
البديل إلخراج تونس وأهلها
من نظام األزمات

تعظج  شغ  الظاس  ساطئ  لثى  راجثئ  الصظاسئ  أضتئ 
بدرورة السمض سطى صطع المظزعطئ الفاجثة الاغ أدت 
وبأسئاء  الثارجغئ  الثغعن  طظ  بةئض  الئقد  رعظ  إلى 
بصغطئ حطئ صثرتعا سطى الظعدئ والاظمغئ اقصاخادغئ 
وغقء  والاعمغح  الفصر  أعطعا  وأوربئ  الختغتئ، 
المسغحئ والئطالئ واظسثاد اآلشاق والافاوت الةععي، 
باإلضاشئ لاردي الثثطات الختغئ والاسطغمغئ، بالمصابض 
الظاس  تدطغض  سطى  المظزعطئ  سطى  الصائمعن  غسسى 
شساد  سظ  إحشالعط  خقل  طظ  بالاشغغر،  وإغعاطعط 
الظزام بفساد الصائمغظ سطغه، وذلك بمتاربئ الفساد 
افطعال  جرصئ  طظ  اباثاًء  طساعغاته،  بمثاطش  المالغ 
الساطئ سطى أغثي ضئار المسؤعلغظ شغ الثولئ ورؤوس 
المال الفاجثغظ، وطرورًا بالرحاوى، واظاعاًء بالمتسعبغئ 
وتفحغ الئغروصراذغئ شغ أجعجة الثولئ. بعثا الخثد 
صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ 
بغان ختفغ أخثره بسظعان "الئثغض الصادر سطى إخراج 
"ورغط  شغه:  صال  افزطات"،  ظزام  طظ  وأعطعا  تعظج 
بسث  طا  تضعطات  جض  رشساه  الفساد  طتاربئ  حسار  أن 
البعرة، إق أن الفساد ازداد تفحغا سئر تحابك طخالح 
افتجاب  وبسخ  التضط  ورجال  واإلسقم  المال  لعبغات 
والسغاجغغظ، والسئإ شغ ذلك عع الثطأ شغ تحثغص 
طعذظ الثاء وجئإ الئقء؛ شالمحضطئ افجاجغئ تضمظ 
شغ الظفعذ افجظئغ وطظزعطاه التدارغئ الرأجمالغئ الاغ 
غاتضط طظ خقلعا شغ الئقد، شغخظع السمقء والفاجثغظ 
وغرساعط وغسثر لعط اإلسقم الفاجث وغتمغعط بصعاظغظ 
وطراجغط وغفرضعط سطى الظاس بصعة الةظث وبدشط 
الفساد  طظ  طاضاططئ  طظزعطئ  المالغئ،  طآجساته 
افجاظإ  والسفراء  الشرب  غاتضط  والظعإ  واإلشساد 
بثغعذعا وأدواتعا، وضطما ظةح الظاس شغ إزاتئ سمغض 
اقظحشال  الثطأ  وطظ  طظه،  أجعأ  عع  بمظ  الشرب  أتى 
بثظإ افشسى وترك الرأس غظفث جمه شغ جسث افطئ". 
ظطط  طظ  تعظج  غثرج  الثي  الختغح  التض  سظ  أطا 
الئغان:  شصال  الفاجثة،  وطظزعطاه  الرأجمالغ  المئثأ 
"إن التض افطبض لطثروج طظ ظطط الرأجمالغئ الماتضمئ 
وأظزماعا الفاجثة عع إسادة اإلجقم إلى جّثة التضط 
تاى ظمطك أطرظا وظسالب طحاضطظا اقصاخادغئ بظاء سطى 
أتضام اإلجقم الحرسّغئ الافخغطّغئ الاغ تمظع الفصر طظ 
غظغئ،  الثولئ  تخئح  شئعا  ظعر،  إذا  وتسالةه  اقظاحار 
وطاطعرة وطاصثطئ اصاخادغاً وطثظغاً، ق تسرف المحاضض 
اقصاخادغئ السخرغئ ضالمثغعظغئ والئطالئ والادثط، 
وق غضاظفعا الفساد واقجاشقل والطئصغئ، وق غةااتعا 
الفصر والمةاسئ، وق الةعض وق المرض، وق ُغضاظج شغعا 
المال وغعّرب. ق سةج شغ طغجاظغاعا وق ضرائإ تفرض 
أعض  طظ  المف  طثاذئا  الئغان  واخااط  رسغاعا".  سطى 
طثطخا  خادصا  ظثاء  وطعجعا  تعظج  شغ  والرأي  الفضر 
لعط لطثروج بأظفسعط وباعظج وأعض تعظج وطظ َبط 
المسطمغظ جمغسا، شصال: "لصث أخئح الاشغغر الةثري الغعم 
أطرًا غفرض ظفسه سطى أعطظا شغ تعظج، وق غعجث أي 
بثغض أو خغار غغر السمض الةاد لاشغغر العاصع الثي حعث 
وقغئ  الاترغر/  تجب  شغ  وإظظا  الظاس،  جمغع  بفساده 
تعظج ظعغإ بالثئراء والمفضرغظ والصداة والمتاطغظ 
وافجاتثة والسغاجغغظ وأختاب الرأي شغ بطث الثدراء 
أن غفضروا طظ خارج إذار المظزعطئ الشربغئ، وأن غطافاعا 
لطئثغض التداري الثي ظدسه بغظ أغثغعط، الصائط سطى 
الغعم  ظفسه  غفرض  والثي  السزغط،  اإلجقم  أجاس 
باسائاره ضرورة جغاجغئ، باإلضاشئ لضعظه واجئا حرسغا، 

شق سثل إق باطئغص أتضاطه وق سجة إق تتئ ظطه".

أضث وزغر اقصاخاد الطئظاظغ راؤول ظسمئ، السئئ، أن الثطئ اقصاخادغئ الاغ وضساعا التضعطئ الطئظاظغئ جاساسث 
شغ الثروج طظ افزطئ اقصاخادغئ ولضظعا جاأخث بسخ العصئ". وأضاف شغ تثغبه لعضالئ "جئعتظغك" أن "خظثوق 
الظصث الثولغ اجاةاب لططإ طساسثة لئظان وجائثأ اقجاماسات سئر العاتش افجئعع المصئض". وإزاء ذلك أخثر تجب 
الاترغر/ وقغئ لئظان ظحرة اظاصث شغعا السغاجَئ اقصاخادغَئ الثرصاء، الاغ اسُامثت شغ لئظان، والاغ تصعم سطى ظزرٍة 
اجاسقطغٍئ، وعغ اإلصرار المسئص أنَّ المغجان الاةاري شغ سةٍج دائٍط، وأنَّ عثه الثسارة تسعض - بخعرٍة طسامرٍة 
- ببظائغئ اقجاثاظئ طظ الثارج بالربا، واجاةقب العدائع الثاخطغئ والثارجغئ، طظ خقل اإلغراءات الربعغئ، والغعم 
تجغث الثولئ بالبًئ، لاضعن بالبئ افباشغ، وعغ الاساطض طع خظثوق الظصث الثولغ. وتساءلئ الظحرة طاذا بسث؟ عض 
جائصى التطعل المسروضئ طظ الظاس وَتراضعط، تثور شغ الثائرة المشطصئ ظفسعا المئظغئ سطى الظزام والمظزعطئ 
ظفسغعما؟ ضما ظععئ الظحرة إلى: أن َتراك ١٧ تحرغظ افول، أدى إلدراك تصائص طعمٍئ سظث الظاس؛ طفادعا، أنَّ 
لئظان بطٌث طظععٌب طظ الطئصئ السغاجغئ، لضظ، طا زال الظاس وضأظعط لط غثرضعا، بسُث، أن طا عط شغه لغج شصط 
بسئإ اإلشقس المادي، بض بسئإ اإلشقس الفضري، الثي غةسض الطئصئ السغاجغئ شغ لئظان، تةار المصاربات ذاتعا، 
الاغ سطى خثرتعا ذبح اقصاخاد طظ العرغث إلى العرغث. واخاامئ الظحرة طآضثة: إن لئظان بطٌث غظٌغ بطئغساه 
وطعارده وطعصسه، وبضعادره، ولضظه بتاجئ إلى شطسفٍئ تصغصغٍئ، تظاحض السصعل صئض اظاحال اقصاخاد؛ وق غمضظ 
أن غضعن ذلك إق طظ خقل التض الرباظغ، أي اإلجقم وطسالةاته. والثي ُغترم الاساطض بالربا سطى ضض المساعغات، 
وشغ العصئ ذاته غةسض المال دائرًا بغظ ضض الظاس، وُغترم الضظج، وغفرض إخراج خثصات افطعال طظ جغعب طظ 

ططضعا الظخاب الحرسغ، إلى جغعب المتااجغظ، ضما غعزع افراضغ الحاجسئ طةاظاً، سطى طظ غرغث أن غسابمرعا.
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بصطط: المعظثس باعر خالح*

أغعا المسطمعن: اغاظمعا عثا الحعر الضرغط بجغادة الطاسئ 
وتمض  الخالح  والسمض  والخثصئ  والثساء  الصرآن  وصراءة 
اهللا  واجألعا  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر  الثسعة 
أن غرشع سظضط العباء والئقء، وأن غمّضظ الساططغظ طظ إصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تصغط الثغظ 
وتتمض  وأطعالضط،  وأسراضضط  دطاءضط  وتخعن  وتتمغضط 
اإلجقم رجالئ خغر وعثى لطسالط، شغسعد رطدان حعرًا لرشع 
ضطمئ التص والفاح والظخر المئغظ. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 
َال  اَبِّ  َوْعَد    الرَِّحيُم  الَْعِزيُز  َوُهَو  يََشاُء  َمْن  َفْنرُصُ  اَبِّ  بَِنرْصِ   

ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾.
َ
خُيْلُِف اَبُّ َوْعَدهُ َولَِكَنّ أ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طاذا غرغث طاغك بعطئغع طظ الئرعان؟!
    صراءة لما وراء المضالمئ العاتفغئ ...٢

-  إسقن المةطج اقظاصالغ لطتضط الثاتغ 
    طثطط برغطاظغ لطتفاظ سطى ظفعذعا شغ جظعب الغمظ ...٢

-  الرساغئ الختغئ 
    شغ دول الشرب شغ ظض الُظزط الرأجمالغئ الماعتحئ ...٣

-  دور الئعرخات 
    شغ اقظعغارات المالغئ وافزطات اقصاخادغئ ...٤

-  إضاءات سطى طا غتثث شغ أرض الحام ...٤
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ضطمئ السثد

طا طظ حك أّن حعر رطدان حعر برضئ وخغر، وعع 
حعر شدطه اهللا سطى باصغ الحععر، وشغه لغطئ خغر طظ 
ألش حعر، وعع جعق خخإ وشغر لططاسئ والصربات، 
ولطالما بصغ طغثاظا شسغتا لسزغط افطعر، وطظث شةر 
اإلجقم والحعر غحعث سطى إظةازات افطئ واجاعاد 
شغ  غةاعثون  ق  طا  شغه  الخالح  والسطش  الختابئ 
اهللا،  جئغض  شغ  والةعاد  الفاعتات  شضاظئ  غغره، 

وضاظئ الطاسات وخاط الصرآن وصغام الطغض.
وق أرغث اقجاطراد شغ ذضر الصربات والطاسات الاغ 
وصراءة  وصغام  خغام  طظ  الفدغض  الحعر  بعا  غجخر 
وذضر  وتسئغح  لفرتام  وخطئ  ذضر  وتطص  لطصرآن 
وخثصات واسامار وذطإ سطط، ولضظغ أرغث أن أذضر 
بأّن عثا الحعر غعم ضان لطمسطمغظ دولئ وإطام ضان 
حعر الفاعتات والةعاد شغ جئغض اهللا رغط المحصئ 
والاسإ، شضاظئ شغه طسارك شاخطئ وإظةازات تظعء بعا 

الةئال، ولط غضظ حعرًا لطصربات والرصائص شتسإ.
الباظغئ  السظئ  طظ  رطدان  طظ  سحر  السابع  شفغ 
طظ  الساحر  وشغ  الضئرى،  بثر  غجوة  ضاظئ  لطعةرة 
شاح  ضان  لطعةرة  الباطظئ  السظئ  طظ  رطدان  حعر 
سحر  خمسئ  جظئ  رطدان  وشغ  المضرطئ،  طضئ 
جظئ  رطدان  وشغ  الصادجغئ،  طسرضئ  ضاظئ  لطعةرة 
رطدان  وشغ  افظثلج،  بقد  شاح  ضان  لطعةرة   ٩٢
وشغ  جالعت،  سغظ  طسرضئ  ضاظئ  لطعةرة   ٦٨٥ جظئ 
تطغظ،  طعصسئ  ضاظئ  لطعةرة   ٥٨٤ جظئ  رطدان 
شغعا  اهللا  ضاإ  الاغ  السزغمئ  المسارك  طظ  وغغرعا 
دل  إن  وعثا  المسطمغظ،  لةغعش  والفاعتات  الظخر 
سطى حغء شإظما غثل سطى شعط السطش الخالح لمسظى 
السئعدغئ والطاسات شغ حعر رطدان، وأّظه حعر جث 
لطصربات  شصط  ولغج  اإلجقم  أتضام  لضض  واجاعاد 

والظعاشض والسئادات الفردغئ.
وضثا افطر غةإ أن غضعن شغ أذعان المسطمغظ عثه 
افغام، أن غظخرف المسطمعن إلى ضض سزغط وذاسئ 
لغآدوعا إلى اهللا شغ عثه افغام الفدغطئ لغضعن لعط 
وأوقعا  افطعر  أسزط  طظ  وإّن  طداسش،  أجر  بثلك 
السمض طظ أجض تتضغط حرع اهللا وإصاطئ دولئ اإلجقم 
الثسعة  لتمض  الةغعش  وتساظفر  الةعاد  تسطظ  الاغ 
شسظ  السالط،  ربعع  شغ  اإلجقم  وظحر  الئقد  وتترغر 
 : ابظ سئاس رضغ اهللا سظعما صال: صال رجعل اهللا
َ َسًَة، َوَحٌّ  َاَدِة ِسِّ ِ  ْ ٍل َخٌْ ِم ْ ِإَماٍم َعْ ٌم ِم ْ «َي
َ َصَاحًا».  ِع ِ َأْرَ َ ْ َم قِِّه َأْزَكى ِم َ َُقاُم ِفي اْألَْرِض ِ

رواه الطئراظغ شغ افوجط.
شاتضغط حرع اهللا بإصاطئ دولئ إجقطغئ عع طظ أسزط 
أجض  طظ  وبالسمض  اإلجقم،  طثار  وسطغه  العاجئات، 
ولثلك  اإلجقم،  لضض  سمض  صث  المرء  غضعن  تتصغصه 
صغض سظ عثا الفرض بأظه الفرض التاشر لطفروض، 
وعع طظعا بمظجلئ الااج الثي غسطع الةسث والرأس ضطه.

عع  افرض،  شغ  اهللا  حرع  تتضغط  أجض  طظ  شالسمض 
سمض طظ أجض إصاطئ الخقة والخغام والتب والةعاد 
والجضاة وباصغ شروض اإلجقم، وعع سمض طظ أجض 
وظةثة  المسادسفغظ  وظخرة  المطععشغظ  إغابئ 
المظضعبغظ، وعع سمض لسث سعز الفصراء والمساضغظ 
والمتااجغظ، وعع سمض إلتغاء طا أطاته التضام طظ 

اإلجقم وأتضاطه.
وتضّحش  لطسالط  ضعروظا  شغروس  اجاغاح  ظض  وشغ 
الرأجمالغئ واظفداح أطرعا وجعء رساغاعا لطظاس شصث 
جثة  إلى  وحرسه  اهللا  تضط  إسادة  فجض  السمض  خار 
التضط وطظاتغ التغاة أطرًا قزطاً وضرورة ططّتئ، لاثرج 
إلى  وجعرعا  الرأجمالغئ  ظقم  طظ  والسئاد  الئحرغئ 
ظعر اإلجقم وسثله، لثا ضان سطى المرء أن غسارع إلى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طخرغغظ  طسارضغظ  تسطغط  السعداظغ  الظزام  اساجم 
 ٦ افربساء  الةجغرة  ظحرته  طا  تسإ  السغسغ  لظزام 
أغار/طاغع ٢٠٢٠م، برغط أن المساصطغظ لط غسرضعا سطى 
أي جعئ صدائغئ، وصث تسرض بسدعط لطاتصغص سطى 
ظزام  اجاطاع  وصث  طخرغغظ.  طثابرات  ضئاط  غث 
ظزام  وبغظ  بغظه  بظائغ  أطظغ  تفاعط  سصث  السغسغ 
طسارضغظ  إخفاء  تط  سطغه  وبظاء  السسضري،  الثرذعم 

طخرغغظ صسرا شغ السعدان وتسرغدعط لطاسثغإ.
لصث ضان عثا الصرار تضرغسا لطجغارة الاغ صام بعا الظائإ 
بالسعدان  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  لرئغج  افول 
طتمث تمثان دصطع (تمغثتغ) السئئ ١٤ آذار/طارس، 
سئاس  المخرغئ  المثابرات  برئغج  شغعا  الاصى  الاغ 
ضاطض، بةاظإ أطعر أخرى لط تضحش بسث. وضان صائث 
طع  وّصع  صث  السغسغ  الفااح  سئث  طخر  شغ  اقظصقب 
الفااح  سئث  السعداظغ  السسضري  المةطج  رئغج 
لدئط  اتفاصغئ  ٢٠١٩م  أغار/طاغع   ٢٥ شغ  الئرعان، 
التثود وطضاشتئ (اإلرعاب)، تسعث بمعجئعا الئرعان 
أي  السعدان  أراضغ  سطى  غئصغ  لظ  أظه  لطسغسغ، 
سظخر طططعب أطظغا لمخر. وصث تطصئ الصاعرة تأضغثا 
الماطرشئ)  (الاغارات  وخعل  طظع  سطى  الثرذعم  طظ 
تصغط  لظ  وأظعا  الةظعبغئ،  بالةارة  التضط  جثة  إلى 
سقصات طع دول تدر بمخالح طخر ودول الثطغب، شغ 

طصابض دسط السغسغ لحئغعه اقظصقبغ شغ السعدان. 
خارج  له  افولى  عغ  لطصاعرة  الئرعان،  زغارة  وضاظئ 
سصإ  السسضري  المةطج  رئاجئ  تعلغه  طظث  السعدان 

اإلذاتئ بالرئغج السابص سمر الئحغر.
وضان المةطج السسضري شغ السعدان، صث أسطظ أظه 
شارة  خقل  المةظسغظ  بتث  بثخعص  لةظئ  حضض 
ظزام الئحغر، طا غبغر طثاوف بحأن أحثاص عربعا طظ 
أظزمئ صمسغئ ضظزام السغسغ. وعع طا غثسع لطاساؤل 
عض صام الظاس بالبعرة سطى ظزام سمغض خائظ لغاسطط 
سطى رصابعط ظزام سمغض آخر أحث ضرعا لقجقم طظ 

جابصه، وأحث طظه اظئطاتا فسثاء افطئ.
إن الظزام المخري لط غارك شرخئ لمقتصئ طسارضغه 
دائط  أظه  إلى  باإلضاشئ  واجاثثطعا،  إق  الثارج  شغ 
لاسطغط  والتضعطات  افظزمئ  بسخ  طع  الاعاخض 
الضعغئ  تثث طآخرا طظ دولاغ  ضما  الحئاب،  بسخ 
السضعت  غةعز  وق  طصئعل  غغر  أطر  وعثا  والئترغظ. 
سطغه، ولضظه طفععم طظ ظزام إجراطغ ق ولط غاعان 
شغ  وطةازره  غسارضه،  طظ  بضض  والاظضغض  الصاض  سظ 
سطى  حاعثة  الةمععري  والترس  والظعدئ  رابسئ 
السسضري  المةطج  اجاطاع  عض  السآال  ولضظ  ذلك، 
تض طحاضض السعدان الثاخطغئ تاى غافرغ لسصث طبض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية لبنان
اإلفالس الفكري في اجتراح الحل لألزمة االقتصادية

الظزاطان املخري والسعداظغ غافصان
سطى تسطغط املسارضني

بغظما ق غافصان سطى طعاجعئ خطر جث الظعدئ!
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صالئ ختغفئ ظغعغعرك تاغمج افطرغضغئ، إن أزطئ الروعغظةا تافاصط بحضض ضئغر وغثافغ ضض أطض شغ تطعا، 
جثغث  لسثاب  اقضطعاد،  جراء  طغاظمار  شغ  شغه  غسغحعن  الثي  الةتغط  طظ  لطعروب  طظعط  آقشًا  غثشع  طما 
الئتر  شغ  ضاظئ  صعارب  سثة  أن  الختغفئ،  وأضاشئ  اجاصئالعط.  الثول  طظ  السثغث  رشخ  طع  الئتر  شغ 
وبظشقدش  طالغجغا،  دخعل  طظ  طظسعط  تط  الروعغظةا،  المعاجرغظ  طظ  بالمؤات  طتمطئ  الماضغ  افجئعع 
بخرعا،  الخظاسغئ  افصمار  بعاجطئ  الصعارب  تسصإ  تتاول  ضاظئ  الاغ  التصعصغئ  الةماسات  وشصثت  أغدا، 
شطط تسث الصعارب طعجعدة سطى حاحاتعط، طما غسظغ أظعط غرصعا. ضاظئ الصعارب سالصئ شغما وخفاه افطط 
الماتثة بـ"لسئئ بغظس بعظس الئحرغئ" الثطغرة، تغث اطاظسئ التضعطئ الئظشالغئ سظ صئعلعط، بتةئ أن لثغعا 

الضبغر طظ الروعغظةا، وتتمطئ تخئ أضئر بضبغر طظ سإء أزطئ القجؤغظ طظ أي دولئ أخرى.
: إن الطرغصئ العتغثة لتماغئ طسطمغ الروعغظةا عغ بإزالئ السئإ الرئغسغ الثي أدى لاسرضعط 
إلى الصمع واقضطعاد، أي الثول الصعطغئ المخطظسئ والسمقء الثغظ ظخئعط الشرب المساسمر تضاطا سطغظا؛ 
لغدمظ بصاءظا طظصسمغظ وطظ بط صاض حسعرظا بأظظا أطئ واتثة، شق غمضظظا أن ظاعصع أي ظثعة طظ عآقء 
الطشاة تةاه طسطمغ الروعغظةا. لثلك غةإ أن ظرشخ ضض افشضار الصعطغئ العاشثة إلغظا طظ الشرب الضاشر 
المساسمر وغطئصعا تضام المسطمغظ السمقء الثغظ غسمطعن سطى تفرغصظا. إذن الطرغصئ المبطى لتماغئ 
طسطمغ الروعغظةا عغ إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاعتث المسطمغظ جمغسا شغ ضظفعا وتتئ لعاء 
خطغفاعا، شالثطغفئ وعع درع افطئ، الثي جغتمغ طسطمغ الروعغظةا، وجغظاصط لعط طمظ ظطمعط، بض جغترر 

طغاظمار طظ الئعذغغظ سئثة افوبان، وغسغث الروعغظةا إلغعا طسجزغظ طضرطغظ، إن ذلك سطى اهللا غسغر.

بغظ  لطخراع  طسرتا  لاضعن  طةثدًا  سثن  سادت 
الشرب الضاشر؛ برغطاظغا سظ ذرغص اإلطارات وطةطسعا 
اقظاصالغ، وأطرغضا بعاجطئ السسعدغئ وطا تمطضه طظ 
سمقء وأدوات ضشط سطى عادي وتضعطاه الثي عع 

بمبابئ أجغر لثغعا.
تغث أسطظ المةطج اقظاصالغ الةظعبغ (تالئ الطعارئ 
الساطئ شغ الساخمئ سثن وسمعم طتاشزات الةظعب، 
وتضطغش الصعات السسضرغئ وافطظغئ الةظعبغئ بالاظفغث 
المعاشص  ٢٠٢٠/٤/٢٥م  السئئ  عثا  غعطظا  طظ  اسائارًا 
المةطج  (غسطظ  بغاظه  شغ  وصال  ١٤٤١عـ)  رطدان   ٢
اقظاصالغ الةظعبغ اإلدارة الثاتغئ لطةظعب اسائارًا طظ 
وتئاحر  ٢٠٢٠م  ظغسان/أبرغض   ٢٥ السئئ  لغض  طظاخش 
لةظئ اإلدارة الثاتغئ أداء سمطعا وشصًا لطمعام المتثدة 

لعا طظ صئض رئاجئ المةطج).
وصث أتى عثا اإلسقن بعثا الاعصغئ طظاجئًا لعط طظ 
اظحشال  اإلطارات  اجاشطئ  تغث  الثولغ  العضع  تغث 

أطرغضا والسسعدغئ بعباء ضعروظا وأزطئ الظفط.
برغطاظغا  أن  اإلسقن  عثا  خقل  طظ  جطغًا  وغزعر 
الثطعة  بعثه  لطصغام  وطةطسعا  اإلطارات  دشسئ  صث 
بسثطا  الغمظ  جظعب  شغ  ظفعذعا  سطى  لطتفاظ 
الماتضمئ  عغ  صئض  طظ  وضاظئ  الغمظ  حمال  شصثت 
السمقء  طظ  جغح  ذرغص  سظ  والةظعب  بالحمال 
اإلظةطغج،  خثطئ  شغ  وأعطعط  دغظعط  باسعا  الثغظ 
شفغ حمال الغمظ غعجث التعبغ المثسعم طظ إغران 
بثأ  وصث  جاار،  خطش  طظ  السسعدغئ  وطظ  ظاعرغًا 
عثا الساار ُغسثل روغثًا روغثًا طظ خقل تخرغتات 
جفغر السسعدغئ لثى الغمظ آل جابر وطظ صئطه وزغر 
الثارجغئ السابص سادل الةئغر (صال الةئغر شغ تشرغثة 
له سطى طعصع "تعغار" الثمغج ١٢ أغار/طاغع ٢٠١٦م: 
"جعاء اخاطفظا أو اتفصظا طع التعبغغظ، شإظعط غزطعن 
الغعم،  روجغا  لطغمظ")  اقجاماسغ  الظسغب  طظ  ججءا 
شغعط  بمظ  الغمظغغظ  (ضض  آخر  تخرغح  شغ  وصال 
 ٢٠١٩/١٢/٦ الغمظ)  طساصئض  شغ  دور  لعط  التعبغعن 
وراءعط  والسسعدغئ  إغران  طظ  وضض  السربغئ،   CNN
طا  رئغج  المحاط  طتمث  طعثي  أضث  وصث  أطرغضا، 
لطتعبغغظ  الاابع  افسطى  السغاجغ  بالمةطج  غسمى 
التعار  الغمظ  حمال  سطى  المسغطر  خظساء  شغ 
ختفغ  تعار  شغ  صال  تغث  السسعدغئ  طع  المئاحر 
(إن  ٢٠٢٠/٤/٢٥م  باارغت  الرجمغئ  البعرة  ختغفئ  طع 
لطمث  غاسرض  لضظه  طسامر  السسعدغئ  طع  الاعاخض 
والةجر ولط غاةسث سطى أرض العاصع)، تغث لط غائص 
طجاتمئ  وجعد  طع  جظعبه  جعى  الغمظ  شغ  لقظةطغج 
والمةطج  السسعدغئ  ذرغص  سظ  أطرغضا  سمقء  طظ 

افسطى لطتراك البعري بصغادة تسظ باسعم.
إن الشرض طظ عثا اإلسقن عع:

أوقً: إشحال اتفاق الرغاض الثي ُوصع باارغت ٥ تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩، وإلى اآلن لط غطئص سمطغًا بسئإ 
طسارضئ سمقء اإلظةطغج ضعظه غثثم أطرغضا وسمقءعا، 
وبالاالغ شإن إشحال اتفاق الرغاض غدمظ بصاء سمقء 
اقظاصالغ  المةطج  ذرغص  سظ  طسغطرغظ  اإلظةطغج 
الثي خظساه اإلطارات بأطر طظ برغطاظغا بسثطا حسرت 

بأن عادي وتضعطاه أجرى لثى السسعدغئ.
باظغًا: إشحال أو سطى افصض إرباك وتحعغح أي اتفاق 
والثي  والتعبغغظ،  السسعدغئ  أطرغضا؛  سمقء  بغظ 

غطئت عثه افغام شغ الثفاء.
شغ  أجاجغ  ضطرف  اقظاصالغ  المةطج  دخعل  بالبًا: 
الاسعغئ السغاجغئ الاغ ترساعا افطط الماتثة بسثطا 
غسمى  وطا  اقظاصالغ  المةطج  الرغاض  اتفاق  جسض 
وبالاالغ  التعبغغظ،  طصابض  واتثا  ذرشا  بالحرسغئ 
المةطج  غرغث  بض  الظخش،  التعبغغظ  ظخغإ  غضعن 

[طعصع  لطثولئ)  الساطئ  السغاجات  بسخ  شغ  تشغغرات 
الظغطغظ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦]. وق حك أن الصدغئ المعصعشئ 
سطى تشغغرات شغ بسخ السغاجات الساطئ لطثولئ عغ 
صدغئ ذعغطئ وتتااج إلى شارة زطظغئ ذعغطئ وعع طا سئر 
سظه طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ لطحآون افشرغصغئ 
تغئعر ظاجغ والثي ظصطه طعصع جئعتظك سربغ باارغت 
السعدان  اجط  رشع  (إن  صال:  تغث  ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، 
طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب، طبض تصحغر الئخض) 
أي تتئ ضض صحرة؛ طططإ، صحرة أخرى أو طططإ آخر. 
ولثلك شإن عثه الصدغئ لغج بعا أطر جثغث غساطجم 
طعاتفئ الئرعان، بض إن ضض طططعبات الرشع طظ صائمئ 
اإلرعاب؛ طظ تشغغر السغاجات وغغرعا إظما عغ ططفات 
تاسطص بالةعاز الاظفغثي افخض أن غعاتش شغعا بعطئغع 
ورد  وطما  السغادة،  طةطج  رئغج  ق  الــعزراء  رئغج 
تعل  دارت  المعاتفئ  أن  السغادة  طةطج  تسمغط  شغ 
الاساون افطظغ بغظ الئطثغظ، ولما ضاظئ صدغئ الاساون 
افطظغ لغسئ صدغئ جثغثة شعغ صثغمئ بصثم ظفعذ 
أطرغضا شغ السعدان طظث اظصقب الظمغري وصث وخطئ 
إلى طراتض طاصثطئ شغ سعث المثطعع الئحغر وسجزعا 
حك  وق  اإلرعاب،  سطى  الترب  شغ  السعدان  اظثراط 
أن طساةثات عثه الصدغئ تسائر صداغا شظغئ تظاصح 
طثغر  أو  الثاخطغئ  وزغر  أو  العزراء  رئغج  طع  طئاحرة 
جعاز افطظ والمثابرات أو رئغج افرضان، لثلك شعغ 

أغدا صدغئ أوردت تدطغقً شغ الاسمغط.
أطا صدغئ طساسثة أطرغضا لطسعدان لمعاجعئ جائتئ 
بئغان  اظاعئ  صث  ضاظئ  أخًق  صدغئ  شعغ  ضعروظا 
شغه  أسربئ  والثي  الثرذعم  شغ  افطرغضغئ  السفارة 
أورد  تغث  دوقر  طقغغظ   ٨ بمئطس  بقدعا  دسط  سظ 
٢٠٢٠/٠٣/٢٩م  باارغت  سربغئ  ظغعز  جضاي  طعصع 
افطرغضغئ  السفارة  صالئ  بغان،  (شغ  اآلتــغ:  الثئر 
طقغغظ   ٨ جاصثم  الماتثة  العقغات  إن  بالثرذعم 
أن  أظظ  وق  ضعشغث١٩)  وباء  اظاحار  لمتاربئ  دوقر 
تساطجم  الااشه  المئطس  عثا  بمبض  طسمعطئ  طساسثة 

اتخاقً عاتفغا بعثا المساعى.
إذًا لط غائص لظا غغر صدغئ واتثة لسطعا عغ المصخعدة 
طحروع  طظ  السعدان  طعصش  الساسئ؛  صدغئ  وعغ 
طعصش  أي  الثولغ،  افطظ  طةطج  طظ  الماعصع  الصرار 
السسضر طظ عثا الصرار، أي صرار وضع السعدان تتئ 
العخاغئ الثولغئ بئسبئ أطمغئ تتئ الفخض السادس 
والثي جاء بططإ طظ رئغج العزراء تمثوك بعضسه 
شغ صالإ (دسط التضعطئ شغ الفارة اقظاصالغئ) وعع طا 
أحار إلغه تسمغط طةطج السغادة أسقه بسث أن شخطه 

سظ صرار طةطج افطظ.
طظ  باثطغط  جاءت  والاغ  افطمغئ  الئسبئ  صدغئ  إن 
برغطاظغا لاسجغج ظفعذعا شغ السعدان، وفجض غّض غث 
السسضر سظ الصغام باظصقب غسغث الئقد ضاططئ لطظفعذ 
افطرغضغ، وباجاصراء العاصع شصث تضعن طضالمئ بعطئغع 
طظ أجض اجائاق عثه الئسبئ؛ والاغ غخاغ الرأي السام 
باظصقب  اجائاصعا  واجاسمارًا،  خغاظئ  لعخفعا  اآلن 
سسضري أو طعصش غتسإ وذظغا أو دغظغا لخالح السسضر.

جازض بقدظا طسرتًا لطخراع الثولغ إلى أن غأذن اهللا 
باجاةابئ المثطخغظ طظ أعض الصعة والمظسئ لخعت 
سصغثتعط الثي غآذن به تجب الاترغر، وسظثطا غأتغ 
أعض الصعة والمظسئ رجاق أو رضئاظا طساةغئغظ لربعط 
تصعم الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتحرق افرض بظعر 

 ربعا وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

طظ  غجغث  وبالاالغ  بالبا،  ذرشا  غضعن  أن  اقظاصالغ 
بغان  أضثه  طا  وعثا  الاسعغئ.  شغ  برغطاظغا  تخئ 
زلظا  (طا   ٢٠٢٠/٥/١ شغ  الخادر  اقظاصالغ  المةطج 
وطساثام  سادل  جغاجغ  تض  أجض  طظ  لطسمض  ظسسى 
السمطغئ  خقل  طظ  غاتصص  الةظعب،  حسإ  لصدغئ 
تط  والاغ  الماتثة  افطط  تصعدعا  الاغ  السغاجغئ 
صدغئ  تشغغإ  خقل  طظ  اآلن  تاى  طظعا  اجائسادظا 
حسإ الةظعب، سقوة سطى سثم وجعد ضماظات أطمغئ 
لصدغئ حسئظا شغ الةظعب ضمظ الصرارات والمحاورات 
افطمغئ طظث ٢٠١٢م، لثلك طظ افعمغئ بمضان إدراج 
صدغئ حسإ الةظعب شغ سمطغئ السقم الاغ تصعدعا 
الةظعبغ  اقظاصالغ  المةطج  وغضرر  الماتثة.  افطط 
لقظثراط  اجاسثاد  سطى  وظتظ  الظعب،  لعثا  دسمه 
بحضض عادف ظتع تسعغئ تفاوضغئ) المعصع الرجمغ 

لطمةطج اقظاصالغ الةظعبغ ٢٠٢٠/٥/١.
شغ  طصاوطئ  وجغعاجه  واجه  اإلسقن  عثا  إن  سمطغًا 
طتاشزات سثة طظعا حئعة ضعن صعات سطغ طتسظ 
اقظاصالغ  لطمةطج  تثغظ  ق  لعا  المتطغئ  واإلدارة 
تدرطعت  طظطصاه  وطبطعا  اإلخقح،  لتجب  وإظما 
غسطمعن  اقظاصالغ  وصادة  المعرة،  وطتاشزئ  العادي 
سمض  عع  اإلسقن  طظ  الشرض  أن  غرجح  وعثا  ذلك، 
الاغ  المفاوضات  شغ  طصسث  ضسإ  وطظه  جغاجغ 

ترساعا افطط الماتثة.
إن عثا اإلسقن لظ غشغر العضع سطى أرض العاصع طظ 
تغث الثثطات الاغ جعف غطمسعا الظاس، الاغ ادسى 
المةطج شغ بغاظه أظه صام بعثا اإلسقن بسئإ جعء 
سطغه  عع  طا  سطى  العضع  جغزض  بض  الثولئ،  رساغئ 
إن لط غخض لما عع أجعأ؛ تغث غساظغ الظاس غغاب 
رساغئ الثولئ لعط، شافطظ والثثطات افجاجغئ طظ 
طسثوطئ،  حئه  الختغئ  والرساغئ  والمغاه  الضعرباء 
الغمظ  ظعاتغ  شغ  عططئ  الاغ  افططار  ضحفئ  وصث 
ورود  وطع  لطظاس،  الثولئ  رساغئ  شحض  سثن  وطظعا 
أخئار سظ ظععر تاقت ضعروظا شغ سثن جعف غجغث 
الغمظ  شغ  الختغئ  الرساغئ  إن  تغث  جعءًا،  العضع 
باآلقف  غساشرون  شالظاس  طصعطاتعا،  فدظى  تفاصث 
شغ افوضاع السادغئ لاطصغ السقج شغ الثارج خاخئ 
إلى طخر والعظث وافردن، عثا شغ العضع السادي شما 

بالك شغ ظض وباء ضعروظا؟!
عآقء  بسئإ  وطآلط  طتجن  الغمظ  شغ  العضع  إن 
جظعبه،  شغ  أو  حماله  شغ  جعاء  الثعظئ  التضام 
والرغاض  الصاعرة  شظادق  شغ  الصاسثغظ  وبسئإ 
شغ  غسغحعن  وعط  ولئظان  وإغران  وترضغا  واإلطارات 
وحصاء  جراح  سطى  وغرصخعن  السغح  طظ  بتئعبئ 

أعض الغمظ وطخائئعط.
شغ  اإلطارات  طةطج  أن  عع  المفرح  العضع  ولضظ 
شغ  إغران  وططغحغات  وتضعطاه  وعادي  الةظعب 
الحمال والمةرم سطغ طتسظ وزطرته شغ طأرب ضطعط 
الظاس  طظ  السزمى  الشالئغئ  أسغظ  طظ  جصطعا  صث 
شغ الغمظ، شطط غسث غبص شغعط إق المظافسعن طظعط 
لعآقء  جظث  غعجث  شق  الفاات،  لعط  غرطعن  والثغظ 
التضام إق السظث الثارجغ؛ جظث الضاشر المساسمر الثي 
المعارئئ  الضراجغ  سطى  لطئصاء  الصعة  طظه  غسامثون 
وعثا السظث ضسغش جثًا. صال تسالى: ﴿َوَال تَْرَكُنوا إِلَى 
 ِ اّبَ ُدوِن  ّمِن  لَُكم  َوَما  الّنَاُر  ُكُم  َفَتَمّسَ َظلَُموا  الَِّذيَن 
ْولَِياَء ُعّمَ َال تُنَصُروَن﴾ [ععد: ١١٣] وعثا جغةسض 

َ
ِمْن أ

جصعذعط صرغئًا بإذن اهللا.
المسطمغظ  ولضض  الغمظ  فعض  العتغث  المثرج  إن 
والسالط عع بإصاطئ الثقشئ؛ لثلك غةإ سطى المسطمغظ 
والمظسئ  الصعة  أعض  وسطى  الاترغر،  تجب  طع  السمض 
 شغعط ظخرته إلصاطاعا راحثة سطى طظعاج الظئعة

طاذا غرغث طاغك بعطئغع طظ الربعان؟!
صراءة ملا وراء املضاملئ العاتفغئ

أورد طعصع باج ظغعز اإلخئاري خئر تطصغ رئغج طةطج 
غعم  عاتفغئ  طضالمئ  الئرعان  الفااح  سئث  السغادة 
اقبظغظ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
طاغك بعطئغع، وصث جاء شغ الثئر: (وتظاول بعطئغع شغ 
طةطج  طظ  خادر  تسمغط  بتسإ  العاتفغ  اتخاله 
السغادة، ترتغئات رشع اجط السعدان طظ صائمئ الثول 
الراسغئ لقرعاب، المساسثات افطرغضغئ لطسعدان شغ 
طةابعئ جائتئ الضعروظا، طعصش السعدان طظ طحروع 
بةاظإ  الثولغ،  افطظ  طةطج  طظ  الماعصع  الصرار 
الفارة  إلى  باإلضاشئ  الئطثغظ  بغظ  افطظغ  الاساون 
بتث  تصغصئ  شعض  لعا).  المططعب  والثسط  اقظاصالغئ 
غئتث  لط  أم  الصداغا،  عثه  ضض  الئرعان  طع  بعطئغع 
وق واتثة طظعا، أم أن واتثة طظ عثه الصداغا عغ 
الاغ بتبئ؟ وطا عغ اإلجراءات السمطغئ الماعصسئ سطى 

خطفغئ عثه المضالمئ؟
لقجابئ سطى عثه الاساؤقت أبثأ بصخئ طضالمئ طاغك 
والاغ  ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م،  باارغت  والئرعان  بعطئغع 
أوردعا طعصع السغظ اإلخئارغئ شغ الاارغت ذاته ضاآلتغ: 
(صال طةطج السغادة السعداظغ، سطى تسابه الرجمغ 
بفغسئعك: "إن وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع 
لجغارة  تراطإ  إدارة  دسعة  له  وظصض  الئرعان  عاتش 
افطرغضغئ،  اإلدارة  بثسعة  الئرعان  ورتإ  واحظطظ، 
ووسث باطئغاعا شغ الصرغإ الساجض، وشص وضالئ السعدان 
 ٠٢ افتث  غعم  ضاظئ  المضالمئ  عثه  "جعظا").  لفظئاء 
السغادة  طةطج  ضثبئ  وضاظئ  حئاط/شئراغر٢٠٢٠م 
أن طعضعسعا عع دسعة إدارة تراطإ لطئرعان لجغارة 
واحظطظ. أطا تصغصئ المضالمئ شعغ أن غطغر الئرعان 
وق  العزراء  رئغج  إسقم  ودون  طصثطات  أي  غغر  طظ 
وزغر الثارجغئ إلى طثغظئ سظائغ افوغظثغئ شغ الغعم 
الاالغ؛ لغصابض رئغج وزراء ضغان غععد جفاح افذفال 
والمسادسفغظ شغ خطعة تطئغسغئ، ق تخثر إق سظ 
طةرم سمغض؛ لغضاشؤه طاغك بعطئغع بمضالمئ أخرى شغ 
غعم اقبظغظ ظفسه لغحضره سطى خغاظاه لسصغثته وأطاه.

سظه  اهللا  رضغ  عرغرة  أبغ  سظ  وطسطط  الئثاري  روى 
 ٍ ْ ُج  ْ ــ ِم  ُ ِمــ ْ ــ ُ ــ اْل ُغ  ــَ ــْل ُي «َال  صال:  أظه    الظئى  سظ 
حفرة  لافضغك  ظأتغ  الئاب  عثا  وطظ   ،« ِ َتْ َمَّ  ٍ ــ َواِح
أورده  بما  وظئثأ  افخغرة،  والئرعان  بعطئغع  طضالمئ 
تسمغط طةطج السغادة وعع صعله: "ترتغئات رشع اجط 
بالرغط  لقرعاب"،  الراسغئ  الثول  صائمئ  طظ  السعدان 
عغ  اإلرعــاب  صائمئ  طظ  السعدان  اجط  رشع  أن  طظ 
ججرة السغاجئ افطرغضغئ الاغ ترغث أن تأخث طصابطعا 
ضض حغء، إق أظعا طظ ظاتغئ أخرى عغ خمام افطان 
لطمتاشزئ سطى الظفعذ افطرغضغ سطى السعدان بصغادة 
ربغإ  تضعطئ  إلشحال  افصــعى  افداة  وعغ  السسضر 
السفارة الئرغطاظغئ؛ تمثوك، إق أظظا باجاصراء العاصع 
ظةث أن عثا المطش؛ أي رشع اجط السعدان طظ صائمئ 
اإلرعاب طا زال طةمثًا وطعصعشاً سطى ططالإ تسةغجغئ، 
وطظ ذلك تثغث المئسعث افطرغضغ الثاص دوظالث 
بعث شغ ظثوة بسظعان "إسادة السقصات بغظ واحظطظ 
والثرذعم" ظزمعا طسعث دراجات تصعق اإلظسان شغ 
جاطسئ ضعلعطئغا بالعقغات الماتثة، سئر تصظغئ (زوم) 
السعدان  اجط  رشع  (إن  شغعا:  صال  والاغ  اإللضاروظغئ 
طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب غاططإ طظ التضعطئ 
سثم  أعمعا  طظ  المطالإ  بسخ  تظفغث  السعداظغئ 
تثوث أي ظعع طظ الثسط لقرعاب السالمغ بعاجطئ 
إلى  باإلضاشئ  السعداظغئ،  التضعطئ  طضعظات  طظ  أي 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ المئارك سئث اهللا – وقغئ السعدانـ  ـ 

إسقن املةطج اقظاصالغ لطتضط الثاتغ
طثطط برغطاظغ لطتفاظ سطى ظفعذعا يف جظعب الغمظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث العادي تغثر – الغمظـ 
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الحل الوحيد لمسلمي الروهينجا يكمن في إزالة الدول القومية
وإقامة الدولة الواحدة على منهاج النبوة

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ الغمظ أن بغان المةطج اقظاصالغ الةظعبغ شغ الغمظ إسقن تالئ الطعارئ 
شغ الساخمئ المآصائ سثن وجمغع المتاشزات الةظعبغئ، وسظ إدارة ذاتغئ لةظعب الغمظ، أظه ذسظٌئ طظ اإلطارات 
المعالغئ لئرغطاظغا لطسسعدغئ المعالغئ فطرغضا. وأن عثا اإلسقن عع طتاولئ برغطاظغئ لقبصاء سطى جغطرتعا السغاجغئ 
سئر المةطج اقظاصالغ الةظعبغ بسث أن طّضظئ أطرغضا التعبغغظ طظ السغطرة سطى خظساء، وجععدعط التبغبئ شغ 
الصداء سطى السغطرة السغاجغئ الئرغطاظغئ سطغه. وأحار الئغان إلى: أن بثرة إسادة تصسغط الغمظ تةري رساغاعا بغظ 
رغئئ التعبغغظ سمقء أطرغضا شغ الحمال، وبغظ المةطج اقظاصالغ الةظعبغ سمقء برغطاظغا شغ الةظعب، وعع سغظ 
طا تثر طظه تجب الاترغر أعض الغمظ طرارًا. واظاعى الئغان طاسائقً: عض غدغع الغمظ شغ ظض الخراع المسامر؟ أم 
أظه ق تجال شغ أعطه بثرة الثغر المشروجئ شغعط طظث أن ظخروا اإلجقم شغ أغاطه افولى وأصاطعا دولئ اإلجقم 
شغ المثغظئ المظعرة، شغعئعا لظخرته الغعم ضما بافطج وغسطعا تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه صغادتعط 
وزطام أطرعط إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لطتضط باإلجقم وتعتغث بقد المسطمغظ؟

إعالن االنتقالي حالة الطوارئ في جنوب اليمن
حلقة في سلسلة الصراع الدولي



 السثد ٢٨٦  ٣افربساء ٢٠ طظ رطدان ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٣ أغار/طاغع ٢٠٢٠ طـ

ظحر طعصع (ظثاء جعرغا، السئئ، ١٦ رطدان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م) خئرا جاء شغه: "سطصئ "عغؤئ تترغر 
الحام" سطى صغام وتثات تائع لعا بمظع المازاعرغظ طظ العخعل إلى الطرغص الثولغ M4 جظعب إدلإ أطج 
الثورغات  طظ  أذعل  لمساشئ  جارت  والاغ  المحارضئ،  الارضغئ  الروجغئ  الثورغئ  طسغر  سرصطئ  بعثف  افول 
السابصئ الاغ تط تسغغرعا سطى عثا الطرغص. وصال الماتثث باجط طضاإ السقصات اإلسقطغئ شغ العغؤئ "تصغ 
الثغظ سمر" شغ بغان أطج الةمسئ: إن العغؤئ لط تسرصض وخعل المازاعرغظ إلى افوتعجاراد وإظما طظسئ 
طرورعط سئر أتث الطرق فجئاب "طسائرة" لثى إدارة التعاجج. غحار إلى أن ظاحطغظ سطى طعاصع الاعاخض 
ضاظعا صث أضثوا أطج أن تاججًا لـ"تترغر الحام" طظع سثدًا طظ المازاعرغظ طظ العخعل إلى الطرغص الثولغ 
لسرصطئ طرور الثورغئ. جثغر بالثضر أن عغؤئ تترغر الحام أظعئ طآخرًا اقساخام الثي ضاظئ تظزمه شغ بطثة 
طع  قتفاق  تعخطعا  بسث   M4الـ ذرغص  سطى  المحارضئ  الارضغئ  الروجغئ  لطثورغات  رشدًا  إدلإ  حرق  الظغرب 

الةغح الارضغ ظصَّ سطى السماح لعا بفاح طسئر تةاري طع ظزام افجث شغ رغش تطإ الشربغ.
صغاطعا  بط  وطظ  الظاتع،  تطغش  الارضغ  الظزام  وظصاَط  أرتاَل  الحام  تترغر  عغؤئ  إدخال  إن   :
جغاجغئ  وجرغمئ  واضح  جصعط  عع  واقضطرار"،  العاصع  وشصه  والمفسثة  المخطتئ  "بثرغسئ  بتراجاعا 
وتظّضر لطبعرة وتدتغات أعطعا وذسظئ شغ ظعرعا وخثرعا. أطا أن تخض التال بعغؤئ تترغر الحام إلى 
جعءة  سظ  الاعت  أوراق  طظ  تئصى  لما  جصعٌط  شإظه   ،M4 ذرغص  سطى  الروجغئ  الصعات  دورغات  تراجئ 
العغؤئ  سظاخر  طظ  إخقص  شغه  تئصى  طظ  سطى  وجإ  وطظضٌر  ضئغر،  وسار  سزغط  جرم  وعع  المظئطتغظ، 
وضاشئ أعض الحام إظضاره واتثاذ ضض اإلجراءات الحرسغئ الضفغطئ بإزالاه، ضغ ق غضعظعا حرضاء لعا شغ طا 
تصارشه بتص بعرة ططغعظغ حعغث. لصث آن لسظاخر العغؤئ أن غسطظعا طعصفعط شإطا أن غائرؤوا طظ إجرام 
صادتعط شغأخثوا سطى أغثغعط وغظتازوا لثغظعط وأطاعط، أو غئصعا أسعاظًا لطزطمئ، وغرتدعا فظفسعط 
أن غضعظعا ظعاذغر سظث الارضغ والروجغ، طا غسرضعط لشدإ المظاصط الةئار بط غدإ افطئ اإلجقطغئ.

أذمئ  بطثة  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
وصفئ  الماضغ  الثمغج  إدلإ  برغش 
وجغثعا  الفخائض  "تسصط  بسظعان: 
العصفئ  شغ  المحارضعن  وتمض  الارضغ". 
(شاح  إتثاعا:  صالئ  القشاات  طظ  سثدا 
وشاح  افظصغاء،  المثطخغظ  سمض  المسارك 
المسابر سمض الثعظئ السمقء)، وصالئ أخرى: 
شاح  طظ  أولى  لطمةرطغظ  المسابر  شاح  (عض 
بالبئ  وتثرت  لطمةاعثغظ؟!)،  المسارك 

الفخائض  (صادات  أن  أخرى  قشائ  وأضثت  بآخر)،  سمغض  اجائثال  طظ  الحام  أعض  غا  التثر  (التثر  بالصعل: 
وبعرتعط). الحام  أعض  سطى  الصداء  شغ  حرضاء  الارضغ،  وجغثعط  وحرسغععط  وأطظغاتعط  وتضعطاتعط 

اغاظام شرخئ طداسفئ افجر شغ رطدان لغطاتص برضإ 
الساططغظ إلصاطئ حرع اهللا وتتضغط دغظه، وسطى تمطئ 
الثسعة أن غداسفعا طظ جععدعط وأسمالعط المفدغئ 
ظض  شغ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  إلى  اهللا  حاء  إن 

دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
شعثا حعر رطدان الفدغض، حعر اإلجقم ضطه، حعر 
الطاسات ضطعا، وسطى المبابرغظ والخائمغظ والصائمغظ 
طظ  رتماه  وغساعجإ  اهللا  غرضغ  سما  غشفطعا  ق  أن 
ضطه،  اإلجقم  إتغاء  إلى  المآدغئ  السزغمئ  افسمال 
التضام  أّن  ضغش  جمغسا  المسطمعن  حعث  صث  وعا 
المةرطغظ بسث أن أطاتعا اإلجقم وأصخعه سظ جثة 
الماصاسسعن  طظعط  ورضغ  الحآون،  ورساغئ  التضط 
أظعط ترضعا لطظاس سئاداتعط الفردغئ وخطعاتعط شغ 
المساجث وصرباتعط هللا، ضغش تةرأ التضام سطى اإلجقم 
وحسائره السزغمئ شأغطصعا المساجث وطظسعا الخطعات 
والةمع بتةب واعغئ ضاذبئ، تاى شضروا طظ صئض بأن 
غمظسعا الظاس طظ خغاطعط تغظما لةآوا إلى المفاغظ 
ضعروظا،  ظض  شغ  الخغام  تضط  شغ  لطظزر  والمحاغت 

وتمغثتغ  الئرعان  جغطتص  سار  وأي  اقتفاصات؟!  عثه 
وتمثوك سظثطا غصعطعن باسطغط حئاب ُظطط شغ بطثه 

إلى ظالمه، أق لسظئ اهللا سطى المفسثغظ والزالمغظ!
إن الظزام السعداظغ ق غثاطش ضبغرا شغ إجراطه سظ 
سظه،  طضررة  ظسثئ  ضأظه  عع  بض  المخري،  الظزام 
طع  طسصثة  دولغئ  سقصات  حئضئ  بظاء  غتاول  وعع 
المتعر السسعدي اإلطاراتغ اباثاًء، وطآخرًا بالاطئغع 
طع ضغان غععد، واقظفااح سطى إدارة تراطإ، وعثه 
الةعات عغ الثاسط الرئغسغ لظمط التضط السسضري 
أطام  العصعف  دساوى  تتئ  لغئغا  وحرق  طخر  شغ 
(الاطرف واإلرعاب)، وطا عغ شغ التصغصئ إق لطعصعف 

شغ وجه افطئ الاغ تسسى إلسادة التضط باإلجقم.
وبرغط اتفاق الظزاطغظ المةرطغظ عثا، إق أظعما لط 
إبغعبغا  طعاجعئ  شغ  واتثا  خفا  غصفا  أن  غساطغسا 
آذار/ طظ  الثاطج  شفغ  الظعدئ؛  جث  طعضعع  شغ 

طارس تصثطئ طخر بمحروع صرار طظ طةطج وزراء 
السربغئ  الةاطسئ  تداطظ  غآضث  السرب  الثارجغئ 
الظعدئ  بسث  الثاص  والسعدان  طخر  طعصش  طع 
اإلبغعبغ باسائارعما دولاغ المخإ، لضظ الشرغإ أن 
بتثف  وذالإ  السربغ،  الصرار  سطى  تتفر  السعدان 
قتصئ  تسثغقت  وأدخض  الصرار،  طحروع  طظ  اجمه 
واإلضساف  طدمعظه  طظ  الظص  لافرغ  الصرار  سطى 

إذ طا ضان أتإ سطى صطعب التضام المةرطغظ طظ أن 
وطساجثعط،  وصغاطعط  خغاطعط  المسطمعن  غارك 
شغتطعا لطتضام بسثعا طا تمظعه طظث سصعد، سظ رجعل 
َوًة،  َوًة ُعْ ْسَالِم ُعْ َّ ُعَ اإلِْ َ ََق ُْ اهللا  أظه صال: «َل
 َّ ُلُه َها، َفَأوَّ َ الَّاُس ِالَِّي َتِل َّ َ َوٌة َت ْ ُعْ َ ا اْنُِق َ ُلَّ َف

َالُة». َّ َّ ال ُه ُ َوآِخُ ْ ُ ًا: اْل َنْق
بما  التضط  إلسادة  وبالساططغظ  الثسعة  بتمطئ  وضفى 
أظجل اهللا وجغاجئ الظاس باإلجقم السزغط، حرشًا أّن 
سمطعط عع إلتغاء سمض افظئغاء خطعات اهللا وجقطه 
صاَل  َصاَل:  سظه  اهللا  رضغ  عرغرَة  َأبغ  شسظ  سطغعط، 
اُء،  ُ اَألْن ُسُه ُ َل َت اِئ َرُجعل اهللاَّ : «َكاَن َبُ إسَ
ُن  ُ ، وَسَ نَُّه ال َنِيَّ َع ، َو يٌّ َ َنِيٌّ َخَلَفُه َن ا َهَل ُكلَّ
َشما  اهللاَّ،  رجعل  َغا  صالعا:  وَن»،  ُُ َ َ ُخَلَفاُء  ُه َع  ُ َّ َأع ِل، ُث ِل فاَألوَّ َعِة اَألوَّ ا ِبَ َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «َأوُف
َّا  َع  ْ َساِئُلُه  َ َّ َفإنَّ   ، ْ ُ َل  ِ الَّ  َ َّ ا  َواْسَأُل  ، ُه َحقَّ

 طافٌص سطغه « ْ َعاُه اْسَْ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

الرجمغئ  المخرغئ  افظئاء  وضالئ  وبتسإ  أبره.  طظ 
إن  صال  السعداظغ  الةاظإ  شإن  افوجط)،  (الحرق 
الةاطسئ  إصتام  غةإ  وق  طخطتاه  شغ  لغج  الصرار 
غظاب  صث  طما  تثعشه  وأبثى  المطش،  عثا  شغ  السربغئ 
سظه عثا الصرار طظ طعاجعئ سربغئ إبغعبغئ. وإن ضان 
الصرار ظفسه ق صغمئ له جعاء دسماه السعدان أم لط 
اطاظاع  وبرغط  تفسض.  لط  أم  سطغه  تتفزئ  تثسمه، 
إبغعبغا سظ الاعصغع سطى اقتفاق الثي تط الاعخض له 
جث  وتحشغض  طضء  بصعاسث  والثاص  أطرغضا  برساغئ 

الظعدئ، إق أن الظزام السعداظغ لط غترك جاضظا.
إن عثه افظزمئ خائظئ تفرط شغ طخالح افطئ بضض 
بساذئ، وتسطمعا فسثائعا، وق تافص سطى حغء شغه 
بأبظاء  بالاظضغض  افطر  تسطص  إذا  لضظ  لفطئ،  طخطتئ 
فبسث  طاساوظغظ  طافصغظ  تةثعط  وصاطعط  افطئ 
التثود! ظسأل اهللا أن غثطخظا طظعط وطظ حرورعط، 
وسجتعا  ضراطاعا  لفطئ  لاسعد  بجوالعط،  غسةض  وأن 
سطى  راحثة  خقشئ  دولئ  شغ  اإلجقم  تضط  ظض  شغ 
حسبعط  وتطط  المسطمغظ  حاات  تةمع  الظئعة  طظعاج 
وتتفر لعط أطظعط، غصعدعا خطغفئ تصغ ظصغ غصاتض 

طظ ورائه وغاصى به.
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تامئ: الظزاطان المخري والسعداظغ غافصان سطى تسطغط المسارضغظ...

الةجغرة ظئ، ٢٠٢٠/٠٤/١٠.
وشغ السغاق ذاته (صالئ طارغا لعبغفارو، وعغ طمرضئ 
شغ  بضعروظا  المخابغظ  المتاربغظ  صثاطى  تسالب 
ظغعغعرك، إظعط سادة غشغرون افصظسئ بسث ضض تساطض طع 
المرغخ. لضظعط اآلن غتخطعن سطى صظاع ذئغ واتث 
قجاثثاطه ذعال شارة السمض المماثة لمثة ١٢ جاسئ) 
طعصع جضاي ظغعز السربغئ، ٢٠٢٠/٣/٢٧. وبسئإ ظصص 
الضماطات (خرج سحرات الساططغظ شغ صطاع الامرغخ 
التخعل  باسعغض  لطمطالئئ  تزاعروا  ضالغفعرظغا  شغ 

سطى الضماطات) صظاة آر تغ الروجغئ، ٢٠٢٠/٠٤/٠٤.
أبسط  لثغعا  تاعشر  ق  أن  الثول  عثه  لمبض  ضغش 
المساطجطات الطئغئ طبض الضماطات والمراغغض وافصظسئ 
وغغرعا طظ المساطجطات الطئغئ الاغ ُتسالب المرضى 

وتصغ ذعاصمعط الطئغئ طظ اإلخابات والمثاذر؟!
ختغفئ  شغ  تتصغصًا  تحا  إغعظةعظس  أرغاظا  (ضائئ 
المسدطئ  شغه  تظاولئ  افطرغضغئ  بعجئ"  "واحظطظ 
افخقصغئ والصاظعظغئ الاغ تعاجه افذئاء والمساحفغات 
شغ طعاجعئ شغرورس ضعروظا المساةث تغث غدطر 
افولعغئ  وطظح  المرضى  بغظ  اقخاغار  إلى  افذئاء 
بأطراض  والمرضى  المسظغظ  سطى  والحئاب  لفذفال 
طجطظئ، وذلك بسئإ طتثودغئ سثد أجعجة الاظفج) 
طعصع طغادغظ، ٢٠٢٠/٠٣/١٦. غا له طظ أطر طفجع! لماذا 
الاساطض بعثه الطرغصئ تاى طع ضئار السظ شغ دول 

تثسغ أظعا تتمض لعاء اإلظساظغئ؟!
الِرساغئ  بمظزعطئ  الِثقشئ  دولئ  اعامئ  ضغش  اظزروا 
المَةعجة  المساحفغات  ِبظاء  سطى  وسمطئ  تغئ  الخِّ
الرِسَغئ  لِثثطئ  المثن  شغ  الطئغئ  المساطجطات  بضض 
الشربغعَن  حعَث  وصْث  (بالئغمارجاان)،  ُتسرف  وضاظئ 
َأَتُث   (Gomar) جعطار  َشالمسغع  بثلَك،  أظفسعْط 
الئغمارجاظاِت  أتَث  واخفًا  َضَاَإ  ظابطغعَن  تمطِئ  سطماِء 
(المساحفغاِت) الاغ ُبظغْئ صئَض جاِئ صروٍن طْظ تمطِاِه 
ضضُّ  الئغمارجاان)  (أيِ  َغْثُخُطُه  "وضاَن  طخَر:  سطى 
المرضى، شصراَء وأغظغاَء، بثوِن تمغغٍج، وضاَن ُغْةَطُإ إلغِه 
افذئاُء طْظ طثاطِش جعاِت الحرِق َوُغْةَجُل لعُط السطاُء، 
باَفدوغِئ  َجٌة  ُطَةعَّ وخغثلغٌئ  حراٍب  خجاظُئ  لُه  وضاظْئ 
واَفدواِت. وُغصاُل إنَّ ضضَّ طرغٍخ ضاظْئ ظفصاُتُه دغظارًا، 
ُصعَن  وضاَن لُه حثخاِن غصعطاِن بثثطِاِه، وضاَن الُمَآرَّ
شغ  ُغْسَجُلعَن  الظفسغعَن)  المرضى  (أيِ  المرضى  طَظ 
ألتاِن  بسماعِ  آذاظعْط  ِشغَعا  ُغَحظُِّفعَن  طظفردٍة  صاسٍئ 
المعجغصى الحةغِئ أْو غاسطعَن بسماعِ التضاَغا ُغْطِصغَعا 
غساسغثوَن  الثغَظ  المرضى  وضاَن   . الَتَضَعاِتغُّ سطغعُط 
باصغ  َسْظ  ُغْسَجلعَن  لطحفاِء  وغامابطعَن  ختاعْط 
طرغٍخ  لضضِّ  ُغسطى  وضاَن  ظصاعٍئ.  شارِة  شغ  المرضى 
طَظ  صطعٍ  خمُج  الئغمارجااِن  طَظ  خروِجِه  تغَظ 
اقِّ  الثعِإ، تاى ق ُغْدطََّر إلى اقلاةاِء إلى السمِض الحَّ

شغ التاِل". طةطئ العسغ، السثد (٢٧٧)
المساعخفات  شغ  السئص  صخإ  لعا  الثقشئ  دولئ 
أتمث  الثضاعر  غصعل  المرضى.  لسقج  الماظصطئ 
الئغمارجاظات شغ اإلجقم":  سغسى شغ ضاابه "تارغت 
المتعل،  الئغمارجاان  أظحأ  طظ  أول  عط  (المسطمعن 
لطمرضى  غطجم  طا  بةمغع  ُطةعَّج  طساحفى  وعع 
وأحربئ  وأذسمئ  وأدوغئ  أدوات  طظ  ولطمثاواة 
آخر  إلى  بطث  طظ  غاظصض  وخغادلئ،  وأذئاء  وطقبج 
الاغ  أو  بابائ،  بغمارجاظات  طظ  الثالغئ  الئطثان  طظ 
غزعر شغعا وباء أو طرض ُطسٍث، وعثا أتثث وجائض 

السخر لطسقج السرغع).
الُظُزط  أن  اسطمعا  الشرب  بقد  شغ  تِسغُحعن  طظ  غا 
تصش  ولظ  ضرغمئ  تغاة  لضط  تدمظ  لظ  الرأجمالغئ 
سغظ  رأغامعه  طا  وعثا  والمتظ،  الحثائث  شغ  طسضط 
الغصغظ الغعم شغ خدط عثا العباء. إن دولئ الثقشئ 
عغ  اهللا  حاء  إن  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
الاغ تظصث الئحرغئ طظ برابظ الرأجمالغئ وظطمعا إلى 

 سثل اإلجقم وظعره

الاضظعلعجغا  َسخر  شغ  تِسغح  الاغ  الشرب  دول  إن 
والسعَلمئ صث اظضحش سعارعا وظعر لطَمف أظعا ُتعمض 
اقعامام  العاجإ  طظ  ضان  الاغ  الختغئ  المظزعطئ 
بعا ووضسعا شغ ُجطط افولعغات وإظفاق افطعال طظ 
ووضع  الظاس،  بتغاة  غاسطص  فن افطر  بسثاء،  أجطعا 
صث  ضاربئ  أو  وباء  في  تتسئًا  اقجاراتغةغئ  الثطط 
تتثث، وإجراء طا غطجم تسإ التاجئ، تاى ق غاأزم 
شغ  اآلن  ظراه  طا  طبض  الئقد،  شغ  الختغ  العضح 

العقغات الماتثة ودول أوروبا.
ولضظ طا غتثث خقف ذلك، شصث صام دوظالث تراطإ 
 ٪٢١ العقغات  شغ  الختغئ  اإلدارات  طغجاظغئ  باصطغص 
شغ طعازظئ تراطإ افولى سام ٢٠١٧، ضما صام بإغقق 
طضاإ افوبؤئ الاابع لطئغئ افبغخ والثي ضان باراك 
أوباطا صث أظحأه سام ٢٠١٤ شغ أسصاب تفحغ شغروس 
إغئعق لدمان اجاةابئ وذظغئ جرغسئ وطظسصئ بحضض 

جغث لمعاجعئ أي وباء جثغث.
طةطج  رئغج  اجاصالئ  خئر  جغ  بغ  بغ  طعصع  ظصض 
الئتعث السطمغئ شغ اقتتاد افوروبغ طاورو شغراري طظ 
طظخئه، بسث بقبئ أحعر طظ تعلغه، طعاجما الةعات 
شصث  (إظه  شراري:  وصال  السغاجغئ،  والسمطغات  السطمغئ 
برظاطب  وضع  طظ  تمضظه  سثم  بسث  بالظزام  إغماظه 

خاص لمضاشتئ شغروس ضعروظا) ٢٠٢٠/٠٤/٠٨.
إن طا غتخض شغ المظزعطئ الختغئ شغ الثول الضئرى 
غعاط  ق  الثي  الّظفِسغ،  الرأجمالغ  الظزام  جحع  غآضث 
بتغاة الّظاس، بض غسسى إلى تضثغج المال شغ أغثي صطئ 
صطغطئ طظ الئحر وإظفاصه شغ ُبَآر الفساد والرذغطئ وجئاق 
الاسطح إلحسال التروب شغ السالط، شغ سام ٢٠١٨ أطرغضا 
تسإ  الاسطح  سطى  إظفاصاً  افضبر  والسسعدغئ  والخغظ 
تصرغر "جغئري" الثي غخثر بحضض جظعي (بطس اإلظفاق 
 (١٨٢٢) دوقر  ترغطغعن   ١,٨ طظ  أضبر  السالمغ  السسضري 
ططغار دوقر بجغادة ٢,٦٪ خقل جظئ، ووشصا لطمسعث شإن 
عثا غسظغ ظخغإ ضض شرد سطى طساعى السالط ٢٣٩٠ دوقرا 

لطحثص العاتث). ختغفئ المطاصى السربغ ٢٠١٨/٠٤/٣٠.
عضثا تظفص افطعال طظ أجض خراع دولغ تثغره دول 
الشرب بعاجطئ سمقء، لسفك دطاء افبرغاء الدسفاء 
غتفزعط  وطأوى  السغح  لصمئ  سظ  غئتبعن  الثغظ 
طظ  وغغرعا  ولغئغا  والغمظ  جعرغا  شغ  بقدعط  شغ 

المسطمغظ. بقد 
الظزام  طظ  المظئبصئ  الثخثخئ  جغاجات  ُتسث 
شحض  إلى  أدت  الاغ  افجئاب  أعط  طظ  الرأجمالغ 
أطرغضا  شمبًق  الشرب.  دول  شغ  الختغئ  المظزعطئ 
تظفص ١٧٪ طظ دخطعا الصعطغ سطى الختئ، رغط ذلك 
ق  شغعا  حاطض  ختغ  تأطغظ  لثغعط  طظ  ظسئئ  شإن 
لةغعب  غثعإ  اإلظفاق  طسزط  فن   ،٪٣٠ غاةاوز 
حرضات الاأطغظ، ولغج لطظاس وختاعط، وق لطختئ 
السقجغئ  الثثطات  أجسار  وفن  افولغئ،  أو  العصائغئ 

الاغ تفرضعا الحرضات خغالغئ.
تسإ الظزرة الرأجمالغئ شإن سمطغئ إجراء شتعخات 
المستئ الطئغئ لسثد طععل طظ الظاس وحراء طجغث 
خاخئ أجعجة الاظفج الخظاسغ  طظ افجعجة الطئغئ 
ُتآدي إلظفاق أطعال ذائطئ، بسئإ تطك الُتةب العاعغئ 
المستئ  إجراء  شغ  تاسرع  ولط  الشرب  دول  أت  تطضَّ
الطئغئ لرَساغاعا لطتث طظ اظاحار العباء طا أدى قظاحار 
شغروس ضعروظا تسإ رأي بسخ اقخاخاخغغظ شغ 
المةال الطئغ. لثا وجث افذئاء والممرضعن شغ دول 
بسث  طاجاغثة  ضشعط  طعاجعئ  شغ  أظفسعط  الشرب 
بحضض  ضعروظا  بفغروس  اإلخابئ  تاقت  سثد  ارتفاع 

ضئغر وازدغاد تاقت العشاة وجط الطعاصط الطئغئ.
تغثروس  السالمغئ  الختئ  طظزمئ  طثغر  خرح  وصث 
أدعاظعم صائًق: (إن بسخ الثول جةطئ شغ تصارغرعا 
أن ١٠٪ طظ سظاخر الصطاع الختغ أخغئعا بفغروس 
أضبر  العباء  اظاحار  طظ  الصطص  غاجاغث  بغظما  ضعروظا، 
طعصع  السالط)  شغ  الطئغ  الضادر  أسداء  بغظ  شأضبر 

الرساغئ الختغئ يف دول الشرب 
يف ظض الُظزط الرأجمالغئ املاعتحئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ الخادق سطغ (أبع طتمث)ـ 

تامئ ضطمئ السثد: رطدان حعر اإلجقم ضطه ق بسده

شباب حزب التحرير في بلدة أطمة بريف إدلب
ينظمون وقفة بعنوان: "تسقط الفصائل وسيدها التركي"

هيئة تحرير الشام تمنع المتظاهرين من عرقلة الدوريات 
الروسية التركية! لصالح من يا ُترى؟

المضاإ  أضث  الفغثغع،  تصظغئ  سئر  الماضغ  الثمغج  سصث  الثي  السعدان،  أخثصاء  طآتمر  سطى  تسصغئا 
سطى  اجط  السعدان،  بأخثصاء  غسمى  طا  أن  ختفغ:  بغان  شغ  السعدان  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ 
طخالح  سظ  غئتبعن  افجاس  شغ  عط  وإظما  له،  خغرًا  غصثطعا  ولظ  السعدان،  أسثاء  شإظعط  طسمى،  غغر 
أغطإ  ظفثت  أن  بسث  جرابعط،  خطش  تطعث  زالئ  طا  السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  إق  بطثاظعط، 
حروذعط، وصطسئ حعذًا شغ تطئغص وخفئ خظثوق الظصث الثولغ، المامبطئ شغ طا غسمى برشع الثسط، 
ووجعد  ضعروظا،  جائتئ  طساشطئ  الطئت،  وغاز  والةازولغظ  والئظجغظ  والثواء  الثئج  أجسار  التضعطئ  شرشسئ 
صرض  أو  خارجغ،  لثسط  طتااجًا  لغج  السعدان  أن  سطى:  الختفغ  الئغان  وحثد  طظازلعط.  شغ  الظاس 
شضرة  إلى  المسطمغظ،  بقد  طظ  ضشغره  غتااج  وإظما  والئاذظئ،  الزاعرة  ببرواته  غظغ  بطث  شعع  ربعي، 
جغاجغئ ختغتئ، تفةر ذاصات افطئ، وتسثر إطضاظاتعا، لمخطتئ افطئ، ق لمخطتئ أسثائعا، ولظ غضعن 
ذلك، إق سئر دولئ طئثئغئ، تةسض طظ سصغثة افطئ؛ أجاجًا لثولاعا، وظئراجًا لمسالةاتعا، ولظ غضعن ذلك 
إق شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شعغا غا أعض السعدان، ضسعا أغثغضط شغ أغثي 

وسمقئه وظصغط دولئ التص والسثل والثغر. حئاب تجب الاترغر، لظصطع دابر اقجاسمار، وأسعاظه 

يا أهل السودان ضعوا أيديكم في أيدي شباب حزب التحرير
لقطع دابر االستعمار وأعوانه من سائر بالد المسلمين



افربساء ٢٠ طظ رطدان ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٣ أغار/طاغع ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٨٦

الطاصئ  صطاع  سطى  الماراضط  الَثغظ  إّن 
بالحطض،  الئقد  أخاب  الئاضسااظغ، 
إلى  سمران  باجعا/  ظزام  اضطر  طا  وعع 
 ٥٧٠ دشع  سظ  أجفرت  اتفاصات  تعصغع 
الصطاع  طظ  الطاصئ  لمظاةغ  روبغئ  ططغار 
جائ  تخض  بمعجئعا  "ضرجعم"،  الثاص 
 ٤١٥ بطس  طثعض  طئطس  سطى  حثخًا  سحر 
روبغئ  ططغار   ٥٠ باجابمار  روبغئ  ططغار 
اإلظمائغئ  طغجاظغاه  بطشئ  بطث  شغ  شصط. 
 ٤٨٠ التالغئ  المالغئ  لطسظئ  السظعغئ 
شصث  سطغه  وبظاء  شصط.  روبغئ  ططغار 

بفاح  لطتضام  أذن  طظ  ختفغ:  بغان  شغ  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  تساءل 
تشطغئ  وتصغصاعا  الثغمصراذغئ!  إّظعا  بسغط،  والةعاب  الظعار؟  وضح  شغ  "الصاظعظغئ"  لطسرصئ  افبعاب 
السطإ والظعإ طظ طةمعسئ طاتّضمئ طظ الرأجمالغغظ. ولفئ الئغان إلى أن: رجعل اهللا  صث بّغظ لظا صئض 
الطاصئ  طعارد  خخثخئ  اإلجقم  تّرم  إذ  والظار،  والضف  الماء  بقث:  شغ  حرضاء  المسطمغظ  أن  سام   ١٤٠٠
والئظغئ الاتاغئ، وجسطعا ططضغئ ساطئ، تحرف الثولئ سطغعا طئاحرة ظغابئ سظ الظاس، وغاط إظفاق إغراداتعا 
إلى  طئاحرة  افطعال  عثه  تثعإ  تغث  الثغمصراذغ،  الظزام  سظ  الئسث  ضض  بسغث  الظمعذج  وعثا  سطغعط. 
جغعب الصطاع الثاص. شغ المصابض، بّحر الئغان: بأن دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن 
سطى  الثقشئ  إصاطئ  إسادة  أن  طآضثا  الربا.  سطى  الصائمئ  واقجابمارات  الصروض  ضاطض  بحضض  جامظع  اهللا، 
الرخاء  طظ  جثغث  بسعث  الئحرغئ  وجائثأ  الظاس،  وغظخش  وتسالى  جئتاظه  اهللا  جغرضغ  الظئعة  طظعاج 
بسئإ تطئغص الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم، والثي جغدمظ إظفاق إغرادات المطضغئ الساطئ سطى الظاس.

أدان المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان بأحث السئارات، ضرب ترس التثود اإلغراظغ لـ٥٨ 
حثخًا أششاظغًا وإلصائعط شغ الظعر، طا أدى إلى طصاض أضبر طظ ظخفعط أبظاء طتاولاعط سئعر التثود ظتع 
إغران. وأضث شغ بغان ختفغ: إن أششاظساان عغ واتثة طظ أغظى الئقد اإلجقطغئ بالمعارد الطئغسغئ، لضظعا 
عاجر  السئإ  ولعثا  سطغعا.  اقجاسمار  وعغمظئ  تضاطعا  خغاظئ  بسئإ  طعاردعا.  طظ  اقجافادة  تساطع  لط 
اإلغراظغ  الظزام  أن  إلى  الئغان  وأحار  الشثاء.  وظصص  الفصر  بسئإ  أخرى  بقد  إلى  افششان  الحئاب  طقغغظ 
شغ  طحضطئ  أغئ  غسالب  لط  الظزام،  عثا  لضظ  اإلجقطغئ،  لطئقد  به  غتاثى  ضمبال  ظفسه  تصثغط  ضبغرًا  تاول 
الئقد اإلجقطغئ، بض خان المسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط - وواخض المساعمئ شغ السغاجات افطرغضغئ شغ 
المظطصئ بحضض طثٍج. وضظاغةئ لسغاجات الظفاق الاغ تظاعةعا التضعطئ اإلغراظغئ، غاسرض آقف المسطمغظ 
شغ أششاظساان وجعرغا والسراق والغمظ وغغرعا لطاسثغإ والصاض. لثلك، شإن طبض عثا السمض الحظغع بإلصاء 
بالصعل:  الئغان  وخاط  اإلغراظغ.  لطظزام  اإلجراطغئ  السغاجات  اجامرار  إلى  غحغر  الظعر  شغ  افششاظغ  الحئاب 
إن طفععم المخالح العذظغئ صث أحسض الضراعغئ بغظ المسطمغظ ضث بسدعط بسدا إلى درجئ أن افششاظغ 
غئرر صاض الئاضسااظغ واإلغراظغ غئرر صاض افششاظغ. لثلك، لظ غظاعغ عثا الظعع طظ الصمع والفساد والضعارث 
العذظغئ،  والمخالح  العذظغئ،  التثود  طبض  جاطئ  طفاعغط  وجعد  وعع  الةثرغئ.  أجئابه  سطى  صدغ  إذا  إق 

وافظزمئ غغر اإلجقطغئ، وطا حابه ذلك الاغ شرضئ سطى الئقد اإلجقطغئ وأدت إلى تفضك المسطمغظ.

دور الئعرخات يف اقظعغارات املالغئ وافزطات اقصاخادغئ

دساغات  طظ  ذلــك  حاضض  طا  أو  ُطدّططئ  تةارغئ 
المداربات  عع  شغعا  غةري  طا  ــرز  وأب وأضــاذغــإ، 
خقلعا  طظ  شغاط  بالصمار،  تضعن  طا  أحئه  عغ  الاغ 
تثفغخ ورشع افجسار لطئغع والحراء بصخث الاتاغض، 
طّما غفصث افجعط صغماعا التصغصغئ، أو غرشع صغماعا 
المداربعن  وغضعن  السرغع،  الضسإ  بعثف  ضبغرًا 
والثئرات  الضبغرة  افطــعال  غماطضعن  طّمظ  الضئار 
المعشعرة، جعاء أضاظعا طظ افحثاص افبرغاء أو طظ 
المآجسات المالغئ الماثخخئ المحععرة طظ بظعك 
وطعرغان  أطرغضا  أوف  بظك  السغاغ  طبض  وطخارف 

جااظطغ وتحغج طاظعاتظ وغغرعا.
طئاظغعا،  وشثاطئ  ضثاطئ  سطى  الئعرخات  شعثه 
طا  وسطى  العبغرة،  الفارعئ  أحضالعا  ذرازات  وسطى 
تمطك طظ إطضاظغات ضثمئ، شعغ ق ُتصّثم شغ العاصع 
واصسًا  إق  تخظع  وق  وعمغ،  ضــاذب  اصاخاد  جعى 

ُطجّغفًا لقصاخاد السالمغ.
طظعا  جسطئ  الرأجمالغئ  الثول  جمغع  أّن  والمخغئئ 
صّغماً سطى اقصاخاد التصغصغ، بض واحارذئ سطى جمغع 
تمطك  شعغ  شغعا،  أجعمعا  تثاول  غاط  أْن  الحرضات 
بما  اقصاخادغئ  الصعى  جمغع  سطى  والتضط  العخاغئ 
شغعا الثول ظفسعا، وعغ أغداً ُتقتص افشراد وُتشرغعط 
سطى  الدرائإ  شرض  بثون  ظحاذاتعا  شغ  لقحاراك 
ظصعدعط  إخراج  عع  والعثف  غتّصصعظعا،  الاغ  افرباح 
واقجافادة  وتةمغسعا  جغعبعط  طظ  صطغطئ  ضاظئ  ولع 

طظعا لاخإ شغ جغعب ضئار المساعمغظ.
إّن عثه افجعاق المالغئ طا عغ شغ العاصع جعى لسظئ 
سطى اقصاخاد السالمغ فّظعا شغ تصغصاعا ُتمّبض جئئًا 
وفّظعا  واقصاخادغئ،  المالغئ  افزطات  لعصعع  دائمًا 
بخعرة  وُتئرزه  باجامرار،  اقصاخادي  العاصع  ُتجّغش 
سطى  براًء  افبرغاء  شاجغث  افخطغئ،  خعرته  غغر  سطى 

تساب الفصراء وطاعجطغ الثخض.
وجئإ ظحعء عثه افجعاق المالغئ الطفغطغئ وتشّعلعا 
سطى اقصاخاد التصغصغ عع وجعد الحرضات المساعمئ 
دون  الئسخ  لئسده  المال  بمحارضئ  تسمح  الاغ 
تاجٍئ لعجعد الئثن، فّن الحرضئ شغ ظزاطعط تضعن 
اقتفاق  صئغض  طظ  ولغج  المظفردة  اإلرادة  صئغض  طظ 
بغظ الحرضاء، لثلك غاط شغعا إغفال دور الةعث الثي 
غصعم به حرغك الئثن، ضما غاط إلشاء وجعد اإلغةاب 
والصئعل بغظ الحرضاء لطصغام بالسمض المالغ، شااتعل 
الحرضئ إلى طةرد الاجام بثشع افطعال طظ دون أن 
غضعن شغعا أي دور لطحرضاء، وغاعلى المعظفعن شغعا 
طظ غغر الحرضاء الصغام بأسمال الحرضئ، وعع طا أّدى 
إلى تةمغع عثه الحرضات المساعمئ شغ أجعاق طالغئ 
اصاخادغئ  ضــعارث  طظ  ظحعثه  طا  إلى  أّدت  ضئغرة 

وطالغئ سطى طساعى السالط.
إّن ظزام اقصاخاد شغ اإلجقم سظثطا تّرم الحرضات 
المساعمئ فّظعا طثالفئ لحروط الحرضات شغ اإلجقم 
طا تعّلث سظعا طظ أجعاق طالغئ،  شإّظه صث تّرم تطصائغاً 
شاإلجقم اسائرعا حرضات باذطئ فّظعا لط تظسصث أخقً، 
وذلك لسثم وجعد حرضاء شغعا، أي لسثم وجعد بثن 
ُطاخّرف، ولسثم وجعد اتفاق بغظ الحرضاء سطى الصغام 
بسمض طالغ ُطتّثد بصخث الربح، إذ ق غعجث شغعا إغةاب 
اسائرعا  لثلك  ُطاخرف،  بثن  شغعا  غعجث  وق  وصئعل، 
اإلجقم حرضات باذطئ، ق غةعز لطمسطمغظ اقحاراك 
شغعا، وبطقظعا ترتإ سطغه بطقن طا ُبظغ سطغعا طظ 

أجعاق طالغئ، وطا ُبظغ سطى الئاذض شعع باذض.
إّن تطئغص الظزام اإلجقطغ شغ الحرضات غمظع وجعد 
اقصاخاد الطفغطغ وغمظع وجعد خظاسئ المال طظ ق 
الماضررة،  اقصاخادغئ  افزطات  وصعع  وغمظع  حغء، 
وغتاشر سطى وجعد اصاخاد تصغصغ دائط، غظال طظه 
افشراد والثول بصثر طا غحارضعن شغه بةععد تصغصغئ 
وغعزع  السرغع،  اإلبراء  وغمظع  تصعصه،  لطضض  تتفر 

 البروة سطى الةمغع بحضٍض سادل

إضاءات سطى طا غتثث يف أرض الحام
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الثلغ (أبع المظثر)ـ 

طظ  اآلن  الحام  بعرة  بعا  تمر  الاغ  المرتطئ  تسائر 
المراتض المفخطغئ شغعا، شعغ إطا أن غاةاوزعا أعض 
الحام بسقم أو أن تاعصش شغعا سةطئ بعرتعط. شإطا 
تشغغر حاطض جسعا إلغه أو إلى طةرد ترصغع؛ وتصغصئ 
ضان  له  الماآطرون  تعخض  طا  إن  تصعل  المحعث 
افجاس شغه عع طسعدة طحروع صثطاه أطرغضا شغ 
لطاظفغث  لغطرح  افطظ  طةطج  سطغه  خعت   ٢٠١٥ سام 
طئاحرة ورد شغه: "وظص الصرار سطى دسعة افطغظ السام 
لفطط الماتثة طمبطغ الظزام والمسارضئ السعرغْغظ 
لطمحارضئ "سطى وجه السرسئ" شغ طفاوضات رجمغئ 
تطك  تئثأ  أن  سطى  السغاجغ"،  اقظاصال  طسار  بحأن 
"بعثف   ٢٠١٦ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طططع  المفاوضات 

الاعخض إلى تسعغئ جغاجغئ دائمئ لفزطئ".
لخالح  راجتئ   ٢٠١٥ سام  شغ  السغطرة  رصسئ  ضاظئ 
البعرة، رغط الثقشات التاخطئ والاغ سمثت أطرغضا 
داسمغظ؛  طظ  اخطظساه  طا  خقل  طظ  إغةادعا  إلى 
الـ٧٥٪  تاةاوز  سطغعا  المسغطر  المساتئ  ضاظئ  شصث 
والفخائض  التر  الةغح  بغظ  طا  السغطرة  تاعزع 
تظفغث  لغاط  غضظ  لط  طحعث  عضثا  بمبض  اإلجقطغئ، 
أي طحروع وبثاخئ أن الصاسثة الحسئغئ ضاظئ بسثة 
وعظا  لظاغةئ  طسعا  العخعل  الخسإ  وطظ  رؤوس 
ضاظئ الئثاغئ تط بثأ السمض لاظفغث المثطط المافص 
سطغه المامبض باحضغض طظاذص تتئ طسمى طظاذص 
خفخ الاخسغث وذلك شغ أغار ٢٠١٧ تغث وصسئ ضض 
طظ روجغا وترضغا وإغران اتفاصًا ظص سطى "تعخطئ 
الثول الراسغئ لمفاوضات "أجااظئ ٤" (ترضغا وروجغا 
"خفخ  اتفاق  إلى   ٢٠١٧ أغار/طاغع   ٤ غعم  وإغران) 
شغ  آطظئ  طظاذص  أربع  بإصاطئ  الصاضغ  الاخسغث" 

جعرغا لمثة جائ أحعر صابطئ لطامثغث".
وصث ضان طظ أبرز بظعد اقتفاق وأخطره سطى اإلذقق 
غظئشغ  الاخسغث  طظ  التّث  طظاذص  أن  سطى  ظص  طا 
ساجض،  بحضض  السظش  إظعاء  بعثف  إظحاؤعا  غاط  أن 
طقئمئ  ظروف  وخطص  اإلظساظغ،  العضع  وتتسغظ 

لثشع الاسعغئ السغاجغئ لطخراع شغ جعرغا.
وبثلك تضعن صث بثأت المرتطئ افولى طظ التث طظ 
سثد الرؤوس ضغ غاسظى تتصغص اقتفاق المئرم سام 

٢٠١٥ المادمظ إظعاء البعرة.
الشعذئ  سطى  لعا  المثطط  التمطئ  بثاغات  ضاظئ 
تمطئ  حعرغظ  وبسث  لغاطععا   ٢٠١٨ حئاط  حعر  شغ 
الحمالغ  تمص  رغش  شغ  البعرة  طزاعر  إظعاء 
 ٢٠١٨ لاضعن المرتطئ افخغرة شغ حعر تمعز/غعلغع 
درسا،  رأجه  طسصط  شغ  البعري  المزعر  وإظعاء 
وسطغه شصث ظفث الئظث المامبض بإظعاء السظش وبحضض 
ذعران  طآتمر  شغ  روجغا  بارضاه  طا  وعثا  ساجض 

الثي سصث أواخر ٢٠١٨.
وبثلك تخئح اقتفاصغئ جاعجة لطاظفغث بسث أن صطخئ 
الرؤوس وبسث أن تخرت المظاذص ضطعا شغ طظطصئ 
واتثة، لاأتغ بسثعا طرتطئ وضع خطئ تعغؤئ افجعاء 

شغ آخر طساصض البعرة شغ الحمال السعري إدلإ.
البعرة  إظعاء  شغ  خطاعا  سطى  وبظاء  أطرغضا  خرتئ 
ووشص  جغاجغًا  إق  غضعن  لظ  تسمه  إدلإ  ططش  أن 
الاغ  روجغا  إن  تغظ  شغ  بظعد،  طظ  عغ  رجماه  طا 
سسضرغًا،  إلظعائه  وبصعة  رغئئ  جعرغا  شغ  تعرذئ 
تةاه  بربرغئ  بتمطئ  صاطئ  ذعران  طآتمر  شئسث 
اتاعتعا  طا  جرسان  إلدلإ  الحرصغ  الةظعبغ  الرغش 
شارة  بسث  سصث  الثي  جعتحغ  طآتمر  شغ  أطرغضا 

روجغا  وضع  لغاط  ذعران  طآتمر  طظ  جثًا  وجغجة 
ضمظ الثط الةثغث المعضعع لمظطصئ إدلإ.

بثأت المرتطئ افخغرة طظ السغظارغع افطرغضغ الثي 
الاثرغةغ  اإلظعاء  باساماد  وذلك   ٢٠١٥ سام  وضساه 
لطمطش ضغ تمظع تثوث خثطئ سظث التاضظئ تثشسعا 
عع  به  صاطئ  طا  شأول  الساتر؛  سطى  الستر  لصطإ 
عغؤئ  ظالئ  تغث  المترر  شغ  الرؤوس  تسثد  إظعاء 
تترغر الحام عثه المغجة، تغث أذطصئ ترضغا غثعا؛ 
شاباطسئ جمغع الفخائض شغ الحمال وبالاالغ أخئح 
لةعئ  طمطعضًا  افرض  سطى  المثطط  تظفغث  صرار 
واتثة طاظفثة صعغئ تمارس إلى جاظإ الثول دورًا 
لطصئعل  وتعغؤاعا  الحسئغئ  التاضظئ  تثجغظ  شغ 
الباظغئ  المرتطئ  تسائر  وعثه  لعا،  المسث  بالمثطط 

شغ ذرغص تظفغث المافص سطغه شغ جعتحغ.
تالئ  وصئ  طظ  طدى  طا  خقل  المترر  تال  شضان 
طظ الدشط افطظغ جماه الصئدئ التثغثغئ لعغؤئ 
وتعةغر  طرضج  صخش  طسه  غاراشص  الحام  تترغر 
طظ  تالئ  ذلك  ضض  وشعق  طظاذصعط  طظ  لطظاس 
ضظك السغح ق غسطمعا إق اهللا وتثه غسغحعا ضبغر 
ذلك  ضض  وطعةرعط،  طصغمعط  الحمال  أعض  طظ 
فجض عثف واتث أق وعع اجاظجاف التاضظئ بحضض 

ضئغر لثشسعا لطصئعل بما اتفص سطغه.
والسآال الثي غةعل شغ أذعان ضبغر طظ أعض المترر: 
لاظفغث  العادف  جعتحغ  طصررات  تصغصئ  عغ  طا 

المثطط افطرغضغ؟
الاغ  الثولغئ  الطرق  شاح  صدغئ  سظ  بسغثًا  والةعاب 
 Mالـ٥ سطى  بالسغطرة  بعا  الماسطص  الئظث  تظفغث  تط 
تصسغط  سظ  وبسغثًا   ،Mالـ٤ سطى  الثورغات  وتسغغر 
اجاطاسئ  الثول  إن  ظصعل  طظاذص،  لبقث  المترر 
بمضرعا تصجغط ططالإ الظاس وجسطعا طرتطغئ، شالئظث 
السعرغئ  الثولئ  جغادة  سطى  بالمتاشزئ  الماسطص 
الاغ وصع سطغعا الداطظعن لعع أضبر خطعرة طما تط 
إلى  خارخئ  إحارة  غحغر  شعع  الساسئ  تاى  تظفغثه 
أن ططش البعرة طخغره واتث أق وعع تدظ الظزام 
بشخ الظزر سما إذا ضان أجث سطى رأجه أم لط غضظ، 

وبالاالغ إظعاء لضض الادتغات.
طصاس  سطى  لغضعن  تماطًا  العاصع  تعغؤئ  وبسث  اآلن 
افخغرة  الرتعش  ُتطرح  جظغش  شغ  تفخغطه  تط  طا 
المامبطئ بمصارتات الطةظئ الثجاعرغئ وضثلك عغؤئ 
التضط اقظاصالغ وطظ بسث ذلك اقظاثابات المئضرة، 
وق غعط عظا الارتغإ؛ شضض ذلك لغج إق طضرا ضئارا 

لغج شغ خالح أعض الحام وبعرتعط.
وبسث ضض طا تمئ اإلضاءة سطغه لغضعن تتئ أظزار 
أعض الحام لمسرشئ تصغصئ طعصفعط وأن جض طا ضان 
رجمه  صث  ضان  طثطط  وشص  إق  لغج  لعط  غتثث 
إخرار  جئص  سظ  سطغعط  الماآطرون  له  وخطط 
وترخث ولغسطمعا أن ضض خاتإ حسار ظادى لظخرة 
شخائطغئ  طظزعطئ  أو  داسمًا  أضان  جعاء  الحام  أعض 
المثطط،  عثا  شغ  بريء  غغر  دور  أختاب  إق  لغج 
الختغح  لمسارعا  بالبعرة  السعدة  باب  شإن  وسطغه 
حسئغئ  ضاظئ  ضما  ظسطظعا  أن  شإطا  طحرسًا؛  غجال  ق 
وسمغض،  وطةرم  طرتئط  لضض  وطسصطئ  اظصقبغئ 
طسطتئ بعسغ وطحروع وبعخطئ ظةاة، وإطا أن ظرجع 
لطثائرة افولى تزغرة السطماظغئ المةرطئ الصثرة طع 
شارق أن الةسث طبصض بالةراح وطظعك تاى ق غصثر 

 سطى الظععض وجاساعا وقت تغظ طظثم

طسطعم أّن الظزام الرأجمالغ العضسغ ُطامّبًق بطئغساه 
شغ  البرغئ  لطظثإ  الثادطئ  وآلغاته  افظاظغئ،  المادغئ 
الثول الرأجمالغئ عع المسّئإ الرئغسغ لضض المحاضض 
اقصاخادغئ والمالغئ الاغ تحعثعا الثول الرأجمالغئ 
لطبروة  تعزغسه  جعء  شئسئإ  وُطاضّرر،  دوري  بحضٍض 
الظاجط سظ الافسغر السةغإ المشطعط لطظثرة الظسئغئ، 
الظحاذات  ضض  شغ  الربا  سطى  الضطغ  اساماده  وبسئإ 
والفدئ  لطثعإ  اجائساده  وبسئإ  الئظضغئ،  المالغئ 
سظعما  واقجاساضئ  لطثول  الرجمغئ  السمقت  شغ 
دور  تععغض  وبسئإ  اإللجاطغئ،  العرصغئ  بالسمقت 
المطضغئ الفردغئ سطى تساب المطضغئ الساطئ، وبسئإ 
افظحطئ  ضض  سطى  العخغ  دور  الئعرخات  طظح 
الساطئ  والمآجسات  الثاخئ  لطحرضات  اقصاخادغئ 
شغ جمغع دول السالط الثاضسئ لطرأجمالغئ السالمغئ، 
المالغئ  اقظعغارات  تطك  طبض  تتثث  ضطه  ذلك  بسئإ 
اقصاخاد  شغ  ظحعثعا  الاغ  اقصاخادغئ  وافزطــات 

السالمغ ضض سصث زطظغ غجغث صطغًق أو غظصص.
ظروف  ضمظ  تظحأ  خاخئ  أجئابًا  عظاك  أّن  ختغٌح 
تطك  طبض  تــثوث  شغ  تاسّئإ  واجابظائغئ  ذارئئ 
الرأجمالغ  الظزام  سظ  ظاحؤئ  لغسئ  وعغ  افزطات، 
بحضٍض ُطئاحر وذلك ضافزطئ التالغئ الاغ عئطئ شغعا 
ضعشرة  الخفر،  دون  طا  إلى  أطرغضا  شغ  الظفط  أجسار 
جائتئ  بسئإ  افجــعاق  شغ  الظفط  طظ  المسروض 
الخظاسغئ  المراشص  إغقق  شغ  تسئئئ  الاغ  ضعروظا 
إلى  ذلك  وأّدى  السالط،  أظتاء  ضض  شغ  واقصاخادغئ 
إطضاظغئ  وجعد  وسثم  الثجاظات،  واطاقء  الططإ،  صطئ 
لاخرغش ُطحارغات الظفط شغ السصعد اآلجطئ الاغ تان 
اجاقطعا، ختغٌح أّن طبض عثه افجئاب لغسئ ظاحؤئ 
سظ الظزام الرأجمالغ ُطئاحرة، لضّظ عثا الظزام صث 

أظعر سةجه الضاطض سظ الاساطض طسعا.
افضئر  الثور  (الئعرخات)  المالغئ  لفجعاق  ضان  لصث 
الظفط  أجسار  بظجول  الماسطصئ  المحضطئ  طفاصمئ  شغ 
شغ أطرغضا إلى جالإ ٣٧ دوقرًا لطئرطغض العاتث، ضما 
ضان لعثه افجعاق الثور افضئر شغ ظجول طآحراتعا 
بحضٍض تاد خاخئ طآحرات الئعرخات السالمغئ الضئرى 
وداضج  لظثن،  شغ  الئرغطاظغ  تاغمج  ضالفاغظظحال 
افلماظغ شغ شراظضفعرت، وضاك الفرظسغ شغ بارغج، 
وظغضغ الغاباظغ، وضالمآحرات افطرغضغئ البقبئ وعغ 
داو جعظج وظازداك وجااظثرد آظث بعرز والاغ عئطئ 

ضطعا بمساعغات ططمعجئ.
الصحئ  بمبابئ  دائــمــًا  ضاظئ  الئعرخات  عــثه  إّن 
افزطات  تثوث  وصئ  شغ  الئسغر  ظعر  تصخط  الاغ 
 ١٩٢٩ السام  شغ  الضئغر  شالضساد  واقظــعــغــارات، 
وأزطئ الرعظ السصاري شغ السام ٢٠٠٨ وضض افزطات 
عغ  الئعرخات  ضاظئ  السعد  افغــام  شغ  الماسثدة 
ذفغطغًا  اصاخادًا  ُتظحأ  شعغ  وطظحأعا،  طخثرعا 
اقصاخاد  طظ  غاشّثى  فّظــه  ذفغطغ  شعع  ووعمغًا، 
التصغصغ شق غمطك وجائض ذاتغئ لقظااج، وعع وعمغ 
فّظه ُغظاب أطعاقً بشغر جعث وق تعجث لعا أخعل سطى 
أرض العاصع، وبالاالغ شعغ أطعال غغر تصغصغئ، وعغ 

طةرد أرصام طضاعبئ سطى حاحات التعاجإ اآللغئ.
وعثا اقصاخاد الظاحأ سظ أجعاق المال غئطس أضساف 
طا  إلى  زطظغئ  شارة  ضض  وغآدي  التصغصغ،  اقصاخاد 
شغ  تظفةر  أن  غةإ  الاغ  المالغئ  بالفصاسئ  ُغسّمى 
الععمغ  اقصاخاد  غائاسث  ق  لضغ  افوصات  طظ  وصئ 
ضبغرًا سظ اقصاخاد التصغصغ، وعثا اقظفةار عع الثي 
غاسّئإ شغ افزطات الاغ غثعإ ضتغاعا سادة خشار 

طقضغ افجعط، بغظما ق غاأبر بعا ضئار المساعمغظ.
عثه  بثاخض  تاط  الاغ  والــحــراء  الئغع  وسمطغات 
بق  تةارة  شعغ  العاصع،  سظ  تماطًا  ُطظفخطئ  افجعاق 
تظثفخ  أو  افجعط  صغمئ  شغعا  ترتفع  شصث  تصابخ، 
فجئاب ق سقصئ لعا باإلظااج التصغصغ ضاإلحاسات أو 
ضاخرغتات لئسخ المسآولغظ أو لاسرغإ طسطعطات 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

إنها الديمقراطية هي التي سهلت لحكام باكستان
فتح األبواب للسرقة القانونية في وضح النهار

استمرار السياسات اإلجرامية للنظام اإليراني
في تحقيقه مصالح أمريكا


