إلى ٥ طقغغظ غعان، شغ تال الضحش سظ خطئ 
غسغطر  أو  غةرح  أو  غصاض  أو  لمظ "غدرب  أو  عةعم، 

سطى طبغري حشإ").
صمع  تمطئ  شإن  أسقه،  المثضعرة  افطعر  ولضض   -٧
خغظغئ ضث المسطمغظ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ 
والاةعغج،  اإلسثاد  صغث  تضعن  صث  حغظةغاظس"  "إصطغط 
وأن تظفغثعا صث غضعن شغ أي لتزئ، وتئرغر ذلك بأن 
اإلصطغط غحعث الضبغر طظ أسمال السظش ضث الثولئ الاغ 
غمضظ لطخغظ أن تاثرع بعا لطصغام بتمطئ حاططئ، بسث 
أن تحثت شغ اإلصطغط اآلقف طظ الةظعد والمثرسات 
جضرتغر  (وصال  والمروتغات،  المخفتئ  والسغارات 
التجب الحغعسغ شغ حغظةغاظس، حغظ تحعان جع، إن 
اقظاحار السسضري شغ اإلصطغط غعثف إلى ضمان افطظ 
وتبئغئ اقجاصرار، وذلك بسث اإلضرابات افخغرة الاغ 
(الةجغرة  التالغ).  السام  خقل  طظاذص  سثة  حعثتعا 

ظئ، ٢٠١٧/٣/٢).
 ٨- إن المآلط عع أن عثه افسمال العتحغئ الخغظغئ 
ضث المسطمغظ اإلغشعر تاط سطى طرأى وطسمع طقغغظ 
عثه  رشع  شغ  غآبروا  أن  دون  السالط  شغ  المسطمغظ 
المسطمغظ  طقغغظ  فن  وذلك  العتحغئ،  افسمال 
طاظابرون ق تةمسعط دولئ افطئ، دولئ اإلجقم، دولئ 
الثقشئ الراحثة المفصعدة الاغ غةإ سطى ضض طسطط 
صادر أن غسمض إلسادتعا، وطظ بط إغةاد الثطغفئ، اإلطام، 
الثي غرسى الحؤعن بتصعا، غاصى به وغصاتض طظ ورائه 
ضما جاء شغ ختغح الئثاري سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا 
سظه صال: صال رجعل اهللا : «َوإِنََّما اِإلَماُم ُجنٌَّة ُيَقاَتُل 
ِمْن َوَراِئِه َوُيتََّقى ِبِه»، وتغظثاك لظ تةرؤ الخغظ وغغر 
الخغظ أن تآذي طسطماً فظعا تثرك أن الخاع جغضال 

لعا خاسغظ، واهللا صعي سجغج.
١٢ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ه

٢٠١٧/٣/١١م

تامئ: السثوان العتحغ لطخغظ سطى ترضساان الحرصغئ

 تامئ ضطمئ السثد: ذضرى اظطقصئ بعرة الحام...

أطئ طساء غعم الثمغج الماضغ وشعد طظ سائقت طتاشزئ الثطغض إلى صاسئ افطاظئ شغ وجط المثغظئ لاصثغط 
الاعاظغ فضبر طظ أربسغظ حابا طظ حئاب تجب الاترغر الثغظ خرجعا طظ جةعن السططئ بسث اساصال دام أضبر 
طظ حعر لمسزمعط سطى خطفغئ ظخرتعط لسائقت آل تمغط شغ رشخ إعثاء رئغج السططئ ٧٢ دوظما طظ وصش 

الختابغ الةطغض تمغط الثاري رضغ اهللا سظه لطروس أسثاء اإلجقم والمسطمغظ.

السلطة الفلسطينية تفرج عن حوالي 40 
من شباب حزب التحرير

جط
طار

تصاعد الصراع في شرق أوكرانيا
مثال على االنحطاط األخالقي في الصراع

عند القوى العظمى

خرح ألضسظثر زاخارتحغظضع، رئغج جمععرغئ دوظغاسك 
الحسئغئ الثي ظخإ ظفسه بظفسه، خرح لعجائض اإلسقم 
الروجغئ شغ ٢ آذار/طارس ٢٠١٧ طسطصاً سطى اإلظثار الظعائغ 
لتخار دوظئاس بصعله: "اآلن بثأ السث الاظازلغ، ضض غعم 
غمبض طسمارًا غثق شغ ظسح الئقد الاغ ُتسمى أوضراظغا، 
والثولئ جااعصش تصرغئاً سظ العجعد بسث طا غصارب ٦٠ 
ضان  إظه  أغداً  زاخارتحغظضع  وصال  افضبر".  سطى  غعطاً 

غظازر بثاغئ تخسغث افظحطئ السسضرغئ شغ دوظئاس.
جثغث  تخسغث  خقل  طظ   ٢٠١٧ سام  بثاغئ  تمغجت  لصث 
لطخراع شغ دوظئاس. شصث بثأ شغ طظاخش ضاظعن الباظغ/

غظاغر ٢٠١٧ وبظاء سطى طئادرة طظ ظعاب الئرلمان افوضراظغ 
وشقدغمغر  ضعجاغظضع  وباشض  جغمغظحغظضع  جغمغظ 
دوظغاسك  طظطصاغ  سطى  تةارغاً  تزرًا  باراجعك، 
ولعغاظسك العاصساغظ تتئ جغطرة المسطتغظ المعالغظ 
لروجغا. وغعثف عثا اإلجراء وشصاً لصعل المئادرغظ إلى 
اإلشراج سظ السةظاء المتاةجغظ شغ الةمععرغات الاغ 
اجاصطئ بظفسعا ولصمع (اإلرعاب) الثي غمعل طظ خقل 

الاةارة طع عثه الةمععرغات.
لطاثاسغات  تتسئاً  افوضراظغئ،  السططات  صاطئ  وصث 
السطئغئ لعثه افتثاث، بثطعات اجائاصغئ سطى الفعر 
تصرغئاً. ولثلك، وشغ ٢٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر، دسا رئغج 
اإلدارة اإلصطغمغئ المثظغئ - السسضرغئ لثوظغاسك، باشض 
زغربرغفغسضغ، "لسظ تحرغع" تةاري غظزط الاةارة طع 

طظطصاغ دوظغاسك ولعغاظسك.
وشغ ٢٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر، وبسث أول طضالمئ عاتفغئ 
سمطغات  بثأت  بعتغظ،  وشقدغمغر  تراطإ  دوظالث  بغظ 
سسضرغئ شغ أشثغفضا. وصث بثأ شغ ذلك الغعم إذقق 
أظزمئ  خقل  طظ  افوضراظغئ  المعاصع  طظ  ضبغش  ظار 
تزرتعا  والاغ  والثبابات  والخعارغت  المثشسغئ 
اتفاصغات طغظسك. وشغ ١٥ حئاط/شئراغر، أسطظ طةطج 
الطاصئ  صطاع  شغ  ذعارئ  تالئ  سظ  افوضراظغ  العزراء 
بسئإ سثم تعشر الفتط القزم لاعلغث الضمغئ المططعبئ 
طظ الضعرباء، والثي ضان ظاغةئ لتخار دوظئاس الثي 

بثأ شغ طططع عثا السام.
وباإلضاشئ إلى ذلك، تةثر اإلحارة إلى أن الاخرغتات 
افزطئ  بحأن  افطرغضغعن  المسآولعن  بعا  أدلى  الاغ 
ضئغرة  أطض  خغئئ  حضطئ  حئاط/شئراغر،  شغ  افوضراظغئ 
افطرغضغئ  السفغرة  عالغ،  ظغضغ  صالئ  شصث  لروجغا. 
سام  حئاط/شئراغر  شغ ٢  الماتثة،  افطط  شغ  الةثغثة 
٢٠١٧ خقل أول خطاب لعا: "إن العقغات الماتثة تصش 
طع حسإ أوضراظغا، الثي غسغح فضبر طظ بقث جظعات 
المساظاة ظاغةئ لقتاقل والاثخض السسضري الروجغ... 
تعصش  إلى  وتثسع  تثغظ  تجال  ق  الماتثة  العقغات 
اقتاقل الروجغ لحئه ججغرة الصرم بحضض شعري، شحئه 

ججغرة الصرم عغ ججء طظ أوضراظغا".
افطرغضغ  الرئغج  ظحر  حئاط/شئراغر،   ١٥ غعم  وشغ 
دوظالث تراطإ سطى طعصع تعتغر طا غسمى "تشرغثة ططغؤئ 
ججغرة  حئه  اتاطئ  روجغا  إن  شغعا  صال  افطض"  بثغئئ 
الصرم بسئإ لغعظئ أوباطا المفرذئ. وشغ الطغطئ السابصئ، 
سئر الماتثث باجط الئغئ افبغخ، حعن جئغسر، سظ 
طعصش دوظالث تراطإ شغما غاسطص بروجغا شغ صدغئ حئه 
ججغرة الصرم بصعله: "الرئغج تراطإ غسطظ بحضض واضح 
تخسغث  بعصش  الروجغ  الئرلمان  غصعم  أن  غاعصع  بأظه 

السظش شغ أوضراظغا وإسادة حئه ججغرة الصرم".
وجاءت تعثغثات زاخارتحغظضع سطى خطفغئ طا ورد أسقه 
طظطصاغ  تخار  بإظعاء  المطالئئ  طعطئ  قظاعاء  ظاغةئ 
تعصفئ  الربغع  بثاغئ  وطظث  ولعغاظسك.  دوظغاسك 
الةمععرغات الاغ اجاصطئ بظفسعا سظ تعرغث حتظات 
المآجسات  "باأطغط"  وصاطئ  أوضراظغا  إلى  الفتط 
العاصسئ  افراضغ  سطى  الصائمئ  افوضراظغئ  الخظاسغئ 

تتئ جغطرتعا.
والغعم، غادح لطةمغع بأن افزطئ افوضراظغئ طظث الئثاغئ 
الثولغئ  الصداغا  سظ  طظسجل  بحضض  تةري  تضظ  لط 
افخرى. شالصعى الضئرى، خاخئ أطرغضا وروجغا، وبحضض 
أصض أوروبا؛ شرظسا وإظةطارا وألماظغا، تصعم بحضض دائط 

باجاشقل تفاصط افزطئ افوضراظغئ لاسجغج طخالتعا.

تعزغع  إسادة  سظ  التثغث  الدروري  طظ  إظه  ظسط، 
الشظغئ  افوضراظغئ  افصطغئ  بسخ  طظ  الاةاري  الاثشص 
بظفسعا،  اجاصطئ  الاغ  الةمععرغات  طع  الاةارة  شغ 
ولضظ ظزرًا فعمغئ افزطئ افوضراظغئ بالظسئئ لقسئغظ 
الثولغغظ، شإن عثا الساطض ق غحضض شغ أتسظ افتعال 

جعى طسألئ باظعغئ، ولضظعا لغسئ أجاجغئ.
وغرجع تخاسث افتثاث إلى أجئاب داخطغئ ذئغسغئ، 
ولضظ شغ ضبغر طظ افتغان تضعن ظاغةئ لاأبغر عآقء 
غسمى  طا  أن  جرًا  غسائر  وق  الثولغغظ.  القسئغظ 
لغج  بظفسعا  اجاصطئ  الاغ  الةمععرغات  رئغج 
التضعطئ  وضسش  الضرططغظ،  غث  شغ  دطغئ  طظ  أضبر 
افوضراظغئ شغ ظض ظروف الترب غغر المسطظئ وافزطئ 
المئادرة  طعاجعئ  سظ  ساججة  غةسطعا  اقصاخادغئ 
الاغ غصعم بعا عآقء الظعاب البقبئ، والاغ تترضعا 

سطى افرجح بسخ الصعى الثارجغئ.
أطا شغما غاسطص بإطضاظغئ تظفغث المثطط الثي تتثث 
جثًا.  المسائسث  طظ  أظه  شغئثو  زاخارتحغظضع،  سظه 
المسألئ  عثه  بحأن  طئادرة  سظ  روجغا  تشغئئ  شصث 
شغ الظخش افول طظ سام ٢٠١٤، سظثطا ضاظئ عظاك 
الصرم  ججغرة  حئه  تعتغث  "إسادة  غسمى  طا  سمطغئ 
طع روجغا". وشغ ذلك العصئ، ضاظئ روجغا طخممئ 
وسطى أعئئ اقجاسثاد لطاثخض بحضض واجع شغ تالئ 
طصاوطئ الصعات المسطتئ افوضراظغئ، الاغ ضاظئ شغ 
الصرم.  ججغرة  حئه  إصطغط  شغ  تاعاجث  العصئ  ذلك 
شادتئ  بثسائر  جاخاب  روجغا  شإن  الغعم،  ولضظ 
شغ تالئ صغاطعا باجاغاح واجع لفراضغ افوضراظغئ. 
وذلك سطى الرغط طظ أن عظاك اتاماقً ضؤغقً لصغاطعا 
التثغبئ  روجغا  أن  تصغصئ  إلى  غرجع  وعثا  بثلك، 
المظاورات  سطى  ضأداة  السسضرغئ  المساسثات  تفدض 

السغاجغئ وشصاً لطاصالغث المائسئ طظث صرون.
وإطضاظغئ تثطغر أوضراظغا باجاثثام العجائض اقصاخادغئ 
و"تأطغط"  الفتط  تعرغث  تعصش  خقل  طظ  أي  شصط، 
شالتضعطئ  طساتغقً.  أطرًا  غسائر  افوضراظغئ  الحرضات 
افوضراظغئ جاةث صرغئاً تقً بثغقً سظ خطعط الاعرغث 

عثه سظ ذرغص طا غسمى الحرضاء الشربغغظ.
شغ  وروجغا  أطرغضا  بغظ  ضئرى  طعاجعئ  اآلن  وتصع 
لفزطئ،  افولى  الئثاغات  وطظث  افوضراظغئ.  افزطئ 
الظطاق  واجع  خراع  طظ  تثاف  الاغ  أوروبا،  تاشزئ 
روجغا،  طع  الاعثئئ  جغاجئ  سطى  تثودعا،  سطى 
شفرضئ السصعبات وصاطئ باةمغث الخراع. وشغ عثه 
تاثث  بغظما  عةعطغاً  طعصفاً  أطرغضا  تاثث  المعاجعئ، 

روجغا طعصفاً دشاسغاً.
إن ضط حئه ججغرة الصرم والخراع شغ حرق أوضراظغا 
غغر  روجغا  ورغئئ  لروجغا.  ضسش"  "ظصطئ  غحضقن 
المظدئطئ بالسعدة إلى ظادي الصعى السزمى الثولغ 
بأي بمظ غةسطعا تظثثع بأن أطرغضا "جااساون طسعا 
شغ سثد ضئغر طظ الصداغا الثولغئ". شمظث بثاغئ افزطئ 
افوضراظغئ، تصعم أطرغضا باجاشقل روجغا شغ الاساطض 
طع الصداغا الثولغئ، طبض: الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ، 
و"تسعغئ افزطئ السعرغئ"، وتثعغش أوروبا طظ أجض 

تسجغج دور تطش حمال افذطسغ.
دوظالث  الةثغث  افطرغضغ  الرئغج  إدارة  وخعل  وطع 
جغاجاه  أولعغات  رأس  سطى  غةسض  الثي  تراطإ، 
والسسضرغئ  اقصاخادغئ  الصعة  طعاجعئ  الثارجغئ 
الخغظغئ الماخاسثة، شإن روجغا الاغ تمااز جغاجغًا 
بصخر الظزر، جاةث شرخئ أخرى لضسإ ود أطرغضا. غغر 
أن ضسش السغاجئ الثارجغئ الروجغئ ق غسمح لعا أن 
تثرك أن أطرغضا، سطى افصض شغ المثى الماعجط، ق 
غمضظ أن تعاشص سطى تسعغئ ضاططئ لفزطئ افوضراظغئ، 
فظه تسإ شعمعا جغضعن طظ الشئاء جثًا أن تصعم 

بصاض الثجاجئ الاغ تئغخ لعا ذعئا!
عثه عغ جغاجئ الصعى السزمى التثغبئ شغ افزطئ 
وبرواتعا  أوضراظغا  شإن  لعط،  وبالظسئئ  افوضراظغئ، 
وأعطعا ق تحضض جعى "أحغاء" صابطئ لقجاعقك شغ 

 جئغض تتصغص طخالتعا الثولغئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا

----- بصطط: شدض أطجاغغش* -----
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لصغخر لصغخر وطا هللا هللا")!
وصئض ذلك بجطظ وشغ ضاابه "الفرخئ الساظتئ" غفسر 
الرئغج افطرغضغ ظغضسعن طا ترغثه وتصخثه أطرغضا 
بعخش "افخعلغئ اإلجقطغئ"، شصال: "إظعط عط الثغظ 
الحرغسئ  وتطئغص  اإلجقطغئ،  التدارة  بسث  غرغثون 
اإلجقطغئ، وجسض اإلجقم دغظا ودولئ، وعط وإن ظزروا 
لطماضغ شإظعط غاثثون طظه عثاغئ لطمساصئض، شعط 

لغسعا طتاشزغظ، ولضظعط بعار"!
تاتحر  برغطاظغا  وزراء  رئغسئ  ذلك  سطى  أضثت  وصث 
شصالئ: "إن تتثي اإلرعاب اإلجقطغ إظما غحمض تاى 
قدن  وابظ  أغطعل/جئامئر   ١١ أتثاث  أداظــعا  الثغظ 
الشربغئ،  الصغط  غرشدعن  الثغظ  ضض  غحمض  وذالئان، 

وتاسارض طخالتعط طع الشرب"!
وفن عثه عغ تصغصئ الترب افطرغضغئ سطى (اإلرعاب) - 
الاغ عغ بحعادة عآقء الحععد طظ أعطعا "ترب سطى 
اإلجقم" - وبالاتثغث اإلجقم السغاجغ الثي غثسع إلى 
إغةاد أو إسادة التضط باإلجقم بإسادة جططاظه ودولاه؛ 
دولئ الثقشئ الاغ تطئص اإلجقم ضما أراده وارتداه 
تضام  طظ  وأذظابعا  أطرغضا  ترغثه  ضما  ق  السجة،  رب 
إجقطا  أو  طساثق  إجقطا  غرغثون  الثغظ  المسطمغظ 
شرضاه  بعاصع  غصئض  سمان!  رجالئ  إجقم  أو  وجطغا 
أطرغضا ودول الشرب سطغظا، وغصئض وغساضغظ لصعاظغظ 
الحرسغئ الثولغئ الاغ اجائاتئ بقد المسطمغظ وظعئئ 
برواتعا، وغصئض بالترغئ والثغمصراذغئ الاغ تثسع إلغعا 
أطرغضا وأتئاسعا... إلى آخر عثه المسجوشئ الاغ أخمئ 
باسعا  جقذغظ  وحغعخ  طسغر،  تابع  إسقم  طظ  آذاظظا 

آخرتعط بثظغا غغرعط.
التمطئ  دواشع  ظفعط  أن  ظساطغع  تصثم  طا  سطى  بظاء 
المسسعرة الاغ غحظعا الظزام افردظغ سطى تمطئ الثسعة 
المثطخغظ حئاب تجب الاترغر وطقتصاعط واساصالعط 
وطتاضماعط، بط بسث المتاضمئ وتضط الصداء المثظغ 
تصعم افجعجة افطظغئ والصمسغئ طمبطئ بالمتاشر وغغره 
بفرض إصاطات جئرغئ سطى بسخ الحئاب ولمثد ذعغطئ 
الحئاب  طظ  اآلخر  والئسخ  أتغاظا،  السظئ  تاى  تخض 
غسرضعن سطى طتضمئ أطظ الثولئ وتعجه لعط تعمئ 
تصعغخ التضط تتئ المادة ١٤٩ طظ صاظعن السصعبات 

الثي سثل لاعجغع طفععم وطخططح (اإلرعاب).
لطشرب  خثٌم  الظعاذغر،  التضام  وعآقء  افظزمئ  عثه 
الضاشر بمسظى الضطمئ، شعط لحثة ترخعط سطى طخالح 
الشرب شغ بقدظا غسثلعن دجاتغرعط وصعاظغظعط الاغ 
الــثول  دجاتغر  طظ  واجامثت  افخــض  شغ  خغشئ 
أظزماعط  وغحرسعن  غسثلعن  شعط  الضاشرة،  الشربغئ 
ضعظعط  وظفعذه  الشرب  طخالح  سطى  التفاظ  بعثف 
لغسعا أضبر طظ سئغث وخثم فجغادعط، وعط غسطمعن 
خظغسئ  فظعط  زوال  إلى  وجططاظعط  أظزماعط  أن 
اجاسادت  وطاى  اباثاء،  افطــئ  خغار  ولغسعا  الشرب 
تشغغر  سطى  وبصثرتعا  بظفسعا  وبصاعا  جططاظعا  افطئ 
واصسعا وأتعالعا - الاغ أوخطظا إلغعا عآقء الروغئدات 
لطمثطخغظ  وصغادتعا  بصاعا  افطئ  وأسطئ   - اإلطسات 
وصغادة  جغاجغ  تجب  غصعدعط  وحئابعا  أبظائعا  طظ 
واسغئ رعظئ ظفسعا وظثرتعا لاضعن خادطئ لقجقم 
وأعطه باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ 
اهللا  بظخر  المآطظعن  غفرح  تغظعا  الظئعة،  طظعاج  سطى 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  سصث 
لتجب الاترغر بالاساون طع الصسط الظسائغ شغ تجب 
الباظغئ  جمادى   ١٢ السئئ  غعم  إظثوظغسغا   / الاترغر 
طآتمرا  ٢٠١٧م  آذار/طارس   ١١ المعاشص  ١٤٣٨عـ  سام 
ظسائغا سالمغا بسظعان "الثقشئ والاسطغط: إتغاء السخر 
إسقطغئ  سالمغئ  لتمطئ  تاعغةاً  جاء  والثي  الثعئغ". 
طضبفئ تعل صدغئ الاسطغط اجامرت بقبئ أجابغع شغ 
وجائض اإلسقم اإللضاروظغئ الماظعسئ عثشا إلى تسطغط 
شغ  الاسطغط  أزطئ  إلى  أدت  الاغ  افجئاب  سطى  الدعء 
التالغئ  افجظثة  وطعاجعئ  وشدح  المسطمغظ،  بقد 
اإلجقطغ،  السالط  شغ  الاسطغط  سطمظئ  لجغادة  المضبفئ 
الثقشئ  دولئ  شغ  الاسطغط  لسغاجئ  تخعر  وتصثغط 
وضغش جائظغ سمطغا ظزاطا تسطغمغا طظ الثرجئ افولى 
والثي جعف غتغغ جغق ذعئغا طظ المفضرغظ والسطماء 
وغظحأ التدارة المةغثة طظ جثغث، وتعضغح التصعق 

التضط  ظزام  ظض  شغ  المضفعلئ  لطمرأة  الاسطغمغئ 
أبظاء  تظحؤئ  تعل  تعجغعات  إسطاء  وضثلك  باإلجقم، 
بظاء  أجض  طظ  إجقطغئ  تربغئ  وتربغاعط  المسطمغظ 
حئاب طسطط صادر سطى طعاجعئ الاتثغات الاغ تعاجه 

اإلجقم شغ الصرن الـ٢١.
الاظزغط  بثصئ  اّتسط  والثي   - لطمآتمر  جاءت  وصث 
أظتاء  طظ  الاترغر  تجب  طظ  طاتثبات   - واإلسثادات 
وتعظج،  وترضغا،  شطسطغظ،  طظ  السالط:  شغ  طثاطفئ 
وإظثوظغسغا،  وععلظثا،  وبرغطاظغا،  وطالغجغا،  والثطغب، 
وتط طظع تدعر طاتثبئ طظ افردن طظ صئض الظزام 
طآبرة  اطرأة   ١٧٠٠ تعالغ  المآتمر  وتدرت  افردظغ. 
والثئغرات  والئاتبات،  والمتاضرات،  المسطمات،  طظ 
شغ طةال الاسطغط، وضثلك ذالئات جاطسغات، وصائثات 
وتدمظ  لمظزمات.  وطمبقت  وختفغات،  طةامع، 
طاظعسئ  ظصاش  وتطصات  طثاطفئ،  ضطمات  المآتمر 
طظ  سرضعا  تط  حعادات  وضثلك  البقث،  وبالطشات 
شحض  تةاربعظ  خقل  وطظ  شغعا  أظعرن  طظثوبات 
ببقث  لطسالط  المآتمر  وُظصض  طظاذصعظ.  شغ  الاسطغط 
ولضظ  واإلظثوظغسغئ.  واإلظةطغجغئ،  السربغئ،  لشات: 
طبض  سظ  غابئ  شصث  السالمغئ  اإلسقم  وجائض  ضسادة 
عثه المآتمرات والظحاذات لتجب الاترغر واصاخرت 
طرئغئ  بغظ  طا  طاظعسئ  طتطغئ  إسقم  وجائض  سطى 

وطسمعسئ وطضاعبئ.
بثأ المآتمر بسرض ترتغئغ جمغض، بط آغات طظ الصرآن 
الضرغط، تطاعا ضطمئ ترتغئغئ طظ الظاذصئ باجط ظساء 
تجب الاترغر شغ إظثوظغسغا أسطظئ شغعا اشاااح المآتمر. 
وبسث ذلك تعالئ الضطمات الاغ تظاولئ صداغا تغعغئ 
الشاغئ  تعضغح  سظ  إظثوظغسغا  ضطمئ  شضاظئ  طعمئ؛ 
شطسطغظ  ضطمئ  تظاولئ  بط  الاسطغط،  طظ  التصغصغئ 
أجئاب أزطئ الاسطغط شغ السالط اإلجقطغ، بط رجمئ 
ضطمئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر خعرة 
إتغاء  الثقشئ:  دولئ  شغ  الاسطغط  رؤغئ  سظ  واضتئ 

ضغئعجغ،  طظطصئ  شغ  صرغئ  الةاري،  آذار/طارس  طظ  افول  شغ  رجمغ)  زي  (بثون  طسطتئ  طةمعسئ  داعمئ 
جظعب زظةئار باظجاظغا، وصام بسخ سظاخر المةمعسئ، بمتاخرة المظجل الثي ضان بسخ حئاب التجب بثاخطه، 
بط اصاتمعا الئغئ وصئدعا سطى ضض طظ اإلخعة جمسئ طسراب وإبراعغط جغطغما وجسث طتمث، وضئطعا أغثغعط، 
وغطعا وجعععط، وأجئروعط سطى رضعب السغارة واصاادوعط إلى طضان غغر طسروف تغث أخدسععط لاسثغإ 
وتحغ عمةغ. بط أذطصعا جراتعط شغ الغعم ظفسه تعالغ الساسئ الساحرة طساء، وتثروعط طظ اقظثراط 
واقظاساب إلى تجب الاترغر. إن عثا عع طزعر طظ المزاعر التغئ لطسثاء الحثغث ضث اإلجقم والمسطمغظ سطى 
الرغط طظ تصغصئ أظعط أغطئغئ بغظ السضان شغ ججر زظةئار. إضاشئ إلى أن وجعد عثه المطغحغات لفارة ذعغطئ 
شغ زظةئار وطمارجئ أظحطاعا العتحغئ وغغر الصاظعظغئ شغ وضح الظعار دون الاصرغع والاعبغت أو اتثاذ خطعات 
الحرذئ  صعات  طظ  ضاططئ  بمئارضئ  تتخض  سمطغاتعا  أن  شغ  ظحك  غةسطظا  تةاععا،  الثولئ  صئض  طظ  ططمعجئ 
ظاعغك سظ اجاثثاطعط طظ صئض السغاجغغظ. أخغرا ُظثّضر المطغحغات وأسعاظعط وأظخارعط وطظ خطفعط بأن 
بَْصاُر * 

َ
َْوٍم تَْشَخُص فِيِه األ ِ رُُهْم  الُِموَن إِغََّما يَُؤخِّ ا َفْعَمُل الظَّ َ ذَلفِالً َقمَّ َْسنَبَّ ابَّ

َ
عثه الحرور لظ ُتشفر ولظ ُتظسى. ﴿َوالَ حت

ْفئَِدُيُهْم َهوَاٌء﴾.
َ
ِْهْم َطْرُفُهْم وَأ َ ِ ُمْهِطِعنَي ُمْقنيِِع ُرُءوِسِهْم الَ يَْرتَدُّ إ

ظحر طعصع (الثرر الحاطغئ ٠٣/١٠/ ٢٠١٧م) الثئر الاالغ: أضث صائث الصعات المرضجغئ افطرغضغئ العجطى جعزف شعتغض، 
أن الصعات افطرغضغئ جائصى ذعغًق شغ جعرغا، طسائًرا أظه لغج طظ الدروري أن تشادر الئقد بسث الصداء سطى تظزغط 
الثولئ شغعا. وصال شعتغض، أطج الثمغج، إن افطر غتااج لئصاء صعات أطرغضغئ تصطغثغئ طظ أجض "ضمان افطظ 
واقجاصرار وطساسثة السعرغغظ سطى اقظاصال السطمغ لطسططئ". وضاظئ ترضغا صث أضثت أن افطرغضغغظ غسمطعن 
بئ طخادر إسقطغئ سظ  سطى إصاطئ صاسثة جعغئ صرب بطثة سغظ السرب، الاغ تسغطر سطغعا ططغحغات الـ YPG، وتتثَّ
صاسثة سسضرغئ أطرغضغئ شغ التسضئ. وغعجث شغ جعرغا طؤات الةظعد افطرغضغغظ، باإلضاشئ لةظعد آخرغظ طظ دول 
غربغئ غثسمعن ططغحغات "جعرغا الثغمصراذغئ" شغ طعاجعئ تظزغط الثولئ، وضحفئ طخادر أطرغضغئ أطج افول سظ 

إرجالعا ٤٠٠ جظثي إضاشغ طظ المارغظج إلى جعرغا، اجاسثاًدا لطعةعم سطى طثغظئ الرصئ.
: إن اقظاصال السغاجغ السطمغ شغ جعرغا، الثي تثسغ أطرغضا أظعا جائصغ صعاتعا شغ جعرغا بسث الصداء 
سطى تظزغط الثولئ طظ أجض العخعل إلغه وضماظه؛ عغ ضثبئ تثتدعا جرائط سمغطعط بحار طظث جئ جظعات 
بتص أعض الحام، شأطرغضا تسسى لابئغئ ظفعذعا بالحام إن لط غضظ سظ ذرغص بحار شسظ ذرغص أذراف أخرى 
ضأتئاسعا شغ افتجاب الضردغئ اقظفخالغئ، وتساثثم لثلك سمقءعا وأدواتعا طظ تضام المسطمغظ. إق أن 
سطى أطرغضا وسمقئعا أن غسطمعا أظه لظ غساصر فطرغضا صرار شغ الحام، بض وشغ ضض بقد المسطمغظ بسث 
اآلن، شإن المسطمغظ جعاء شغ الحام أو شغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ صث أشاصعا طظ غفعتعط، وصرغئاً إن حاء 
جغصغمعن دولاعط، دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاطرد أطرغضا والشرب وظفعذه ضاشئ طظ 

بقدظا، وتقتصعط إلى سصر دارعط، عثا إن أبصئ لعط سصر دار.

ملك األردن يبحث مع مسؤولين أمريكيين 
سبل محاربة اإلسالم

الثمغج  غعم  الباظغ  اهللا  سئث  افردن  ططك  الاصى 
الماضغ ٩ آذار/طارس، برئغج عغؤئ افرضان المحارضئ 
افطرغضغئ الفرغص أول جعزغش داظفعرد، تغث تط بتث 
شغ المةاقت  سقصات الاساون بغظ الئطثغظ، خخعخاً 

السسضرغئ.
وصال بغان لطصخر المطضغ إن اقجاماع الثي جرى شغ 
صخر التسغظغئ، بتدعر رئغج عغؤئ افرضان افردظغ، 
وجععد  اإلصطغمغئ،  الساتئ  سطى  الاطعرات  آخر  تظاول 

الترب سطى (اإلرعاب).
افطرغضغئ  المحارضئ  افرضــان  عغؤئ  رئغج  وضــان 
حارك، غعطغ البقباء وافربساء الماضغغظ، شغ اجاماع 
شالغري  الروجغ  ظزغرغه  طع  ترضغا  جظعب  أظطالغا  شغ 
غغراجغمعف والارضغ خطعخغ آضار، بعثف الاظسغص شغ 

طةال طضاشتئ (اإلرعاب) شغ المظطصئ.
غعم  الباظغ،  اهللا  سئث  المطك  اجاصئض  ــك،  ذل وإلــى 
لطاتالش  افطرغضغ  الرئاجغ  المئسعث  ضثلك  الثمغج 
الثولغ لمتاربئ تظزغط الثولئ، السفغر برت طضةعرك، 
اإلصطغمغئ  الةععد  اجاسراض  خقله  جرى  اجاماع  شغ 

والثولغئ شغ الترب سطى (اإلرعاب).
ضما تطرق الطصاء، الثي جرى شغ صخر التسغظغئ، إلى 
خخعخًا  اإلصطغمغئ،  الساتئ  سطى  الراعظئ  المساةثات 

تطعرات افوضاع شغ جعرغا والسراق.
الخطغئغ  الثولغ  الاتالش  شغ  سدع  افردن  أن  غثضر 
لمتاربئ (اإلرعاب)، وسدع شاسض وظحغط ضما ورد شغ 
ضبغر طظ تصارغر وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، ضان آخرعا 
بصغ  افردن  "إن  شغه  جاء  تصرغئا  سام  صئض  ظحر  تصرغر 
تطغفا رئغسغا لطعقغات الماتثة شغ طضاشتئ (اإلرعاب) 
والفضر الماطرف السظغش... وأن الممطضئ "اجامرت بأخث 
دور شغ جمغع الةعاظإ الرئغسغئ شغ اقئاقف السالمغ 
لمعاجعئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق والحام". 
حارك  افردظغ  المطضغ  الةع  "جقح  أن  إلى  أحار  ضما 
شغ السمطغات السسضرغئ لصعات الاتالش، إضاشئ إلى أن 
الصعات المسطتئ افردظغئ اجامرت شغ تسجغج الثشاسات 
التثودغئ  المظاذص  شغ  اإلرعابغئ  الاعغقت  ضث 

الحمالغئ والحرصغئ".
تربا  وإسقظه  فطرغضا  رئغسا  اقبظ  بعش  وخعل  بسث 
سالمغئ سطى (اإلرعاب) بسث أتثاث ١١ أغطعل/جئامئر 
سام ٢٠٠١ ووخفعا أضبر طظ طرة بأظعا ترب خطغئغئ 
طصثجئ، صام المطك سئث اهللا الباظغ بجغارة راشصاه شغعا 
زوجاه راظغا لئرغطاظغا شغ الثاطج طظ تحرغظ الباظغ 
سام ٢٠٠١ واجاصئطاه ططضئ برغطاظغا شغ تطك الجغارة 
جاظإ  إلى  غصش  افردن  أن  اهللا  سئث  شغعا  أضث  الاغ 
المةامع الثولغ شغ طعاجعئ (اإلرعاب) طئغظاً أن الترب 
بغظ الثغاظات وإظما ذود  ضث (اإلرعاب) لغسئ خراساً 

سظ الصغط التدارغئ السالمغئ.
غاطا"  ضاإ المفضر اقجاراتغةغ افطرغضغ "شعضع  وصث 
شغ السثد السظعي "لطظغعز وغك" (ضاظعن افول/دغسمئر 
٢٠٠١ م - حئاط/شئراغر ٢٠٠٢م)، غصعل: (إن الخراع 
ضث  ولضظه  (اإلرعـــاب)،  ضث  بئساذئ  لغج  التالغ 
التثابئ  ضث  تصش  الاغ  افخعلغئ،  اإلجقطغئ  السصغثة 
افغثغعلعجغئ  وعثه  السطماظغئ،  الثولئ  وضث  الشربغئ 
افخعلغئ تمبض خطرا أضبر أجاجغئ طظ الثطر الحغعسغ، 
والمططعب عع ترب داخض اإلجقم، تاى غصئض التثابئ 
طا  "دع  المسغتغ  والمئثأ  الشربغئ  والسطماظغئ  الشربغئ 

----- بصطط: سئث اهللا الطغإ – افردن -----

خطف وتعذيب بعض شباب حزب التحرير في تنزانيا

مؤتمر نسائي عالمي بعنوان 
"الخالفة والتعليم: إحياء العصر الذهبي"

يعقد في جاكارتا بإندونيسيا
----- بصطط: طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ) -----

الةغض والتدارة الثعئغئ، أطا ضطمئ إظثوظغسغا افخرى 
شصث تتثبئ سظ ضغفغئ بظاء تسطغط طامغج سطى طساعى 
السالط شغ ظض دولئ الثقشئ، وذئسا ضان لطمرأة ظخغإ 
أعمغئ  سظ  ترضغا  ضطمئ  ضاظئ  تغث  الصداغا  تطك  شغ 
تسطغط الفاغات والظساء شغ ظض التضط اإلجقطغ، أطا 
ضطمئ افردن شصث تظاولئ شارة الاسطغط طا صئض المثرجئ 
شغ اإلجقم، وضاظئ ضطمئ طالغجغا سظ خفات الاثرغج 
أطا  إبثاسغئ،  وحثخغات  طمغجغظ  طفضرغظ  لاثرغب 
ضطمئ تعظج شصث ضاظئ بسظعان الطشئ السربغئ بغظ سج 
بضطمئ  الضطمات  واخاامئ  اقجاسمار،  وطضر  اإلجقم 
شغ  اإلجقطغ  والاسطغط  لطاربغئ  اإلرحاد  سظ  ععلظثا 
سرض  الضطمات  عثه  تثطض  وصث  الثقشئ.  دولئ  غغاب 
بقبئ شغثغععات أولعا شغثغع المصثطئ، وشغثغع بسظعان 
"تغظ غدغص وساء السطط غصاض اإلبثاع وُغثّطش الدغاع"، 
البقث،  بالطشات  أغدا  وذلك  المآتمر،  خاام  وشغثغع 

وضثلك ضان عظاك خقلعا جطسات أجؤطئ وأجعبئ طظ 
الةمععر لطماتثبات، وطآتمر ختفغ طع بسخ وجائض 
افجؤطئ  سظ  الماتثبات  بسخ  شغه  أجابئ  اإلسقم 
واقجافسارات الاغ صثطئ لعظ خقله... وبسث اظاعاء 
الضطمات ضان عظاك سرض جمغض آخر رشرشئ شغه راغات 
وأظعظ  بالثقشئ  المآبرة  افخعات  وعااشات  السصاب 
غردظعا وَغُاصظ إلغعا... واخاامئ الثضاعرة ظسرغظ ظعاز 
طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر، اخاامئ المآتمر بضطمئ خااطغئ تمثت 
شغعا اهللا تسالى سطى ظةاح التمطئ والمآتمر، وحضرت 
ضض طظ سمض إلظةاته وأولعط أطغر التجب السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ سطى دسمه الضئغر، بط أضثت 
إق  غضعن  ق  الاسطغط  وبعرة  التصغصغ  الاشغغر  أن  سطى 
بإصاطئ ظزام جغاجغ غساظث ضطغا إلى اإلجقم، والثي 
عع ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. ودسئ التاضرات 
والسالط إلى اقظدمام لعثه الثسعة وظغض حرف الثظغا 
واآلخرة... وتق ذلك دساء طآبر بان أبره سطى التاضرات.
وضان صث جئص المآتمر غعم الةمسئ المعاشص ١٠ آذار 
طسرض تارغثغ تط شغه سرض بسخ الصداغا المعمئ 
طظ بغظعا جغاجئ وطظعاج الاسطغط شغ دولئ الثقشئ. 
الاعاخض  خفتات  سطى  طئاحرة  ظصاحات  وضثلك 
اإللضاروظغ بالطشات البقث، وساخفئ تعغارغئ اجامرت 

تاى بسث سصث المآتمر.
بتغث  المآتمر  عثا  شغ  الثغر  غضعن  أن  اهللا  ظسأل 
إلصاطئ  لطسمض  بالمسارسئ  الثسعة  المسطمعن  غطئغ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة والاغ جاضعن صادرة سطى 
حئابًا  غثّرج  افولى  الثرجئ  طظ  تسطغمغ  ظزام  بظاء 
طمغجة،  ظمعذجغئ  إجقطغئ  حثخغات  غتمض  طسطمًا 
وتتصص الاططسات الاسطغمغئ لطرجال والظساء سطى تث 
جعاء، وتتغغ السخر الثعئغ لطسطط طظ جثغث وتثطص 
اقباضار  طةال  شغ  السالط  شغ  رائثًة  رائسًئ  تدارًة 

 والاطعر والاصثم السطمغ والخظاسغ

أمريكا ال تدع وسيلة إال وتستخدمها لتكريس نفوذها 
في سوريا


