
اصرأ شغ عثا السثد:
- شغ ظض اتاثام الخراع الثولغ سطى الغمظ

  جظعب الغمظ غاصطإ بغظ رطداء عادي 
  وظغران اقظاصالغ ...٢

- إلى أغظ تسغر الاطعرات افخغرة شغ لغئغا؟ ...٢
- شحض تحضغض التضعطئ شغ لئظان ...٣

- الةماسات اإلجقطغئ! ضط طرة جاطثغ طظ الةتر ظفسه؟! ...٤
- السحرغات السعداء طثابح وطآاطرات ...٤

أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ افردن أن الظزام افردظغ أبى إق أن غعالغ أطرغضا 
سثوة اإلجقم والمسطمغظ، بسث أن والى برغطاظغا وضغان 
غععد صئض ذلك، وطظ خقل طراجسئ بظعد اتفاصغئ الاساون 
الثشاسغ بغظ الظزام شغ افردن وأطرغضا، تغث ورد شغ 
المادة البالبئ طظ اقتفاصغئ طا ظخه: "غعشر افردن لصعات 
العقغات الماتثة وأشراد العقغات الماتثة وطاساصثي 
العقغات الماتثة وغغرعط تسئما غاط اقتفاق بحضض 
طائادل إطضاظغئ العخعل إلى المراشص والمظاذص المافص 
سطغعا واجاثثاطعا بثون سعائص"، وضثلك ظخئ المادة 
السابسئ: "غاط السماح لصعات العقغات الماتثة وأشراد 
افردظغئ  افراضغ  إلى  بالثخعل  الماتثة  العقغات 
المادة  وظخئ  شغعا"،  بترغئ  والاظصض  طظعا  والثروج 
الباطظئ: "غةعز لططائرات والمرضئات والسفظ الاغ غاط 
تحشغطعا بعاجطئ صعات العقغات الماتثة أو بالظغابئ 
اإلصطغمغئ  والمغاه  افردظغئ  افراضغ  إلى  الثخعل  سظعا 
وظخئ  شغعا"،  بترغئ  والاظصض  طظعا  والثروج  افردظغئ 
العقغات  لصعات  السماح  "غاط  سحرة:  الثاطسئ  المادة 
الماتثة وطاساصثي العقغات الماتثة باجاثثام طراشص 
المغاه والضعرباء وغغرعا طظ المراشص الساطئ بحروط 
وأتضام بما شغ ذلك أجسار أو رجعم، ق تصض تفدغًق 
سظ تطك المااتئ لطصعات المسطتئ افردظغئ أو التضعطئ 
افردظغئ"، ضما تسعث الظزام افردظغ شغ عثه اقتفاصغئ 
العقغات  أشراد  اتاغاج  تالئ  "شغ  ظخه:  بما  فطرغضا 
بعاجطئ  ذئغئ أضبر طظ المصثطئ  رساغئ  الماتثة إلى 
العقغات الماتثة تصعم الصعات المسطتئ افردظغئ باصثغط 
الثثطات الطئغئ افجاجغئ والطارئئ طةاظاً". وصال الئغان 
الختفغ إن الظزام افردظغ صث وضع الصعاسث السسضرغئ 
والمطارات وطغظاء السصئئ وأراضغ افردن تتئ تخرف 
غتصص  الثي  بالحضض  تساسمطعا  وصعاتعا،  أطرغضا 
طثططاتعا وأعثاشعا شغ المظطصئ. وسظ تضط اإلجقم 
عثه  شغ  اإلجقم  تضط  أن  الئغان  أضث  اقتفاصغئ،  إزاء 
اقتفاصغئ السسضرغئ، عع الترطئ صطساً، شعثه اقتفاصغات 
المسطمغظ  بغظ  السسضرغئ  وافتقف  والمساعثات 
وغغرعط طظ الثول الضاشرة ضطعا طترطئ وباذطئ حرساً، 
تاى  تضاطعط،  سصثعا  ولع  بعا  المسطمعن  ُغطجم  وق 
لع سصثعا أطغر المآطظغظ، فظعا تثالش أتضام الحرع، 
ضضغان  بالضفار  اقجاساظئ  سظ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  ظعى  وصث 
وضثولئ. عثا شدقً سظ أن الثول الضاشرة سظثطا تسصث 
طساعثات أو اتفاصغات أو أتقشاً سسضرغئ طع المسطمغظ 
إظما تسصثعا لاتصغص طخطتئ الضفار شغ بقد المسطمغظ 
وإغةاد ظفعذ لعط شغعا وجغطرة سطغعا، وطظ ذلك ضطه 
غائغظ أن اقتفاصغات والمساعثات وافتقف السسضرغئ، 
واتفاصغات وطساعثات التماغئ طع الثول الضاشرة ترام 
حرساً وق تظسصث، وق ُغطجم المسطمعن بعا، فظعا جمغسعا 
أعض  إلى  الئغان  تعجه  بط  الحرع.  أتضام  طع  تاظاصخ 
اتفاصغئ  ترطئ  لضط  ظعرت  وصث  َأطا  بالصعل:  افردن 
الاساون السسضري بغظ أطرغضا وعثا الظزام، وظعر لضط 
أن عثه اقتفاصغئ عغ جرغمئ طا بسثعا جرغمئ، شأظاط 
الغعم بغظ خغارغظ: إطا السضعت والرضا وطا غائع ذلك 
طظ عقك وضغاع، وإطا الاترك وافخث سطى أغثي عآقء 
الساببغظ وطظسعط طظ اقظجقق بالئطث إلى العاوغئ، وإن 
العصئ صخغر وجرغع وإن دعاء السمقء وظثالئ الضفار ق 
غسمتان لضط بمجغث اظازار، شسارسعا لطاشغغر وأصغمعا 
دولئ الثقشئ الاغ تطئص أتضام اإلجقم؛ شإن اإلجقم 
غعجإ سطغضط أن تصغمعا خطغفئ طظ بغظضط تئاغسعظه سطى 
بضااب اهللا وجّظئ رجعله لغتضط بما أظجل اهللا،  السمض 
شغ  وغعتثضط  وصعاظغظه،  الضفر  أظزمئ  سطى  ولغصدغ 
دولئ الثقشئ وغثطخضط طظ عثه الضعارث الاغ أوصسضط 
بعا عآقء التضام المةرطعن، شاجاةغئعا فطر اهللا الثي 
ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللاِ  فَُّها ا

َ
غتغغضط، صال تسالى: ﴿يَا ك

ن اَهللا حَيُوُل 
َ
َولِلرُسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُموا أ

وَن﴾. ِْه حُتْرَشُ َ ِ نُه إ
َ
َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

وأن حرغسئ طتمث جاسعد السالط قظسةاطعا طع السصض 
والثراجات  الاخرغتات  طظ  طؤات  وعظاك  والتضمئ"، 

شغ عثا الحأن.
غآعطعا  طا  المصعطات  طظ  لثغعا  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
ضاشئ  شغ  الخراع  وخعض  المئادرة،  زطام  قطاقك 
المسادغئ  الصعى  ضاشئ  سطى  الظخر  وتتصغص  المةاقت 
سزغط  طئثأ  خاتئئ  اإلجقطغئ  شافطئ  سزمئ.  طعما 
غمجج  روتغ  أجاس  إلى  وغساظث  أسماصعا  شغ  راجت 
المةامع  شغ  افربع  الصغط  وغتصص  بالروح،  المادة 
(الروتغئ، وافخقصغئ، واإلظساظغئ، والمادغئ) باظسةام، 
ق  الخفات  وعثه  تفاوت،  وق  بغظعا  تظاصخ  ودون 

تاعشر شغ أي طئثأ غغر طئثأ اإلجقم السزغط.
اإلطضاظات  طظ  تماطك  اإلجقطغئ  افطئ  شإن  ضثلك 
المادغئ أضبر طظ غغرعا طظ افطط، شئقدعا طظ أغظى 
الئقد شغ ضاشئ أظعاع البروات، شفغعا طخادر الطاصئ؛ 
طظ ظفر وغاز وغغرعا، تغث تحغر الثراجات إلى أن 
عثه الئقد تمطك تعالغ ٧٣٪ طظ اقتاغاذغ الظفطغ 
طظ  السالمغ  اإلظااج  طظ   ٪٣٨,٥ وتظاب  السالمغ، 
الظفط، وتمطك ٤٠٪ طظ اقتاغاذغ السالمغ طظ الشاز 
اقتاغاذات  أسطى  تمطك  شإظعا  ذلك  بةاظإ  الطئغسغ. 
السالمغئ طظ المعاد الثام طظ طثاطش المسادن والاغ 
تطجم لطخظاسئ. ورصساعا واجسئ تغث تئطس ربع طساتئ 
بسدعا  طع  طاعاخطئ  وعغ  صارات،  بقث  شغ  افرض 
طاظعسئ  وأصالغمعا  طثاطفئ  وتدارغسعا  الئسخ، 

وطقئمئ فظحطئ طاسثدة.
لغج عثا شتسإ بض إن أبظاء افطئ اإلجقطغئ الغعم 
بالسثو  الفادتئ  الثسائر  إلتاق  سطى  صثرتعط  أبئاعا 
لعا  حعث  ظضراء،  عجغمئ  وعجغماه  المساثي،  الشربغ 
طظ  وغغرعا  وأششاظساان،  السراق،  شغ  أجمع،  السالط 
أطام  أبظاؤعا  شغعا  اجائسض  الاغ  المسطمغظ  بقد 
وجغعحه  وسااده  بصعاته  جاء  الثي  الشاحط،  السثو 
وجماسات  وأشرادًا،  السارغئ،  الخثور  لغصابض  الةرارة 
لثغعط  لغج  السماء،  وغطاتفعن  افرض  غفارحعن 
اجاطاسعا  ولضظ  سسضرغئ،  أو  طادغئ  إطضاظات  أدظى 
شسطى  الاارغت.  خفتات  سطى  بطعقتعط  غضائعا  أن 
جئغض المبال طثغظئ الفطعجئ تفرت اجمعا شغ أسماق 

السقصئ افطرغضغئ الربغطاظغئ
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: الحغت جسغث رضعان

املسطمعن صادرون سطى عجغمئ صعى الضفر وإن اجامسئ

إن التماغئ الفسطغئ الاغ تئتث سظعا المرأة عغ شغ 
ظزام ُغسغث لعا تصعا وطضاظاعا ودورعا المعط شغ 
بظاء أجغال افطئ، وعثا ق غمضظ تتصغصه وضماظه إق 
شغ ظض ظزام الثقشئ، الثي غترم اجاشقل المرأة 
خعن  غدع  طما  افغراض،  طظ  غرض  في  جظسغًا 
طالغئ  طخطتئ  أي  لاتصغص  السسغ  شعق  ضراطاعا 
تغاة  ظض  شغ  والرجض  المرأة  أتعج  شما  طادغئ.  أو 
المسطمغظ  بقد  شغ  سطغعما  المفروضئ  الفاتحئ 
بغظعما  غعجث  الثي  اإلجقم  ظزام  إلى  الغعم، 

السضغظئ والطمأظغظئ وغتفر لعما ضراطاعما.
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ضطمئ السثد

إن إدراك السقصات بغظ الثول أطر شغ غاغئ افعمغئ، 
السغاجات  وترجط  افعثاف  تاتثد  أجاجه  وسطى 
وتاحضض المعاصش. وسطى رأس عثه السقصات سقصئ 
أطرغضا ضثولئ أولى شغ المعصش الثولغ طع برغطاظغا 
وشصثت  ظةمعا  أشض  الاغ  اقجاسمارغئ  اإلطئراذعرغئ 

جض طساسمراتعا.
وإلدراك السقصئ بغظ عاتغظ الثولاغظ ق بث طظ ذضر 

الثطعط السرغدئ الاالغئ:
- إن طخالح الثول عغ الاغ تتثد ذئغسئ السقصات 

بغظعا. 
اخاقف  غتاط  الثول  تسثد  أن  به  المصطعع  وطظ   -
المخالح، رغط وجعد بسخ المخالح المحارضئ، ولع 
ضغان  شغ  الثول  عثه  قتتثت  المخالح  ضض  اتتثت 

جغاجغ واتث.
طا  عع  الثول  بغظ  الخراع  ظعسغئ  غتثد  الثي  إن   -
تساظصه عثه الثول طظ سصائث، شسظثطا تضعن السصائث 
ق  وجعدغا  تدارغا  خراسا  الخراع  غضعن  طثطافئ، 
تال  ضان  ضما  العجعد،  طظ  اآلخر  بإزالئ  إق  غاعصش 
الثقشئ اإلجقطغئ طع الثول الضاشرة، طخثاصا لصعله 
ْم َعن دِينُِكْم  ُ ٰ يَرُدُّو تسالى: ﴿َوَال يَزَالُوَن ُفَقاتِلُونَُكْم َح

إِِن اْسَتَطاُعوا﴾.
وضما حعثظاه شغ تالئ اقتتاد السعشغاغ والمسسضر 
الرأجمالغ الشربغ، تغث اجامر الخراع تاى جصعط 

اقتتاد السعشغاغ وزواله.
أظعما  ظةث  وبرغطاظغا  أطرغضا  واصع  اجاسرضظا  وإذا 
الرأجمالغ،  المئثأ  وعع  ظفسه  المئثأ  إلى  تظامغان 
واجاسئادعا،  الحسعب  اجاسمار  سظ  غظفك  ق  الثي 
والثي شخض الثغظ سظ التغاة وجسض طصغاس افسمال 
الظفسغئ المةردة طظ ضض الصغط، وعثا غةسض الخراع 
بغظعما خراسا تظاشسغا ولغج خراسا تدارغا سصائثغا، 

غاغاه تصاجط الظفعذ والمساسمرات.
إن الاارغت غصعل إن أطرغضا ضاظئ طساسمرة برغطاظغئ 
برغطاظغا  وذردت  افطرغضغئ  البعرة  صاطئ  أن  إلى 
طظعا. وشغ أواخر الربع افول طظ الصرن الااجع سحر 
ضاظئ العقغات الماتثة ق تجال دولئ ظاحؤئ، وضاظئ 
البعرات شغ أطرغضا الةظعبغئ ضث اقجاسمار افوروبغ 
صث بطشئ تثا سزغما، وضاظئ البعرة ضث إجئاظغا سطى 
طظ  إخراجعا  إلى  غآدي  ظةاتا  ظةتئ  صث  الثخعص 
باجاماع  الماتثة  العقغات  شأتسئ  الةظعبغئ  أطرغضا 
الثول افوروبغئ سطى ظخرة إجئاظغا، ورأت أظعا أتص 
بئسط ظفعذعا عظاك، شصثم الرئغج جغمج طعظرو 
شغ جظئ ١٨٢٣ اصاراتا إلى الضعظشرس غسطظ شغه أن 
العقغات الماتثة افطرغضغئ تسائر ضض تثخض أوروبغ 
شغ الصارة افطرغضغئ سمق سثائغا غعثد جقطئ العقغات 
جمغ  طا  سطى  الضعظشرس  شعاشص  ظفسعا،  الماتثة 
"طئثأ طعظرو". وبعثه السغاجئ طثت أطرغضا تثودعا 
واصاطسئ  افطرغضغئ،  الصارة  أظتاء  جمغع  إلى  الثشاسغئ 
إجئاظغا  الضئغرتغظ  اقجاسمارغاغظ  الثولاغظ  جثور 
والئرتشال، طظ الصارة افطرغضغئ، وطضظعا طظ أن تتض 
طتطعما، وتخئح أطرغضا الةظعبغئ بةمطاعا طجرسئ لعا.

عغ  أظعا  أطرغضا  رأت  الباظغئ  السالمغئ  الترب  وسصإ 
ورغبئ اقجاسمار افوروبغ شأخثت تسمض سطى إخراج 

افوروبغغظ طظ طساسمراتعط شغ أشرغصغا وآجغا.
وسظثطا اجاعلئ روجغا سطى أوروبا الحرصغئ، وضسفئ 
برغطاظغا، أسطظ الرئغج تروطان سام ١٩٤٧ جغاجاه 
السغاجئ  عثه  سطى  وأذطص  وترضغا  الغعظان  بحأن 
سطى  السغاجئ  عثه  تصعم  وضاظئ  تروطان".  "طئثأ 
وجه الثطر السعشغاغ،  وترضغا شغ  الغعظان  طساسثة 

شتطئ أطرغضا طتض برغطاظغا شغ الغعظان وترضغا.
بعرة  وراء  شضاظئ  جغاجاعا،  شغ  أطرغضا  اجامرت 
وسئث  ظةغإ  طتمث  طخر،  شغ  افترار  الدئاط 
خغر  طتمث  المخري  الضاتإ  جماعا  الاغ  الظاخر، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لاتصغص  الضاشغئ  الصثرة  تمطك  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
وتةئرت،  سطئ  طعما  ضاشئ  الضفر  صعى  سطى  الظخر 
رخغث  أصعى  جسئاعا  شغ  تمطك  اإلجقطغئ  افطئ  فن 
غةسطعا تساسطغ سطى الضفر وجظعده، شعغ طآطظئ بأن 
الظخر آت ق طتالئ، وعثا اإلغمان غئث شغعا اإلتساس 
طظ  وغظصطعا  المتظ،  سظث  أصثاطعا  وغبئئ  بالصعة، 
تةسطعا  الاغ  الخادصئ  الئحارة  إلى  والغأس  المعاظئ 
تظثشع بصعة وبئات ظتع السج والامضغظ، ذلك الرخغث 
الراجت  وإغماظعا  جظئاتعا،  بغظ  الاغ  سصغثتعا  عع 
بأن اهللا غثاشع سظ الثغظ آطظعا، وأن اهللا ضاف سئثه، 

وظاخر رجطه والمآطظغظ.
يِف  آَمُنوا  ِيَن  وَا رُُسلََنا  َجَْنرُصُ  ﴿إِنا  جئتاظه:  اهللا  غصعل 
الضرغمئ  اآلغئ  عثه  ْشَهاُد﴾، 

َ ْ
األ َفُقوُم  َويَْوَم  ْغَيا  ُّ ا ََياةِ 

ْ
احل

تتمض بحارات سزغمئ لطمآطظغظ السائرغظ سطى درب 
العثى واقجاصاطئ، أن طعضعع الظخر طاتصص ق طتالئ 
لرجض اهللا خطعات اهللا وجقطه سطغعط أجمسغظ، ولمظ 
آزرعط وجار سطى عثغعط طظ بسثعط، وأن عثا الظخر 
ق غاثطش أبثًا فظه وسث صطسه التص تسالى سطى ظفسه.

بط إن الثي غئسث افطض سظث افطئ اإلجقطغئ وغةسطعا 
المئثأ  تثاسغ  عع  والامضغظ،  الظخر  ظتع  ببئات  تسغر 
الرأجمالغ الماتضط الغعم شغ السالط، والمسغطر سطغه، 
عثا المئثأ بثأ غارظح وغطفر أظفاجه افخغرة، شعع آغض 
جثغث  طظ  اإلجقم  لغسعد  الاام،  واقظعغار  لطسصعط 
ضظزام لطتغاة غسغرعا وغثغرعا وغسعد السالط، لاخئح 

ضطمئ اهللا عغ السطغا.
لصث حعث أعض المئثأ الرأجمالغ بفحطه؛ شعثا المفضر 
بسظعان  ضااباً  ظحر  ضغظغثي  بعل  المحععر  افطرغضغ 
"خسعد وجصعط الصعى السزمى" شغ ١٩٨٧م، شثضر 
جصعط  أسراض  سطغعا  تجتش  الماتثة  العقغات  أن 
اإلطئراذعرغات، وتظئأ بسصعط اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ 
ظاغةئ سعاطض داخطغئ بظغعغئ، وأظه إذا زادت اقلاجاطات 
اقجاراتغةغئ لطثولئ السزمى سظ إطضاظاتعا اقصاخادغئ 
شإظعا تسصط. والمفضر الفرظسغ دغئاجضغغه عع اآلخر 
غرحح اإلجقم ضمثّطص وطظصث وتغث لطئحرغئ. وغصعل 
افدغإ السالمغ لغش تعلساعي: "غضفغ طتمثًا شثرًا أظه 
خّطص أطًئ ذلغطئ دطعغئ طظ طثالإ حغاذغظ السادات 
الثطغمئ، وشاح سطى وجعععط ذرغص الرصغ والاصثم، 

اتفاقیۀ التعاون الدفاعی
بین األردن وأمریکا
هی االحتالل بعینه

أخثر تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ ضاابا بسظعان "المرأة وافجرة شغ خطر وافدوات جمسغات 
ظسعغئ وطآجسات جغثاوغئ شغ ظض جططئ طرتعظئ فسثاء اإلجقم"، صثم شغه التجب الرؤغئ الحرسغئ قتفاصغئ 
جغثاو، وتثر طظ الةرائط والمترطات الاغ تثسع إلغعا عثه اقتفاصغئ. وحرح التجب سقصئ السططئ الفطسطغظغئ 
باتفاصغئ جغثاو ودورعا وتسعثاتعا لطةظئ جغثاو سئر سرضه لطمراجقت بغظ السططئ وبغظ الطةظئ، وشغ ظعاغئ 
الضااب وجه التجب ظثاء فعض افرض المئارضئ شطسطغظ دساعط شغه إلى أن غصفعا بصعة وتجم ضث السططئ 
وبراطةعا اإلشسادغئ الاغ تثثم بعا أسثاء اإلجقم وضغان غععد. لاتمغض الضااب بخغشئ pdf طظ الرابط الاالغ:

http://pal-tahrir.info/files/womanindengour.pdf

"المرأة واألسرة فی خطر"
کتاب أصدره ویوزعه حزب التحریر فی فلسطین
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لغئغا  شغ  افتثاث  جغر  سطى  طثغمًا  زال  طا  الحك 
افتثاث  جغر  تسظ  طظ  وابص  غغر  السام  والرأي 
الئقد.  شغ  افزطئ  تض  اتةاه  شغ  تسغر  أظعا  وطظ 
وخخعخا أن طةمض افتثاث افخغرة طظ المفاوضات 
ظحعء  سظعا  تمثخ  الاغ  واإلجراءات  واقصاراتات 
طظ  الثارجغئ  الصعى  بفسض  عغ  الةثغثة،  السططئ 
رأجعط  وسطى  الطغئغ  المحعث  شغ  المآبرة  الثول 
صادتعا  والاغ  الماتثة  افطط  بسبئ  لةظئ  سئر  أطرغضا، 
جاغفاظغ وغطغاطج افطرغضغئ. شما الثي تعثف أطرغضا 
إلى تتصغصه شغ لغئغا؟! خخعخًا بسث أن تط تصطغص 
الظفعذ افوروبغ شغ الئقد بفسض الاثخض الارضغ إلى 
شغ  البعار  وطساسثة  السابصئ  العشاق  تضعطئ  جاظإ 
تترغر طتغط ذرابطج والمثن الشربغئ - الاغ تحضض 
غالئغئ السضان - طظ عغمظئ تفار، واإلبصاء سطغه شغ 

الظخش الحرصغ طظ الئقد.
وصث ضان لطاثخض الثولغ افبر افضئر شغ إغصاف زتش 
ظفعذ  طظ  لاترغرعا  الحرصغئ  المظاذص  باتةاه  البعار 
تفار، شضان شرض وصش إذقق الظار سطى تثود جرت 
افزطئ  تض  ترغث  ق  وأتقشعا  أطرغضا  أن  سطى  دقلئ 
غساسمض  ضطرف  وصعاته  تفار  سطى  اإلبصاء  وترغث 
لاعتغر افوضاع تغظ التاجئ إلى ذلك. وسطى افغطإ 
فجئاب  الئقد  لتضط  أطرغضا  سظث  خغارًا  تفار  غسث  لط 
سثة أعمعا شحطه سسضرغا شغ السغطرة سطى الئقد، 
خغارًا  غسث  لط  أظه  جغثًا  أدرك  صث  تفار  أن  وغئثو 
صرغئًا  أخئح  خثطاته  إظعاء  وأن  لغئغا  لتضط  أطرغضغا 
الةرائط  سطى  والمساءلئ  لقساصال  غاسرض  ق  وتاى 
باخفغئ  شئثأ  طظه  بأواطر  ططغحغاته  بعا  صاطئ  الاغ 
الثطش  بأسمال  ضطفعا  الاغ  المةرطئ  الرؤوس  وصاض 
فغطإ  المظفث  الرأس  العرشطغ  بمتمعد  شئثأ  والصاض، 

جرائمه، وجعف غساضمض سمطغات الاخفغئ لعآقء.

ضطه  والشرب  أطرغضا  لثى  طاجئ  تاجئ  غئصى  أظه  غغر 
شغ العصئ التالغ لةسض الئقد تتئ ظفعذعط وتاى ق 
تفضر جعئ طا بالثروج طظ دائرة السمالئ لعط والسغر 
شغ طثططاتعط. ولسض طظ افعثاف افطرغضغئ شخض 
الشرب الطغئغ سظ حرصه سظثطا تظدب ظروف الاصسغط.

اآلن  غةري  وطا  افتثاث،  جغر  سمعم  تغث  طظ  عثا 
المظفغ  طتمث  شسططئ  المظتى.  عثا  غآضث  أغطئه  شغ 
وتضعطئ سئث التمغث دبغئئ بثأت تخطثم بالمخاسإ 
لاعتغث  طسسى  أول  شغ  وذلك  تفار  صعات  طع 
الئقد  حرق  بغظ  المظصسمئ  السسضرغئ  المآجسئ 
وغربعا. شئثأ تفار باخاقق الزروف الاغ تتعل بغظ 
الةغح  تعتغث  سمطغئ  شغ  والثخعل  الثبغئئ  تضعطئ 
طاتةةًا  الاةعل،  وطظع  الطعارئ  تالئ  تفار  شفرض 
أخثرت  أن  بسث  ضعروظا،  لةائتئ  الاخثي  بدرورة 
افزطئ  لةظئ  بتض  صرارًا  العذظغئ  العتثة  تضعطئ 
لغئغا  حرق  لتضعطئ  الاابسئ  ضعروظا  بةائتئ  الماسطصئ 
"تضعطئ البظغ" والاغ غرأجعا الطعاء الظاضعري، وجْسض 
العتثة  "تضعطئ  طآجسات  اخاخاص  طظ  طعاطعا 

العذظغئ" باسائار أظعا أخئتئ تضعطئ ضض لغئغا.
المظاذص  شغ  لفوضاع  طاائع  ضض  لثى  المسطعم  وطظ 

لطغمظ،  خاخًا  أطرغضغًا  طئسعبًا  لغظثرضغظس  تغمعبغ 
وإسقن الظاذص الرجمغ بعزارة الثارجغئ افطرغضغئ ظغث 
براغج غعم افتث ٢٠٢١/٠٣/١٤م سظ إذقق تمطئ 
الحرسغئ  إلسطاء  الغمظ  بحأن  أطرغضغئ  دبطعطاجغئ 
لطتعبغغظ وتبئغاعط تضاطًا شغ خظساء وغغر طسابظغئ 
المتاشزات  داخض  الدسفاء  سمقئعا  لثسط  جظعبه، 
اآلن  طتمث  ظاخر  سطغ  اجط  ذرح  بثأ  شصث  الةظعبغئ، 
طظ جعئ سمقئعا العاربغظ طظ الغمظ المرشعغظ شغ 
ترضغا، الثغظ اظدمعا إلى التعبغغظ وشحطعا شغ آب/
والمتاشزات  سثن  تسطغط  شغ  ٢٠١٥م  أغسطج 
الحرشاء  طسمى  تتئ   - طتمث  ظاخر  لسطغ  الةظعبغئ 
طا أرادوا  وبغظ  بغظعط  برغطاظغا  وتالئ  الةظعبغغظ - 
بإرجالعا اإلطارات إلى سثن وذردعط طظعا وباعاذآ 
طظ الترس الةمععري المحارك لطتعبغغظ شغ سثن. 
سطى  أطرغضا  ترخئ  الــثي  الرغاض  اتفاق  غــجال  ق 
أدخطئ  ضما  الغمظ،  جظعب  شغ  غثعا  وإدخال  سصثه، 
ذلك  غجال  ق  حماله،  شغ  التعبغغظ  ذرغص  سظ  غثعا 
حماله  شغ  الغمظ  راسغئ  برغطاظغا  غــآرق  اقتفاق 

وجظعبه شغثشسعا لاسطغطه.
اقجاسمارغظ  بغظ  الغمظ  سطى  الثولغ  الخراع  إن 
الصثغط والةثغث صث بثأ طظث جاغظات الصرن الماضغ 
وعع غحاث اآلن، ولظ غاعصش تاى غختع أعض الغمظ 

وغسعا تصغصاه وق غطةآوا فتث ذرشغه.
طساظاة  أطام  أظاط  الغمظ:  جظعب  سصقء  غا  حئاب،  غا 
اصاخادغئ، لضظ أتسائثلعن بمةرطغ سئث ربه عادي 
عثه  تض  إن  الةثد؟!  اقظاصالغ  طةرطغ  الصثاطى 
غسئصه  الثي  الختغح  بالسمض  إق  غضعن  ق  المساظاة 
تفضغر طساظغر. شتض المحضطئ اقصاخادغئ لغسئ شغ 
اجائثال أحثاص بآخرغظ، ولضظ شغ اجائثال الظزام 
اقصاخاد  إن  طضاظه.  آخر  ووضع  برطاه  اقصاخادي 
سصغثتضط  غخادم  رأجمالغ  تالغًا  سطغضط  المطئص 
وأتضاطعا جمطئ وتفخغًق، وعع السئإ شغ طساظاتضط. 
اقصاخادي  الظزام  به  تسائثلعا  أن  عع  والتض 
اإلجقطغ، وجسض بصغئ أظزمئ التغاة المطئصئ سطغضط 
طظ اإلجقم شغ التضط والسغاجئ الثاخطغئ والسغاجئ 
حصاء  سظضط  وتظفعا  تسسثوا  تاى  وغغرعا،  الثارجغئ 
أعض  السابص  لمةثضط  وتسعدوا  وطااسئعا،  الثظغا 

إغمان وتضمئ وتفعزوا باآلخرة.
إغاه  اهللا  طظتضط  الثي  جططاظضط  باجارجاع  سطغضط 
السالمغظ،  رب  أتضام  شغضط  غطئص  طظ  تظخغإ  شغ 
﴾َُّ نَزَل اهللا

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
وعع الصائض جئتاظه: ﴿وَأ

وصاَل َرُجعله ملسو هيلع هللا ىلص: «كَانَت بَُنو إسَرائِيَل تَُسوُسُهُم األَنْبياُء، كُلَّما 
، َوإنَُّه ال نَِبيَّ بَعدي، وَسَيكُوُن بَعدي ُخلََفاُء  َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَبيٌّ
َفَيكُثُروَن»، صالعا: َغا رجعل اهللاَّ، َشما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «أَوُفوا 
ُهم، َواسأَلُوا اللَّه الَِّذي لَكُم،  ِل، ثُمَّ أَعطُوُهم َحقَّ ِل فاألَوَّ ِبَبيَعِة األَوَّ
ا اسَترعاُهم» طافص سطغه، وشغ اقصاخاد  َفإنَّ اللَّه سائِلُهم عمَّ
اَر اْآلِخَرةَ َوَال تَنَس  َُ الّدَ ّ شعع الصائض: ﴿وَاْنَتِغ فِيَما آتَاَك اهللا
َُ إِلَْيَك َوَال َيْبِغ  ّ ْحَسَن اهللا

َ
ْحِسن َكَما أ

َ
ْغَيا وَأ نَِصيَبَك ِمَن الّدُ

وصال  الُْمْفِسِديَن﴾  يُِحّبُ  َال   ََ ّ اهللا إِّنَ  ْرِض 
َ ْ
األ فِي  الَْفَساَد 

َوالَْماِء  الْكََإلِ  ِفي  ثـََالٍث  ِفي  ُشَركَاُء  «الُْمْسلُِموَن  ملسو هيلع هللا ىلص:  رجعله 
َوالنَّاِر» رواه أبع داوود، وشغ غغرعا طظ أظزمئ التغاة 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  خقل  طظ 
َُّ الَِّذيَن  طظعاج الظئعة شعغ وسث اهللا الصائض: ﴿وََعَد اهللا
ْرِض 

َ ْ
الَِحاِت لَيَْسَتْخلَِفَنُّهْم فِي األ آََمُنوا ِمْنُكْم وََعِملُوا الَصّ

َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم﴾ وبحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ِة» أخرجه أتمث سظ  الصائض «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

  الظسمان بظ بحغر

خخعخًا  وصطص  خعف  طظ  سطغعا  غسغطر  طا  الحرصغئ 
بسث اضاحاف سحرات الةبث ططصاة شغ أضبر طظ طظطصئ 
شغ طتغط بظشازي، وعثا طا ترض بسخ رطعز الصئائض 
لطثروج واجاظضار سمطغات الصاض والثطش ضاقتاةاجات 
الاغ صام بعا بسخ حغعخ وأشراد طظ صئغطئ السئغثات.

أطا طا صام به ظائإ رئغج طةطج العزراء الصطراظغ طع 
بقبئ سحر وزغرًا طظ تضعطئ سئث التمغث الثبغئئ شغ 
الثعاب إلى بظشازي لتدعر طراجط الاسطط والاسطغط 
سطى  التخعل  بسث  ذلك  ضان  شصث  البظغ  تضعطئ  طظ 

ضماظات طظ طخر وأطرغضا.
بجغارة  الثبغئئ  التمغث  سئث  صام   ٢٠٢١/٣/٢٠ وغعم 
ذئرق  إلى  الجغارة  عثه  اضاسئئ  وصث  ذئرق،  إلى 
أغطئه  شغ  ضطه  سظه  خثر  الثي  والضقم  خاخًا  طسظًى 
ظشمئ تخالتغئ تساةثي أبظاء الصئائض الحرصغئ لطصئعل 
ورساغئ  طخر  ضماظئ  لعق  لغاط  عثا  ضان  وطا  به، 
أطرغضا. ضض عثا غثل سطى أن أطرغضا تثشع إلى تالئ 
طظ اقجاصرار شغ ظض عثه التضعطئ لمثة جظئ شغ 
تثعا افدظى تاى تدع خطئ جثغثة لطغئغا، وشغ عثا 
العصئ تسمض سطى إخراج روجغا طظ لغئغا طع دشع بسخ 
افبمان إلى روجغا سطى تساب لغئغا. ولفائ "واحظطظ 
بعجئ" إلى أن ظةاح تضعطئ الثبغئئ غسامث سطى طا 
إذا ضان ظزام بعتغظ الروجغ جغأطر بإخراج المرتجصئ 
"الفاغظر" إلى جاظإ ذائراتعط ودباباتعط وطثاشسعط 
وبطارغاتعط الخاروخغئ وافجطتئ البصغطئ افخرى، طع 
غسجزون  ضاظعا  طدى  حعر  تاى  الروس  أن  طقتزئ 
صعاتعط وغثرصعن وصش إذقق الظار، فن إغةاد تالئ 
طظ العثوء - إلى طثى صرغإ - غساطجم إخراج الروس 
السططئ  تثشسه  بمظ  طظ  له  بث  ق  وعثا  لغئغا،  طظ 
شاتعرة  أن  وغئثو  لغئغا.  شغ  الحسإ  طصثرات  طظ 
تالئ  طسار  تسرصض  صث  الاغ  افذراف  وإرضاء  إخراج 

الاعثئئ عثه تاسثد وتطعل، شعا عع طتمث غعظج 
شغ  غثعإ  الةثغث  الرئاجغ  المةطج  رئغج  المظفغ 
زغارة إلى شرظسا بختئئ ظائئه الممبض لصطاع الةظعب 
وصث  وذرابطج.  شرظسا  بغظ  جفاء  ذعل  بسث  الطغئغ 
عثه  الجغارة  طعضعع  أشرغك  جعن  طةطئ  تظاولئ 
صائطئ: "إن زغارة المظفغ إلى بارغج تأتغ شغ جغاق 
"الثةعلئ"  السقصئ  إلتغاء  طاضرون  الرئغج  طساسغ 
المظفغ  طع  طاضرون  وغئتث  الطغئغئ"،  التضعطئ  طع 
تسإ طةطئ جعن أشرغك "الصداغا الماسطصئ بمضاشتئ 
تظفغث سصث  بارغج طظ ذرابطج  وتظازر  اإلرعاب...، 
طظ  ظسأل:  أن  ولظا  الطغئغ"،  لطةغح  طسثات  لاعرغث 
أبرم عثا السصث ووصسه؟ وأي جغح لغئغ؟ غشطإ سطى 
الزظ أظه طظ السصعد الاغ ضاظئ تئرطعا تضعطئ البظغ 
شغ المظطصئ الحرصغئ، تضعطئ تفار، والاغ ضاظئ أداة 
تفار شغ دشع أبمان السقح والسااد الثي ضان غصاض 

به أبظاء الحسإ خثطئ لفسثاء وطظعط شرظسا.
وشغ المتخطئ شصث ذضرت طةطئ واحظطظ بعجئ أن 
ترضغا عغ الرابح افضئر - تسإ صعلعا - طظ الاسعغئ 
الطغئغئ وأطرغضا غمضظعا المساسثة شغ تسجغج الظزام 

 الةثغث

يف ظض اتاثام الخراع الثولغ سطى الغمظ
جظعب الغمظ غاصطإ بني رطداء عادي وظريان اقظاصالغ

طزاعرات  ٢٠٢١/٠٣/١٦م  البقباء  غعم  اظططصئ 
حسئغئ طظ طةمع الئظعك شغ ضرغار ساخمئ طتاشزئ 
طع  بالاجاطظ  ــارات،  اإلطـ وبخر  جمع  تتئ  ســثن، 
وإغقق  أبغظ  طتاشزئ  ساخمئ  زظةئار  شغ  طزاعرة 
لطمتقت الاةارغئ شغ طثغظئ التعذئ ساخمئ طتاشزئ 
َعاا ضث طتاشزغ المتاشزاغظ المسغظغظ طظ  لتب ُوجِّ
سئث ربه عادي، وطزاعرات بخعرة أصض شغ طتاشزاغ 
طظ  المزاعرات  شغ  المحارضعن  وتدرطعت.  حئعة 
التغاة  خعر  تردي  طظ  غساظعن  الغمظ  جظعب  أعض 
الغمظ  "طعضئ  الرواتإ  باظصطاع  بــثءًا  المسغحغئ 
صثارة  جعى  تسظغ  ق  وعغ  ذعغطئ  لفارات  بحطرغه" 
التضعطاغظ شغ خظساء وسثن شغ العصئ الثي غاصطإ 
بمساظاة  غئالعن  وق  السغح،  برغث  أسداؤعما  شغه 
صثرتعط  بسثم  السغح  ظروف  أذلاعط  الثغظ  الظاس 
غتااجعظه  شغما  غسعلعن  وطظ  أظفسعط  ضفاغئ  سطى 
والحرب  ضافضض  افجاجغئ  السغح  طصعطات  طظ 
التغاة  طحاوغر  شغ  واقظاصال  المرضى  وطـــثاواة 
الظفطغئ  المحاصات  أجسار  وارتفاع  المساادة،  الغعطغئ 
افجعاق.  شغ  السطع  بصغئ  أجسار  طسه  رشسئ  بحضض 
والمتاشزات  سثن  شغ  الظاس  بأصعات  الاقسإ  إن 
الةظعبغئ غاط سطى غث المسآولغظ المالغغظ بثءًا بعزغر 
ربه  سئث  وطساحار  المرضجي  الئظك  وطتاشر  المالغئ 
طسعط  الماساططئ  وافذرع  طسغاد،  تاشر  اقصاخادي 
طظ خقل افطعال الطائطئ الاغ غتخثوظعا جراء الطسإ 
سطى اخاقف خرف الثوقر والسمقت الخسئئ بالرغال، 
وبسئئعا وخض خرف الثوقر العاتث إلى افلش رغال. 
وضثلك الاقسإ بأجسار المحاصات الظفطغئ طظ ظفط 
ودغجل وغاز - الفرق بغظ طا غحاروظه شغ السعق وطا 
أتمث  غةطئعا  الاغ   - المرضجي  الئظك  طظ  غساطمعظه 
خارج  طظ  والشاز  الظفط  حرضات  ورؤجــاء  السغسغ 

الئقد، وغةظغ طظ ورائعا أطعاقً طععلئ.
لصث اجاشض المةطج اقظاصالغ طساظاة الظاس إلجصاط 
طظ  فضبر  افدراج  تئغج  بصغ  الثي  الرغاض  اتفاق 
سام صئض أن غرى الظعر، باإلسقن سظ تحضغض تضعطئ 
بثءًا  أطاطعا  السراصغض  بعضع  شئثأ  المطك  سئث  طسغظ 
بسرصطئ وخعلعا إلى سثن فداء الغمغظ أطام سئث ربه 
سثن  بمطار  تفةغرات  ببقبئ  اجاصئالعا  بط  عادي، 
سثة  لتصاعا  ٢٠٢٠/١٢/٣٠م،  شغ  وخعلعا  تغظ 
طثّبر  أطظغ  اظفقت  شغ  سثن  طتاشزئ  شغ  تفةغرات 
صادته اإلطارات وتجاطعا افطظغ المسآولغظ سظ افطظ 
شغ المتاشزات الةظعبغئ سمعطًا ظاعغك سظ الساخمئ 
سثن. بط سجل التضعطئ شغ الصخر الرئاجغ بمساحغص، 
المةطج  باساراض  بط  الظاس،  طساظاة  وتداسش 
سصإ  الخادرة  عادي  ربه  سئث  صرارات  سطى  اقظاصالغ 
تحضغض التضعطئ، طع أن اتفاق الرغاض صث ظص سطى 
افطظ،  وطثراء  لطمتاشزغظ  تشغغرات  ربه  سئث  إجراء 
ضثعا  بالعصعف  جاعر  اقظاصالغ  المةطج  أن  إق 
شغ  المظسصث  الرغاض  اتفاق  إشحال  بشغئ  بدراوة 

٢٠١٩/١١/٠٥م. 
الصعات  إتــقل  عغ  الــرغــاض  اتفاق  شغ  الثطعرة 
تراجع  غسظغ  طما  اإلطاراتغئ،  الصعات  طضان  السسعدغئ 
سطغه  تسعل  الثي  برغطاظغا  سمقء  اقظاصالغ  المةطج 
أطام  عــادي،  ربه  سئث  تضعطئ  طظ  أضبر  برغطاظغا 
باسعم  تسظ  جظاح  الةظعبغ  البعري  المةطج  تصعغئ 
سمقء أطرغضا ذوي اقرتئاط بداتغئ بغروت الةظعبغئ 
افطرغضغ  الرئغج  تسغغظ  بطئ  الطغظ  وزاد  وإغــران، 
حعرغظ  طظ  افبغخ  لطئغئ  الثاخض  باغثن  جعزغش 

إىل أغظ تسري الاطعرات افخرية يف لغئغا؟
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

رتإ اقتتاد افوروبغ وبرغطاظغا وجططظئ ُسمان وطعرغااظغا، البقباء، بالمئادرة السسعدغئ إلظعاء الترب شغ 
خارجغئ  وزغر  أسطظ  واقبظغظ،  الاعالغ.  سطى  الباظغ  لطغعم  لطثطعة  والثولغ  السربغ  الثسط  وتعاخض  الغمظ، 
السسعدغئ شغخض بظ شرتان، سظ طئادرة ظزاطه لتض افزطئ الغمظغئ، تادمظ وصش إذقق الظار طظ جاظإ 
واتث، وضان الظاذص الرجمغ لطتعبغغظ طتمث سئث السقم صث أسرب طظ َطْسَصَط ساخمئ ُسمان سظ اجاسثاد 
جماساه لصاء افطرغضغغظ وشص تسعغئ جغاجغئ إلغصاف الترب شغ الغمظ. وإزاء ذلك، صال بغان ختفغ أخثره 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: بغظما وصع التعبغعن بغظ ططرصئ إدراجعط ضمظ صائمئ 
طئسعبًا  لغظثرضغظس  لاغمعبغ  افطرغضغ  الرئغج  تسغغظ  شإن  الغمظ،  شغ  لطترب  تث  وضع  وجظثان  اإلرعاب 
أطرغضغًا خاخًا لطغمظ ق غسظغ جعى إزاتئ طئسعث افطط الماتثة الئرغطاظغ طارتظ غرغفغث، وذرح خطط 
وطراطغ أطرغضا شغ الغمظ بحطرغه طعضع الاظفغث. وأضاف الئغان: ظسطط غصغظًا أشسال التعبغغظ طصثطًا، وبما 
أن الجغش صث بان شإظظا ظثسع الظاس لارك عثه الةماسئ، شما غفسطعظه تفسطه أظزمئ التضط الصائمئ شغ بقد 
سطى  السمض  وسطغعا  افرض،  طظ  اإلجقم  تضط  غغاب  سطى  سام  طائئ  افطئ  وغضفغ  بسعاء.  جعاًء  المسطمغظ 
إسادة التضط باإلجقم بإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، بسغثًا سظ أطرغضا وبرغطاظغا وسعظعما الجائش.

الحوثیون یمدون ید السالم ألمریکا 
العدو اللدود لإلسالم والمسلمین!

وخط المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ صظاة اإلظسان الاعظسغئ باةاوز المعظغئ 
اإلسقطغئ أبظاء طتاورتعا لطظائإ الئرلماظغ الخاشغ ِجسغث، وتظخغإ ظفسعا صاضغا، سظثطا وخفئ تجب الاترغر 
بالاحثد. ورضغئ بأن تضعن حاعث زور شغ تدطغض الرأي السام بربط التجب بالرئغج صغج جسغث، وعغ تسطط أن 
التجب صث ظفى عثه السقصئ شغ طآتمر ختفغ صئغض اقظاثابات الرئاجغئ لسظئ ٢٠١٩، ووخش جسغث شغ المآتمر 
ذاته بأظه أداة طظ أدوات المظزعطئ الشربغئ والعجه المجغظ لعا، وذلك سظثطا ضان الةمغع طثثوسغظ به وغروجعن 
له. وردا سطى طصعلئ أن "اإلجقم السغاجغ طعجئ تضسرت شغ أضبر طظ حاذأ"، أوضح الئغان الختفغ: أن الثي 
تضسر عع افشضار الثخغطئ سطى المسطمغظ طظ حغعسغئ واحاراضغئ وصعطغئ، والغعم ظحعث تضسر الرأجمالغئ وظزام 
تضمعا الثغمصراذغ شغ السالط أجمع، وسما صرغإ جاةعج دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى طا 

ن يَُكوَن َقِريباً﴾.
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع تئصى طظ عثه افشضار اقجاغطاظغئ لغتض طتطعا اإلجقم، ﴿َويَُقولُوَن َم

قناة اإلنسان التونسیۀ تتجاوز المهنیۀ اإلعالمیۀ
ورضیت بأن تکون شاهد زور فی تضلیل الرأي العام
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طغحال سعن جثوقً له لاسئؤاه بالاحضغطئ الاغ تظاجإ 
الترغري،  غرشده  الثي  المسطض  البطث  وشغه  سعن 
ضاظئ زغارة السفغرة افطرغضغئ دوربغ حغا، والسفغر 
الصخر  لسغث  إتغاء  وضأظعا  الئثاري  ولغث  السسعدي 

الةمععري وتبئغاًا لعجعده.
لثلك شإن أطرغضا ضأظعا ترى اإلبصاء سطى عثا العضع شغ 
لئظان، أي اإلبصاء سطى الرئغج سعن، تغث لط غئص طظ 
شارته الرئاجغئ إق طا غصارب السظئ، والاغ ترى أطرغضا 
خقلعا أظعا تسامر بالمتاشزئ سطى غثعا الطعلى شغ 
سئر  الئطث  اظعغار  سثم  سطى  طتاشزًئ  وتئصى  التضط، 
صث  خقلعا  وتضعن  المالغئ!  جقطئ  رغاض  عظثجات 
المضاجإ  بسخ  وأوجثت  الاشغغرات  بسخ  أتثبئ 

لعجعه جغاجغئ جثغثة.
بالمطش السعري  الطئظاظغ  المطش  ارتئاط  إضاشئ لساطض 
روجغا  سقصئ  قجاثثام  أطرغضا  دشع  طا  ضئغر،  بحضض 
افوضاع  بخعرة  إغران  تجب  لعضع  وتجبعا  بإغران 
روجغا  شاجاثسئ  لئظان،  وضثلك  جعرغا  شغ  الةثغثة 
طمبقً سظ تجب إغران عع طتمث رسث إلى وزارة الثارجغئ 
الروجغئ، والاصى جغرغغ قشروف بالترغري!! وق غفعتظا 
عظا الظعط افطرغضغ لمحروع إسادة إسمار جعرغا الثي 
غضطش ٢٥٠ ططغار دوقر بتسإ افطط الماتثة، و٤٠٠
التالاغظ  وشغ  السعري،  الظزام  بتسإ  دوقر  ططغار 
عغ طغجاظغئ ضثمئ تةسض أطرغضا تتاول بسط ظفعذ 
أطرغضا  ظزرة  أن  وغئثو  افطر،  بعثا  لطصغام  حرضاتعا 
خخعخًا  ذرابطج  بمثغظئ  واعاماطعا  المساةثة 
تصع ضمظ عثا السغاق، لثا  والحمال الطئظاظغ سمعطاً 
تأعغض  لظاتغئ  لطمظطصئ  جثغثة  ذروتات  ظرى  باظا 
أشدض  طظ  ُتسث  تغث  وطخفاتعا  وططارعا  طغظائعا 
ظصاط اقظطقق شغ إسمار جعرغا، رغط أظعا ضاظئ لسعث 
صرغإ تعجط باإلرعاب طظ جاظإ أطرغضا! وق حك أنَّ 

إسادة تأعغض المظطصئ تتااج وصااً تثغره أطرغضا.
ضثلك ق غئاسث المطش الفطسطغظغ سظ المطش الطئظاظغ 
لظاتغئ صدغئ القجؤغظ الفطسطغظغغظ شغ لئظان، وضق 
بحضض  تفسغطعما  تط  والفطسطغظغ  السعري  المطفغظ 

واضح طظ جعئ إدارة باغثن.
أطا الَتراك الحسئغ الثي ضان بثأ شغ ٢٠١٩/١٠/١٧م، 
أصطاب  وأنَّ  جرغرغاً،  طغااً  بات  أظه  واضتا  خار  شصث 
صث  الفاجثة  السغاجغئ  لططئصئ  السغاجغئ  افتجاب 
إلغخال  ورصًئ  وتساثثطه  الَتراك،  عثا  تصاجمئ 

الرجائض السغاجغئ والدشعذات طاى لجم افطر!
وسطغه شإن تسطغض الاحضغض غمضظ إغةازه شغ ظصاط:

- المفاوضات اإلغراظغئ افطرغضغئ بحأن اقتفاق الظعوي، 
والثي جغحمض ظفعذ أتئاع وأحغاع إغران شغ المظطصئ.

- ظععر بروة ظفطغئ وغازغئ طا غةسض لئظان طتط ظزر 
اقجاسمار اقصاخادي المئاحر طظ أطرغضا.

الطئصئ  أوراق  ترتغإ  إسادة  غساطجم  صث  وعثا   -
السغاجغئ الفاجثة المظئعذة طظ الظاس، وإدخال وجعه 

جثغثة لعا.
- ارتئاط المطش الطئظاظغ بالمطفغظ السعري والفطسطغظغ.

دولغئ  صعة  في  السماح  سثم  سطى  أطرغضا  ترص   -
باخاراق ظفعذعا شغ لئظان الثي بسطاه بحضض صعي 

طظث السئسغظات.
بالسططئ  غاتضمعن  أطرغضا  رأجه  وسطى  الشرب  إن 
دولئ  إق  دابرعط  غصطع  وق  لئظان،  وطظعا  بقدظا  شغ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تظعخ بافطئ، وتسغث 
لئظان إلى أخطه ججءًا طظ بقد الحام خخعخاً وافطئ 
اإلجقطغئ سمعطاً شغظازط سصثه وُتتض طحاضطه جثرغًا 
سطى أغثي المثطخغظ، بسث أن اتسع الثرق سطى الراتص 
بصاء  تجال،  وق  خثطئ،  الاغ  الارصغسغئ  التطعل  بسئإ 
الفاجثغظ وظفعذ الضفار المساسمرغظ. شغةإ أن غئصى 
شغ التسئان أن الصادر سطى الاسطغض دوطاً أو تحشغض 
جظئ  طظث  افتثاث  أبئااه  وعثا  أطرغضا،  عغ  الئطث 

 ٢٠٠٠، ق بض طظ صئض ذلك

جغعحعا  تظزط  صعغئ،  طئثئغئ  دولئ  وراءعط  ضاظئ 
وترّص خفعشعط تتئ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، خطش إطام 
واتث، غضعن لعط جظئ وتماغئ، طا بالك إذا ضان افطر 
ضثلك! وعط سطى اهللا غاعضطعن، وبضاابه غساخمعن؟!

سج  المعلى  وعئعا  الاغ  وطصعطاتعا  افطئ  سصغثة  إن 
وجض شغ بقدعا، تةسض عثه افطئ طآعطئ فن تصغط 
أسزط دولئ شغ السالط بثون طظاشج إلى صغام الساسئ 
الاغ  الضئرى،  الثول  سطى  وتافعق  تسالى،  اهللا  بإذن 
عغ أصض طظعا بضبغر شغ عثه المآعقت واإلطضاظات، 
شاضعن عثه الثولئ خاتمئ تارغت الئحرغئ تاى غرث 

اهللا افرض وطظ سطغعا.
إن تشغغر عثا العاصع غاططإ أن ُظسِمض المظعب اإللعغ 
شغ افرض، طارجمغظ خطا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص لظساأظش التغاة 
الظاس  أتعال  لغشغروا  تالعا،  افطئ  شاشغر  اإلجقطغئ، 
بإصاطئ  اهللا  بإذن  صرغئاً  لضائظ  ذلك  وإن  أجمسغظ، 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تخثوا  الثغظ  أبظائعا  وبسالئ  لئطعلاعا  وجثاظظا، 
لقتاقل افطرغضغ افشزع شغ تارغت الئحرغئ، وافضبر 
السسضرغئ  اآلقت  بأتثث  صعاته  المجودة  وتحغئ، 
تفعصًا،  عغ افضبر  وخاروخغئ  جعغئ  بصعة  المثسعطئ 
طباقً  ضربئ  صث  الفطعجئ  أن  المصاغغج  وبضض  ظةث 
ُغساّج به، تغث شؤئ صطغطئ طظ الرجال ق غجغث سثدعط 
بسغطئ  تصطغثغئ  بأجطتئ  طسطتغظ  طصاتض  ألش  سظ 
ألتصعا خسائر شادتئ بآلئ السثوان الدثمئ! وألتصعا 
طظ  أضبر  إغصاع  تط  شصث  السسضرغغظ،  بصادتعا  السار 
والضبغر  اقتاقل،  صعات  خفعف  شغ  صاغض   ٤٠٠
الثبابات  سحرات  وتثطغر  والةرتى،  المخابغظ  طظ 
وأجر  المثرسئ،  السسضرغئ  السربات  طظ  وأضساشعا 

أضبر طظ طائئ جظثي.
طظ  صطغطئ  وجماسات  أشرادًا  أن  سطى  تثل  أطبطئ  عثه 
أبظاء عثه افطئ، بق سثة وق سااد، وق صعة تساظثعط، 
غطتصعا  أن  غساطغسعن  ورائعط،  طظ  تصاتض  دولئ  وق 
الثسائر والعجائط بصعى الضفر طةامسئ، شما بالك إذا 

اإلجقطغئ، وضسش افظزمئ أطام بعرات الربغع السربغ، 
وشغ  الرأجمالغئ  الثول  تسغحعا  الاغ  افزطات  وتثرك 
طصثطاعا أطرغضا، طظ أزطئ الثغمصراذغئ وجصعذعا، إلى 
أظعرت تصغصئ الثولئ  أزطئ اصاخادغئ، وأزطئ ختغئ 
الرأجمالغئ وشحطعا الثرغع، وأزطئ جغاجغئ ضربئ بظغئ 

المةامع شأتثبئ اظصساطات سمغصئ وخطغرة شغه.
طا  اجاشقل  إلى  الئرغطاظغ  الثعاء  دشع  اإلدراك  عثا 
تسغحه أطرغضا شأخثت تاططع إلسادة دورعا وطضاظاعا 
جعظسعن  بعرغج  وزرائعا  رئغج  شصثم  الثولغئ، 
السالمغئ،  برغطاظغا  بسظعان  خفتئ   ١٠٠ طظ  وبغصئ 
جغتررعا  وأظه  افوروبغ  اقتتاد  طظ  خروجعا  تئرر 
لاتاول  الثولغ،  المسرح  سطى  طرظئ  ضصعة  لاسمض 
اجاسادة أطةاد الماضغ، وتعجث طعذأ صثم لعا شغ 

سالط غاشغر بسرسئ.
والماابع لما سطغه أطرغضا طع برغطاظغا، غرى ازدواجغئ 
طع  طرغرا  خراسا  تثعض  شعغ  برغطاظغا،  طعاصش  شغ 
أطرغضا لطمتاشزئ سطى بصاء ظفعذعا شغ طساسمراتعا 
وشغ العصئ ظفسه تساغر أطرغضا تةاه الخغظ وروجغا 

وتسسى لسصث طساعثات اصاخادغئ طسعا.
شعض تظةح برغطاظغا شغ طسساعا؟

غضعن  ق  الرغادي  طعصسعا  إلى  دولئ  أي  سعدة  إن 
لفزطات  تصغصغئ  تطعق  غسطغ  بثغض  باصثغط  إق 
الرأجمالغئ  السغاجات  أتثباعا  الاغ  والمحضقت 
أطرغضا،  وق  برغطاظغا  تماطضه  ق  طا  وعثا  الماعتحئ، 
ظزاطعا  وبحاسئ  الثغمصراذغئ  زغش  ظععر  بسث 

الرأجمالغ، وطا أوخض إلغه السالط طظ حصاء.
إن الئثغض الضفغض بتض افزطات وإجساد الئحرغئ عع 
خقشئ  شغ  طةسثا  وتحرغسا،  سصغثة  اإلجقم،  طئثأ 
جئتاظه  اهللا  وسث  إظعا  الظئعة.  طظعاج  سطى  راحثة 

 وبحارة ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، شطمبطعا شطغسمض الساططعن
ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللاِ َولِلرُسوِل إَِذا َدَخُكْم  فَُّها ا
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َ
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أسطظ وزغر افطظ السام شغ جرغقظضا، جاراث وغراجغضارا، غعم افربساء ١٠ آذار/طارس ٢٠٢١، أطام الئرلمان سجطه 
تزر تجب الاترغر واساصال أسدائه الرئغسغغظ شغ الئقد. وعظا، وشصا لمثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
الاترغر المعظثس خقح الثغظ سداضئ، غأتغ السآال افول والضئغر لطرأي السام والعجط السغاجغ واإلسقطغ 
شغ جرغقظضا؛ طا عع الثظإ الثي اصارشه تجب الاترغر تاى غسطظ العزغر ذلك؟ شتجب الاترغر غسمض طظث زطظ 
ذعغض شغ جرغقظضا وطا تعلعا وشغ بقد المسطمغظ وشغ سعاخط دول السالط، ولط غسةض شغ جةطه أي سمض 
غثض بأطظ الحسعب، بض إن التجب ضان دائما غطفئ ظزر تطك الحسعب إلى تصعصعا المسطعبئ وغضحش طظ غاآطر 
سطغعا وغثسععا لاطئغص الثقشئ سطى طظعاج جغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص. طدغفا شغ بغان ختفغ: أن اتعام تجب الاترغر 
باإلرعاب بات طظ أضئر الضثب المفدعح سالمغا، بغظما الظزام السرغقظضغ غطسإ لسئئ جغاجغئ بثطص تعثغثات 
خغالغئ إلجئار المسطمغظ سطى ترك المساصثات والحسائر اإلجقطغئ افجاجغئ، وضسإ المجغث طظ الثسط بغظ 
الةماعغر الصعطغئ الماطرشئ المظاعدئ لطسرصغات الخشغرة. وأضث: أن الرواغئ الضاذبئ الاغ تخش دسط الحرغسئ 
والثقشئ، أو الاسئغر سظ المزالط، ضمزاعر لطاطرف صث غآدي إلى السظش، رشدعا الضبغرون سطى الخسغث السالمغ. 

ضما ُرشدئ أغدا ظزرغئ التجام الظاصض الاغ تط تطعغرعا داخض طراضج أبتاث المتاشزغظ الةثد شغ أطرغضا".

عغضض بعرة غعلغع افطرغضغئ.
وصع  السعغج،  صظاة  باأطغط  الظاخر  سئث  صام  وسظثطا 
السثوان البقبغ سطى طخر، واظاعى باظستاب برغطاظغا 
أطام  بغاظه  أغجظعاور  الرئغج  ألصى  السعغج،  طظ 
الضعظشرس باارغت ١٩٥٧/١/٥ وأسطظ شغه جغاجاه الاغ 
أذطص سطغعا طئثأ أغجظعاور؛ طضء الفراغ بتةئ طعاجعئ 
الثطر السعشغاغ لاتض أطرغضا طتض برغطاظغا، شثخطئ 
المظطصئ شغ خراع حرس بغظ أطرغضا وبرغطاظغا سطى 
الصعتطغ  حضري  ضاظصقب  سسضرغئ  اظصقبات  حضض 
سمغض  اظصقب  آخرعا  اظصقبات  سثة  تئساه  جعرغا  شغ 
شغ  صاجط  الضرغط  سئث  واظصقب  أجث،  تاشر  أطرغضا 
السراق  لغساصر  تسغظ  خثام  اظصقب  وآخرعا  السراق 
شغ غث برغطاظغا، وخاض سئث الظاخر تربه بالظغابئ سظ 
أطرغضا شغ الغمظ لطرد الظفعذ الئرغطاظغ، وطبطعا بعرة 
طخثق شغ إغران وآخرعا بعرة خمغظغ افطرغضغئ وذرد 
اإلغراظغئ  السراصغئ  الترب  شغ  والثخعل  طظعا،  اإلظةطغج 

لاظاعغ باتاقل السراق وأخثعا طظ برغطاظغا.
وطا ظراه اآلن شغ الغمظ ولغئغا وبعرطا وغغرعا لعع خغر 
حاعث سطى الخراع الثطعي اإلظةطع أطرغضغ سطى الظفعذ.

طحارغسعا  لامرغر  سثغثة  وجائض  أطرغضا  اتئسئ  لصث 
اقجاسمارغئ وتئرغر تروبعا الثطعغئ، طظعا:

- تةئ الثطر السعشغاغ.
- الصروض والمساسثات اقصاخادغئ.

- المسعظات السسضرغئ والاثرغإ.
- خظاسئ الثرائع، طظ بغرل عاربر إلى أبراج الاةارة إلى 

أجطتئ الثطار الحاطض الاغ ق وجعد لعا شغ السراق.
- خظاسئ اإلرعاب.

- إبارة الظجاسات الطائفغئ والتروب افعطغئ.
- التروب بالعضالئ غثعضعا تضام سمقء أخطخعا لطضاشر 

المساسمر وصثطعا طخطتاه سطى طخالح حسعبعط.
دولاغظ  سقصئ  عغ  الئرغطاظغئ  افطرغضغئ  السقصئ  إن 
وإن  المساسمرات.  سطى  تاخارسان  اجاسمارغاغظ 
الئقد  حسعب  تسغحه  الثي  العاصع  تظاعج  برغطاظغا 

تامئ: المسطمعن صادرون سطى عجغمئ صعى الضفر وإن اجامسئ

تامئ ضطمئ السثد: السقصئ افطرغضغئ الئرغطاظغئ

النظام السریالنکی یعلن عن خطط لحظر حزب التحریر
واعتقال أعضائه الرئیسیین فی البالد

السغطرة  تتئ  واصع  لئظان،  شغ  السغاجغ  الظفعذ  إنَّ 
وغغر  وطئسعبغعا،  جفارتعا  سئر  المئاحرة  افطرغضغئ 
المئاحرة سئر وجطاء إصطغمغغظ طبض جعرغا والسسعدغئ 
خقلعط  طظ  تتاول  رجاقت  شطعا  أوروبا  أطا  وإغران، 
الةاظإ  عثا  شغ  ظعر  طا  أبرز  ولسض  أطرغضا،  طظاضفئ 
الراسغ،  الئطرغرك  إلغعا  دسا  الاغ  الاثوغض  دسعة  عع 
غظفك  ق  الاغ  المئضرة  الظغابغئ  اقظاثابات  ودساوى 
أطرغضا  ترشدعا  والاغ  وجظئقط،  جسةع  بعا  غطالإ 
الاغ ُتْتِضُط جغطرتعا سطى ضض طراضج الصعى السغاجغئ 

وافطظغئ شغ عثا الضغان العجغض.
بروة  ظععر  عع  الغعم،  لئظان  وضع  شغ  المساةث 
أظزار  طتط  جسطاه  حعاذؤه،  سطى  وغازغئ  ظفطغئ 
السغطرة اقصاخادغئ اقجاسمارغئ المئاحرة، ق جغما 
طامبطًئ  أوروبا  تفغزئ  أبار  طا  عثا  ولسض  أطرغضا،  طظ 
طظ  صرغئاً  العائطئ  الشازغئ  البروة  تصئع  الاغ  بفرظسا، 
حعاذؤعا، أي سطى حرق الماعجط، طا جسض الرئغج 
الفرظسغ طاضرون غجور لئظان طرتغظ بسث اظفةار طرشأ 
بثرغسئ  إلشاؤعا  تط  لبالبئ،  غثطط  وضان  بغروت، 
لئظان! العاضح  بسثعا إلى  غسث  ولط  بضعروظا،  إخاباه 
أنَّ المئادرة الفرظسغئ طغاٌئ ق تغاة شغعا، وطظ غجسمعن 
الامسك بعا تاى طظ رجاقت أطرغضا، غسطمعن أظعط 

طامسضعن بما ق غسغر بالتض.
غثشع  وضأظه  لئظان،  حعاذأ  سطى  البروة  عثه  ظععر 
المئاحر  اقصاخادي  ظفعذعا  بسط  باب  وطظ  أطرغضا، 
الثاخطغ  الئغئ  أوراق  ترتغإ  تسغث  أن  إلى  الئطث،  سطى 
الطئظاظغ، طا صث غساطجم وجععاً جغاجغئ جثغثة ُتطّسط 
بعا الطئصئ السغاجغئ، لادسه سطى جضئ بسئان خظثوق 
الظصث والئظك الثولغغظ، شاسغر بطئظان ضما جارت بمخر 

وباضساان والسعدان طظ صئض.
الظفعذ  باجائساد  أطرغضغئ  رغئئ  وجعد  ذلك  غخاتإ 
المئاحر لتجب إغران شغ لئظان سطى التضعطئ وطظاخئعا 
العزارغئ، لضظ سطى طا غئثو أن عثا طرتئط بالمفاوضات 
بغظ أطرغضا وإغران بحأن اقتفاق الظعوي، الثي جغحمض 
تأبغر ططغحغات إغران شغ المظطصئ وأبرزعا تجبعا شغ 
لئظان، وتخرغتات أطرغضا سطى لسان طئسعبعا لطمطش 
اإلغراظغ روبرت طالغ، وتخرشاته الـمـُةاططئ طظ خقل 
اقتافال بسغث الظغروز اإلغراظغ، ُتزعر السغر شغ تعصغع 

اقتفاق شغ وصئ غغر بسغث.
ولطالما ظفث تجب إغران شغ لئظان جغاجئ إغران شغ 
المظطصئ الاغ ضاظئ تثثم جغاجئ أطرغضا، وتغظ رأت 
أطرغضا أظعا اجاظفثت صعة إغران، شإظعا طظث أواخر سعث 
أطرغضا  جسغ  واضتاً  بات  تراطإ  بسعث  طرورًا  أوباطا 
ق  بتغث  خثطاعا  شغ  اإلغراظغ  الثور  خغاغئ  إلسادة 
غضعن طافردًا، بض تصسمه بغظ سمقئعا اآلخرغظ شغ 
طظ  خروجعط  بسث  وطخر  السسعدغئ  طبض  المظطصئ 
بعرات الربغع السربغ، وترضغا الاغ تثور شغ شطك أطرغضا 
سثغثة،  ظفعذ  طظاذص  شغ  جطغطئ  خثطات  لعا  وتصثم 
وغئثو أن السغاجئ الثارجغئ بعثا الحأن جاسامر شغ 
إدارة باغثن، وعا عغ أطرغضا تسغث ترتغإ الخقت بغظ 

سمقئعا والثائرغظ شغ شطضعا.
سطى  غسمض  صث  لئظان  شغ  إغران  تجب  شإن  وبالطئع 
إغران  بغظ  المفاوضات  ظاغةئ  باظازار  العصئ  تمرغر 

وأطرغضا.
الةمععرغئ  رئغج  الماحاضسعن؛  افصطاب  أطا 
التضعطئ  باحضغض  المضطش  والرئغج  سعن،  طغحال 
السسعدي  الرضا  سثم  العاضح  شمظ  الترغري،  جسث 
الرئغج  سظ  افطرغضغ  الرضا  سثم  سظ  المظسضج 
المظطصئ  شغ  السغاجغئ  الترغري  وترضئ  الترغري، 
ترضئ السفغر السسعدي شغ  طسابظغئ السسعدغئ، بط 
لئظان طسابظغئ الترغري، تزعر سثم الرضا افطرغضغ 
بض  شرظسا.  وبغظ  بغظعا  الماردد  الترغري  طسطك  سظ 
اقبظغظ  غعم  افخغر  الاحضغض  شحض  إسقن  بسث  إظه 
٢٠٢١/٣/٢٢م، ورغط طا ضحفه الترغري طظ إرجال 

شحض تحضغض التضعطئ يف لئظان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس طةثي سطغـ 

٤ أحثاص وأخغإ السحرات شغ بظشقدش، الةمسئ، جراء احائاضات بغظ طازاعرغظ والحرذئ خقل  صاض 
اتاةاجات سطى زغارة رئغج العزراء العظثي ظارغظثرا طعدي إلى الئقد، والةمسئ، وخض طعدي إلى الساخمئ 
الئظشالغئ دضا، وجط اتاةاجات طظاعدئ لجغارته. وجاءت زغارة طعدي، الاغ تسامر غعطغظ شغ ذضرى طرور 
٥٠ ساطا سطى ترب داطغئ اجامرت ظتع ٩ أحعر، واظاعئ بمصاض طؤات آقف بسث تثخض العظث لخالح اظفخال 
بظشقدش سظ باضساان. وضان بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش، صث 
صال: لط تفحض تسغظئ الثائظئ شغ إبئات أن ظزاطعا عع سثو هللا ورجعله وافطئ اإلجقطغئ، ولضظ أغدًا تةرأ 
بططةغاعا سطى تعثغث حسئظا بإجراءات خارطئ إزاء طسغرات ضث زغارة طعدي! وأضاف الئغان: افطر المبغر 
لطسثرغئ أن تسغظئ تطالإ الظاس باقتافال بـ"اقجاصقل" بغظما الظاس طعثدون بالسةظ إذا اتاةعا سطى 
تتاغئ  وبظى  تغعغئ  اجاراتغةغئ  طعارد  تعجث  ق  أظه  إلى:  قشاا  افطئ!  جغادة  سطى  وسثواظه  طعدي  المةرم 
وخظاسات طائصغئ شغ بظشقدش لط غاط طظتعا لطعظث لاسجغج ذمعتعا اإلصطغمغ. وق غظئشغ أن ظافاجأ بخمئ 
لمعاجعئ  الماتثة  لطعقغات  سمقء  جاظاتا  بعاراتغا  وتجب  فظه  طعدي،  سثوان  سطى  الئظشالغ  الصعطغ  التجب 
الخغظ وطتاربئ ظععر الثقشئ، طظ خقل تسجغج صعة العظث. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ: إلظعاء سثوان 
وجغطرة دولئ الحرك شغ العظث وإخداع حئه الصارة العظثغئ بأضمطعا لزض وسثالئ اإلجقم، غةإ أن ظسرع 

لُئحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

مقتل وإصابۀ العشرات فی بنغالدش 
خالل احتجاجات على زیارة رئیس وزراء الهند

وخش تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ العاصع السغاجغ الثي جاةري شغه اقظاثابات الفطسطغظغئ، وأضث 
أظعا طخممئ لاضعن ظاائةعا وشص طا غرغث أسثاء اإلجقم بشخ الظزر سظ الفائج شغعا، واخاجلئ ظحرة أخثرعا 
البقباء ٢٠٢١/٠٣/٢٣م، طفردات عثه اقظاثابات، شصالئ: جططئ شطسطغظغئ تصثس الاظسغص افطظغ طع ضغان 
غععد، ودول إصطغمغئ سمغطئ فسثاء اإلجقم ترساعا وتثغر أطعرعا، وترضات وتظزغمات تسمض تتئ طزطاعا وتسااش 
سطى طا تثشسه إلغعا طظ طال جغاجغ صثر، وخاذئئ الظحرة أعض افرض المئارضئ: لط ظاظاول اقظاثابات طظ تغث 
وتفعغداً، والاعضغض شغما ترطه اهللا طسخغئ طعجئئ لشدئه، لضظظا رضجظا سطى الةاظإ السغاجغ،  ضعظعا تعضغقً 
لغسطط الصاخغ والثاظغ أن أدظى طحارضئ شغ عثه اقظاثابات عغ جرغمئ سزغمئ فظعا طحارضئ شغ سمطغئ خغاظغئ 
طظ ضغث أسثاء اهللا ورجعله. تثرك أطرغضا أن افطئ اإلجقطغئ تعحك أن تظفك طظ السصال الثي غضئطعا، وأضابر 
المةرطغظ شغ الثول الضئرى غثرضعن تمام اإلدراك أن إصاطئ الثقشئ طسألئ وصئ، وإن بصاظا بظخر اهللا تسالى طظ 
إغماظظا بربظا، وبصاظا بأعض افرض المئارضئ وافطئ اإلجقطغئ طظ بصاظا بثغظظا، والثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ وسث 

اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، شبصعا باهللا واساخمعا بتئطه الماغظ واظئثوا جرغمئ اقظاثابات والصائمغظ سطغعا.

االنتخابات التشریعیۀ الثالثۀ 
فصل جدید من فصول تصفیۀ قضیۀ فلسطین
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 افربساء ١٨ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ٣١ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٣٢

بسث طتاوقٍت سثة قساصاله طظ خقل طمارجئ الضثب والثثاع؛ باجاثسائه بتةئ تادث طع جغارته، ولما لط غفطتعا 
بثلك، أصثطئ أجعجة أطظ الظزام شغ افردن طساء افتث سطى اساصال افجااذ سادل خرخعر طظ طظجله وطظ بط 
اصاادوه إلى دائرة المثابرات، وأشاد بغان ختفغ أخثره البقباء، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: 
إظه ق غرابئ طظ صغام الظزام شغ افردن باساصال تمطئ دسعة اإلجقم، شعع ظزاٌم تحّرب الائسغئ لطشرب الضاشر 
المساسمر، ووصع المساعثات واقتفاصغات الُمثّلئ، والاغ ضان آخرعا اتفاصغئ الاساون الثشاسغ طع أطرغضا، وأضث الئغان: 
أن عثه اقساصاقت لظ تبظغ تمطئ الثسعة سظ دسعتعط، ق غدرعط طظ خثلعط وق طظ جسى لسثائعط، وجغئصعن 
باباغظ سطى ذلك تاى غأتغ ظخر اهللا، وإن ظخره لصادم وإن وسثه لظاجج، وإن جططان المسطمغظ لسائث، وإن الثقشئ 

ي ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن﴾.
َ
ِيَن َظلَُموا أ سطى طظعاج الظئعة لصائمئ صرغئا بإذن اهللا وأظعف المةرطغظ راغمئ، ﴿وََسَيْعلَُم ا

تصرغر  "خطص  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢١/٠٣/٢٦م)  ١٤٤٢عـ،  حسئان   ١٣ الةمسئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
رجمغ إلى أن شرظسا تاتمض طسآولغئ ضئرى وجسغمئ شغ جرائط اإلبادة الاغ تسرضئ لعا أصطغئ الاعتسغ 
الثي  الاصرغر  ووشص  الئقد.  شغ  التاضط  الععتع  ظزام  طع  تتالفعا  خقل  طظ  وذلك   ،١٩٩٤ سام  رواظثا  شغ 
ضئغر  سسضري  دسط  تصثغط  تسمثت  شرظسا  شإن  طاضرون،  إغماظعغض  لطرئغج  المآرخغظ  طظ  لةظئ  صثطاه 
ارتضاب  سطى  حةسئ  الاغ  السظخرغئ  جغاجاه  رغط  عابغارغماظا،  جعشغظال  آظثاك  رواظثا  لرئغج  وطاعاخض 
"طسآولغئ  تاتمض   - رواظثا  شغ  بصعة  تثخطئ  الاغ   - شرظسا  إن  الاصرغر  وصال  افصطغئ.  عثه  بتص  جرائط 
وتتثبئ  الاعتسغ،  أصطغئ  لعا  تسرضئ  الاغ  الةماسغئ  اإلبادة  إلى  أدت  الاغ  افتثاث  شغ  وجسغمئ"  ضئرى 
اجاظااجات الاصرغر سظ "بشرة شرظسا شغ رواظثا"، طحغرة إلى أن "ق حغء غبئئ تعاذآعا" شغ اإلبادة. لضظ 
أودت  الاغ  الةرائط،  تطك  قرتضاب  الاتدغر  سمطغات  سظ  الطرف  بشخ  الفرظسغئ  السططات  اتعط  الاصرغر 
اإلخفاصات  إلى  الطةظئ  وأحارت  الماتثة.  افطط  سظ  خادر  لاصرغر  وشصا  حثص،  ألش   ٨٠٠ طظ  أضبر  بتغاة 
١٩٩٠ و١٩٩٤ سظثطا ضان الرئغج اقحاراضغ السابص شرظسعا طغاران شغ السططئ، وصالئ  الفرظسغئ بغظ 

إن شرظسا "تضغفئ" طع التضعطئ شغ رواظثا شغ ذلك العصئ ولط تشغر طعصفعا إق بسث شعات افوان".
: غضحش عثا الاصرغر سظ غغخ طظ شغخ الةرائط الاغ صاطئ بعا شرظسا الخطغئغئ وتدارتعا الرأجمالغئ 
ضث الئحرغئ، تغث إن جرائمعا المماثة سئر صرون صث ذالئ وتحغاعا المسطمغظ وغغر المسطمغظ، بق داشع 
جعى اقجاسمار وطص دطاء الحسعب، بط غثرج سطغظا صادة شرظسا والشرب لغظّزروا تعل الترغات وتصعق 
اإلظسان، شستصا لعط ولتدارتعط الاغ لط تةطإ سطى الئحرغئ إق الثراب والثطار، والفساد واقظتقل.

أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا أن اظستاب التضعطئ الارضغئ طظ "اتفاصغئ 
إجطظئعل" الاغ أسثعا طةطج أوروبا لصمع السظش ضث المرأة. لغج جعى ذر الرطاد شغ السغعن، ولط غاشغر 
حغء. واتفاصغئ الصداء سطى الامغغج ضث المرأة طا زالئ تظفث "بالاخمغط ظفسه". ولطثغظ غسارضعن اقظستاب 
بعا،  تاشظعن  الاغ  الشربغئ  لطثول  المعغظ  العضع  إن  الئغان:  صال  وتثطفًا،  رجسغًئ  وغسائروظه  اقتفاصغئ  طظ 
الفةعر،  وازداد  السائقت،  تثطغر  تط  المةامسات،  عثه  شفغ  خاٍف.  غغر  واضح  اقتفاصغئ  تطئغص  شغعا  وغةري 
ووخض السظش واقساثاء الةظسغ ضث الظساء وافذفال إلى أسطى طساعغاته، وخطص الئغان إلى الصعل: ق غمضظ 
تماغئ الفرد وافجرة والمةامع وافجغال إق باإلجقم. وإن إسثاد اتفاصغئ أظصرة بثغًق سظ اتفاصغئ إجطظئعل 
لظ غضعن تًق! وخطاب ظائإ الرئغج شآاد أصطاي وصعله: "غةإ أن ظسعد إلى أخطظا" ق غمضظ أن غاتصص إق 

طظ خقل الاجام السصغثة اإلجقطغئ الاغ ظآطظ بعا وطا غظئبص سظعا طظ أتضام. شةععر تغاتظا عع اإلجقم!

السحرغات السعداء طثابح وطآاطرات
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

ظّظ الضبغر طظ الّظاس أّن سحرغئ الةجائر السعداء شغ 
تصئئ الاسسغظات طظ الصرن الماضغ، وطا خاتئعا طظ 
طثابح وطخالتات ضاذبئ ُجّمغئ بالمعاءطات العذظغئ 
بغظ التضعطئ وحسئعا لظ تاضّرر شغ الثول السربغئ طّرة 
والثغظ  ضتاغاعا،  طظ  صاغض  ألش  المائاغ  وأّن  أخرى، 
أّظه  ظّظعا  الةجائر،  تضام  جئغظ  شغ  سار  وخمئ  ضاظعا 
ُطتاوقت  شغ  أخرى  طّرة  طبطعا  تثوث  المسائسث  طظ 
الاشغغر الاغ ظعرت شغ البعرات السربغئ والاغ اظثلسئ 
طظث سحر جظغظ وطا زالئ ارتثاداتعا تطفع شغ وجثان 
الاشغغر  شرص  شغ  لعط  تطعح  شاؤئ  وطا  الحسعب، 

المساحرشئ لثغعط شغ افشص الصرغإ أو الئسغث.
لضظ الحسعب السربغئ صث ُخِثطئ طظ جثغث بسحرغات 
جعداء جثغثة شغ جعرغا ولغئغا والغمظ؛ شفغ السحرغئ 
السعرغئ سطى جئغض المبال تضررت المثابح والمةازر، 
الثي  والصاض  الاسثغإ  شظعن  حاى  شغعا  وظعرت 
ذال افبرغاء طظ ظساء ورجال وأذفال، شأودت بتغاة 
سثد  ضسش  وعع  افصض،  سطى  حثص  ألش  أربسمائئ 
تعةغر  إلى  إضاشًئ  الةجائرغئ،  السحرغئ  طثابح  صاطى 
أتث سحر ططغعن قجأ وعع ظخش سثد جضان جعرغا، 
وطظ بّط تتعغطعط إلى ُطحردغظ وقجؤغظ وظازتغظ، 
تفرصعا سطى طائئ وبقبغظ دولئ، جائ وجاعن بالمائئ 

طظعط طظ الظساء وافذفال.
بّط بسث ضض عثه المآجغ والظضئات الاغ تطئ بأعض 
جعرغا ظةث أّن المةرم بحار افجث طا زال ُطاحئبًا شغ 
سطى  وغثوس  حسئه  آقم  سطى  غةبط  التضط  ضرجغ 
سقظغئ،  أو  جرًا  غآغثه  بأجره  السالط  بغظما  أتجاظعط، 

بحضٍض ُطئاحر أو غغر ُطئاحر.
طظ  وططغحغاتعا  لئظان،  شغ  وتجبعا  وإغران  شروجغا 
السراق وأششاظساان، ضطعط غثسمعظه طئاحرة بالةظعد 
والسااد والمال، وضثلك جمغع الثول السربغئ وطسعط 
وغمظتعظه  ُطئاحر،  بحضٍض  تثسمه  السربغئ  الةاطسئ 
لطسعدة  وغثسعظه  جرائمه،  شغ  لقجامرار  الشطاء 
ضاظئ  والاغ  السربغئ  الةاطسئ  سدعغئ  إلى  رجمغًا 

ُطةّمثة حضطغًا.
وأّطا أطرغضا وأوروبا وترضغا وافطط الماتثة شغثسمعظه 
بحضض غغر طئاحر، وعع أخطر طظ الثسط المئاحر، لما 
شغه طظ خثاع وتثلغج بادساء التغادغئ شغ الاساطض 
بمساصئاه  الُمطالئئ  غجسمعن  شعط  الظجاع،  أذراف  طع 
حغء  أي  غفسطعن  ق  عط  بغظما  ضقطًا  جرائمه  سطى 
ُطراوغاتعط  غفدح  وطا  الةرائط،  تطك  سظ  إلغصاشه 
قجاماع  طآخرا  طحارك  بغان  خثور  عع  وأضالغطعط 
وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  طظ  ضض  خارجغئ  وزراء 
بالامسك  ططالئاعط  شغه  غسغثون  وإغطالغا  وألماظغا 
رصط  افطظ  طةطج  صرار  أجاس  سطى  السطمغ  بالتض 
اتفاق  سطى  المئظغ   ٢٠١٥ سام  خثر  الثي   ٢٢٥٤
جظغش سام ٢٠١٢، وغثسمعن جععد المئسعث افطمغ 
شرخئ  عظاك  "إّن  صال:  الثي  بغثرجعن  غغر  لسعرغا 
ظادرة شغ افشص إلظعاء الصاال الثائر عظاك بسث طرور 
ُضّغسئ  وإذا  السعري،  الظجاع  بثء  سطى  جظعات   ١٠
شعع  آخر"،  لسصث  جغسامر  الصاال  شإّن  الفرخئ  عثه 

اظاعاز  غاط  لط  إذا  صادطئ  جعداء  بسحرغئ  غئحرظا 
عثه - الفرخئ الظادرة - الاغ ق تسظغ بتسإ ضقطه 
المةرم،  لئحار  الضاطض  السعري  الحسإ  اجاسقم  إق 
غسامث  بأظه  لطتض  تخعره  بغثرجعن  وضح  بط 
تض  إلى  والاعخض  البصئ  لئظاء  خطعة  "الثطعة  طئثأ: 
الئطغء  الافاوض  شغ  السغر  غسظغ  وعثا  تفاوضغ"، 
جثًا بغظ المافاوضغظ إلسادة البصئ بظزام بحار خطعة 
خطعة، وضررت السفغرة افطرغضغئ شغ افطط الماتثة 
العصئ  تان  "لصث  صالئ:  سظثطا  تصرغئًا  ظفسه  الضقم 
غمضظ  وق  جغاجغ،  بتض  والاصثم  العتثة  لاتصغص 
ضالثضرى  لفزطئ  سحرة  التادغئ  الثضرى  تضعن  أن 
طظ  شغعا  جرى  وطا  البعرة  تسائر  شعغ  لعا"،  الساحرة 
طثابح وتعةغر ذال ظخش الحسإ السعري طةرد أزطئ 
طرت سطغعا سحر جظعات، وتظازر عثه افزطئ السظئ 
الصادطئ أْن غأتغ تض لعا غاعاشص افذراف سطغه ضمظ 

الظزام المةرم الصائط.
جرى  طا  إلى  غظزرون  وأوروبا  أطرغضا  أن  والثقخئ 
طظ طظزار بصاء ظزام افجث، وأن سطى الثغظ خرجعا 
بالسغر  به  بصاعط  وغسغثوا  طسه،  غاخالتعا  أْن  سطغه 
ظزام  عع  بحار  شظزام  خطعة،  خطعة  طسه  التض  شغ 
طعط جثًا فطرغضا، وعغ ق تسمح بعثطه فظه ظزام 
سمغض وطثطص لعا، شعع غتمغ طخالتعا، وطظ أعط 
صغام  لمظع  بالسمض  بحار  ظزام  صغام  المخالح  عثه 
الثقشئ شغ بقد الحام والمظطصئ، وصمع ترضئ الاشغغر 

الحسئغئ بصسعة شغ جعرغا.
بحار  ظزام  سطى  التفاظ  شغ  أطرغضا  اجاثثطئ  لصث 
الحسإ  وصمع  السعرغئ  البعرة  طع  الاساطض  وشغ 
شغ  اجاثثطاعا  الاغ  ظفسعا  افجالغإ  السعري 
شطسطغظ تماطًا، وذلك طظ تغث إخثار صرارات دولغئ 

ساطئ غغر صابطئ لطاطئغص، وُطثثرة لطحسعب.
 شصرار ٢٢٥٤ الثاص بسعرغا ُغمابض صرار ٢٤٢ الثاص 
بفطسطغظ، واتفاق جظغش وطآتمراته طظ ١ إلى ٨ إلى 
جاظإ طآتمرات جعتحغ وأجااظئ وُطحاصاتعا، ُتحابه 
إلى تٍث طا اتفاصات طثرغث وواي رغفر وذابا وأخعاتعا، 
وطئثأ الثطعة خطعة وإسادة بظاء البصئ تمابض تماطًا 
جظئ  السحرغظ  شغ  الفطسطغظغئ  السططئ  طفاوضات 
الماضغئ طع ضغان غععد والاغ لط تفِخ إلى حغء، 
وعضثا غاط تدغغع صداغا افّطئ الرئغسغئ والاآطر سطى 
حسعبعا بارتضاب المةازر الثاطغئ واجاخثار الصرارات 
غغر الصابطئ لطاطئغص، والظاغةئ أظه تط تبئغئ الضغاظات 

وافظزمئ التاطغئ لمخالح أطرغضا والشرب.
تسطغط  بسثم  تصدغ  الختغتئ  الظزرة  ضاظئ  لثلك 
والشرب  أطرغضا  تمضغظ  وسثم  فسثائعا،  افطئ  صداغا 
طظ السئث شغ حآون افّطئ، بّط تسطغط زطام صغاد افطئ 
فبظائعا المثطخغظ الثغظ غاثثون طظ اإلجقم سصغثة 
عثه  شغ  اإلجقم  دولئ  إلصاطئ  تغاة،  وظزام  وطظعةاً 
الئقد الاغ بارت طظ أجض الاثطص طظ عآقء التضام 
الظفعذ  وضظج  اهللا،  أظجل  بما  التضط  باطئغص  الطشاة، 
واجاؤخال  اإلجقطغئ،  الئقد  طظ  والشربغ  افطرغضغ 
 افورام السغاجغئ السرذاظغئ شغ جمغع بقد الحام

فسطى  غخض  أن  طعاذظ  في  غتص  وطساواة  طعاذظئ 
شئثلك  واتةاعاته"  دغظه  سظ  الظزر  بشخ  المظاخإ 
"أرصى  واسائروه  ضاطق  السطماظغ  الشربغ  الظزام  تئظعا 
طاظاجغظ  التثغث"!  اإلظساظغ  الفضر  إلغه  وخض  طا 
ْحَسُن ِمَن 

َ
َفُحْكَم الَْجاِهلِّيَِة َفْبُغوَن َوَمْن أ

َ
صعله تسالى ﴿أ

اهللاِّ ُحْكًما لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن﴾، شسصطعا شغ طساظصع طاست 
طع الظزام الارضغ السطماظغ.

وضثلك شسض الظزام الارضغ طع تماس ترضاعط شغ 
سام  اقظاثابات  شغ  بالثخعل  أصظسعط  إذ  شطسطغظ، 
طظ  غسائروظعا  ضاظعا  الاغ  بالسططئ  والصئعل   ٢٠٠٦
الرئغج  واسارف  الثغاظغئ.  أوجطع  اتفاصغئ  إشرازات 
الارضغ السابص سئث اهللا غض بأظه أصظع تماس بثلك، 
التخار  بسث   ٢٠١٧ سام  تمغط  صطر  أطغر  اسارف  ضما 
صطر  طظ  ذطئئ  أطرغضا  بأن  إطارته  سطى  شرض  الثي 
اقظاثابات  بثخعل  تماس  إصظاع  أخرى  دول  وطظ 
صطر  بأن  واسارف  الفطسطغظغئ،  بالسططئ  واقساراف 
تسمض سطى جسض الماطرشغظ طساثلغظ سظثطا تآوغعط 
وطخر  السسعدغئ  تعمئ  سطى  ردا  وذلك  وتثسمعط، 

بأن صطر تآوي اإلرعابغغظ.
وصاطئ صطر وشاتئ طضائا لترضئ ذالئان بالثوتئ سام 
وصث  طسعا،  لطافاوض  أطرغضا  أواطر  سطى  بظاء   ٢٠١٣
تمثدئ سظ اتفاصغئ طع أطرغضا سام ٢٠٢٠. شطط تاسطط 
ذالئان عغ افخرى الثرس سظثطا ارتئطئ بئاضساان 
والسسعدغئ الطاغظ أوسجت لعما أطرغضا بثسط الترضئ 
وإغخالعا إلى التضط سام ١٩٩٦، وطظ بط تثطاا سظعا 
سظثطا أجصطاعا أطرغضا بسث اتاقلعا أششاظساان سام 
٢٠٠١، وسظثطا لةأت ذالئان إلى طصاوطئ المساسمرغظ 
أخرى  طرة  وباضساان  السسعدغئ  سطغعا  أطرغضا  دجئ 
إلصظاسعا بالافاوض طسعا، إلى أن أسطئ الثور لصطر، 
وعا عغ تسطغه لارضغا سظثطا ذطئئ سصث اجاماسات طع 
تضماغار  ترضئ  طع  تخض  ذلك  وطبض  عظاك.  ذالئان 
تسإ  سظعا  تثطئ  بط  وطظ  بئاضساان  ارتئطئ  الاغ 
الظزام  شغ  واظثرذئ  سادت  بط  وطظ  أطرغضا،  أواطر 

افششاظغ الثي تثسمه أطرغضا.
ارتئطئ  الاغ  جعرغا  شغ  المسطتئ  الفخائض  وضثلك 
المتررة  المظاذص  تسطط  شةسطاعا  وترضغا  بالسسعدغئ 
وجسطاعا  إدلإ  شغ  ُتحرت  أن  إلى  ولطظزام  لروجغا 
تاظازل سظ أشضارعا وأعثاشعا شضان طخغرعا اقظاتار.

افظزمئ  عثه  طظ  ظزام  أي  إلى  ترضظ  ترضئ  شضض 
اظاترت  صث  تضعن  المساسمرغظ  وأجغادعا  السمغطئ 
الثي  الثاسط  بعثا  طرتئطئ  إرادتعا  شاخئح  جغاجغا، 
تطئص  ق  افظزمئ  شعثه  به،  خاخئ  لشاغات  غثسمعا 
سعدة  تتارب  اقجاسمارغئ  والثول  وعغ  اإلجقم 
اإلجقم إلى التضط، شعض غسصض أن تثسط أو تتادظ 
وجسطاعا  لعا  ططغئ  جسطاعا  إذا  إق  إجقطغئ  جماسئ 

تاظازل سظ أعثاشعا وسظ طئثئغاعا؟!
طظه  لثغ  الثي  الةتر  طظ  غطثغ  ق  الفطظ  شالضغج 
غغره، شماذا ظصعل لطثي غطثغ طظ الةتر ظفسه طرات؟! 
أردوغان  تصغصئ  تسغ  أن  الةماسات  لعثه  غأن  ألط 
وغغره طظ التضام وخطعرة الرضعن إلغعط؟! والرجعل 
تَْيِن» شعع  ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َال يُلَْدُغ الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
السمغطئ  الثول  طظ  غطثغعا  أن  سظ  المآطظغظ  غظعى 
وغاثطعا  الاظازقت  وغصثطعا  إلغعا  شغرضظعا  وافجظئغئ 
عغ  وذرغصاه  التسظئ،  صثوتعط  وعع  المئثئغئ،  سظ 
أسزط  إصاطئ  شغ  ظةتئ  الظاجتئ،  الختغتئ  الطرغصئ 
طرة  اهللا  بإذن  جاصعم  وبعا  صرظا،   ١٣ داطئ  دولئ 

 أخرى، خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

"بسث  أظه   ٢٠٢١/٣/١٩ غعم  إسقطغئ  وجائض  ذضرت 
بمتاوقت  جاءت  الاغ  افخغرة  أظصرة  تخرغتات 
شغ  جثغثة  خفتئ  وشاح  الصاعرة  طع  لطاصارب 
السقصات، أخثرت السططات الارضغئ تسطغمات لةماسئ 
اإلخعان بعصش اظاصاد طخر طظ الفدائغات الاابسئ لعا 
شغ إجطظئعل... طدغفئ أن ترضغا أبرطئ اتفاصات طع 
صادة الةماسئ لقلاجام بالاسطغمات، طعثدة بسصعبات 
صث تخض إلغقق الئث ظعائغا وترتغض المثالفغظ خارج 
المرحث  بأسمال  الصائط  طظغر،  إبراعغط  "وأضث  الئقد". 
الةماسئ  اجاسثاد  المسطمغظ،  اإلخعان  لةماسئ  السام 

صئعل أي سرض لطتعار طع الظزام المخري".
إن الظزام الارضغ ظزام سطماظغ غعالغ الشرب وأطرغضا 
خاخئ،  والثقشئ  اإلجقم  دساة  وغتارب  خاخئ، 
جظئ   ١٥ إلى  تخض  بالسةظ  أتضاطا  سطغعط  وغعصع 
ضما تضط سطى الضبغر طظ حئاب تجب الاترغر، شإذن 
لظ غتادظ أتثا غثسع إلى اإلجقم بتص إق إذا صثم 
الاظازقت وجسطه تتئ رصاباه واجاثثطه لمآربه. وطظ 
طظ  وغغرعا  المسطمغظ  اإلخعان  جماسئ  اتادظ  عظا 
تضعن  تاى  أطرغضا  طع  بالاظسغص  المسارضئ  جماسات 
المعالغ  السغسغ  لظزام  المسارضئ  الةماسات  عثه 

فطرغضا تتئ الرصابئ وتعصش طسارضاعا طاى حاءت.
التضط  إلى  وخعلعط  صئض  اإلخعان  اتادظ  وصث 
زار  سظثطا  خراتئ  بثلك  أردوغان  واسارف  لغترشعط، 
طخر شغ أغطعل سام ٢٠١١ بسث صغام البعرة وجصعط 
طخر"  شغ  السطماظغئ  "تطئغص  إلى  دسا  شصث  طئارك، 
واّدسى زورا وضثبا "أظعا ق تاظاصخ طع اإلجقم" وصال 
"سظثطا اسارض طرحث اإلخعان المسطمغظ طتمث بثغع، 
صطئ له جأصظسك، شأصظساه". شسظثطا وخض اإلخعان إلى 
سطى  وأبصعا  اإلجقم  غطئصعا  لط   ٢٠١٢ سام  التضط 
الظزام السابص ورجاقته وسطى الثجاعر طع تسثغقت 
بسغطئ ق تمج افجاس السطماظغ الثغمصراذغ ضما 
أرادت أطرغضا وأردوغان. وسظثطا جصطعا سام ٢٠١٣
اإلجقم  شحض  لازعر  أطرغضا  ذئثاه  اظصقب  بسث 
ضأظه  لطظاس  خّعر  ولضظ  غطئص  لط  وعع  السغاجغ 
ق  تاى  غتادظعط  الارضغ  الظزام  صام  وشحض،  ذئص 
غثرجعا طظ تتئ سئاءته وغراجسعا تساباتعط وغتخعا 
أخطاءعط وغسعدوا إلى الطرغص الختغح شغ الاشغغر، 
واغاروا بمساسثة أردوغان لعط وعغ لغسئ طساسثة 
وإظما طآاطرة سطغعط، شطط غسعدوا إلى الخعاب. واآلن 
السغسغ  ظزام  بمخالتئ  الارضغ  الظزام  صام  سظثطا 
طظغر  إبراعغط  أضث  ضما  طسه!  لطمخالتئ  اجاسثوا 
اجاسثادعط  لطةماسئ  السام  المرحث  بأسمال  الصائط 
وعع  المخري،  الظزام  طع  لطتعار  سرض  أي  صئعل 
الثي ذبتعط وصاطعط وحردعط، طائسغظ الئراغماتغئ 
الاغ غسطمعط إغاعا أردوغان، أي الاساذغ طع العاصع 
لاتصغص المخالح، طئاسثغظ سظ المئثئغئ والسصائثغئ. 
شطط غاسطمعا الثرس، ولظ غاسطمعه إذا لط غامسضعا 
ضان،  طا  ضان  حسرة  صغث  سظه  غظترشعا  ولط  بالمئثأ 
تاى غأتغ اهللا بظخره، وعع آت ق طتالئ، فظه وسثه 

الخادق لطباباغظ سطى المئثأ.
اتادظعط  تغث  جعرغا  إخعان  طع  تخض  ذلك  وطبض 
الظزام الارضغ شاظدعوا شغ اقئاقف السطماظغ الاابع 
وبغصئ "السعث  وأخثروا  المئثأ  سظ  وتظازلعا  فطرغضا، 
والمغباق" غعم ٢٠١٣/٣/٢٥ طسطظغظ الاجاطعط "بثولئ 
طثظغئ دغمصراذغئ تسثدغئ تثاولغئ تصعم سطى دجاعر 
طثظغ، وظزام تضط جمععري غطاجم بتصعق اإلظسان 
وبثولئ  لطحسإ،  السغادة  وأن  الساطئ  والترغات 

الةماسات اإلجقطغئ! ضط طرة جاطثغ طظ الةتر ظفسه؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

إعداد اتفاقیۀ أنقرة بدیًال عن اتفاقیۀ إسطنبول
لن یکون حًال لمعاناة المرأة والمجتمع

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
فرنسا تتحمل مسؤولیۀ کبرى عن جرائم اإلبادة برواندا

أجهزة أمن النظام األردنی ال تزال سادرًة فی غّیها
وتعتقل شابًا آخر من شباب حزب التحریر
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