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النشرة االخبارٌة
ٕٕٓٔ-ٓ0-ٕ2
العناوٌن:
 ماكرون ٌشارك فً تشٌٌع الرئٌس التشادي فقٌد االستعمار الفرنسً
 تركٌا تدعو وزٌرا من كٌان ٌهود للمشاركة فً مؤتمر ٌعقد فٌها
 السعودٌة تعلن استعدادها لتعزٌز عالقتها مع الصٌن التً تضطهد المسلمٌن
 الٌونان توقع صفقة دفاعٌة كبٌرة من شأنها تقوٌة كٌان ٌهود
 ارتفاع حصٌلة ضحاٌا حرٌق مستشفى ابن الخطٌب فً بغداد إلى ٕ 2قتٌال
 إصابات خالل مواجهات مع جٌش االحتالل فً القدس ..ومظاهرات بالضفة وغزة
 باٌدن ٌعترف باإلبادة بحق األرمن فً عهد العثمانٌٌن

التفاصٌل:
ماكرون ٌشارك فً تشٌٌع الرئٌس التشادي فقٌد االستعمار الفرنسً
حطت طائرة الرئٌس الفرنسً ماكرون فً القاعدة العسكرٌة الفرنسٌة فً إنجامٌنا عاصمة تشاد
ٌوم  3232/5/34وذلك لحضور تشٌٌع جنازة الرئٌس التشادي إدرٌس دٌبً لٌظهر مدى أهمٌة
الرجل الذي كان ٌخدم مصالح فرنسا بصورة رئٌسٌة حٌث أعلن قصر اإللٌزٌه عقب مقتله أن
"فرنسا فقدت صدٌقا شجاعا".
وقد أعلن عن مقتل دٌبً ٌوم  3232/5/32فً جبهة المعركة مع المتمردٌن على حكمه
والقادمٌن من جنوب لٌبٌا حٌث كانوا ٌرابطون هناك متحالفٌن مع حفتر عمٌل أمرٌكا .وقد تزودوا
هناك بأسلحة ثقٌلة ،فاستغلوا فرصة االحتجاج على االنتخابات الرئاسٌة التً جرت ٌوم
 3232/5/22واعتبروها مهزلة ،إذ تعٌد انتخاب دٌبً لمدة ست سنوات أخرى .وقد أعلنت النتٌجة
ٌوم  3232/5/21بفوز دٌبً بنسبة  .%21,43إذ هو ٌحكم تشاد منذ عام  2112بعدما قاد تمردا
بمساعدة فرنسا ضد الرئٌس السابق حسٌن حبري عمٌل أمرٌكا .وتحتفظ فرنسا بقوة باسم "عملٌة
برخان" قوامها  6222جندي فً تشاد بذرٌعة (محاربة اإلرهاب) لتحافظ على نفوذها فً تشاد وفً
وسط وغرب أفرٌقٌا .حٌث تعتمد فرنسا على هذه المنطقة وتنهب ثرواتها وخٌراتها وتعاملها
كمستعمرات .وقد شكلت قوة منطقة الساحل من خمس دول منها تشاد التً تشارك بأكبر عدد من
الجنود فً هذه القوة.
وعقب مقتل دٌبً تشكل مجلس عسكري برئاسة ابنه محمد دٌبً لفترة انتقالٌة مدتها  21شهرا،
وألغى الدستور لٌعمل بوثٌقة دستورٌة وحل البرلمان والحكومة وأعلن حالة الطوارئ .وقد أٌدت
فرنسا هذه الخطوة بٌنما انتقدتها أمرٌكا التً تسعى لبسط النفوذ فً تشاد وفً المنطقة .وهكذا
تتصارع الدول االستعمارٌة على بالد المسلمٌن وتنهب ثرواتها.

-----------تركٌا تدعو وزٌرا من كٌان ٌهود للمشاركة فً مؤتمر ٌعقد فٌها
قالت هٌئة إذاعة كٌان ٌهود ٌوم " 3232/5/32إن وزٌر الطاقة الٌهودي ٌوفال شتاٌنٌتس تلقى
دعوة رسمٌة من وزٌر خارجٌة تركٌا مولود جاووش أوغلو للمشاركة فً مؤتمر ٌعقد فً تركٌا"
وقالت اإلذاعة إنه ألول مرة منذ عام  3221تتم دعوة وزٌر الطاقة لمؤتمر دبلوماسً سٌعقد فً
حزٌران فً والٌة أنطالٌا التركٌة" وأشارت إلى أنها تأتً ضمن المساعً التركٌة لتوطٌد العالقات
مع كٌان ٌهود فً سٌاق ما أسمته "معركة الغاز فً البحر المتوسط" .فتركٌا أردوغان التً ت ّدعً
أنها تنصر أهل فلسطٌن تعمل على توطٌد عالقاتها مع كٌان ٌهود الذي ٌغتصب فلسطٌن وٌضطهد
أهلها وٌواصل اعتداءه على المسجد األقصى وعلى المصلٌن فٌه .وآخرها كان ٌوم الجمعة
 3232/5/34حٌن قامت منظمة ٌهودٌة باالعتداء على أهل القدس تحت حماٌة قوات العدو هاتفٌن
"الموت للعرب" فجرحت قوات ٌهود أكثر من مئة من المسلمٌن المدافعٌن عن األرض المباركة
الذٌن تصدوا لعناصر هذه المنظمة ولجٌش ٌهود وهتفوا لألقصى.
----------السعودٌة تعلن استعدادها لتعزٌز عالقتها مع الصٌن التً تضطهد المسلمٌن
ذكرت وكالة األنباء الصٌنٌة الجدٌدة (شٌنخوا) ٌوم  3232/5/32أن الرئٌس الصٌنً شً جٌن
بٌنغ أبلغ ولً العهد السعودي ابن سلمان رغبة بكٌن دفع شراكتها االستراتٌجٌة مع الرٌاض إلى
مستوى جدٌد ،وذكرت الوكالة أن الزعٌمٌن ناقشا فً اتصال هاتفً تعزٌز التعاون فً مجاالت
الطاقة والتجارة والتكنولوجٌا ،وذكرت الوكالة أن ولً العهد السعودي وصف الصٌن بالبلد الشقٌق
الموثوق به وقال "إن السعودٌة مستعدة لتعزٌز الترابط االستراتٌجً بٌن رؤٌة المملكة 3242
الهادفة لتنوٌع اقتصادها بعٌدا عن النفط ومبادرة الحزام والطرٌق المعنٌة بالتجارة والبنٌة التحتٌة
التً أطلقها شً" .والجدٌر بالذكر أن الصٌن تضطهد المسلمٌن حٌث تحتجز المالٌٌن فً مراكز
اعتقال تحت مسمى التأهٌل وتفصل أطفالهم عنهم وتعمل على تلقٌنهم عقائد الكفر الشٌوعٌة إلبعادهم
عن دٌنهم ،وكل ذلك ال ٌهم النظام السعودي الذي ٌ ّدعً أنه ٌحارب الشٌوعٌة وٌدعو إلى اإلسالم
وٌنصر قضاٌا المسلمٌن!
----------الٌونان توقع صفقة دفاعٌة كبٌرة من شأنها تقوٌة كٌان ٌهود
وقعت الٌونان مع كٌان ٌهود ٌوم  3232/5/21صفقة دفاعٌة كبٌرة بٌنهما فقد أعلنت وزارة
دفاع كٌان ٌهود أن "االتفاق ٌتضمن عقدا قٌمته  2,76ملٌار دوالر تتولى بموجبه شركة إلبٌت
سٌستمز لتعاقدات الدفاع إنشاء وتشغٌل مركز تدرٌب للقوات الجوٌة الٌونانٌة لمدة  33عاما..
وستقدم الشركة مستلزمات لتحدٌث وتشغٌل الطائرة تً 7-الٌونانٌة كما ستقدم الدعم فً مجاالت
التدرٌب واإلمداد وأجهزة المحاكاة".
وقال بٌنً جانتس وزٌر حرب كٌان ٌهود" :إن الشراكة بٌن بلدٌنا ستتعمق على المستوٌات
الدفاعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة" وٌأتً ذلك بعد اجتماع عقد فً قبرص ٌوم  3232/5/27بٌن
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وزراء خارجٌة الٌونان وقبرص وكٌان ٌهود واإلمارات ،واتفق الوزراء على تعزٌز التعاون بٌن
بلدانهم .وقد أصبحت اإلمارات من الدول التً تشارك فً تعزٌز قوة كٌان ٌهود ،بعدما أعلنت
اعترافها بالكٌان المغتصب لفلسطٌن والمسٌطر على المسجد األقصى وتعمل على التطبٌع مع الكٌان
والتحالف معه .فلم ٌعد حكام اإلمارات ٌستحون من هللا وال من الناس فأسقطت حجاب الحٌاء وبدأت
تمارس الخٌانة بشكل علنً.
-----------------ارتفاع حصٌلة ضحاٌا حرٌق مستشفى ابن الخطٌب فً بغداد إلى ٕ 2قتٌال
أعلنت وزارة الداخلٌة العراقٌة عن ارتفاع حصٌلة ضحاٌا الحرٌق فً مستشفى ابن الخطٌب فً بغداد
إلى  13قتٌال و 222جرحى .ونقلت وكالة األنباء العراقٌة الرسمٌة "واع" ٌوم األحد عن المتحدث باسم
الوزارة اللواء خالد المحنا تصرٌحه بأن هذا الحادث المأساوي "ما كان له أن ٌحدث لو كانت هناك
احتٌاطات كافٌة" .ونجم الحرٌق الذي اندلع مساء أمس فً الطابق المخصص لإلنعاش الرئوي فً مستشفى
ابن الخطٌب عن انفجار عبوة أكسجٌن ،وٌعتقد أن سبب الحادث ٌعود إلى عدم االلتزام بشروط السالمة
المتعلقة بتخزٌن أسطوانات األكسجٌن المخصصة للمصابٌن بفٌروس كورونا المستجد .وأكد رئٌس
الوزر اء العراقً مصطفى الكاظمً أن هذا الحادث ٌمثل دلٌال على وجود تقصٌر ،ووجه بفتح تحقٌق
فوري والتحفظ على مدٌر المستشفى ومدٌر األمن والصٌانة وكل المعنٌٌن حتى التوصل إلى المقصرٌن
ومحاسبتهم.
كالعادة سٌقٌل رئٌس الوزراء مدٌر المستشفى أو وزٌر أو وزٌرٌن بعد هذه الحادثة ،أو فتح تحقٌق
للتستر على الحادث ،هكذا حدث .وقرر الكاظمً خالل الجلسة االستثنائٌة لجلسة مجلس الوزراء ،إجراء
تحقٌق برئاسة وزٌر الداخلٌة ،ووزٌري التخطٌط والعدل ،وعضوٌة رئٌس هٌئة النزاهة ،ورئٌس دٌوان
الرقابة المالٌة االتحادي ،وممثل عن مجلس النواب /عضو مراقب .ال ٌحتاج المرء إلى كثٌر بحث ،وال
إلى كبٌر عناء ،وال حتى إلى إنعام نظر فً كل هذه األحداث األلٌمة والكوارث المفجعة التً ألمت وتلم
بالعراق وأهله ،لكً ٌدرك أن السبب الرئٌسً واألساسً فٌها جمٌعا هو انعدام الرعاٌة الصحٌحة وغٌاب
الشعور بالمسؤولٌة ،بل انعدام رعاٌة شؤون الناس عند حكام العراق وعصابتهم ،وهذا مما ٌؤكد أن
األنظمة فً البالد اإلسالمٌة الجاثمة على صدور المسلمٌن منذ ما ٌقرب من مائة عام ،لم تأت بل لم
ٌنصبها الغرب الكافر المستعمر لترعى شؤون الناس وإنما إلفقارهم وإذاللهم وسحقهم بشتى الوسائل
واألسالٌب.
-----------إصابات خالل مواجهات مع جٌش االحتالل فً القدس ..ومظاهرات بالضفة وغزة
أصٌب عدد من الفلسطٌنٌٌن بجراح ،وعشرات آخرٌن باالختناق؛ جراء استنشاقهم الغاز المسٌل
للدموع ،إثر تجدد المواجهات بٌن جٌش االحتالل وشبان فلسطٌنٌٌن فً مدٌنة القدس .بدأت االشتباكات بعد
أداء مئات الفلسطٌنٌٌن صالة التراوٌح فً محٌط باب العامود ،وسط انتشار كثٌف لشرطة وجٌش االحتالل
الذي طرد المقدسٌٌن من ساحات وأدراج باب العامود ،وأطلق قنابل الغاز والقنابل الصوتٌة والرصاص
المطاطً تجاه المئات الموجودٌن فً باب العامود ومحٌطه ،والحقهم بمساعدة شرطة الخٌالة ،التً اعتدت
علٌهم  ،بحسب ما ذكرت وكالة األنباء الفلسطٌنٌة (وفا) .وقالت جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً إن

طواقمها تعاملت مع  7إصابات خالل المواجهات فً محٌط البلدة القدٌمة بالقدس ،فٌما تم التعامل مع
عشرات حاالت االختناق مٌدانٌاً.
ما حدث فً القدس من همجٌة وعدوان سافر على أهل المدٌنة والمصلٌن ٌؤكد حقٌقة أن أهل القدس
وفلسطٌن بل وعموم المسلمٌن فً صف ،وجمٌع الحكام واألنظمة فً صف مغاٌر وهو صف أعدائهم ،فال
سلطة التنسٌق األمنً وال أصحاب الوصاٌة المزعومة ،وال أولئك المتنافسون علٌها من تركٌا والسعودٌة،
وال بقٌة دول ا لخلٌج المطبعة ومعها كل األنظمة الجبرٌة المتخاذلة تكترث بما ٌحصل للناس وما ٌصٌبهم
وما ٌقع علٌهم من عدوان إال بالقدر الذي ٌحفظ ماء وجههم  -أو هكذا ٌحسبون  -أو بتصرٌحات جوفاء
لٌس لها فً الواقع أثر وال عٌن ،ولو كان هؤالء لدٌهم أدنى شعور بالحمٌة لحركوا جٌوشهم من فورهم
لنصرة القدس وأهلها .إن جرح فلسطٌن بمسراها وأسراها وبالدها المغتصبة سٌبقى جرحا ً نازفا ً ما لم ٌتم
نزع الخنجر المغروز فً كبدها ،بنزع هذا الكٌان السرطانً المسمى "إسرائٌل" ،ولن ٌكون ذلك بكل تأكٌد
على أٌدي حكام ساهموا فً زرعه وسهروا على حماٌته ،ولن ٌكون ذلك إال بأٌ ٍد متوضئة ،عبا ٍد هلل تحت
إمرة أمٌر للمؤمنٌن ٌعٌد سٌرة الفاتحٌن والمحررٌن وٌجدد سٌرة صالح الدٌن ،ولمثل هذا فلٌعمل العاملون.
-----------باٌدن ٌعترف باإلبادة بحق األرمن فً عهد العثمانٌٌن
اعترف الرئٌس األمرٌكً جو باٌدن الٌوم السبت ،باإلبادة بحق األرمن ،لٌكون أول رئٌس للوالٌات
المتحدة ٌصف مقتل  2.6ملٌون أرمنً على ٌد السلطنة العثمانٌة عام  2126بأنه إبادة .وقال باٌدن فً
بٌان ،إن المذبحة التً تعرض لها األرمن أواخر عهد اإلمبراطورٌة العثمانٌة تمثل إبادة جماعٌة ،فً
إعالن تارٌخً من المرجح أن ٌثٌر حنق تركٌا وٌزٌد من توتر العالقات المضطربة بالفعل بٌن الدولتٌن
الشرٌكتٌن فً حلف شمال األطلسً .وأضاف" :األمرٌكٌون ٌكرمون جمٌع األرمن الذٌن لقوا حتفهم فً
اإلبادة التً وقعت قبل  227أعوام من الٌوم"  .وتعنً هذه الخطوة ،تغٌرا جذرٌا عن صٌاغة شدٌدة الحذر
تبناها البٌت األبٌض منذ عقود ،وسوف ٌحتفً بها األرمن فً الوالٌات المتحدة ،لكنها تأتً فً وقت صدام
بٌن أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات .اتهم الرئٌس التركً رجب طٌب أردوغان "أطرافا ثالثة"
بالتدخل فً شؤون بالده ،وذلك بعٌد اعتراف الرئٌس األمرٌكً جو باٌدن رسمٌا باإلبادة بحق األرمن.
هذه صفعة جدٌدة ٌتلقاها أردوغان من سٌده باٌدن ،فرغم كل ما ٌقدمه أردوغان خدمة ألمرٌكا فً
الشام ولٌبٌا وفلسطٌن ومؤخرا تجاه عمٌل أمرٌكا السٌسً ،إال أنّ اإلدارة األمرٌكٌة تأبى إال أن تبقى تتعامل
مع أردوغان معاملتها مع العبٌد ال األقران أو األسٌاد ،فتسمك به حتى تهدٌد العقوبة كالعبٌد ،وهذا ٌؤكد
ارى َح َّتى َت َّت ِب َع ِملَّ َت ُه ْم﴾ .ولو كان لدى أردوغان بقٌة
ص َ
ضى َعن َك ا ْل ٌَ ُهو ُد َوالَ ال َّن َ
الحقٌقة القرآنٌةَ ﴿ :و َلن َت ْر َ
ار ُعونَ فٌِ ِه ْم ٌَقُولُونَ َن ْخ َ
شى
وب ِهم َّم َر ٌ
من عقل أو مروءة لتدبر قول هللا تعالىَ ﴿ :ف َت َرى الَّذٌِنَ فًِ قُلُ ِ
ض ٌُ َس ِ
أَن ُتصِ ٌ َب َنا دَ آ ِئ َرةٌ َف َع َسى ّ
ص ِب ُحواْ َع َلى َما أَ َس ُّرواْ فًِ َأ ْنفُسِ ِه ْم
ّللا ُ أَن ٌَأْت ًَِ ِبا ْل َف ْت ِح أَ ْو أَ ْم ٍر ِّمنْ عِن ِد ِه َف ٌُ ْ
َنا ِدمٌِنَ ﴾ ،ولعاد إلى رشده ،لٌعلن براءته من االستعمار وأمرٌكا ومواالته هلل وللمسلمٌن.

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر

موقع الخالفة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

