
حكومة الفخفاخ في تونس
جزء من األزمة وليس من الحل

وجعععط،  شغ  الضئغر  المسؤعل  سخا  ُرشسئ  أن  بسث 
حئاط/شئراغر   ٧ الثمغج  الظعاب  طةطج  خادق 
٢٠٢٠م سطى طظح البصئ لتضعطئ العزغر افول إلغاس 
الفثفاخ بـ١٢٩ خعتا، بتجام جغاجغ تثسمه خمسئ 
أتجاب جغاجغئ ق غةمع بغظعا شضرغا وجغاجغا غغر عثف 
وتغث عع: اإلبصاء سطى ظزام التضط الرأجمالغ السطماظغ 
الثي صرره اقجاسمار الشربغ الخطغئغ لاعظج ولئاصغ 
"أخغرا  بسظعان:  ختفغ  بغان  وشغ  المسطمغظ.  بقد 
تضعطئ  سظ  تعظج  شغ  السغاجغئ  المسرتغئ  أجفرت 
خفغئ اقجط ذات طسآولغئ طتثودة" تساءل المضاإ 
بض  طاسةئا  تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
ورئغسعا  التضعطئ  عثه  تصئض  "شضغش  شصال:  وطصرسا، 
صث أصسط بالعقء لطمساسمرغظ السابصغظ سظث تخعله 
سطى جظسغاه الفرظسغئ، وصث جئص له أن أرجض سظثطا 
المرضجي  الئظك  طتاشر  بمسغئ  لطمالغئ  وزغرا  ضان 
الحعغرة  السرغئ  الرجالئ  السغاري  الحاذلغ  السابص 
الثولغ  الظصث  خظثوق  رئغسئ  قغارد"  "ضرغساغظ  إلى 
تسطغمات  جمغع  باظفغث  بالعشاء  شغعا  لعا  غاسعثان 
الخظثوق وبةمغع بظعد اتفاصغئ جغثاو الطسغظئ؟! وضغش 
ضان  طظ  الغعم  تعظج  شغ  الظاس  رصاب  سطى  غسطط 
خفرا  والاحرغسغئ  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  وضسه 
التضط  شغ  السغاجغئ  طسغرته  واضاسئ  طداسفا، 
لغسئ  اقظاثابات  أن  سطى  عثا  غآضث  أق  باإلخفاق... 
جعى الشطاء الثي تشطش به سمطغئ الصرار تاى تزعر 
بغث  السغاجغ  الصرار  غئصى  تغظ  شغ  وطتطغئ،  حرسغئ 
وبأغئ  تجسمعن  حرف  شأي  اقجاسمارغئ؟!  الثوائر 
سثرغئ تائاععن وأغئ جغادغئ تثسعن؟" وأردف الئغان 
طعاخق تسةئه "بط طا الثي غمغج تضعطئ الفثفاخ سظ 
التضعطات السابصئ إذا ضاظئ لعا المظططصات السغاجغئ 
والثغارات اقصاخادغئ ظفسعا المفروضئ طظ خظثوق 
الظصث الثولغ واقتتاد افوروبغ؟ بط أق تحارك عثه 
التضعطات شغ تطئغص الظزام الرأجمالغ وتظفغث أواطر 
الصعى الثارجغئ وطآجساتعا المالغئ، وتمبض التارس 
افطغظ لمخالح الشرب الخطغئغ الرأجمالغ، وافعط طظ 
إصخاء  جرغمئ  تظفغث  طعاخطئ  سطى  تسعر  ضطه:  ذلك 
اإلجقم سظ التضط وترطان البعرة الاعظسغئ طظ تشغغر 
تصغصغ غصطع اقجاسمار وغسارجع جططان افطئ وجغادة 
الحرع؟" عثا وصث ضحش الئغان تصغصئ تضعطئ الفثفاخ، 
شصال: "إن عثه التضعطئ ضسابصاتعا عغ تضعطئ تخرغش 
أسمال ق تمطك إق تظفغث طا غططئه أجغادعا طظعا، ولعثا 
الاغ  الطرغص  خارذئ  سظ  الثروج  طظ  تامضظ  شطظ 
رجماعا لعا الثوائر الشربغئ شغ صمئ البماظغ الضئار شغ 
"دوشغض" بفرظسا شغ أغار/طاغع ٢٠١١، والاغ وصع شغعا 
بالتروف افولى الئاجغ صائث السئسغ رئغج التضعطئ 
آظثاك سطى اقظصقب سطى البعرة، بط تعالئ الاعصغسات 
طظ التضعطات القتصئ سطى اتفاصغئ "الحرغك الممغج" 
طع اقتتاد افوروبغ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٢ 
الاغ شاتئ الئاب سطى طحروع "اتفاصغئ افلغضا"، وسطى 
طحارغع  شاقتصئ  والظسض،  لطترث  المعطضئ  الصروض 
تعظج  شغ  أعطظا  أشصرت  الاغ  اقجاغطاظغئ  الصعاظغظ 
وصدئ سطى آطالعط شغ اقظسااق طظ العغمظئ الشربغئ 
بةسطعط غطعبعن وراء رغغش الثئج، تغث أخئتئ أسثاد 
طظ عط تتئ خط الفصر بالمقغغظ..." بط اخااط الئغان 
طآضثا أن عثه التضعطئ لظ تأتغ بالتض فزطات تعظج 
بض جاضعن ججءًا طظعا، شصال: "شعثه التضعطئ لظ تتض 
افزطئ بض جاضعن ججءًا طظعا شغ جغاق تعاخض افجئاب 
ظفسعا الاغ أدت إلى شحض غغرعا، أق وعغ المظزعطئ 

الشربغئ، شعض غساصغط الزض والسعد أسعج؟!!!"

ظعد أن ظطفئ سظاغئ اإلخعة وافخعات الضرام صراء "جرغثة الراغئ" وزوار طعاصسعا اإللضاروظغئ أن إدارة "الفغج بعك" 
والاغ جئص لعا أن أغطصئ سثة طرات خفتات تابسئ لتجب الاترغر، وغغره طظ الخفتات اإلجقطغئ، صث صاطئ طةثدا 
بإغقق خفتئ "جرغثة الراغئ" الاغ غخثرعا تجب الاترغر؛ طآضثة المرة تطع المرة وصعشعا طع العةمئ الحرجئ 
الاغ غحظعا الشرب الضاشر المساسمر وأحغاسه وسمقؤه ضث افطئ اإلجقطغئ وضث طئثئعا وسصغثتعا وتدارتعا، 
وضث ضض طظ غصعم بضحش طآاطراتعط وأسمالعط الثئغبئ تةاه اإلجقم والمسطمغظ، وطآضثة طرة أخرى طتاوقتعا 
لاضمغط افشعاه وإجضات افلسظ خثطئ لطشرب الضاشر المساسمر وأذظابه ضطما سةجوا سظ تمرغر طآاطراتعط، وضطما 
تطمسعا وسغ افطئ سطى طآاطراتعط وبثأت تاترك لقظسااق طظ ربصاعط. وسطغه شصث صمظا بإظحاء خفتئ جثغثة، 
ظعد طظ تدراتضط اقحاراك والمحارضئ شغعا، لظري الصعى اقجاسمارغئ ووضقءعا طا غشغر صطعبعط؛ ذلك أظضط 

طا تطأون طعذؤا وق تصعطعن بسمض غشغزعط إق ضاإ اهللا لضط به سمقً خالتاً. وإلغضط رابط خفتاظا الةثغث:
https://www.facebook.com/raiahnews
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بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج

طع  الاطئغع  سطى  اإلجقطغئ  الئقد  تضام  تعاشئ  إن 
ضغان غععد، رغط الخفسات الاغ غضغطعا لعط جغثعط 
تراطإ، طظ خفسئ اقساراف بالصثس ساخمئ لضغان 
غععد، واظاعاء بخفسئ الصرن، الاغ جسطئ ضض شطسطغظ 
لغععد، غآضث أن عآقء التضام لغسعا طظ ذغظئ افطئ، 
بض طظ ذغظئ السمالئ والثغاظئ، وصرغئاً بإذن اهللا تصعم 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شاضظسعط، 
طظ  وغغره  افصخى  وتسغث  المسطمغظ،  بقد  وتعتث 

الئقد المشاخئئ إلى تدظ دولئ اإلجقم.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  السر شغ تسارع جصعط الةئعات شغ حمال الغمظ 

    بغث التعبغغظ ...٢
-  الظاتع غحغث بإجعاطات ترضغا شغه شعض ضاظئ 

    شغ خثطئ اإلجقم أو لمخطتئ ترضغا؟ ...٢
-  إجرام الظزام الارضغ شغ جعرغا تصائص خارخئ، 

    بسغثًا سظ الثروحئ السغاجغئ ...٣
-  لماذا إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه؟ ...٤

اقظاصالغئ  التضعطئ  الثولغ  الظصث  لخظثوق  اجاةابئ    -
    ترشع أجسار الئظجغظ صرابئ أربسئ أضساف ...٤

 http://www.alraiah.net :افربساء ٩ طظ رجإ ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٤ آذار/طارس ٢٠٢٠ طـ                                           الرائث الثي ق غضثب أعطه                     السثد: ٢٧٦ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

شغ  وظعائغ  بات  صدائغ  بتضط  سطغه  التضط  رغط 
صدغئ طثطئ بالحرف تاسطص بالسطع سطى طثخخات 
السغسغ  أصام  الرئاجغئ،  الصخعر  صدغئ  شغ  الرئاجئ 
جظازة سسضرغئ لمئارك الثي طات البقباء ٢٠٢٠/٢/٢٥م، 
وأسطظ التثاد سطغه بقبئ أغام اجاثفاشا بمحاسر أعض 
تضمعط  أن  بسث  وأجصطعه  سطغه  باروا  الثغظ  طخر 
طضاشأة  غسث  طما  ساطًا؛  بقبغظ  ذعال  والظار  بالتثغث 
لمئارك - الطاغغئ جمسار أطرغضا الضئغر شغ المظطصئ 
السغسغ  ظزام  طظ   - تضمه  طثة  ذعال  وخادطعا 
افطَّئ،  بمحاسر  واجاثفاشًا  وسمالاه،  خغاظاه  سطى 
والضبغر  إرادتعا.  ضسر  شغ  وإطساظًا  لحأظعا،  وازدراًء 
طظ الظاس غاساءلعن شغ غرابئ حثغثة: لماذا ُغظسى 
طرجغ  إن  تغظ  شغ  سسضرغا  وغحغع  رجمغا  طئارك 
سطى  أجرته  وأجئرت  بسرغئ،  ودشظ  ُصاض  اهللا  رتمه 
طحثدة،  أطظغئ  تراجئ  تتئ  الزقم  جظح  شغ  دشظه 
لمظع طحارضئ أّي طظ أظخاره شغ تحغغع جبماظه، بض 

وحععئ جمساه وعع لط غضظ طةرطا طبض طئارك؟!
سظثطا تسمع رئغج وزراء ضغان غععد ظاظغاعع غظسى 
المصئعر تسظغ طئارك، طحغثا به طسائرا إغاه (زسغما 
خثغصا  ضان  وأظه  السقم،  تتصغص  ظتع  حسئه  صاد 
ضظجا  غحضض  طئارك  ضان  ضط  تثرك  له)،  حثخغا 
وربعا  الاغ  المضاظئ  وعغ  غععد،  لضغان  اجاراتغةغا 
طظ بسثه السغسغ الثي اجاعلى سطى التضط باظصقب 
سسضري لغسغث الظزام الصثغط، وطظ بط غصدغ سطى 
الباظغ/غظاغر،  ضاظعن  طظ  والسحرغظ  الثاطج  بعرة 
وسطى أي أطض لثى الظاس لاشغغر العاصع الفاجث الثي 

جبط سطى خثر طخر لسصعد طظ الجطظ.
آقف  جصعط  التضط  شغ  طئارك  جظعات  حعثت  لصث 
واإلعمال،  والفساد  الصمع  ظاغةئ  افبرغاء  الدتاغا 
واظاعئ ببعرة حسئغئ جارشئ ضث تضمه شغ ٢٥ ضاظعن 
طخر  أعض  طظ   ١٠٠٠ ظتع  ولصغ  ٢٠١١م،  الباظغ/غظاغر 
وتاى  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٥ غعطغ  بغظ  طخرسعط 
١١ حئاط/شئراغر ٢٠١١م الغعم الثي تظتى شغه، ظاغةئ 
أواطر  السادلغ،  تئغإ  داخطغاه  ووزغر  طئارك  إخثار 
بإذقق الظار سطى المازاعرغظ السطمغغظ. لصث خطفئ 
تتئ  طخري  ططغعن   ٢٠ طظ  أضبر  طئارك  تضط  أسعام 
خط الفصر، و٨ طقغغظ غساظعن طظ الئطالئ، و١٢ ططغعظًا 
افطغغظ،  طظ  ططغعظاً  و٢٢  السحعائغات،  شغ  غسغحعن 
سقوة سطى طا غسادل ٨٠٠ ططغار جظغه طظ الثغظ الثاخطغ 
طظ  افسمال  رجال  عربعا  جظغه  ططغار  و٤٢  والثارجغ، 
المتسعبغظ سطى السططئ إلى خارج الئقد. وبسث أن 
اظافخ الظاس ضث ظزام طئارك المةرم عثا ودترجعا 
رأس الظزام، أتغض طئارك لطصداء تتئ ضشط الحارع، 
لضظعا ضاظئ طتاضمات عجلغئ برأته طظ جمغع الاعط 
صدغئ  عغ  واتثة  صدغئ  باجابظاء  له،  وجعئ  الاغ 
وظةقه  عع  سطغه  شغعا  خثر  الاغ  الرئاجغئ  الصخعر 
تضط بالتئج بقث جظعات ضان الصخث طظعا إبسادعط 
بقباعط سظ السمض السغاجغ، شصث ضان السغسغ غرى 

شغ جمال طئارك طظاشساً صعغاً له.
لصث ظةتئ أطرغضا شغ اجاظساخ ظزام طئارك طرة باظغئ 
طظ خقل طثغر طثابراته سئث الفااح السغسغ، وذلك 
بسث أن أدرضئ خطعرة الطسإ بعرصئ اإلجقم المساثل، 
غث  شغ  لاصع  غثغه  بغظ  طظ  افطعر  تظفطئ  صث  الثي 
سظ  غرضعن  ق  الثغظ  افطئ،  أبظاء  طظ  المثطخغظ 
ظزام الثقشئ بثغق، وق غسضاعن سظ تآطر الشرب، بض 
غفدتعن طثططاته وغخطعن الطغض بالظعار إلخراجه 

طظ بقد المسطمغظ والصداء سطى أي ظفعذ له.
لصث أراد السغسغ طظ خقل تحغغع طئارك شغ جظازة 
سسضرغئ بعثا الحضض أن غآضث لظفسه ولطةمغع أن طا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الفاجث  الرأجمالغ  الظزام  ظض  شغ  السالمغ  اقصاخاد 
عجة؛  أي  إن  تغث  السظضئعت،  بغئ  طظ  أوعى  عع 
صعغئ ضاظئ أم ضسغفئ، تآبر جطئا أو إغةابا سطى ضض 
وشغ  الئعرخئ،  أجسار  شغ  شاآبر  السالط؛  اصاخادغات 
والثعإ  ضالئارول  والثثطات؛  التغعغئ  السطع  أجسار 
عثا  جسض  الثي  والسئإ  السالمغ.  الطغران  وحرضات 
إلى  غسعد  السغؤئ؛  السطئغئ  الخفات  بعثه  اقصاخاد 

أضبر طظ أطر، طظعا:
١- اساماد غطاٍء سالمغٍّ واٍه لطمئادقت الاةارغئ وأجسار 
السمقت، وضشطاء فضبر المثخرات شغ دول السالط. عثا 
الشطاء عع الثوقر؛ تغث إظه ق غساظث إلى أجاس بابئ 
طظ ذعإ أو شدئ، أو تاى طعاد سغظغئ تتمض صغماعا 
شغ ذاتعا. وصث رأغظا تأبغر عثا الثطض السالمغ أضبر طظ 
طرة شغ العجات اقصاخادغئ شغ اصاخاد السالط؛ ارتفاسا 
وخاخئ  السالط؛  دول  طساظاة  ضثلك  ورأغظا  وعئعذا، 
وطتاوقت  افطرغضغئ  السطعة  عثه  طظ  طظعا  الضئرى 
الثوقر،  جطعة  طظ  لطاثطص  السثغثة  الثول  عثه 

ولضظ دون ظاغةئ تثضر.
٢- الارابط بغظ أجعاق السالط المالغئ؛ بتغث إن أي عجة 
الئرق  بسرسئ  تظاصض  شإظعا  افجعاق؛  عثه  شغ  تتثث 
والسئإ  تخعلعا،  طظ  لتزات  خقل  السالط  ضض  إلى 
شغ عثا الثطض غسعد إلى أن عثه افجعاق لغج لعا طا 
غةسطعا طساصرة طظ غطاء ظصثي بابئ، شمسزط افجعط 
سظ  سئارة  عغ  افجعاق  عثه  تتعزعا  الاغ  والسظثات 
أرصام وأضبرعا أرصام وعمغئ. وصث تثبئ عجات جابصئ 
شغ بسخ الئقد الضئرى والخشرى أتثبئ رجًئ سالمغئ 

طثطرة ضادت أن تجغض دوقً سظ الثارذئ السغاجغئ.
اصاخادغا.  السالط  سطى  وجطعتعا  أطرغضا  عغمظئ   -٣
سةج  طظ  اصاخادعا  غساظغ  طسروف  عع  ضما  وأطرغضا 
ضئغر شغ المغجان الاةاري والمغجاظغئ الساطئ؛ بسئإ طا 
تصعم به طظ أسمال جغاجغئ وسسضرغئ أضئر طظ تةمعا 
خجغظئ  فوراق  إخثارعا  وبسئإ  بضبغر،  اقصاخادي 
بحضض ضئغر؛ دون غطاء تصغصغ طظ الثعإ والفدئ أو 

المعاد السغظغئ طصابطعا، وبسئإ ظفصاتعا الثاخطغئ الاغ 
تفعق ضسش إظااجعا الصعطغ. وعثه السطعة جسطاعا 
المثطرة،  والتروب  الصثرة  افجالغإ  ضض  تساثثم 
والاعثغث والعسغث لئصاء عثه السطعة؛ فظه بثوظعا شإن 

أطرغضا غتضط سطغعا بالمعت المتصص.
الئارول،  طبض  التغعغئ  بالسطع  أطرغضا  تتضط   -٤
السالط  وتاجئ  السالمغئ،  بافجعاق  أغدا  وتتضمعا 
ضبغرا  أبر  افطر  شعثا  التغعغئ؛  السطع  لعثه  الخظاسغ 
وجسطعا  المساعطضئ،  والثول  الخظاسغئ  الثول  سطى 

تتئ رتمئ تتّضمات أطرغضا.
طثطرة  تةارغئ  تروب  طظ  الغعم  السالط  غساظغه  طا   -٥
أتثبئ خطقً شغ افجعاق وشغ اإلظااج والاخثغر، ضما 
أتثث تثبثبات شغ أجعاق المال، وتأبغرات جطئغئ سطى 

السطع التغعغئ طبض الئارول والثعإ.
شإظه  (ضعروظا)؛  المسمى  المرض  لعثا  بالظسئئ  أطا 
تاسع  جثغثة،  سالمغئ  اصاخادغئ  أزطئ  أتثث  بالفسض 
ضرغساالغظا  خرتئ  شصث  غعم.  بسث  غعطا  رصساعا 
جعرجغفا؛ طثغرة خظثوق الظصث الثولغ، شغ حعر حئاط 
الماضغ صائطئ: (إن تالئ سثم الغصغظ بحأن السغطرة 
سطى شغروس ضعروظا الةثغث تاططإ اقجاسثاد لمجغث 
آبارا  طاعصسئ   ،٢٠٢٠ خقل  السطئغئ  السغظارغععات  طظ 
دول  وجمغع  لطخغظ،  اقصاخادي  الظمع  سطى  جطئغئ 
خاام  شغ  ضطمئ  خقل  وأضاشئ  العباء)  بسئإ  السالط 
وطتاشزغ  المالغئ  لعزراء  السحرغظ  طةمعسئ  اجاماع 
السسعدغئ  الساخمئ  شغ  المظسصث  المرضجغئ،  الئظعك 
الرغاض: (جغضعن طظ التضمئ اقجاسثاد لمجغث طظ 
إلى  ضرغساالغظا  وأحارت  السطئغئ...)،  السغظارغععات 
غمضظ  إذ  الفغروس؛  تفحغ  بةاظإ  أخرى  (طثاذر 
الئطثان  شغ  المرتفسئ  الثغعن  طساعغات  تاأبر  أن 
والحرضات بارتفاع طسثقت المثاذرة، أو تحثغث غغر 

طاعصع شغ الزروف المالغئ...).
اقصاخادغغظ  ضئغر  برغاحارد،  إغفاظج  جعلغان  وغصعل 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

خدمة للقوى االستعمارية إدارة "الفيس بوك" 
تغلق صفحة جريدة الراية
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الثوام  اظاعاء  بسث  المسطمغظ  ظصض  جغارة  طظ  الظةار  طتمث  افجااذ  باخاطاف  العصائغ  افطظ  جعاز  صام 
طثرجا  وغسمض  لتط  بغئ  صداء  باغر  بطثة  طظ  عع  طتمث  وافجااذ   ،٢٠٢٠/٣/١ افتث  غعم  المثرجغ 
لطاربغئ اإلجقطغئ شغ طثرجئ الجغر شغ ترططئ بئغئ لتط. ضما صام جعاز افطظ العصائغ شغ غطا باساصال 
افجااذ تاتط العثار بسث وخعله إلى بغاه سصإ اظاعاء الثوام. وافجااذ تاتط غسمض طثرجا لطفغجغاء شغ 
طثرجئ ضرار بظ افزور شغ غطا وعغ بةعار بغاه. وصام الةعاز ذاته شغ إذظا بظخإ ضمغظ فتث افجاتثة 
بةعار طثرجئ ذضعر إذظا الباظعغئ ولضظه لط غامضظ طظ اساصاله بسثطا أوصش جغارة طسطمغظ غغر الاغ ضان 
أغام  فربسئ  رباع  غعظج  الحغت  اساصال  الغعم  طثدت  السططئ  طتاضط  أن  وغثضر  المصخعد.  افجااذ  شغعا 
إذ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  إن  أغام.  لبقبئ  ذمغجة  وائض  وافجااذ 
غساظضر وبحثة اجامرار طقتصئ حئابه وتمثغث اساصالعط شإظه غآضث أن عثه الاخرشات تآضث ضثب ادساء 
وطقتصئ  صمع  شغ  تاةطى  اقظثراط  عثا  وبعادر  شغعا،  اظثراذعا  وتآضث  تراطإ  خفصئ  طسارضئ  السططئ 
وعط  والثطئاء  المثرجغظ  السططئ  تاصخث  أن  المحغظ  لمظ  إّظه  التجب  وصال  لعا.  التصغصغغظ  الراشدغظ 
طظ الظثئئ المبصفئ الثغظ غحعث لعط ضض طظ غسرشعط بافخقق والعسغ واإلخقص، وتساصطعط ق لحغء 
إق لمعاصفعط الخرغتئ والةرغؤئ شغ اإلسقن سظ رشخ خفصئ تراطإ الاغ تثسغ السططئ رشدعا. وذالإ 

جقطاعط. سظ  المسآولغئ  وأجعجتعا  السططئ  وتمض  حئابه  سظ  الفعري  باإلشراج  التجب 

بظج  افذطسغ  حمال  لتطش  السام  افطغظ  أحاد 
جاعلظئرغ شغ تخرغتات أدقعا لعضالئ افظاضعل غعم 
أخئتئ  أن  طظث  لطتطش  ترضغا  بإجعاطات   ٢٠٢٠/٢/١٨
سدعا شغه. شصال: "ترضغا طظث ٦٨ جظئ وعغ سدع له 
واتثة  تسائر  وإظعا  الظاتع  سائطئ  داخض  ضئغرة  صغمئ 
طظ أضبر افسداء إجعاطا شغ بسبات وسمطغات التطش 
وضعجعشع  أششاظساان  طبض  الثول  طظ  ضئغر  بسثد 
والسراق. ضما أظعا التطش افضبر تدررا طظ الفعضى 
وافضبر  افوجط  بالحرق  اقجاصرار  وسثم  والسظش 
السظعغئ  الثضرى  شفغ  (إرعابغئ).  لعةمات  تسرضا 
سظ  لعا  أسئر  أن  أود  لطتطش  ترضغا  قظدمام  الـ٦٨ 
سمغص حضري لثسمعا المسامر والمعط لاتالفظا. وق 
صغمئ  وله  صعي  ضسدع  دورعا  جاعاخض  أظعا  حك 

ضئغرة داخض عثا الضغان".
ضاظئ ترضغا السدع المآجج رصط ١٣ باارغت ١٩٥٢/٢/١٨ 
غعم  واحظطظ  شغ  تأجغسه  سظ  أسطظ  الثي  لطظاتع 
١٩٤٩/٤/٤ لتماغئ الصغط والمخالح الشربغئ شغ السالط 
الثي  السعشغاتغ  واقتتاد  الحغعسغئ  لمعاجعئ 
اقتتاد  اظعغار  وبسث  وارجع،  تطش  أجج  بثوره 
الظاتع  تض  غظئشغ  شضان  تطفه،  اظعار  وصث  السعشغاتغ 
أطرغضا  ولضظ  أجطه،  طظ  أجج  الثي  العثف  لجوال 
اقجاسمارغئ  فعثاشعا  تظفغثا  اجامراره  سطى  أخرت 

ولائصغ  افذطسغ  دول  سظ  الثشاع  باجط  السالط  شغ 
أوروبا  غرب  دول  وخاخئ  أسدائه  سطى  عغمظاعا 
صعة  وبظاء  عغمظاعا  طظ  الافطئ  سطى  تسمض  الاغ 
طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  غخر  ضما  بعا  خاخئ 
تترص  ترضغا  ولضظ  جرغرغا.  بالمغئ  الظاتع  شعخش 
لصعاسثه  أراضغعا  وتفاح  فطرغضا  دسما  بصائه  سطى 
بثغق  سثوا  اإلجقم  واخااروا  شغه.  إجعاطاتعا  لاسجز 
لطحغعسغئ، شأسطظ وزغر الثشاع افطرغضغ دغك تحغظغ 
سام ١٩٩٢ شغ طآتمر طغعظت لفطظ السالمغ أن "السثو 
الةثغث لطتطش عع اإلجقم السغاجغ". وسظثطا أخئح 
عع  أسطظ   ٢٠٠١ سام  افطرغضغ  لطرئغج  ظائئا  تحغظغ 
ورئغسه بعش الترب الخطغئغئ سطى الئقد اإلجقطغئ 
شاتاطئ أششاظساان والسراق وأرادت اتاقل ضض الئقد 
افوجط  لطحرق  جثغثة  خارذئ  ورجط  اإلجقطغئ 
سظث  أوصفععا  الئطثغظ  شغ  المةاعثغظ  ولضظ  الضئغر، 
أن  أو  أتقطعا  أطرغضا  تتصص  أن  دون  شتالعا  تثعا، 
تتصص ظخرا، وصث اعاج طعصفعا الثولغ سطى أغثغعط.

إن إجعاطات ترضغا شغ الظاتع ضئغرة جثا، لصث أجعمئ 
شغ تثفغش الدشعط سطى أوروبا الشربغئ سظثطا جسطئ 
جئعئ أطاطغئ لطظاتع غامارس خطفعا، شاضطر اقتتاد 
طظطصئ  شغ  سسضرغئ  شرصئ   ٢٥ ظحر  إلى  السعشغاتغ 
لمعاجعئ  جظثي  ألش   ٣٠٠ غسادل  طا  أي  الصفصاس 
شغ  الشرب  لمعاجعئ  صعاه  شعجه  ترضغا،  شغ  الظاتع 
ترضغا وخرف ترضغجه سطى أوروبا الحرصغئ والعجطى، 
شصطض طظ ظفصات افوروبغغظ افطظغئ لغظسمعا بالرخاء 

واقزدعار وافطان.
بأضبر   (١٩٥٠-١٩٥٣) ضعرغا  ترب  شغ  ترضغا  حارضئ 
طظ ١٥ ألش جظثي تتئ راغئ الظاتع لاصاتض شغ جئغض 
أطرغضا الاغ أرجطئ الةظعد افتراك إلى طظاذص سةجت 
سظ اصاتاطعا لغضعن ٦٠٪ طظ الصاطى طظ افتراك شغ 
طسرضئ "ضعظري" ضث الخغظغغظ. شطط تسافث ترضغا بض 
جغطرت  الاغ  أطرغضا  عع  المسافغث  وضان  تدررت، 

سطى ضعرغا الةظعبغئ.
(أغفعر)  صعات  الظاتع  تمقت  شغ  ترضغا  جاعمئ 
(ضفعر)  وصعات  العرجك،  الئعجظئ  شغ  (جفعر)  وصعات 
شغ  (إغساف)  الثولغ  افطظ  وصعات  ضعجعشع،  شغ 
أششاظساان، ولعاء جظعب حرق أوروبا، وطعمئ الاثرغإ 
شغ السراق، وصعات المعام المحارضئ الئترغئ شغ الئتر 
الماعجط وبتر إغةئ والئتر افجعد والصرن افشرغصغ، 

وسمطغات اقجاضحاشات الةعغئ شغ طظطصئ الئططغص.
اإلرعاب"  لمضاشتئ  افسطى  "المرضج  ترضغا  شغ  أصغط 

وعع إطا أن غاط شخض الغمظ إلى حمال وجظعب وتضعن 
السغطرة لسمقئعا شغ الحطرغظ، وإطا ظزام اتتادي 
غضعن  وجظعبغ  التعبغغظ،  بغث  حمالغ  إصطغمغظ؛  طظ 
صعغا شغه، وبثلك  تراك باسعم المعالغ فطرغضا ذرشاً 
غسصطعن طحروع برغطاظغا الراطغ إلى أن تضعن الغمظ 
جائ أصالغط عغ: إصطغط خظساء وغدط خظساء وسمران 
والةعف  طأرب  وغدط  جئأ  وإصطغط  وخسثة،  وذطــار 
والئغداء، وإصطغط الةظث وغدط إب وتسج، وإصطغط سثن 
وغدط سثن ولتب وحئعة والدالع، وإصطغط تدرطعت 
تعاطئ  وإصطغط  وجصطرة،  والمعرة  تدرطعت  وغدط 

وغدط التثغثة وتةئ والمتعغئ.
- العثف الباظغ إجئار أتئاع الاتالش وخاخئ تجب اإلخقح 
(اإلخعان) سطى أن غضعظعا أضبر اظخغاساً لعط خاخئ بسث 
تمطمطعط طظ الاتالش وصظاساعط بسثم جثغاه شغ تسط 
الخراع شغ الغمظ لخالتعط، شصث ذال اظازارعط شغ 
ظعط بط خسروعا، وصث ضاظعا طاحعصغظ لثخعل خظساء 
لضظعط أدرضعا أن ذلك جراب، شأراد جطمان وطظ خطفه 
لطاتالش  الضاطض  اقظخغاع  إلى  غسغثعط  أن  أطرغضا 
باأدغئعط.  شصام  المحروذئ  غغر  السمغاء  والطاسئ 
الةعف  شغ  طثغرغات  وبسخ  ظعط"  "شرضئ  شثسروا 
الدعء  التعبغغظ  إسطاء  طع  ذلك  تجاطظ  وصث  وطأرب. 
افخدر فخث بسخ المساجث الاغ ق زالئ طع اإلخقح 
وضثلك جغطرتعط سطى أطقك تجب اإلخقح وبسخ 
صغاداته، سطى جئغض المبال جاطسئ السطعم والاضظعلعجغا 
المساحفغات  أضئر  طظ  وعع  لعا  الاابع  والمساحفى 
شغ خظساء، خخعخاً وأن بسخ صغادات تجب اإلخقح 
أخئتئ شغ تدظ أطرغضا طبض تعضض ضرطان وبسخ 

الصغادات الاغ غتادظعا أردوغان أطرغضا.
لصث أدرك بسخ أتئاع اإلخقح تصغصئ الاتالش ودول 
الثطغب ولضظ شغ وصئ طاأخر! لصث بغظ تجب الاترغر 
لعط شغ غعم ٢٠١٥/٣/٢٧، أي بسث اظطقق ساخفئ 
التجم بغعم واتث تصغصاعا وأعثاشعا وطراطغعا والشاغئ 
الاغ جاءت طظ أجطعا، ولضظعط أخروا سطى أظعا جاءت 
شغ  بصاعط  ضاطض  ووضسعا  التعبغغظ  سطى  لطصداء 
جطمان! شضاظئ عثه عغ ظاائةعا العخغمئ سطى أعض 
الغمظ، شق غمضظ أن غأتغ خغر سطى غث تاضط سمغض 
الضفار  تربئ  رأس  عط  شالتضام  غغره؛  أو  ضسطمان 
اقلاجام  شغ  الثغر  ضض  الثغر  وإن  الماصثم.  وخطعط 
بحرع اهللا والسمض إلصاطاه شغ التغاة طظ خقل دولئ 
أن  جمغسا  سطغظا  شالعاجإ  لطمسطمغظ،  جاطسئ  واتثة 
ظسمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
برعظ  الثي  الاترغر  تجب  خطش  الخفعف  ظرص  وأن 
أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  أظه  لطثسعة  تمطه  خقل 
والعاسغ الثي غسسى بضض إخقص وتفاٍن إلى تتخغظ 
المسطمغظ طظ طآاطرات الضفار وسمقئعط، شعع الظاخح 
افطغظ فطاه والفاعط لصدغاه والمئخر لطرغصاه، الثي 
غمطك المحروع اإلجقطغ الافخغطغ الثي غسالب به ضض 

طحاضض افطئ والئحرغئ جمساء.
وسطغه شإظظا ظثسع أعض الغمظ أن غظئثوا افظزمئ العضسغئ 
ورطعزعا وأن غثرضعا أن التضام جمغسا عط أدوات الضفار 
الثغظ غظفثون طثططاتعط شق غمضظ أن غأتغ طظعط 
خغر لطمسطمغظ طططصا، وأن المثرج العتغث الختغح إظما 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  بالسمض  عع 
 الباظغئ الاغ تتضط باإلجقم شغ جمغع حآون التغاة

شغ  الظاتع  صمئ  طصررات  تسإ   ٢٠٠٥ سام   (TMMM)
طظ  ضئاط  المرضج  عثا  شغ  وغسمض   .٢٠٠٢ سام  براغ 
التطش  لثول  الاصارغر  شغصثم  أذطسغئ،  دول  بماظغ 
لقرعابغغظ"،  المعارد  "اجاظجاف  طبض  دراجات  وغسث 
اإلرعاب  بغظ  الساطئ  "السقصئ  اإلرعابغغظ"،  "طضاشتئ 
واإلسقم" "دراجئ أجج اإلرعاب افغثغعلعجغئ"، أي 

طتاربئ اإلجقم والساططغظ له.
ظمط  تعثد  الحرق  طظ  العةرة  أن  الشرب  غسائر 
بتماغاعا لطشرب لعصش  التغاة الشربغئ، شافاثر ترضغا 

طعجات العةرة بالمقغغظ.
اجاسث  السربغئ  الئقد  شغ  البعرات  اظثلسئ  وسظثطا 
الةعي  الثشاع  ظزام  شأصام  لمعاجعاعا،  الظاتع 
وععلظثا  وألماظغا  أطرغضا  ذعرته  الثي  باترغعت 
وظخإ شغ ترضغا صرب التثود السعرغئ طظث تحرغظ 
الباظغ ٢٠١٢، وصث بظغئ رادارات الثرع الخاروخغ شغ 
أغار  شغ  الظاتع  صمئ  بسث  الارضغئ  بمقذغئ  صراجغك 

٢٠١٢ بسث صمئ الظاتع شغ حغضاغع.
شفغ ترضغا تالغا ١٥ صاسثة أطرغضغئ وأذطسغئ وأضئرعا 
وتطفعا  أطرغضا  اجاثثطاعا  الاغ  إظةرلغك  صاسثة 
وجمح  والسراق،  أششاظساان  سطى  الصثرة  تربعا  شغ 
أردوغان باجاثثاطعا سام ٢٠١٥ ضث البعرة السعرغئ 

بثرغسئ طتاربئ تظزغط الثولئ و(اإلرعاب).

الارضغئ،  المخالح  وجه  شغ  الشرب  وصش  ذلك  وطع 
صئرص  شغ  بالاثخض   ١٩٦٣ سام  ترضغا  صاطئ  شسظثطا 
الغعظاظغعن  الصئارخئ  حظ  سظثطا  افتراك  لتماغئ 
جعظسعن  افطرغضغ  الرئغج  أرجض  سطغعط  عةعطا 
آظثاك  ترضغا  وزراء  رئغج  إلى   ١٩٦٤ سام  رجالئ 
الئرغطاظغئ  السغاجئ  غائع  ضان  الثي  إغظعظع  سخمئ 
التطش لظ  دول  وبصغئ  صائق: "أطرغضا  وغردسه  غتثره 
شغ  سطغه  المظخعص  المحارك  الثشاع  بمئثأ  تسمض 
جعشغاتغ"،  تثخض  تخعل  تال  شغ  الثاطسئ  المادة 
وضثلك سظثطا تثخطئ ترضغا بصغادة أجاوغث - أربضان 
تسإ افواطر اإلظةطغجغئ سام ١٩٧٤ شغ صئرص بسثطا 
باظصقب  فطرغضا  طعالغئ  غعظاظغئ  صعطغئ  ترضئ  صاطئ 
ترضغا  سطى  السقح  بغع  تزر  أطرغضا  شفرضئ  عظاك 
خقل افسعام ١٩٧٥-١٩٧٨. وسظثطا ذضر طآخرا اتامال 
دول  أسطظئ  جعرغا  شغ  وروجغا  ترضغا  بغظ  طعاجعئ 
الثاطسئ  المادة  لافسغض  اجاسثادعا  سثم  أذطسغئ 

الاغ تادمظ الثشاع سظ أسداء التطش.
تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  شغ  طصالئ  أردوغان  ضاإ 
سطى  سصعبات  أطرغضا  شرضئ  بسثطا   ٢٠١٨/٨/١١ غعم 
جاجعس  أطرغضغ  لصج  اتاةازعا  بسئإ  ترضغا 
وترضغا  صج؟!  أجض  طظ  ذلك  تفسض  "ضغش  طاسائق 
ساطا،   ٦٠ طظث  الظاتع  شغ  وتطغفان  حرغضان  وأطرغضا 
الترب  شارة  شغ  المحارضئ  الخسعبات  طسا  وجابعاا 
أطرغضا  لمساسثة  ترضغا  ُعرسئ  بسثعا..  وطا  الئاردة 
طسعط  صاتطئ  صعاتظا  أسعام،  طثى  سطى  وصئ  ضض  شغ 
شغ  أطرغضا  طساسثة  شغ  دور  لعا  وضان  ضعرغا  شغ 
أزطئ الخعارغت بضعبا سام ١٩٦٢ وأرجطئ صعاتعا إلى 
ترضغا  وإن  الظاتع.  طعمئ  إظةاح  أجض  طظ  أششاظساان 
تظزغط  غخض  ق  تاى  جعرغا  شغ  بسمطغاغظ  صاطئ 

الثولئ إلى تثود الظاتع".
افطرغضغ  لطمساسمر  خثطئ  الثول  أضبر  طظ  شارضغا 
والشربغ الثي وصش شغ وجه طخالتعا، شعغ طظ أضبر 
اإلجقم،  تفث  ولط  تسافث  شطط  بسئئه،  المادررغظ 
الظاتع.  شغ  بإجعاطاتعا  وأعطه  باإلجقم  أضرت  بض 
ورئغسعا التالغ أردوغان غفاثر بثثطات ترضغا فطرغضا 
بأظه  الضاشرغظ  طع  غاتالش  طظ  غخش  واهللا  ولطشرب، 
صطعبعط  شغ  الثغظ  وطظ  الزالمغظ  طظ  وأظه  طظعط 
طرض ضالمظاشصغظ جعاء بسعاء، ولع اّدسى أظه طسطط، 
الَْيُهوَد  َيّتَِخُذواْ  الَ  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ 

َ
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َفَتَولَُّهم  َوَمن  َنْعٍض  ْولَِياء 
َ
أ َنْعُضُهْم  ْولَِياء 

َ
أ وَالّنََصاَرى 

 ﴾ َالِِمين ّمِنُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِّنَ اّبَ الَ َفْهِدي الَْقْوَم الّظَ

السر يف تسارع جصعط الةئعات 
يف حمال الغمظ بغث التعبغني

لط غسث خاشغا سطى ضبغر طمظ غاابع افخئار أو غسامع 
إلغعا أن ساخفئ التجم لط تأت إلظصاذ أعض الغمظ طظ 
جغطرة ططغحغات التعبغ والصداء سطغعط، وإظما جاءت 
إلظصاذعط وتصعغاعط وتبئغاعط شغ التضط وإزاتئ رطعز 
الظزام السابص طظ السططئ، شضان لجاطا سطى الاتالش 
وخاخئ السسعدغئ أن تازاعر بأظعا طع حرسغئ عادي 
أخئتئ  الــثي  اإلخــقح  تجب  وخاخئ  لعط  وداسمئ 
غطاء  لغضعظعا  الاتالش  شثسمعط  صئداه.  تتئ  طأرب 
تاى  التضط  شغ  التعبغغظ  تبئغئ  عثشعا  الاغ  لطترب 
اجاطاسعا إجصاط "شرضئ ظعط" بأغثغعط واظاجاسعا طظ 
التعبغغظ شغ سام ٢٠١٦م، لضظعا طظساعط طظ الاصثم 
خعب الساخمئ خظساء لضغ تئصى بغث التعبغغظ إرضاًء 
فطرغضا، واجامرت "شرضئ ظعط" بأغثغعط تاى ظعاغئ 
ظعط"  "شرضئ  جصطئ  طفاجأ  بحضض  بط  ٢٠١٩م، 
بغث التعبغغظ ووصسئ ألعغئ تابسئ لطثطغئ عادي تتئ 
جغطرتعط وأخثوا الضبغر الضبغر طظ السقح وضأظه صثم 
لعط سطى ذئص طظ ذعإ، وتصثطعا بصعة شغ اتةاه طأرب 
لسطمان  الضئغر  الثور  غئغظ  المحعث  وعثا  والةعف... 
لطتعبغغظ  اقجاثئاراتغئ  المسطعطات  إسطاء  شغ  أطرغضا 
طئاحرة أو سئر وجطاء بأطر طظ أطرغضا، وبّغظ جصعط 
"شرضئ ظعط" الثل والععان والدسش الثي أخاب سمقء 
اإلظةطغج عادي وظائئه سطغ طتسظ افتمر البسطإ الماضر 

الثي ق غصض جرطاً سظ العالك خالح.
طع السطط أن صعات سطغ طتسظ المتسعبئ سطى تجب 
تدرطعت  لــعادي  وخــعقً  طأرب  طظ  بثاغئ  اإلخــقح 
أخئح حشطعا الحاغض ظعإ البروات الظفطغئ شغ عثه 
صغادات  وأطعال  طتسظ  سطغ  أطعال  وتماغئ  المظاذص 
تجب اإلخقح، شغ طحعث طعاٍز لما غفسطه التعبغعن شغ 

طظاذص جغطرتعط، شعما شغ السعء غاظاشسان!
شعع  طعط؛  اجاراتغةغ  طعصع  عغ  ظعط"  و"شرضئ 
وخظساء،  والةعف  طأرب  عغ  طتاشزات  بقث  ططاصى 
الباظغ  ضاظعن  حعر  شغ  سطغه  التعبغغظ  جغطرة  وبسث 
شغ  افول  اتةاعغظ؛  شغ  تصثطعط  واخطعا  ٢٠٢٠م، 
طتاشزئ طأرب، والباظغ شغ طتاشزئ الةعف، شسصطئ 
بأغثغعط طثغرغات سثة، وعط شغ تصثم خعب طثغرغئ 
بأغثغعط  وجصعذعا  المتاشزئ،  ساخمئ  وعغ  التجم 
جغساسثعط شغ إجصاط الةعف ضطعا، وضثلك عط شغ 
تصثم شغ طثغرغات شغ طأرب خاخئ، وعط غسغطرون 
بحضض ضاطض سطى طثغرغئ خرواح وبعا صعات سسضرغئ 
طرضج  طأرب  طثغظئ  غعثدون  بثلك  شعط  لعط،  ضئغرة 
صعة اإلخقح، وق غسائسث إجصاذعا ولع بسث تغظ خاخئ 
وتغار اإلخعان أخئح شغ صائمئ اإلرعاب لثى أطرغضا وعغ 
الثاسط افجاجغ لطتعبغ، ولثلك شإن جغطرة التعبغغظ 
سطى ظعط وتصثطعط بسرسئ شغ طأرب والةعف لغج 
فظعط غماطضعن صعة سسضرغئ ضئغرة تمضظعط طظ ذلك، 
وإن ضاظئ لثغعط صعة سسضرغئ ضئغرة وظعسغئ خاخئ 
وصث جغطروا سطى طصثرات دولئ ضان غتضمعا الظزام 
السابص لسصعد طظ الجطظ، إق أن الصعة وتثعا ق تضفغ 
لثلك بض إن طساسثة سمقء أطرغضا شغ الاتالش لعط 
عع الثي رجح ضفاعط، شسطمان سمغض فطرغضا وغظفث 
بثلك  وعع  عغ،  ترغث  ضما  إلغه  المعضطئ  طثططاتعا 

غتصص عثشغظ شغ آن واتث:
التضط  شغ  وتبئغاه  التعبغ  تصعغئ  افول  العثف   -
وشرض التض السغاجغ الثي ترغثه أطرغضا شغ الغمظ، 
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الظاتع غحغث بإجعاطات ترضغا شغه
شعض ضاظئ يف خثطئ اإلجقم أو ملخطتئ ترضغا؟
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السلطة تتقصد المدرسين والخطباء المعارضين لصفقة ترامب باالعتقال
فهل هذه أولى مخرجات قنوات االتصال الخلفية مع إدارة ترامب؟!
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خفصئ  بسظعان:  جغاجغئ  ظثوة   ٢٠٢٠/٢/٢٧ الثمغج  طساء  غجة  صطاع  وجط  شغ  التجب  حئاب  ظزط 
شغ  سرغئان.  أبع  ذارق  افجااذ  شغعا  تتثث  لمعاجعاعا؟  السئض  شما  وأخعاتعا،  فوجطع  خئغبئ  بمرة  تراطإ 
المطغار  وظخش  المطغار  بأطئ  لقجاثفاف  باراطإ  دشسئ  الاغ  افجئاب  أعط  سرغئان  أبع  جرد  تثغبه  بثاغئ 
وتآطرعا.  افظزمئ  وخغاظئ  اإلجقطغئ،  افطئ  وتمجق  الثقشئ،  جصعط  طظعا  المسافجة،  الخفصئ  عثه  وذرح 
افطئ  سصغثة  عع  الرشخ  طظئع  غضعن  أن  وجعب  سطى  سرغئان  أبع  أضث  تراطإ،  خفصئ  طةابعئ  ضغفغئ  وسظ 
وحرغساعا، وعع طا غصادغ رشخ تض الثولاغظ وتض الثولئ العاتثة وضض التطعل اقجاسقطغئ المصارتئ، 
افطئ  تدظ  إلى  وإسادتعا  شطسطغظ  ضاطض  تترغر  وعع  الصدغئ  لعثه  والعتغث  الحرسغ  بالتض  والامسك 
والسططئ  التضام   - اآلجظ  المساظصع  عثا  إلى  الصدغئ  أوخض  طمظ  الائرؤ  لدرورة  ظئه  ضما  اإلجقطغئ. 
وترسرع شغ  ظما  الزالمئ، الاغ  وتثر طظ الرعان الثاجر سطى صرارات الحرسغئ الثولغئ  ضما  الفطسطغظغئ - 
إلى  إرجاسعا  ضرورة  سطى  أضث  شصث  شطسطغظ  لصدغئ  التض  ذئغسئ  سظ  وأطا  الشاخإ.  غععد  ضغان  ظطعا 
طربسعا افول (صدغئ افطئ ضطعا) ولغسئ شخائطغئ وق وذظغئ وق صعطغئ، وتتمغض جغعش افطئ اإلجقطغئ 
ووسث  طضثوب  تراطإ  وسث  إن  بصعله  تثغبه  واخااط  ترابعا.  ضاطض  لاترغر  السمض  سظ  الضاططئ  المسآولغئ 

رجعل اهللا  بجوال ضغاظعط الشاخإ عع طا جعف غضعن. وغصعلعن طاى عع صض سسى أن غضعن صرغئا.

المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  شسالغات  ضمظ 
شغ  التجب  حئاب  ظزط  تراطإ،  خفصئ  ضث  شطسطغظ 
ظثوة   ٢٠٢٠/٢/٢٦ افربساء  طساء  غجة  صطاع  حمال 
جغاجغئ بسظعان "خفصئ الصرن طظ ظااج أوجطع، ضغش 
شغ  التطئغ  ظئغض  الثضاعر  شغعا  تتثث  لعا؟"،  ظاخثى 
صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  أن  طظعا  طتاور،  سثة 
ذلك  غثرك  والشرب  افطئ،  بسصغثة  طرتئطئ  إجقطغئ 
وغثرك أغدا تامغئ ظععض افطئ واجاسادة ساشغاعا 
إق  الشرب  جععد  وطا  شطسطغظ،  اجارداد  سطى  لاسمض 

تطك  طع  الاساطض  لضغفغئ  والئراطب  الثطط  غدسعن  ظةثعط  لثلك  لمظسه،  ق  الظععض  عثا  إلساصئ  طتاولئ 
التطئغ  ظئغض  الثضاعر  اسائر  وصث  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الثقشئ  بثولئ  طامبطئ  الصادطئ  السالمغئ  الصعة 
شغ  التاضمئ  افظزمئ  خقل  طظ  إق  افطئ  سطى  وتظفث  لامرر  ضاظئ  طا  والمثططات  الئراطب  تطك  تظفغث  أن 
بقد المسطمغظ والاغ تحضض أدوات لطمساسمرغظ أسثاء افطئ. وشغ تثغبه سما غسرف بخفصئ الصرن الاغ 
أسطظعا تراطإ لاخفغئ صدغئ شطسطغظ اسائر الثضاعر التطئغ بأظعا ق تمبض فعض شطسطغظ وافطئ اإلجقطغئ 
شطسطغظ،  صدغئ  لتض  طرجسغئ  وصراراتعا  الثولغئ  بالحرسغئ  المظادغظ  وجه  سطى  صاجغئ  خفسئ  وعغ  حغؤًا، 
شعغ حرسغئ الصعى الضئرى وصعى اقجاسمار، الاغ ق تسظغعا تطك الحرسغئ إق بصثر خثطاعا لمخالتعا وإق 
ضربئ بعا سرض التائط وداجاعا بأصثاطعا. وشغ خاام ضطماه اسائر الثضاعر التطئغ بأن المساصئض غتمض 
به  الثي بحر  افطئ  طحروع  طغقد  سظ  جغضحش  سسغرا،  طثاضا  تسغح  وافطئ  شالمظطصئ  لفطئ،  ضئغرًا  خغرًا 
ِة»،  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت الظئغ ، والثي غحضض المرتطئ الثاطسئ طظ طراتض الاارغت اإلجقطغ «ُث
والمعاجعئ طع افطئ ودولاعا الصادطئ بإذن اهللا تامغئ، وتغظعا لظ غضعن لغععد طاظٌع أو تاٍم، ولظ غشظغ 

الشرب بضض صعاه سظ غععد حغؤًا شسغضعن طحشعق لطثشاع سظ ظفسه وسظ طخالته.

تثث شغ ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر لط غضظ بعرة، رغط 
اقساراف واإلصرار الرجمغ خقل افسعام السابصئ بالبعرة، 
إق أظعا لط تثرج طظ صفص اقتعام، ق جغما طظ جاظإ 
صال  افول/أضاعبر ٢٠١٨م،  تحرغظ  شفغ  طئارك.  أظخار 
السغسغ، شغ ضطمئ طاطفجة، إن طخر لظ تسعد لما صئض 
٧ أو ٨ جظعات، واسائر أن طا تثث شغ ٢٠١١م، عع سقج 
الاعالغ  سطى  البالث  ولطسام  خاذأ.  لاحثغص  خاذأ 
غتافض السغسغ بسغث الحرذئ، وجط تةاعض تام خقل 
تثغبه لبعرة ٢٥ غظاغر، وشغ إحارة جطئغئ سظعا، صال: 
"ضاظئ عظاك طتاوقت لطعصغسئ بغظ المخرغغظ جعاء 
الةغح والحرذئ أو الةغح والحسإ شغ سام ٢٠١١، ضان 
العثف طظعا إتثاث اظصسام واخاقف بغظ المخرغغظ". 
طاةئرًا  ذاغغئ  خطسئ  لبعرة  السغسغ  ظزرة  عغ  عثه 
أذاق الظاس شغ طخر لئاس الةعع والثعف، وعع غتاول 
طظث اجاغقئه سطى السططئ أن غصدغ سطى أي تراك 
غعثف إلى صطسه طظ ضرجغ التضط طظ خقل الئطح 

بأي طسارضئ لةئروته وتسططه.
إظه وإن ضان الظزام أغام طئارك صث ارتضإ طظ الةرائط 
الازاعرات  شغ  لقجامرار  الظاس  تفج  طا  والثغاظات 
شاق  صث  التالغ  السغسغ  ظزام  شإن  خطسه،  تط  تاى 
ظزام طئارك شغ جرائمه وخغاظاته؛ لصث تساطض ظزام 
خغاظغئ  بطرغصئ  الظعدئ  جث  طحضطئ  طع  السغسغ 
طغاه  شغ  الافرغط  إلى  وأدت  والثاظغ  لطصاخغ  باظئ 
ضان  ضما  والسطح،  الاختر  إلى  طخر  وجعق  الظغض 
الاظازل سظ تغران وخظاشغر لطسسعدغئ خثطئ طةاظغئ 
طغاعا  تغران  طدغص  طظ  جسطئ  غععد  لضغان  صثطعا 
صئرص  طع  التثود  ترجغط  افباشغ  وبالبئ  دولغئ، 

اقظاحار  (إن  إغضعظعطغضج:  ضابغاال  شغ  الخغظغغظ 
حك  أي  عظاك  غسث  لط  أظه  غسظغ  لطفغروس؛  السرغع 
شغ تسطغطه اقصاخاد خقل عثا الربع). وغصعل إدوارد 
(المثاوف  إن:  أواظثا  شغ  افجعاق  طتططغ  ضئغر  طعغا، 
سطى  ضئغر  بحضض  السفر  تزر  تأبغر  طظ  تاجاغث  باتئ 
اقصاخاد، شغ تغظ إن الئسخ صطص طظ اظثفاض الظاتب 
المتطغ اإلجمالغ الخغظغ بظسئئ ١٪ أو تاى أضبر شغ 

الربع افول طظ السام ٢٠٢٠).
وصث أدى تفحغ عثا الفغروس إلى آبار جطئغئ ضئغرة 
الظصض  اتتاد  صال  شصث  أغدا.  الطغران  حرضات  سطى 
الةعي الثولغ (IATA): (إن إجمالغ اإلغرادات السالمغئ 
المفصعدة لحرضات الطغران صث تضعن ٢٩,٣ ططغار دوقر، 
بسئإ شغروس ضعروظا). وأضاف اقتتاد شغ بغاظه أن 
تصغغمه افولغ لاأبغر تفحغ الفغروس (ُغزعر خسارة 
حرضات  سطى  المساشرغظ  لططإ   ٪١٣ بظسئئ  ُطتامطئ 

الطغران شغ طظطصئ آجغا والمتغط العادئ).
وأغدا أبر عثا العباء سطى أجسار الئارول؛ تغث جةطئ 
الباظغ  ضاظعن  طظث  لعا  طساعى  أدظى  الظفط  أجسار 
شغروس  تأبغر  بحأن  المسابمرغظ  صطص  ظاغةئ  ٢٠١٩؛ 
وعئط  الخغظ.  شغ  الظفط  سطى  الططإ  سطى  ضعروظا 
عئط  ضما  لطئرطغض،  دوقرا   ٥٣,٣ إلى  برظئ  خام  جسر 
لطئرطغض،  دوقرا  خمسغظ  دون  افطرغضغ  الثام  جسر 
واظثفدئ أجسار الظفط أضبر طظ ٢٠٪ طصارظئ بأسطى 
تعصسات  وتحغر  الماضغ.  الحعر  جةطاه  طساعى 
خفخ  ضعروظا  شغروس  أن  إلى  دولغئ  طآجسات 
الخغظ،  داخض  غعطغا  برطغض  ألش   ٢٦٠ بعاصع  الططإ 
غغاب  طع  الططإ،  ضسش  تسمص  طظ  تثعشات  وإلى 
العخعل إلى لصاح غاخثى لطمرض. والخغظ عغ أضئر 
غعطغ  بماعجط  السالط  شغ  الثام  لطظفط  طساعرد 
له  طساعطك  أضئر  باظغ  وعغ  برطغض،  طقغغظ   ١٠ بطس 

بماعجط غعطغ غئطس ١٣,٢ ططغعن برطغض.
أطا الاأبغر سطى أجسار الثعإ؛ شإن الثعإ جةض أسطى 
المسابمرغظ  جسغ  ظض  شغ  أجئعع؛  شغ  له  طساعى 

الثي أدى لدغاع بروات عائطئ طظ الظفط والشاز شغ 
طغاه طخر اقصاخادغئ لخالح الغعظان وصئرص وضغان 
غععد، ظاعغك سظ إخقء جغظاء طظ جاضظغعا وإشراغعا 
ولع  الشاخإ،  الضغان  لخالح  تصغصغئ  تظمغئ  أي  طظ 
لخفتات  قتاةظا  وظزاطه،  السغسغ  خطاغا  سثدظا 
صسري  وإخفاء  صاض  طظ  والسار  بالثجي  ططغؤئ  ضبغرة 
اصاخادي  اظعغار  وطظ  افطئ،  أبظاء  لثغرة  واساصال 
ودغعن طاراضمئ جاثشع ضرغئاعا افجغال الصادطئ...

ظزام  إجصاط  سطى  والسمض  لطتراك  الغعم  الثاشع  إذا 
المصئعر  أغام  سطغه  ضان  طما  بضبغر  أضئر  عع  السغسغ 
طئارك. لصث رعظ السغسغ الئطث بالضاطض فطرغضا ألث 
افطئ  جسث  شغ  لاظعح  ضقبه  وأذطص  افطئ،  أسثاء 
خقل  طظ  أتضاطه  وتعاجط  اإلجقم  سطى  وتاطاول 
ورطعزه  وطفاعغمه  وأشضاره  الثغظ  سطى  خئغبئ  تمطئ 

تتئ دسعى تطعغر الثطاب الثغظغ!
ولضظ طا غةإ أن غثرضه ضض طظ غسسى بخثق لاشغغر 
العاصع الفاجث، أن أعط حرط طظ حروط ذرغصئ الاشغغر 
عع أن تضعن عثه الطرغصئ حرسغئ، وبالاالغ طظ حأظعا 
إتثاث الاشغغر المططعب سطى وجعه. وافطئ بسعن اهللا 
لظ تثدع ولظ ترضع، وإن ضاظئ ترضاعا شغ ٢٥ ضاظعن 
الباظغ/غظاغر ٢٠١١ أجصطئ طئارك وبسخ تاحغاه، رغط 
سثم وجعد طظعب واضح لعا لطاشغغر، شإظعا شغ ترضاعا 
الصادطئ لظ تضافغ بثترجئ رأس الظزام بض جاصاطع 
الظزام برطاه بإذن اهللا، فظعا جاضعن أضبر وسغا سطى 
تمضِّظ  الاغ  الختغتئ  الاشغغر  ذرغصئ  وسطى  إجقطعا 
لظزام اإلجقم المامبض شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج 

 الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

ظزمئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ ضض طظ 
جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ وجاطسئ الثطغض وجاطسئ الصثس (أبع 
دغج) طةمعسئ طظ الظحاذات اجاظضارا لطسثوان اآلبط الثي حظه 
ضغان غععد سطى غجة وأعطعا، وتشعله سطى أعض شطسطغظ. تظعسئ 
الظحاذات وتعّزسئ بغظ إلصاء ضطمات داخض الةاطسئ تتئ حسار 
أطام  وصفات  وضثلك  افدب"  شأجاء  السصعبئ  أطظ  غععد  "ضغان 
الةاطسئ تثططعا تعزغع خاذرة وتمض ضراتغظ تمطئ الحسار ظفسه.  

وصث رضجت الضاطئ خقل عثه الظحاذات سطى افطعر الاالغئ:
- إن ضغان غععد أِطظ السصعبئ لشغاب الثقشئ والثطغفئ تاطغ 

دطاء المسطمغظ وأسراضعط وأطعالعط شأجاء افدب.
المسطمغظ  جغعش  تترك  لسثم  السصعبئ  أِطظ  غععد  ضغان   -

اظاصاطا واظاخارا فعض شطسطغظ.
افظثال  السمقء  التضام  بسئإ  السصعبئ  أِطظ  غععد  ضغان   -

الثعظئ المطئسغظ والمافاوضغظ والمئادرغظ.
افطئ  طع  طعسث  سطى  غععد  ضغان  أن  الطقب  سطى  وزساه  الثي  إخثارعا  خقل  طظ  العسغ  ضاطئ  وأضثت 
وجغعحعا شغ طسرضئ صادطئ غزعر شغعا التص وغسطع شغعا حأن اإلجقم السزغط. وجاساصئعط افطئ والثقشئ 

الصادطئ سصعبئ زاجرة تظسغعط وجاوس الحغطان لاةرؤعط واجاثفاشعط بالمسطمغظ.

إلى الئتث سظ طقذ آطظ، شغ ظض اجامرار المثاوف 
ضعروظا؛  شغروس  لافحغ  اقصاخادغئ  اآلبار  بحأن 
الثي غاجاغث سثد ضتاغاه بحضض غعطغ لغاةاوز ٢٠٠٠ 

حثص تاى اآلن.
وصال طخطفى ظخار الثئغر اقصاخادي: (إظه ق غجال عظاك 
صثر ضئغر طظ سثم الغصغظ شغما غاسطص بأبر الفغروس 
سطى افجعاق، وظرى تظاطغا شغ العشغات واإلخابات، وعظا 
السعاصإ اقصاخادغئ طا زالئ غغر واضتئ، وعع طا غثسط 

الططإ سطى الثعإ شغ الفارة المصئطئ.
السالط  غدع  جئص  طما  وغغرعا  افتثاث  عثه  إن 
وعغ:  الساذسئ  اقصاخادغئ  التصغصئ  أطام  بأجره 
السظضئعت؛  بغئ  طظ  أوعى  عع  السالمغ  أن اقصاخاد 
أظه  أولعا:  جصغمئ  شاجثة  أجج  سطى  صغاطه  بسئإ 
وأن  خاخئ  اصاخادغئ،  ورضائج  أوتاد  وبق  جثور،  بق 
تصغصغ.  غغر  واٍه  ظزام  ذضرظا  ضما  الظصثي  الظزام 
وغدع السالط ضثلك أطام التصغصئ افعط؛ وعغ تاجئ 
ظزام  واجائثال  الفاجث،  الظزام  عثا  لصطع  السالط 
افلسظ،  طظ  ضبغر  ظطصئ  وصث  به.  ختغح  رباظغ 
وضائئ ضبغر طظ افصقم شغ ظض افزطئ السابصئ (أزطئ 
إظصاذ  غساطغع  الثي  بأن   (٢٠٠٨ جظئ  السصاري  الرعظ 
الظزام  عع  وأزطاته؛  سبراته  طظ  السالمغ  اقصاخاد 

اقصاخادي اإلجقطغ.
إن عثا لغثضرظا بصعل المعلى سج وجض؛ وعع غحعث 
بُنَْيانَُه  َس  سَّ

َ
أ َفَمْن 

َ
﴿أ السصغمئ:  وأظزماه  الضفر  سطى 

بُنَْيانَُه  َس  سَّ
َ
أ ْن  مَّ م 

َ
أ َخرْيٌ  َورِْضَواٍن   ِ ابَّ ِمَن  َيْقَوٰى   ٰ بَلَ

َال   ُ َوابَّ َجَهنََّم  نَارِ  يِف  بِِه  َفاْغَهاَر  َهاٍر  ُجُرٍف  َشَفا   ٰ بَلَ
وغصعل   ،[١٠٩ [الاعبئ:  الِِمنَي﴾  الظَّ الَْقْوَم  َفْهِدي 
َاَء  ِ ْو

َ
أ  ِ ابَّ ُدوِن  ِمن  َُذوا  اختَّ ِيَن  َّ ا ﴿َمَثُل  جئتاظه: 

ْوَهَن اْكُُيوِت َكَْيُت 
َ
َوإِنَّ أ ََذْت بَيْتاً  َكَمَثِل الَْعنَكُبوِت اختَّ

الَْعنَكُبوِت لَْو اَكنُوا َفْعلَُموَن﴾ [السظضئعت: ٤١].
خغر  شاتتئ  العجات  عثه  تضعن  أن  تسالى  ظسأله 
إلظصاذ السالط طظ ضقله وضغاسه؛ لطرغص اقجاصاطئ 

 ...والرحاد

تامئ: شغروس ضعروظا وتأبغره سطى اصاخاد السالط

الظخر والمثد طظه.
 ولاتفغج الثاضرة صطغقً:

(الاغ  السابصئ  الاخسغث  خفخ  طظاذص  خارت  أغظ 
ضمظعا الداطظعن، الارضغ والروجغ واإلغراظغ) وأغظ 

خار أعطعا؟!
ألط غسغطر سطغعا الظزام وغعّةر أعطعا إلى الحمال؟!

 أطا آن لظا أن ظئاسث سظ الافضغر الساذفغ الثي غاساطض 
طع التصائص الخارخئ الخادطئ بثروحئ تفعق العخش؟ 
أق ظحثص العاصع بةرأة وظاةّرع الثواء طعما ضان طّرًا، 

إن أردظا ظخرًا وسجة وإن ضان شغه خقخظا؟! 
 أطا آن لظا أن ظثرك أن أسثاءظا، بمظ شغعط الثغظ 
غجسمعن خثاصاظا، عط شغ تربظا جعاء، ولضظ بعجعه 
طا  تسإ  ضض  طثاطفئ،  وأدوار  وأجالغإ  وتضاغضات 

غثطط له، وغعزسه سطغه جغثه افطرغضغ؟!
 آن لظا أن ظظفخ سظا ظغر الظزام الارضغ ولظسطط أّن طا 
تّك جطَثظا طبُض ظفِرظا. وق غآلط الةرح إق طظ به ألط.

سظث  طظ  الظخر  ذطإ  وطظ  ذل،  اهللا  بشغر  اساج  طظ   
غغره ُعِجم، أطا طظ صطع التئال طع أسثاء اهللا، ووخطعا 

بتئض اهللا وتثه، شاز وأشطح شغ الثظغا واآلخرة.
خارذئ  لظرجط  الحام  أعض  غا  المثطخعن  أغعا  شعططَّ 
المثابرات  طع  غظسص  سمظ  بسغثًا  الثقص  ذرغص 
المعالك،  أوردتظا  والاغ  الارضغئ،  ووضغطاعا  الثولغئ 
والسغر سطى عثى خطش صغادة جغاجغئ طثطخئ واسغئ 
ذات رؤغئ واضتئ وطحروع طئطعر طظ جظج سصغثتظا، 
وإصاطئ  الظزام  إجصاط  لضغفغئ  ضاطقً  تخعرًا  تماطك 
تضط اإلجقم. المصعطات طعجعدة واإلطضاظغات طااتئ 

والعمط سالغئ، وسظثظا سصغثة تخظع المسةجات.
المةرطغظ  طظ  الائرؤ  اإلجقم،  حئاب  غا  أسطظعا   
طع  الفعري  واقظثراط  الفخائطغئ،  والمظزعطئ 
المثطخغظ، ضمظ ضاائإ بعرغئ طساصطئ، ذاتغئ الثسط 
والصرار، لظضمض طحعار بعرتظا، وظاعج تدتغات حعثائظا 

بتضط اهللا شغ أرضه شغ ظقل دولئ وجغح.
وتخعن  تسجظا،  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 
أذفالظا،  وأحقء  حعثائظا  لثطاء  وتظاصط  أسراضظا، 
شفغعا الثغر ضطه بإذن اهللا، ولمبض عثا الثغر السزغط 

 شطغسمض الساططعن

 لصث باتئ الثاضرة الثبابغئ، لفجش، جمئ الضبغرغظ، 
شغ  ودورعا  أردوغان  ترضغا  طظ  طعصفعط  غاصطإ  إذ 

جعرغا، تماطاً ضاصطإ شخعل السظئ.
 شغثطعا، فظعا جطمئ تطإ (وعثا تص)، لضظ جرسان 
طا غمثتعا إن شاتئ سمقً سسضرغاً شغ جعرغا، ظاعره 

الرتمئ وباذظه طظ صئطه السثاب.
 بط غظفدح دورعا بالسمض سطى تطئغص بظعد جعتحغ 
تثطغر  طظ  ذلك  غاططئه  وطا  الثولغئ،  الطرق  وشاح 
سطى  والصرى  المثن  ضض  وذعاب  طمظعةغظ،  وتعةغر 

جظئات الطرغص (باساراف ترضغ رجمغ).
 بط تأتغ ظصاط الثثاع الارضغ تارى شغزظ بعا خغرا 
وغراعا تاطغا شق تتمغه، وطثّطخا شق تظةغه وغظضحش 
دورعا بالمراصئئ شصط في تترك طثطص ضث ذشمئ 

أجث اإلجراطغئ.
وغتادظعا الظزام شق احائاك وق سثاوة.

الصخش  طظ  وطاضررة  طسسعرة  طعجات  تأتغ  بط   
والاعةغر، لضسر إرادة افطئ، وإخداسعا لطتض السغاجغ 
لاظفغج  أردوغان  شغسارع  أطرغضا،  تعظثجه  الثي 
اقتاصان وغسارع الئسخ طظ جثغث لغاأططعا خغرًا بمظ 
غظسص طع أسثائعط، طظ الخطغئغ التاصث بعتغظ، إلى 
زطغطه شغ اإلجرام روتاظغ إلى اتخاقت وتعاخض طع 

تراطإ ورجاقته.
وق غثطع الةع أتغاظا طظ رحصات اخاقف عجلغئ سابرة 
لطاسمغئ سطى الثغاظئ، ق تاسثى اقخاقف سطى بسخ 
الرتعش، طا داطئ ترضغا تخرح بق طعاربئ أو تغاء، أظعا 
لاحرسظ  جعتحغ  لتثود  لاسعد  روجغا  سطى  تدشط 
لعا طا جّطط صئطه وأبظاءه طع أن جعتحغ لعتثه ذسظئ 

صعغئ لطبعرة، وطتاولئ لاخفغئ طا بصغ طظعا.
شغ تغظ وبالاعازي تخثر تخرغتات رجمغئ سظ ارتفاع 
طساعى الاظسغص والائادل الاةاري بغظ ترضغا وروجغا 

إلى طساعغات غغر طسئعصئ.
وضأظظا ظتظ الئداسئ!

لطظزام،  الارضغ  الصخش  طسرتغات  إلى  تظاصض  بط   
الماعاوغئ،  فجعمه  رشسًا  ضعظعا  تاسثى  ق  والاغ 
المسمعطئ،  بتئاله  جثغث  طظ  لطاسطص  لطظاس  ودشسًا 
وذطإ  وتثه  الئاصغ  الماغظ  اهللا  بتئض  الاسطص  بثل 

إجرام الظزام الرتضغ يف جعرغا
تصائص خارخئ، بسغثاً سظ الثروحئ السغاجغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغـ 

كتلة الوعي في جامعات فلسطين تنظم عدة نشاطات
تحت شعار "كيان يهود أمن العقوبة فأساء األدب"

تامئ ضطمئ السثد: السغسغ غضاشأ طئارك سطى خغاظاه وإجراطه

شباب حزب التحرير – شمال قطاع غزة
ندوة "صفقة القرن من نتاج أوسلو، كيف نتصدى لها؟"

شباب حزب التحرير – وسط قطاع غزة
ندوة "صفقة ترامب وسبل مواجهتها"



افربساء ٩ طظ رجإ ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٤ آذار/طارس ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٧٦

طظخئ  "صالئ  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م)  ١٤٤١عـ،  رجإ   ٥ السئئ،  الةثغث،  (السربغ  طعصع  ظحر 
 ،٢٠١٩ شغ  اتاةاجًا   ٢٧٩٢ تعبغص  طظ  تمضظئ  إظعا  طخرغئ)  طثظغ  طةامع  (طظزمئ  اقجاماسغئ  السثالئ 
وتخثرت  واقصاخادغئ.  والسمالغئ  (اقجاماسغئ)  اقتاةاجات  طظ  طثاطفئ  أظعاع  بقبئ  تتئ  أدرجئ 
إجمالغ  طظ  المائئ  شغ   ٨٧ بظسئئ  اتاةاجًا   ٢٤٣٠ بعاصع  البقبئ  افظعاع  عثه  (اقجاماسغئ)  اقتاةاجات 
المائئ،  شغ   ٦,٩١ بظسئئ  اتاةاجًا،   ١٩٣ بعاصع  الباظغ  المرضج  السمالغئ  اقتاةاجات  واتاطئ  اقتاةاجات، 
شغ   ٦ صرابئ  غمبض  بما  اتاةاجًا،   ١٦٩ بظتع  وافخغر  البالث  المرضج  شغ  اقصاخادغئ  اقتاةاجات  وأتئ 
أظه  إلى  اقخائار"،  تتئ  اقصاخادي  "اإلخقح  سظعان  تمض  الثي  تصرغرعا،  شغ  المظخئ  وأحارت  المائئ. 
العاسثة،  وافرصام  والاظمغئ  الرشاعغئ  ووسعد  التضعطئ  سظ  الخادرة  اإلغةابغئ  الاصارغر  طظ  الرغط  سطى 
شغ  طثظغعن  غظزمعا  وتزاعرات  وحضاوى  اتاةاجات  خعرة  شغ  تزعر  ساطئ،  اجاغاء  تالئ  عظاك  شإن 
الرأي،  سظ  المثاطفئ  الاسئغر  ذرق  صمع  "بسئإ  إظه  وصالئ  اإللضاروظغئ.  العجائط  سئر  أو  المخري  الحارع 
اضطر آقف المخرغغظ إلى الاسئغر سظ طعاصفعط سئر اإلظارظئ، وطع سثم البصئ الماجاغث بعجائض اإلسقم 
شغ  ق  اإلظارظئ،  سطى  غالئًا  تزعران  السام  الرأي  إبارة  سطى  والصثرة  التراك  أن  ظةث  والثاخئ،  التضعطغئ 
اقصاخاد  بحأن  الثولئ  رواغات  طظه،  ظسثئ  سطى  الةثغث"  "السربغ  تخض  الثي  الاصرغر،  ورشخ  الحارع". 
لثثطئ  تسئغره  وشص  وُتساثثم  المظاصاة،  الضطغ  اقصاخاد  طآحرات  سطى  ترضج  الاغ  اقجاماسغئ)،  و(السثالئ 
الصغادة  سطى  البظاء  أو  بالخئر،  بالاتطغ  الحسإ  وططالئئ  الاصحش،  إجراءات  تئرغر  طبض  السغاجغئ،  افجظثة 
واإلسقم  الاسئغر  لترغئ  الئثغطئ  والصظعات  المساصطئ  المسارضئ  سطى  الادغغص  وجط  وشغ  السغاجغئ، 

(اقجاماسغئ)". لطمحارضئ  أخرى  وأظعاع  السغاجغئ  وافتجاب 

شغ جغاق تخفغئ الةعاد افششاظغ وجصعط ترضئ ذالئان شغ حرك المفاوضات افطرغضغئ، وسصإ تعثئئ لمثة 
جئسئ أغام اظاعئ غعم الةمسئ. وصسئ أطرغضا وترضئ ذالئان غعم السئئ طا غسمى باتفاق إتقل السقم شغ 
أششاظساان، بمحارضئ وزغر خارجغئ أطرغضا طاغك بعطئغع والمق سئث الشظغ برادر ظائإ الحآون السغاجغئ لترضئ 
حارك  ضما  باظغ.  آل  الرتمظ  سئث  بظ  طتمث  صطر  خارجغئ  وزغر  حارك  اقتفاق  سرابغ  افسراب  وسظ  ذالئان، 
دولغئ.  طظزمات  أربع  طحارضئ  إلى  إضاشئ  وترضغا،  باضساان  خارجغئ  وزغرا  أبرزعط  دولئ   ١٨ سظ  طسآولعن 
وسطى خسغث شدح أطرغضا لسمقئعا ودورعط شغ إترازعا عثا الظخر السغاجغ بسث إخفاصعا السسضري ذعال 
١٨ ساطاً، أضث تراطإ شغ بغان لطئغئ افبغخ، أن اقتفاق طع ذالئان بمرة جععد حاصئ بثلعا طظ صاتطعا بحثة 
شغ أششاظساان لخالح العقغات الماتثة، طحغرا إلى أن اقتفاق خطعة طعمئ إلتقل جقم دائط شغ أششاظساان 
الةثغثة الثالغئ طظ الصاسثة وتظزغط الثولئ وأي جماسئ (إرعابغئ) تسسى إللتاق افذى بعاحظطظ، وشص تسئغره. 
وطظ أجض ترجغت أصثام أطرغضا وبالاجاطظ طع تعصغع اقتفاق وخض الساخمئ افششاظغئ ضابض وزغر الثشاع افطرغضغ 

طارك إجئر وافطغظ السام لتطش حمال افذطسغ غظج جاعلاظئرغ، إلجراء طئاتبات طع الرئغج أحرف غاظغ.

ختغفئ  "ظحرت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٣/٠١م)  ١٤٤١عـ،  رجإ   ٦ افتث،  سربغ،  جغ  بغ  (بغ  طعصع  ظحر 
افوبجغرشر طصاق، ضائه ضظان طالك، غصعل شغه إن السظش الثي تحعثه الساخمئ العظثغئ دلعغ لغج اضطرابا 
أطظغا وإظما عع وتحغئ تساعثف المسطمغظ. وغتمض ضظان طسآولغئ الثطاء الاغ تراق شغ حعارع العظث لطتجب 
الصعطغ العظثوجغ وأغثغعلعجغاه، الاغ غخفعا بأظعا خئغبئ. وغصعل الضاتإ إن طا حعثته دلعغ شغ افجابغع 
الماضغئ عع سظش غساعثف المسطمغظ سطى غث سخابات صعطغئ عظثوجغئ، أغطإ سظاخرعا طظ أظخار التجب 
التاضط شغ الئقد، والثغظ ضاظعا غرردون حسارات "المةث لقله راطا، والعظث لطعظثوس". وبثأت أسمال السظش 
بسث تخرغح أدلى به طسآول شغ التجب التاضط، ُغثسى ضابغض طغحرا، شغ تةمع حسئغ، صال شغه إظه إذا لط 
تاثخض الحرذئ إلخقء الحعارع طظ المازاعرغظ ضث صاظعن الةظسغئ، شإظه وأظخاره جغصعطعن بالمعمئ. وبسث 
جاسات طظ تخرغح طغحرا، بثأت عثه السخابات شغ طعاجمئ المازاعرغظ. وبسث أغام بثأوا شغ ترق بغعت 
وطااجر المسطمغظ وطساجثعط. وصاض طظ المسطمغظ ٣٩ حثخا، بتسإ طخادر أطظغئ. وغدغش الضاتإ أن 
التجب التاضط غآطظ بالعظثوجغئ وبأظعا الععغئ افخطغئ العتغثة شغ العظث. وأن جمغع المسطمغظ شغ العظث 
ق بث أن غرتطعا إلى باضساان، بتسإ تخرغح أدلى به وزغر شغ التضعطئ الحعر الماضغ. وغصعل إن التجب 
العظثوجغ سظثطا وخض إلى التضط شغ ٢٠١٤ ضان غدع تثودا لاخرغتات أسدائه الماطرشئ والسثائغئ، ولضظ 
بسث شعز رئغج العزراء بفارة باظغئ شاح ظارغظثرا طعدي افبعاب سطى طخراسغعا لطاسئغر افغثغعلعجغ ولسغاجات 
اإلصخاء. شفغ آب/أغسطج ٢٠١٩، ألشئ التضعطئ ظزام التضط الثاتغ شغ إصطغط جاطع وضحمغر ذي افغطئغئ 
المسطمئ، اجاةابئ لمططإ العظثوس، وتساططئ بعتحغئ طع المتاةغظ. بط جظئ صاظعن الةظسغئ الةثغث، الثي 
غفرض سطى العظعد إبئات أظعط غتمطعن الةظسغئ، سطما بأن المقغغظ ق غمطضعن أي وبغصئ طاسطصئ بالةظسغئ".

ملاذا إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه؟

(السةض) شترصه وظسفه شغ الئتر وأبطض ضغثه وأساد 
﴿َفاْقُصِص  طسائر  الصخئ  عثه  وشغ  ظصاءعا.  لطفضرة 

ُروَن﴾. الَْقَصَص لََعلَُّهْم َفَتَفّكَ
إلى  تعظج  طظ  بثءا  افطئ  بعرات  إلى  اظاصطظا  وإذا 
لغئغا شالغمظ وخعق لبعرة افطئ شغ الحام، ظةث أن 
وتشطغئ  سطغه  واقلافاف  اتاعاؤه  تط  جئص  طا  جمغع 
إذا  تاى  طثادسئ  وزرضحئ  بتطض  السمغصئ  الثولئ 
تاظئ الفرخئ وجظح العصئ سادت لطعاجعئ شزعرت 
المظافدغظ  ططالإ  سطى  والاّفئ  ضئغرا  سطعا  وسطئ 
الفاجثة  العظغفغئ  افظزمئ  تزائر  إلى  وأسادتعط 
واظاضسئ  الرغاح  أدراج  الادتغات  شثعئئ  المفسثة 
الحسعب وشصثت افطض بالاشغغر ضتال الثغظ صال اهللا 
بِالَِّذَي  آِمُنواْ  الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ّمِْن  آئَِفٌة  ّطَ ﴿َوَقالَت  سظعط: 

آِخرَهُ  َواْكُفُرواْ  الّنََهارِ  وَْجَه  آَمُنواْ  الَِّذيَن  َعلَى  نِزَل 
ُ
أ

ولط  البعرات،  طع  تخض  ذلك  ضض  يَرِْجُعوَن﴾  لََعلَُّهْم 
تسطط طظ عثر المضر الُضّئار تاى بعرة الحام، لثلك 
طظاسئ  جعاز  تضعن  لعا  بعابئ  وضع  طظ  بث  ق  ضان 
تتخظعا طظ اقخاراق واقلافاف، شاظئرى لثلك تجب 
الاترغر وأجج لعا بعابئ جماعا بعابئ بعرة افطئ 
شغ الحام وضان أولعا: إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه 
ورطعزه، وحثد سطى عثا البابئ أظه ق غةعز الصئعل 
وطظزعطاه  الظزام  لعثا  طاسطص  أو  أبر  أو  ججئغئ  بأي 
والتثر التثر طظ ذلك ضغق تثعإ الادتغات وتئاع 
الثطاء وغسعد الظزام المةرم بشطاء آخر وغساد إظااجه 
وتظثثل افطئ (ق صثر اهللا) بأتث أعط طساصض أططعا شغ 

الاشغغر، أرض الحام المئارضئ.
لثلك وجإ سطى أعض الحام أن غتخظعا بعرتعط بعثه 
البعابئ طظ الدغاع وأن غسرشعا ضغش صادتعط الصغادة 
الفخائض  صادات  ِبَسْعصعا  (ترضغا)  التالغئ  السغاجغئ 
الثغظ رعظعا صرارعط لعا تاى أوردتظا المعالك وبطشئ 
الماضغ.  طظ  الظزام  إجصاط  وبات  التظاجر  الصطعب 
الضئار  غسغر  وأن  جططاظعط  غساسغثوا  أن  شالعاجإ 
تاى  جائرغظ  بالبعابئ  طاتخظغظ  الخشار  وغصعدوا 
إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، شـ"ق غخطح الظاس 
شعضى ق جراة لعط، وق جراة إذا جعالعط جادوا"، شإن 

 ...أخثوا سطى أغثغعط ظةعا وظةعا جمغسا

اجاةابئ لخظثوق الظصث الثولغ
التضعطئ اقظاصالغئ ترشع أجسار الئظجغظ صرابئ أربسئ أضساف

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط طتمث (طحرف)*ـ 

التضعطئ  شغ  والاسثغظ  الطاصئ  وزارة  أخثرت 
اقظاصالغئ شغ السعدان، جسرًا جثغثًا لعصعد الئظجغظ 
جماه بالاةاري، بعاصع ٢٨ جظغعًا لطار العاتث، لغخئح 
جسر الةالعن ١٢٦ جظغعًا بجغادة صرابئ أربسئ أضساف 
المالغئ  وزغر  أن  بالثضر  والةثغر  التالغ.  السسر  سظ 
إبراعغط الئثوي صال شغ ٢٠١٩/١١/٢٥م: (لظ ظساطغع 
بخعرته  لطئظجغظ  بالظسئئ  الثسط  سطى  اإلبصاء 
وشرظا  إذا  شغه  لقجامرار  طئرر  (ق  وصال:  التالغئ)، 
غظطئص  ظفسه  وافطر  المرتئات،  ورشسظا  المعاخقت 
سطى الضعرباء). وضان طةطج العزراء صث حضض لةظئ 
شثطخئ  الثسط،  رشع  لثراجئ  ٢٠١٩/١٢/٢٢م،  شغ 
رشسًا  تمثوك  تضعطئ  شدّمظئ  رشسه،  ضرورة  إلى 
طصابض  ٢٠٢٠م  طعازظئ  شغ  العصعد  لثسط  تثرغةغًا 
لطتضعطئ  الحسئغئ  التاضظئ  أن  غغر  افجعر.  زغادة 
(صعى إسقن الترغئ والاشغغر) رشدئ رشع الثسط طظث 
وضاظئ  المعازظئ،  إجازة  صئض  تاى  الظصاحات  بثاغئ 
طآتمر  اظسصاد  تغظ  إلى  الثسط  رشع  تأجغض  ترى 
طادمظئ  المعازظئ  أجازت  التضعطئ  لضظ  الماظتغظ، 
رشع الثسط، إذ غرى رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك 
وصال:  السعدان،  شغ  طتعرغئ  صدغئ  الثسط  رشع  أن 
"جظتاول اقجافادة طظ تةارب الثول، شصدغئ رشع 
تعله  والصرار  السغاجغ،  اقصاخاد  طظ  ججء  الثسط 

جظاثثه بسث ظصاحات سمغصئ طع حسئظا". (روغارز).
إن رئغج العزراء ووزغر طالغاه صث تثرجا طظ طثرجئ 
خظثوق الظصث الثولغ، وق غمضظعما أن غسخغا لعثا 
سصإ  المالغئ  وزغر  أضثه  طا  وعثا  أطرا،  الخظثوق 
لصاءات خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ شغ واحظطظ 
شغ  ظتااجه  "طا  العزغر:  صال  تغث  ٢٠١٩/١١/٩م،  شغ 
المثغرة  ذضرتعا  الاغ  السغاجئ  تظفغث  عع  العاصع 
شغ  السعدان  وجظعب  والسعدان  إلبغعبغا  الصطرغئ 
الئظك الثولغ ضارلغ ترك شغ تصثغمعا لعرصئ تسعغئ 
دغعن وإسادة العغضطئ والحفاشغئ". تغث أضثت عثه 
الضطغ  اقصاخادي  اإلخقح  أن  الُصطرغئ  المسؤعلئ 
وتضطفئ  الخرف  جسر  باتثغث  طالغئ  تضطفئ  غاططإ 
طالغئ برشع الثسط سظ السطسئ افجاجغئ. إذن برظاطب 
رشع الثسط عع شغ تصغصاه تظفغث لسغاجات خظثوق 
الظصث الثولغ، وعثا طا جسض تضعطئ تمثوك تاظخض 
المآتمر  بسث  لما  الثسط  رشع  باأجغض  وسعدعا  طظ 

اقصاخادي فخثصاء السعدان.
إن تظخض التضعطئ سظ تأجغض رشع الثسط، جاء بسث 
شصثان افطض والظةثة الاغ ضاظئ تظازرعا طظ دول 

أخثصاء السعدان بسث السةج شغ المعازظئ وتمعغطعا، 
الترغئ  بصعى  المرضجغئ  الطةظئ  سدع  ضحش  شصث 
حئاط/شئراغر   ١٥ غعم  شغ  ضئطع  خثصغ  والاشغغر 
دول  جفراء  سصث  سظ  الةرغثة،  ختغفئ  شغ  ٢٠٢٠م، 
جغاجغئ  بةعات  اجاماسات  السعدان  شغ  أوروبغئ 
إلصظاسعا بدرورة رشع الثسط شعرًا. واجائسث خثصغ 
إق  اقظاصالغئ  التضعطئ  السعدان  أخثصاء  دسط  ضئطع 
شغئثو  حروذه!  وتظفغث  الثولغ  الئظك  طظ  باعجغه 
أن الحك غسغطر سطى تمثوك طظ تمعغض أخثصاء 
السعدان لطمغجاظغئ، شطط غئص إق الضثب سطى الحسإ 
الفصراء،  طظه  غسافغث  ق  الئظجغظ  دسط  بأن  وتدطغطه 
وق غخض إلى طساتصغه ضما غجسط. خاخئ بسث خروج 
طآتمر  بإرجاء  السعغث  شغ  أخثصاء السعدان  طآتمر 
الماظتغظ وتمثغثه طظ ظغسان/إبرغض إلى تجغران/
غعظغع المصئض، دون تتثغث طعسث اقظسصاد وطضاظه.

إن الماظتغظ، وبثاخئ المةمعسئ افوروبغئ، وطسعط 
خظثوق الظصث الثولغ، لظ غصئطعا سطى دسط السعدان 
افطرغضغئ،  اإلرعاب  صائمئ  طظ  اجمه  رشع  بسث  إق 
شأطرغضا ترشع سخا اإلرعاب شغ وجه تضعطئ تمثوك 
شغ ظض الخراع بغظعا وبغظ الثول افوروبغئ، شمظث 
بالثول  غساشغث  تمثوك  بثأ  التضعطئ  طةغء 
افوروبغئ لغسامث الصعة طظعا شعغ الاغ أوخطاه إلى 
جثة التضط بسرصئ بعرة أعض السعدان لخالح أوروبا، 
وغسطط تمثوك الطرف اآلخر شغ الخراع وصعته وعغ 
بثاغئ  طظث  صال  لثلك  السسضر،  طظ  وأدواتعا  أطرغضا 
سعثه لع لط ترشع أطرغضا السصعبات سظ السعدان شطظ 

غضعن أي تشغغر اصاخادي أو جغاجغ شغ السعدان.
الثول  إلى  والثظعع  الثدعع  غضعن  طاى  شإلى 
بقد  شغ  الساجئ  جغزض  طاى  وإلى  اقجاسمارغئ؟ 
خثغص،  السثو  بأن  غاععمعن  بساطئ  المسطمغظ 

وغاصربعن إلغه؟!
وغغرعا،  اقصاخادغئ  افزطات  عثه  طظ  الثقص  إن 
شغ  السزغط،  اإلجقم  أتضام  باطئغص  إق  غضعن  ق 
ظض دولاه؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 
جاصطع حراغغظ الثول اقجاسمارغئ طظ بقدظا وشص 
شك  شغ  الثقشئ  دولئ  وتسارع  بض  اإلجقم،  أتضام 
صغعد ووغقت خظادغص المال السالمغئ الربعغئ، الاغ 
تسغطر سطى الئحرغئ، وتثرجعا طظ ضغص الثظغا إلى 

 جسئ الثظغا واآلخرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

لط  طساخرا  طخططتا  السمغصئ  الثولئ  طخططح  غسائر 
ُغسرف إق أواجط إلى أواخر الصرن السحرغظ وظعر إلى 
السطظ شغ أوائض الصرن العاتث والسحرغظ وخاخئ بسث 
بعرات طا غسمى الربغع السربغ، ولضظه ضعاصع ضان له 

وجعد صثغط صثم الثول.
شفغ ضض طظزعطئ تةث عظاك رأجا تطاش تعله طةاطغع 
شااترك  دار  تغث  ــثور  وت طسه  طخالتعا  ترتئط 
غآبر  أو  وجــعدعــا  غعثد  خطر  أي  تساحسر  تغظ 
الةثري،  الاشغغر  أختاب  طع  وخاخئ  طخالتعا  سطى 
لاترشعط  حغطاظغئ  أشضار  بض  إطضاظغات  عظا  شائرز 
لاسرصض  افصض  سطى  أو  سظعا  تبظغعط  أو  أعثاشعط  سظ 
وتارة  باإلشساد  تارة  غاعمعظعط  شاةثعط  جغرعط 

بالسفاعئ وبالةظعن والستر ...إلت.
وصث سرض لظا الصرآن الضرغط خعرا طظ واصع عآقء، 
ُموَسى  ــَذُر  تَ

َ
﴿أ بصعله:  شرسعن  غثاذإ  طظ  شاةث 

وشغ  َوآلَِهَتَك﴾،  َويََذَرَك  ْرِض 
َ
األ فِي  لُِيْفِسُدواْ  َوَقْوَمُه 

ُفْفِسُدوَن  َرْهٍط  تِْسَعُة  الَْمِديَنِة  فِي  ﴿َواَكَن  خالح:  ظاصئ 
ِ لَُنبَّيِتَّنَُه  ْرِض َوَال يُْصلُِحوَن  َقالُوا َيَقاَسُموا بِاّبَ

َ ْ
فِي األ

َوإِنَّا  ْهلِِه 
َ
أ َمْهلَِك  َشِهْدنَا  َما  لَِولِّيِِه  لََنُقولَّنَ  ُعّمَ  ْهلَُه 

َ
َوأ

لََصاِدقُوَن﴾، إلى طا عظالك طظ آغات تئغظ واصع عآقء، 
الساطري  صخئ  سطى  ظسرج  السةالئ  عثه  شغ  ولسطظا 
تشغغرعا  غراد  المظزعطئ الاغ  وخطر  ضرر  تئغظ  الاغ 
دصئ  طعما  ججئغاتعا  لئسخ  صئعل  عظاك  ضان  إن 
السعس  ظثر  تظثر  تةثعا  تةمعا  وخشر  تفاخغطعا 

شاعثم بظغاظا وتخثع أجاجات.
ضان الساطري رجق طظ بظغ إجرائغض ولضظه طظ رجاقت 
شرسعن وججء طظ دولاه السمغصئ والثي خرج ظفاصا طع 
طعجى سطغه السقم تغظ قتئ ظعاغئ شرسعن. شضان 
وخعق  إجرائغض  بظغ  طع  وجار  طعجى  طع  ظةا  طمظ 
عثا  دور  شةاء  السجة،  رب  طع  بمغساده  طعجى  لشغاب 
الساطري الثي طّبض صظاة إسقطغئ طدادة تغظعا وخظع 
سةًق وجّعق له أظه إله بظغ إجرائغض، شاجاطاع بثلك 
الئظغان.  وتخثغع  السجة  رب  سظ  صعطه  طسار  ترف 
تثا  وضــع  طعجى  رجــع  ولما  وأضطعط،  شفاظعط 
لقظتراف بأطر طظ اهللا شاظاعى الساطري ظعاغئ شغعا 
إضقله  وأداة  خظغسه  وأطا  طدض،  ضال  لضض  طسائر 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر السالطـ 

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ لئظان شغ بغان ختفغ بسظعان "بسئان خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ 
غطاش تعل سظص لئظان" أن اإلجراءات السظغفئ والصاجغئ الاغ غفرضعا خظثوق الظصث الثولغ شغ لئظان وجائر 
الثول المثغظئ عغ لغسئ إللشاء المثغعظغئ أو تثفغدعا، بض إلسادة جثولاعا شصط، أي إطعال دشسعا شارة 
لااراضط أضبر، وطظ أجض إسطاء صروض جثغثة، شاافاصط المثغعظغئ بثرجئ أحث. وتثر الئغان السططئ والظاس 
طظ جط الخظثوق والئظك الثولغغظ، وصال: إن تض أزطئ المثغعظغئ غاط بسثم دشع طا غسمى زورا الفعائث فظعا 
ربا، وأن غاتمض تسثغثعا طظ حارضعا شغ التضط خقلعا طظ شائخ أطعالعط، ضثلك سثم أخث صروض الئائ، 

غداف إلى ذلك رجط جغاجئ جطغمئ شغ الجراسئ والخظاسئ والاةارة واجاشقل بروات الئطث الطئغسغئ.

المكتب اإلعالمي لحزب التحرير/ والية لبنان
ثعبان صندوق النقد والبنك الدوليين يلتف حول عنق لبنان

٢٧٩٢ احتجاجًا في مصر عام ٢٠١٩
تفضح روايات النظام بشأن االقتصاد والعدالة

خرجئ بسث خقة الةمسئ طزاعرة طظ طسةث طثغط سطاء شغ تةمع الضراطئ شغ بطثة أذمئ - برغش إدلإ 
شغ  المحارضعن  وتمض  الصرار،  طساصطئ  ضاائإ  ظتااج  بحار  وظسصط  اإلجقم  لظظخر  سظعان:  تتئ  الحمالغ 
بغظما  الصرار)،  واجاسادة  المسار  تختغح  ظتع  خطعة  المساصطئ  (الضاائإ  أن  إتثاعا:  أضثت  قشاات  المزاعرة 
حثدت أخرى: (إذا لط غسصط الظزام بالضاطض لظ ظحسر بافطان)، وذضرت قشائ بالبئ أن: (طظ تعضض سطى اهللا 
ظخره، وطظ تعضض سطى الداطظ الارضغ خثله). شغ جغاق طاخض أخثر جمع طظ أعالغ ووجعاء بطثة ضططغ 

برغش إدلإ الحمالغ، بغاظا بمظعا شغه اقظاخارات افخغرة إضاشئ إلى الثسعة لاحضغض ضاائإ بعرغئ طساصطئ.

تصحيحا للمسار واستعادة القرار
تصاعد الدعوات الشعبية في سوريا لتشكيل كتائب مستقلة

أيتها الجيوش في بالد المسلمين:
أال يثير ما يفعله عبدة البقر بإخوانكم فيكم نخوة المعتصم؟!

بتوقيعها اتفاق السالم في الدوحة 
حركة طالبان تسقط فعليا في َشَرك أمريكا


