
لماذا يستجدي لبنان
المساعدات األمريكية واألوروبية؟!

صال رئغج وزراء لئظان تسان دغاب شغ طصال له ظحرته 
ختغفئ واحظطظ بعجئ غعم الثمغج ٢٠٢٠/٥/٢١ 
"غعاجه لئظان الثي ضان شغ وصئ طظ افوصات جطئ غثاء 
الحرق افوجط تتثغا ضئغرا لط غضظ طظ الممضظ تثغطه 
صئض سصث طظ الجطان شغ خطر ظحعب أزطئ غثائغئ ضئرى"، 
وصال: "إن طظ الدروري طصاوطئ طتاوقت بسخ الثول 
الراطغئ لاصغغث خادرات الشثاء"، ودسا "أطرغضا واقتتاد 
الحرق  لمساسثة  اجابظائغ  خظثوق  إلظحاء  افوروبغ 
افوجط سطى تةظإ أزطئ إظساظغئ"، وصال: "ربما غططص 
الةعع حرارة طعجئ عةرة جثغثة إلى أوروبا وغجسجع 
اجاصرار المظطصئ بثرجئ أضئر"، وصال "صئض بدسئ أجابغع 
حعث لئظان أول اتاةاجات الةعع. شصث تعصش ضبغرون 
طظ الطئظاظغغظ سظ حراء الطتعم والفاضعئ والثدروات 

وربما غاسثر سطغعط صرغئا تتمض بمظ الثئج".
غثاء  جطئ  بمبابئ  ضان  لئظان  أن  ذالما   :
الحرق افوجط، شطط ق غسأل طسالغ رئغج وزرائه 
الثولئ،  طصاطات  أسطى  شغ  وعع  ظفسه  دغاب  تسان 
ضغش غسغث لئظان إلى طا ضان سطغه ضسطئ غثاء لطحرق 
وصث  سطغعا؟!  وغجغث  اتاغاجاته  غضفغ  ضغ  افوجط 
الشثائغئ  المعاد  اجاغراد  سطى  غسامث  لئظان  أخئح 
اتاغاجات  تضفغ  زراسغئ  أراض  عغ  أراضغه  أن  طع 
أغثي  بغظ  الثوقرات  حح  وبسئإ  وتجغث.  بض  أعطه 
الظاس بثأ اقجاغراد غاراجع، وأخثت أزطئ حح المعاد 
الشثائغئ تزعر. وصث ربطئ الطغرة الطئظاظغئ بالثوقر 
إظه  تغظ  شغ  العاتث،  لطثوقر  لغرة   ١٥٠٧,٥ بسسر 
بظتع  السعق  شغ  الاثاول  غةري  الراعظ  العصئ  شغ 
٤٢٥٠ لغرة لئظاظغئ لطثوقر العاتث. وضثلك شالثغعن 
الربعغئ صث تراضمئ سطغه ضالةئال، وصث أسطظ لئظان 
جثاد  سظ  الماضغ  آذار/طارس  حعر  شغ  سةجه 
افصساط المارتئئ سطغه بصغمئ ١,٢ ططغار دوقر، وعع 
غسثد شصط طظ الربا ولغج طظ الثغظ افخطغ الثي 
تةاوز ٩٢ ططغار دوقر، وعع غحضض ١٧٠٪ طظ الظاتب 
المتطغ اإلجمالغ. إن تضام لئظان طبطعط طبض جمغع 
ساججون  اإلجقطغئ،  الئقد  تضام  الروغئدات  جعصئ 
بض شاحطعن شغ إغةاد التطعل الظاجسئ لطمحاضض الاغ 
غمطضعن  ق  وعط  وحسعبعط،  بقدعط  طظعا  تساظغ 
الصثرة سطى إغةاد التطعل؛ لثلك شعط غطةأون إلى 
والمسطمغظ  اإلجقم  أسثاء  أوروبا  ودول  أطرغضا 
إلظصاذعط لغتاشزعا سطى ضراجغعط وطظاخئعط سطى 
تساب بقدعط وخغراتعا وحسعبعط وطخغرعا؛ ذلك 
أظعط روغئدات جفعاء بتص ضما وخفعط رجعل اهللا 
. خااطا ظصعل إن شحض الثولئ عع طظ شحض ظزاطعا 
وغظحأ  حضطعا  غتثد  الثي  وطئثئعا  غتضمعا  الثي 
تضاطعا  وضثلك  وصعاظغظعا،  دجاعرعا  أجاجه  سطى 
شغعا؛  الظاس  حؤعن  وغرسعن  غثغروظعا  الثغظ 
جثري  بحضض  جمغسعا  افطعر  عثه  تسالب  لط  شإذا 
السصغثة  أجاس  سطى  الثولئ  شغ  الظزام  غصام  بأن 
وتضعن  شغعا،  اإلجقطغئ  افشضار  وتسعد  اإلجقطغئ، 
سصطغئ تضاطعا سصطغئ جغاجغئ إجقطغئ، شطظ غخطح 
الفصر  وغجداد  وتاسصث،  طحاضطعا  وجاافاصط  تالعا 
وتغاتعط  جعسا  غادعرون  الظاس  وغئصى  والسعز، 
ضطعا ضظك وحصاء، وغظطئص سطغعط وغخثق شغعط 
ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 

َ
صعل اهللا السطغط التضغط: ﴿َوَمْن أ

َربِّ  َقاَل    ْقىَم 
َ
أ الِْقَياَمِة  يَْوَم  ْرُشُهُ  َوحنَ َضناكً  َمِعيَشًة   ُ َ

َيْتَك 
َ
ْقىَم َوَقْد ُكنُت بَِصرياً  َقاَل َكَذلَِك أ

َ
تيَِن أ لَِم َحرَشْ

ْزِي َمْن  َ  َوَكَذلَِك جنَ َْوَم تُن ْ آيَاُيَنا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك ا
بىْق﴾.

َ
َشدُّ وَأ

َ
رْسََف َولَْم يُْؤِمن بِآيَاِت َربِِّه َولََعَذاُب اآلِخَرةِ أ

َ
أ

لطمطالئئ  واجسئ  تعاصغع  جمع  تمطئ  باضساان  وقغئ  الاترغر/  تجب  غظزط 
وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  باجط  الرجمغ  الظاذص  بعت  ظفغث  جراح  بإذقق 
المثابرات  اخاطفئ  ٢٠١٢م  أغار/طاغع  طظ   ١١ الةمسئ  غعم  شغ  باضساان. 
الئاضسااظغئ ظفغث بعت، بغظما ضان غأخث أذفاله الخشار طظ المثرجئ، وعثه 
السظئ الااجسئ طظث آخر طرة جمسئ شغه سائطئ ظفغث أي حغء سظه. وبخفاه 
الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ باضساان، صام ظفغث بعت بظحاط جغاجغ 
لطثقشئ. تغث غساصث ظفغث أن تصثم باضساان صث تط تةمغثه  جطمغ، داسغاً 
باضساان.  شغ  الضاشر  الثغمصراذغ  الظزام  وتطئغص  فطرغضا  خدعسعا  بسئإ 
وشغ العاصع، اخاطش ظفغث بعت بسث أن اظاصث تضام باضساان بحثة إلذقق 
جراتعط لطةاجعس افطرغضغ رغمعظث دغفغج ولفحطعط شغ تماغئ باضساان 
طظ  ضعربائغ  طعظثس  بعت  ظفغث  آباد.  أبعت  سطى  افطرغضغ  السثوان  طظ 

تغث المعظئ وأب لبقبئ أبظاء وابظئ، وعط غظازرون سعدته بفارغ الخئر. وسطى الرغط طظ اإلسراب سظ إسةابه 
بالظمعذج اإلجقطغ لطتضط، اجامر ظزام سمران خان شغ جةظ أضبر المثاشسغظ سظ الثقشئ شغ باضساان. ظتظ 
ظثغظ ظزام سمران خان لمساططاه العتحغئ لظفغث بعت، وظثسع إلى إذقق جراته سطى الفعر وإرجاسه جالما 
إلى سائطاه. غرجى الاعصغع سطى السرغدئ سطى اإلظارظئ، والثسعة إلى اإلشراج سظ ظفغث بعت باتئاع الرابط أدظاه:
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/prime_minister_pakistan_imran_khan_free_naveed_butt_1

;ÏŸ¯\;◊Ÿ ;̂ÖÁÖui’\;gát
IIIÅ¬d;] flŸ^

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: المعظثس وجام افذرش – تعظج

شغ عثه افغام الئغداء المفارجات طظ حعر حعال 
بتطعل  صاذئئ  اإلجقطغئ  افطئ  ظعظأ  أن  غفعتظا  ق 
غضعن  أن  جئتاظه  اهللا  جائطغظ  المئارك،  الفطر  سغث 
صابض سغث خغر وبرضئ سطغعا، شاسعد خغر أطئ أخرجئ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاعا؛  أصغمئ  وصث  لطظاس، 
 ِ ابَّ بَِنرْصِ    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  الظئعة،  طظعاج 
َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. ضما ظسأله تسالى أن 

غرشع سظا الئقء والعباء، إن ذلك سطى اهللا غسغر.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  أعض تعظج ضمظ غاصطئعن سطى الةمر
    والتضعطئ تاعسثعط باإلجراءات المعجسئ!! ...٢

-  طسثل الادتط شغ السعدان غاأعإ لطسئعر لبقبئ أرصام ...٢
-  شغ سثن أطراض تتخث افرواح 

    وتضام غرصخعن سطى الةراح! ...٣
-  خطعط سرغدئ تعل دور روجغا وتثوده شغ جعرغا ...٤

-  طخثر اقضطرابات شغ حمال طعزطئغص ...٤

 http://www.alraiah.net :افربساء ٥ طظ حعال ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٧ أغار/طاغع ٢٠٢٠ طـ                                          الرائث الثي ق غضثب أعطه                       السثد: ٢٨٨ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

الاترغر  تجب  لعجعد  افطئ  تافطظ  غعم،  بسث  غعطا 
بغظعا، وغجداد إصئال أبظائعا سطغه وسطى أشضاره وآرائه، 
غظزر  وطظ  وغتاور،  وغةطج  الئاب  غطرق  طظ  بغظ 
المحارك  الساطض  أّن  إق  وغارصإ،  وغرصإ  بسغث  طظ 
بغظ عثا وذاك عع طاابساعط التبغبئ لاصثم طسغرة 
طحروع الثقشئ شغ افّطئ، إلغماظعط السمغص وبصاعط 
تاى  والامضغظ،  بالظخر  لسئاده  جئتاظه  اهللا  بعسث 
الماابسئ  عثه  أو  اإلغمان  عثا  بسدعط  أخفى  وإن 

لمحروع افّطئ التداري.
وطع أّن عظاك إلى اآلن طظ غرشخ أشضار تجب الاترغر 
لفطئ  ترغث  ق  جّثا  صطغطئ  صّطئ  الغعم  أظعط  إق  وآراءه، 
بعجعد  عآقء  طخالح  ارتئطئ  أن  بسث  تاترر،  أن 
طظ  غرتجصعن  شخاروا  والعضقء،  والسمقء  اقجاسمار 
عغ،  ضما  خثورظا  سطى  جابمئ  التالغئ  افظزمئ  بصاء 
وعع طا غسافغث طظه الضاشر المساسمر لغظفت شغ خعرة 
سئر  تحعغعه  صخث  افطئ  تترر  لمحروع  المسادغظ 
واإلسقطغ.  السغاجغ  الادطغض  طظ  رعغئئ  طاضغظات 
وطع ضض تطك المةععدات الةّئارة، شإن طاابسئ افطئ 
طظ جعئ واقجاسمار طظ جعئ أخرى لما وخض إلغه 

طحروع الثقشئ لط غظصطع غعطا واتثا.
التبغث  وجسغعط  افطئ،  أبظاء  طظ  الماابسئ  عثه  إن 
وسمقئه،  اقجاسمار  ربصئ  طظ  الفسطغ  الاترر  إلى 
وسمص إتساجعا الماظاطغ بفزاسئ واصع غغاب جططان 
اإلجقم، وتسئغرعا سظ ذلك شغ طظاجئات سثة تسّطصئ 
تحّئه  طظ  ضض  وسطى  اإلجقطغغظ  سطى  اآلطال  شغعا 
بالثطفاء الراحثغظ، وأجؤطاعا الماجاغثة تعل ضماظات 
أطعر  لعغ  تطئغصه،  ودوام  اإلجقم  تطئغص  تسظ 
والاخّعر  الفعط  وتسظ  واقعامام  بالماابسئ  جثغرة 

لما تظحثه افطئ وتظازره طمظ غاجّسط صغادتعا.
السضاضغظ  سثد  شغه  غاجاغث  الثي  العصئ  شفغ  ظسط، 
الثولغئ الاغ غاط جّظعا وتمدغاعا طظ أجض اقجافراد 
العصئ  وشغ  العرغث،  إلى  العرغث  طظ  وذبتعا  بافّطئ 
الحرع  ظسغان  إلى  دشسا  افطئ  أبظاء  شغه  ُغثشع  الثي 
جغاجئ  سئر  السئع  المعبصات  أظزمئ  طع  والاطئغع 
الاةعغع وشاح أبعاب المال الترام إلظفاصه شغ الترام، 
ظةث أبظاء افطئ غطاةآون إلى رّبعط بالثساء والمظاجاة 
أشرادا وجماسات، بط إلى ضّض طظ شغه طزّظئ صغاطه سطى 
طحروع افطئ وسطى تّج المةامع سطى أطض أن غةثوا 
الةماسغئ  المسخغئ  طساظصع  طظ  طثّطخا  بغظعط  طظ 
الاغ غرغث الضفار المساسمرون رطغعط شغعا ظضاغئ شغ 
دغظعط وسصغثتعط وإجقطعط وظئّغعط افضرم . صال 
ْهِل الِْكَتاِب لَْو يَُرُدّونَُكم ِمّن َنْعِد 

َ
ْن أ تسالى: ﴿َوَدّ َكثرٌِي ِمّ

نُفِسِهم﴾.
َ
ْن ِعنِد أ اراً َحَسداً ِمّ إِيَمانُِكْم ُكَفّ

الاترغر  تجب  غدع  طظ  عظاك  أن  ذلك،  طظ  افضبر 
ضثطئ بثغطئ شغ خعرة شحض القسئغظ التالغغظ، ظظا 
طظه أن التجب ق غفعط صعاسث السمض السغاجغ التالغئ 
طظ  وأن  ولعبّغاتعا  السمغصئ  الثولئ  سمض  وأجالغإ 
جّربعا خعض غمار السغاجئ شغ افظزمئ الرأجمالغئ 
جغضعظعن افصثر سطى الصغادة سظث صغام دولئ اإلجقم، 
تشغغر  شغ    اهللا  رجعل  ذرغصئ  ُتضثبه  تخعر  وعع 
واصسه وإصاطئ الثولئ اإلجقطغئ افولى، وجغضثبه ضض 
واصع لط تظّجل سطغه تطك الطرغصئ الحرسغئ سظث السسغ 

إلصاطئ دولئ اإلجقم.
وصغاداته  التجب  طسآولغئ  طظ  غةسض  ضّطه،  عثا 
الاغ  الرّباظغئ  الفرغدئ  بغظ  غعم،  بسث  غعطا  تاساظط 
تسطصه  طا  وبغظ  جعئ  طظ  وإظةازعا  تتصغصعا  ُغراد 
طظ  شغعا  الماةثر  التجب  عثا  سطى  آطال  طظ  افّطئ 
جعئ أخرى. شثولئ الثقشئ، عغ دولئ بحرغئ ضما عع 
طسطعم سظث المسطمغظ، وعغ ق تتضط بتص إلعغ ضما 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

شغ  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  صال 
ضطماه خقل اجاماع لصغادة السططئ شغ طصر الرئاجئ 
بمثغظئ رام اهللا، طساء البقباء، ردا سطى صرار ضغان غععد 
ضط طظطصئ افغعار والمساعذظات بمئارضئ أطرغضغئ: 
"أّن طظزمئ الاترغر والسططئ صث أخئتاا شغ تض طظ 
جمغع اقتفاصات والافاعمات طع التضعطاغظ افطرغضغئ 
(واإلجرائغطغئ)، وطظ جمغع اقلاجاطات المارتئئ سطغعا، 
بما شغعا افطظغئ"، وصرر اجاضمال الاعصغع سطى ذطئات 
اظدمام السططئ إلى المظزمات والمساعثات الثولغئ 
الاغ لط ظظدط إلغعا تاى اآلن. وجثد الاجام السططئ 
و(اإلجقطغئ)  السربغئ  وبالصرارات  الثولغئ،  بالحرسغئ 
واإلصطغمغئ ذات الخطئ، طآضثا الاجاطعا البابئ بمضاشتئ 
وأضث  طخثره!  أو  حضطه  ضان  أغا  السالمغ  (اإلرعاب) 
الاجام السططئ بتض الخراع سطى أجاس تض الثولاغظ، 
سطى  بالث  ذرف  بعجعد  لطصئعل  السططئ  واجاسثاد 
التثود، سطى أن تةري المفاوضات لاتصغص ذلك تتئ 
رساغئ دولغئ طاسثدة، وسئر طآتمر دولغ لطسقم، وشص 
جاسامر  السططئ  أن  سئاس  وأضث  الثولغئ.  الحرسغئ 
شغ طقتصئ اقتاقل سطى جرائمه بتص حسإ شطسطغظ 
بصاه  طةثدا  ضاشئ،  الثولغئ  والمتاضط  العغؤات  أطام 

باجاصقلغئ وخثصغئ أداء المتضمئ الةظائغئ الثولغئ.
لط غئص شغ وجه السططئ وصادتعا دم وق طاء، شصادة 
غععد بمئارضئ اإلدارة افطرغضغئ غسطظعن سظ سجطعط 
ضط طظطصئ افغعار والمساعذظات والاغ تسادل صرابئ 
أتقم  سطى  جغصدغ  طما  الدفئ،  طساتئ  طظ   ٪٣٠

وغةسض  الـ٦٧،  تثود  سطى  عجغطئ  دوغطئ  شغ  السططئ 
طافرصئ  لضظاعظات  طتطغئ  إدارات  الثولئ  طحروع  طظ 
وطصاذسات طئسبرة، بغظما صادة السططئ اجامسعا لغسطظعا 
طعاخطئ تمسضعط بتطعل الثغاظئ والاسطغط والافرغط، 
وصرارات  السربغئ  السقم  بمئادرة  الامسك  خقل  طظ 
بتض  تمسضعط  سطى  ولغآضثوا  الثولغئ،  الحرسغئ 
بعجعد  لطصئعل  السططئ  واجاسثاد  الثغاظغ،  الثولاغظ 

اتاقل بان لفطسطغظ تتئ طسمى ذرف بالث.
بسئارات  صالعا  شطسطغظ  أعض  سغعن  شغ  الرطاد  ولثر 
والافاعمات  اقتفاصات  طظ  تض  شغ  إظعط  شدفاضئ 
طصعطات  ضض  سطى  أضثوا  أن  بسث  افطظغئ،  شغعا  بما 

الافرغط. وسظاخر 
شغ تغظ أشادت أخئار الصظاة الـ١٢ شغ الاطفجغعن السئرّي 
رشغع المساعى لط تثضر اجمه  شطسطغظغاً  أّن طسآوقً 
بسث برجالئ إلى الةغح شغ ضغان غععد وجعاز افطظ 
السام (الحاباك) صال شغعا إّن بسخ الاظسغص جغسامر، 
وأّن أجعجة افطظ الفطسطغظغئ جاعاخض بثل صخارى 
جعثعا إلتئاط عةمات ضث ضغان غععد، وتسعث بأظه 
شغ  بترغئ  بالسمض  الفطسطغظغئ  لطفخائض  ُغسمح  لظ 

المظاذص الثاضسئ لسغطرة السططئ الفطسطغظغئ.
شصادة غععد وتراطإ غمرغعن أظش السططئ شغ الاراب 
دوغطئ  شغ  الطفعلغئ  صادتعا  أتقم  سطى  وغثوجعن 
جغطرة  تتئ  بض  جاظإ،  إلى  بسقم  تسغح  عجغطئ 
والمظزمئ  السططئ  صادة  بغظما  الشاخإ،  الضغان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية باكستان
حملة تواقيع على عريضة "أطلقوا سراح نفيد بوت"

رد طظزمئ الاترغر وجططاعا سطى ضغان غععد عجغض
وتفدح سمص ارتئاذعط بمحارغع الافرغط واقجاسقم
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ارتفع طسثل الادثط شغ السعدان إلى ظتع ٩٩٪ شغ 
الحعر  شغ   ٪٨٢ طصابض  الماضغ،  ظغسان/أبرغض  حعر 
الشثاء،  أجسار  ارتفاع  اجامرار  بسئإ  صئطه،  الثي 
بتسإ بغان لطةعاز المرضجي لقتخاء، وصالئ العغؤئ 
السظعي  الاشغغر  طسثل  "إن  السئئ:  غعم  السعداظغئ، 
 ٪٩٨,٨١ ٢٠٢٠م  ظغسان/أبرغض  شغ  جةض  (الادثط) 
طصارظئ بـ٨١,٦٤٪ شغ آذار/طارس ٢٠٢٠م بارتفاع صثره 
اجامرار  إلى  الادثط  طسثل  ارتفاع  وسجت   ،٪١٧,١٧
والطتعم  والتئعب  الجغعت  طبض  الشثاء  أجسار  زغادة 
طظث  السعداظغعن  وغساظغ  والثئج،  والطئظ  والئصعلغات 
والشاز  السغارات  ووصعد  الثئج  سطى  لطتخعل  أحعر 
اظازار  ذعابغر  السطع  عثه  طظاشث  وتحعث  المظجلغ 

ذعغطئ. (ختغفئ السعداظغ ١٦ أغار/طاغع ٢٠٢٠م)
والمعارد  العائطئ  الطئغسغئ  المخادر  طظ  الرغط  سطى 
تةااته  بطث  أّظه  إق  السعدان  شغ  الضئغرة  الئحرغئ 
افزطات اقصاخادغئ الماسثدة طظعا طحاضض اظثفاض 
وزغادة  والئطالئ  والخظاسغ  الجراسغ  اإلظااج  تةط 
الدرائإ وغغرعا طظ المحاضض الاغ ُتسئإ حطض السةطئ 
اقصاخادغئ، وارتفاع افجسار الثي غصعد إلى الادثط.

الحرائغئ  الصغمئ  اظثفاض  شغ  غزعر  الادّثط  عثا 
غآدي  افجسار  شغ  المسامر  الاجاغث  إّن  تغث  لطسمطئ 
قظثفاض الصثرة الحرائغئ، إذ إّن المال ذاَته غحاري 
أحغاء أّصض طّما ضان غفسض جابصًا، طّما غصعد قظثفاض 
طساعى طسغحئ افشراد، ضما ُغسائر طسّثل الادّثط أطرًا 

تّساجًا غتّثُد طآحر الفصر.

ولطادثط أجئاب إق أن الماائع لطسغاجات الاغ تمارجعا 
التضعطئ السعداظغئ شغ اآلوظئ افخغرة بأطر طظ خظثوق 
الظصث الثولغ غائغظ له جئإ عثا الادثط العائض الثي 
غضاد غسخش بمخالح الظاس وغعثد أرزاصعط أق وعع 
ذئاسئ افوراق المالغئ طع سثم وجعد إظااج شسطغ، سثا 
حرضات الظعإ الرأجمالغئ الاغ تسمض شغ طةال المعاد 
افولغئ لاخثغرعا إلى الثارج، ضما أن الادثط أطر ق بث 

طظه شغ ظض عئعط صغمئ الةظغه أطام الثوقر.
شغ ظض عثه الزروف اقصاخادغئ الخسئئ غخثر صرار 
زغادة افجعر لمعظفغ الصطاع السام بظسئئ ٥٦٩٪ شما 
عغ تصغصئ عثه الجغادة وطا عع تأبغرعا سطى الادثط؟

المعارد  تعل  سثغثة  باخرغتات  أدلى  المالغئ  وزغر 
الضاشغئ لاشطغئ زغادة المرتئات ٥٦٩٪ شصال بأظه جغاةه 
إلى إغرادات الدرائإ والةمارك، وشغ تخرغح آخر صال: 
"إن أطعال رطعز الظزام السابص الاغ تازتعا لةظئ إزالئ 
الامضغظ تضفغ لثلك، ضما خرح أغدا بأن رشع الثسط 
جغعشر أطعاقً ضفغطئ بسث أجعر الساططغظ"، ولضظ ظاائب 
الربع افول طظ المغجاظغئ غغر طئحرة إذ تصصئ اإلغرادات 
٤٧٪ شصط طظ تعصسات المغجاظغئ بتسإ تصرغر رجمغ 
خادر طظ وزارة المالغئ، أطا أطعال لةظئ إزالئ الامضغظ 
شعغ لظ تمعل زغادة افجعر إق لفارة طتثودة، وعثا 
ق تض أطام العزغر طصابطه إق بطئاسئ افوراق الظصثغئ 
وبالاالغ  الادثط  طظ  المجغث  غسظغ  طا  بالارغطغعظات 

غخئح رشع الثسط سخا طصابض ججرة زغادة افجعر.
إن تخاسث سمطغئ الادثط أطر تامغ شغ ظض ذئاسئ طا 
غجغث سظ ٤٠ ططغار جظغه طما عع طصثر شغ المغجاظغئ بـ٦١ 
جغصعد  طا  وعثا  بسث،  السام  غظاخش  ولط  جظغه  ططغار 
الضاطئ  أن  غسغ  والماابع  افجسار،  شغ  طععلئ  لجغادة 
إغرادات  وجعد  سثم  بسئإ  طادثمئ  أخقً  الظصثغئ 
تتض  عضثا  شعض  بالمغجاظغئ،  المخروشات  لاشطغئ 

المحاضض اقصاخادغئ؟
ولضظ الشرغإ شغ افطر أن السغث العزغر صال شغ لصاء 
لختغفئ الاغار إن عثه الجغادة شغ الرواتإ لظ تآدي 
أن  إلى  طحغرًا  الادثط،  طسثقت  ارتفاع  زغادة  إلى 
الظصثغئ  الضاطئ  زغادة  بسئإ  ضان  الادثط  ارتفاع 
بخعرة طداسفئ وخاخئ طظ السام ٢٠١٦م وأضاف إذا 
ورحثظا  المخرشغ  الظزام  طظ  لقجاثاظئ  تثًا  وضسظا 
الثسط غمضظظا وضع تث لجغادة طسثل الادثط، وعضثا 

شالعزغر غطئص طبض "داوظغ بالاغ ضاظئ عغ الثاء".
عع  إظما  افجعر  شغ  زغادات  طظ  العزغر  به  صام  طا  إن 
خثسئ جغثرك ضض طعظش واصسعا بسث شارة وجغجة، شما 
سطغه اآلن  سطغه افجعاق غفعق بضبغر طا عغ  جاضعن 
وتجغث  اإلغةارات  جاحاسض  بالمصابض  أجسار،  غقء  طظ 
تسرغفئ الظصض وضض السطع الشثائغئ والثثطات طع تخاسث 
أجسار الةازولغظ والئظجغظ، تغظعا جغآضث المآضث أن 

اقتفاصغات الثولغئ - الئرغطاظغئ سطى وجه الثخعص، 
الاغ وضساعا الحرضات السالمغئ ورأس المال السالمغ 
المالغئ  والمآجسات  الثولغئ  المظزمات  طصاس  سطى 
باعشغر  الدشط  جاظإ  بثورعا  تعلئ  الاغ  الثولغئ 
الامعغض واإلغعام بإظصاذ اقصاخاد المتطغ سظ ذرغص 
سظعان  تتئ  الثولغئ  اقجابمار  وخظادغص  الصروض 

الاساون طظ أجض الاظمغئ.
وإظظا سطى غصغظ تام طظ أن تضعطئ إلغاس الفثفاخ 
المالغئ  سات  لطمآجَّ المثطرة  العخاغا  سظ  تثرج  لظ 
والئظك  الظصث  خظثوق  إلى  تاعّجه  وجازّض  الثولغئ، 
ظاغةئ  دورغــا،  طظعما  اقجاحارة  لططإ  الثولغغظ 
سصمعا  وجــراء  السمسار  بــثور  وصئعلعا  ارتعاظعا 
تطك  ــرة  دائ خــارج  التطعل  اجاظئاط  سظ  الفضري 

المطشمئ. ووخفاتعا  الخظادغص 
ولؤظ تمضظ رئغج التضعطئ السابص غعجش الحاعث 
خقل البقث جظعات الماضغئ طظ تظفغث ججء ضئغر طظ 
لخالح  وطصثراتعا  الئقد  شغ  الضطغ  الافعغئ  برظاطب 
المساسمر باجط "اإلخقتات العغضطغئ" الاغ وضسعا 
الثولغان  والئظك  الظصث  وخظثوق  افوروبغ  اقتتاد 
طآجساته  سطى  وأتئ  الحسإ  رعظئ  صروض  طصابض 
المدغ  الئرلمان  بمسغئ  واجاطاع  السمعطغئ، 
طّعثت  صاظعظغئ  ترجاظئ  طظ  طعط  ججء  جظ  شغ 
والمسمص  الحاطض  التر  الائادل  اتفاصغئ  لمحروع 
افجاجغ  الظزام  صاظعن  طبض  افوروبغ  اقتتاد  طع 
وصاظعن  لقجابمار  افشصغ  والصاظعن  المرضجي  لطئظك 
السقطئ الختغئ لطمعاد الشثائغئ وأغثغئ التغعاظات. 
والصاظعن الماسطص بتصعق المطضغئ الفضرغئ المرتئط 
لط  تضعطاه  شإن  ضطه  ذلك  رغط  افدوغــئ،  بخظاسئ 
لاأخث  ذاك،  الثغاظغئ  اإلخقتات  برظاطب  تساضمض 
الاثطغر  طحعار  وتضمض  المحسض  الفثفاخ  تضعطئ 
اقتتاد  إلــى  بعقئعا  طسروشئ  تضعطغئ  بسظاخر 

افوروبغ، وطضحعشئ افجظثات وافعثاف.
إن المحضطئ اقصاخادغئ شغ تعظج عغ جغاجغئ شغ 
وزادت  افخغرة  السظعات  شغ  تسمصئ  وصث  افجاس، 
سطى  البعرة  بسث  طا  تضعطات  إخــرار  بسث  تساظما 
طآجسات  شرضاه  الثي  الرأجمالغ  الظزام  تطئغص 
الظاس  سطى  والسغاجغئ  المالغئ  الشربغ  المساسمر 
الصائط  شالظزام  ــثــثاع،  وال المضر  أجالغإ  بضض 
وارتئاذه  لطشرب  والسغاجغ  الفضري  ووقئه  بائسغاه 
برواتعا،  اجاشقل  طظ  الئقد  غمظع  ضّطغا،  به  العبغص 
واقتفاصغات  السغاجات  طخالح  وشص  تسغر  وجسطعا 

اقصاخادغئ الثولغئ الطاطسئ.
افجئاب  عّغأ  أن  تسالى  اهللا  جظئ  طظ  ضــان  لصث 
وأجئاب  لطمساش  شأجئاٌب  المسئئات،  سطغعا  ورتإ 
لقجاطئاب وأجئاب لضض أطر طظ حآون التغاة، إق 
اهللا،  طرضاة  إلى  طعخًق  ضان  طا  افجئاب  أسزط  أن 
إلسادة  السمض  غغُر  ذلك  إلى  جئغٍض  طظ  أعط  ولغج 
الاغ  افجئاب  باطك  ُأِخث  طا  شماى  أرضه،  شغ  تضمه 
واآلخرة  الثظغا  شغ  وشقح  ظةاة  أجئاب  اهللا  جسطعا 
ضاظئ ظاغةُئ افطر ظةاًة وشقتًا، وإن ضاظئ غغر ذلك 

ذعإ الفقح والظةاة وأسصئعا الثل والثسران.
ولؤظ ضاظئ الثسعة طرشعسئ طظث سصعد، والتال الغعم 
ق  شإظه  واجادساف،  ععان  طظ  سطغه  عع  طا  سطى 
غسسظا إّق أن ظضررعا، أن عُطّط ظتع ُتسظ اجاثقف، 
إلى  عطّط  رتغط،  ورّب  جطغط  وحــرعٍ  صعغط  بثغظ 
وطثازي  الضاشرغظ  جعءات  طظ  السالط  غحفغ  ظزام 
لاائعأ  أطاظا  وغسغث  الساببغظ.  وأتئاسعط  سمقئعط 
طضان السجة، شاسعد وق تساد، وتصعد وق تصاد، تأطر 

بأطر اهللا شاطاع، وتظعى بظعغ اهللا شق تسخى.
ولصث أسّث تجب الاترغر طحروع دجاعر لثولئ سجغجة 
طحروسًا  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  طظغسئ، 
وضسه بغظ أغثي المسطمغظ - وعط الغعم غثعضعن 
وغبعرون وغئتبعن سظ طثرج - لغاخعروا واصع الثولئ 
الاغ شغعا الثقص، وحضطعا وأظزماعا، وطا جاصعم 
باطئغصه طظ أظزمئ اإلجقم وأتضاطه، وإظعاء جغطرة 

 الشرب، وإظعاء تثخطه شغ حآوظظا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

تعظج

زغادة المرتئات طةرد ورق بق صغمئ تصغصغئ وأن زغادة 
افجعر عغ طةرد غطاء لامرغر رشع الثسط الثي غفرضه 

خظثوق الظصث الثولغ.
المعازظئ  سةج  إلى  تدغش  افجعر  زغادة  أن  والتصغصئ 
السةج  عثا  تمعغض  العزغر  تاول  وطعما  إضاشغا،  سةجا 
شطظ غةث بثًا طظ ذئاسئ افوراق الظصثغئ الاغ جاجغث 

سمطغئ الادثط.
وشغ أرض العاصع سثد طعظفغ الثثطئ المثظغئ بتسإ 
إلى ٦٠ ألش طعظش،  الاصثغرات غاراوح طا بغظ ٥٠ ألفاً 
وضغش  المظاةئ  الصعى  طظ  ططغعظاً   ١٣ سظ  طاذا  ولضظ 
السطع  زغادة  سطى  جاارتإ  الاغ  الجغادة  جغعاضئعن 

ظاغةئ لجغادة افجعر شغ الصطاع السام؟
جضان  طظ   ٪٢ التضعطغ  الصطاع  طعظفع  غاةاوز  ق 
إداراتعط  شإن  الثاص  الصطاع  طعظفع  أطا  السعدان، 
افجعر  شغ  المععلئ  الجغادة  عثه  طةاراة  تساطغع  ق 
الثاص  لطصطاع  اإلظااج  تضطفئ  زغادة  إلى  وجادطر 
الاغ  والثثطات  السطع  صغمئ  بسئئه  جارتفع  ضتض 
الثاص  لطصطاع  المثرج  وغخئح  الئسطاء  غساعطضعا 
لطةمععر  غئغسعظعا  الاغ  والثثطات  السطع  أجسار  رشع 
ضطرغص وتغث لاةظإ اإلشقس والثروج طظ السعق طا 

غسظغ تآضض زغادة افجعر الاغ تمئ شغ الصطاع السام.
الحسإ  طظ  المظثفخ  الثخض  ذوي  إسطاء  شضرة  أطا 
السعداظغ ضض واتث خمسمائئ جظغه شعغ شضرة أصرب 
لطثغال وصث شحطئ عثه الفضرة اآلن شغ أغام التزر 
المئالس  عثه  تخض  شضغش  دسط  أي  إغخال  غاط  ولط 

الاغ وسث بعا العزغر فضبر طظ بقبغظ ططغعن ظسمئ 
أن  بسث  تخطعط  صث  السعدان  ضاطض  شغ  غسضظعن 

غخئتعا شغ غظى سظعا؟!
شغ  غسمطعن  ق  الثغظ  تال  شعع  وافطّر  افدعى  أطا 
الثثطئ المثظغئ وعط غفعصعن ٩٠٪ جغرون دخعلعط 
طبض  الادثط  طسثقت  ارتفاع  طع  تثوب  التصغصغئ 
شغ  خثطاتعط  أجسار  جغرشسعن  والترشغغظ  الاةار 
طعاجعئ الادثط ولضظ عثا جعف غخإ طجغثًا طظ 

الجغئ سطى ظغران الادثط.
جارشع افجسار أضبر وأضبر وجاآدي إلى تآضض الجغادة 
شغ افجعر الاغ تاز سطغعا طعظفع الثثطئ المثظغئ تاى 
غطاعط غعل الادثط ضض الجغادة الضئغرة الاغ بحروا بعا 
وربما تظثفخ دخعلعط التصغصغئ شغ الظعاغئ إلى طا 
ضاظئ سطغه صئض الجغادة أو أصض. تغظعا جغضاحفعن أن 
زغادة طرتئاتعط طظ غغر طعارد تمعغض تصغصغئ لط تضظ 
جعى خثسئ لحراء تأغغثعط لتضعطئ الفارة اقظاصالغئ 

لرشع الثسط وإظفاذ روحائ خظثوق الظصث الثولغ.
المحضطئ التصغصغئ تضمظ شغ أجج الظزام الرأجمالغ 
السطع  ظصص  عغ  اقصاخادغئ  المحضطئ  غسائر  الثي 
بالظثرة  غسمعظه  طا  وعع  التاجات  طصابض  والثثطات 
الظسئغئ، وغساصثون أن تض تطك المحضطئ غضعن بجغادة 
الظاتب الصعطغ اإلجمالغ سظ ذرغص جثب اقجابمارات 
السمطئ،  تسعغط  سظثعط  الةثب  سعاطض  وطظ  افجظئغئ. 
والمحضطئ افضئر طظ ذلك عغ اساصادعط أن تعزغع عثا 
سظ ذرغص طحارضئ الظاس شغ  الثخض جغضعن تطصائغاً 
السمطغئ اإلظااجغئ، بض غساصثون أن تثخض الثولئ شغ 
تعزغع البروة خطأ وسإء سطى اقصاخاد وظمعه شاتةعئ 
والطاصئ  الامعغظغئ  السطع  سظ  الثسط  لرشع  الثولئ 
وتصطغص سثد الساططغظ شغ الثولئ وبغع طا تئصى طظ 
خظثوق  حروط  سطى  بظاء  ضطه  وعثا  السام،  الصطاع 
غشظغ  وق  غسمظ  ق  ربعي  صرض  طصابض  الثولغ  الظصث 
طظ جعع، وغداف إلى ذلك ظزام الظصث العرصغ العح 
الصائط سطى أجاس ورصئ الثوقر الاغ ق تساظث لحغء إق 

لسظثات وأذوظات خجاظئ أطرغضغئ.
إن اقصاخاد غسظغ تثبغر حآون الثولئ، بإغةاد المال 
اباثاًء أو تظمغاه أو تعزغسه، وتغظما ظاتثث سظ عثه 
الرأجمالغ  الظزام  أظاةعا  الاغ  اقصاخادغئ  افزطات 
حآون  باثبغر  تاسطص  تطعا  غمضظ  ق  طحاضض  شإظعا 
اخاقل  شغ  اصاخادغئ  أزطات  إلى  أدت  والاغ  المال، 
وأظعاع  الربعي،  الظزام  وذئغسئ  الظصثي،  الظزام 
طةال  وق  وغغرعا  الرأجمالغ  الظزام  شغ  المطضغئ 
لرتص بعب الرأجمالغئ الئالغ بض ق بث طظ رطغه شغ 
عاوغئ جتغصئ غغر طأجعف سطغه وتئظغ ظزام السثل 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تظفثه  الثي  الرباظغ 

 سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا

أعض تعظج ضمظ غاصطئعن سطى الةمر
والتضعطئ تاعسثعط باإلجراءات املعجسئ!!

وغغر  الرجمغئ  المسآولغظ  ضئار  تخرغتات  تاالئ 
العضع  بثخعص  افخــغــرة  اآلوظــئ  شغ  الرجمغئ 
دســعات  تاططئ  لطئقد،  واإلظــســاظــغ  اقصــاــخــادي 
لـ"إجراءات  لقجاسثاد  تعظج  أعض  إلى  طحئععئ 
طآلمئ وطعجسئ" شغ العصئ الثي غاصّطإ شغه الظاس 
سطى وجعععط تغرة شغ تعشغر لصمئ السغح الغعطغ، 
وتادّعر بطعن اآلقف طظ أبظاء الحسإ جعسا، لغج 

طظ خغام الظعار شصط، بض شصرا وشاصئ واتاغاجا.
طعجئ طظ الاخرغتات تطصى بضض وصاتئ سطى طساطع 
وتعثغٌث  رطصعط،  غسّث  سما  بتبا  الصاع  قطسعا  طظ 
باتثاذ إجراءات طآلمئ لمجغث الادغغص سطغعط ضمظ 
جسطئ  تخرغتات  طثروجئ.  وترضغع  تةعغع  جغاجئ 
خفعف الاعظسغغظ بضض شؤاتعط طرجتئ إلى اقظفةار 
شغ أي وصئ بسث أن تظضرت لعط التضعطئ وترخئ 
الرأجمالغ  الطعبغ  طخالح  خثطئ  سطى  الترص  ضض 

وحرضاته المائاضغئ سطى خسائر الاعصش سظ السمض.
اصاخاد ترب... سطى الحسإ؟!

التعار  شغ  الفثفاخ  إلغاس  التضعطئ  رئغج  أسطظ 
الاطفجغعظغ شغ ٢١ ظغسان/أبرغض المظصدغ أن وضع 
الترب"  بـ"اصاخاد  ُغسرف  طا  تفسغض  غساعجإ  الئقد 
إبرعا  المرور  وتط  ضعروظا.  شغروس  أزطئ  لمةابعئ 
طئاحرة إلى آلغئ المراجغط الاغ تمضظ رئغج التضعطئ 
طظ إخثارعا بسث تضطغش طظ الئرلمان، والاغ خظفئ 
ظتع  الاعجه  وأبرزعا  الترب"،  "اصاخاد  خاظئ  شغ 
المآجسات  بثسعة  الئثاغئ  شضاظئ  المالغئ.  الاسئؤئ 
الماظتئ  الخظادغص  ظتع  والاعجه  الائرع  إلى  وافشراد 
لطتخعل  الثولغغظ  المالغغظ  بالحرضاء  جّمععا  والاغ 

سطى تمعغقت بط اقصاطاع طظ افجعر.
وتحغئ  أضبر  ولضظعا  بالةثغثة  لغسئ  إجـــراءات 
لحص  اطاعاظا  ــّث  وأح الساطئ  جغعب  سطى  ــرأة  وج
وافجراء،  والمعظفغظ  والسمال  المعظغغظ  طظ  واجع 
طظ  سمض  غــعم  اصاطاع  بصرار  بثاغاعا  ضاظئ  إذ 
والثاص  السام  الصطاع  شغ  والساططغظ  المعظفغظ 
"رأس  أختاب  تصاسج  أن  بسث  إجئارغئ،  وبخفئ 
بما  طصارظئ  المسائرة  المساعمئ  سظ  العذظغ"  المال 
غمطضعن، وأضغفئ إلغعا صروض طثاطفئ طظ خظثوق 
الاغ  الةعات  طظ  وغغرعما  الثولغغظ  والئظك  الظصث 
جغاجئ  إذار  شغ  الظاطغئ  الثول  طظ  السثغث  أصرضئ 
اجاثراج سالمغئ تصعدعا المآجسات المالغئ الثولغئ 
السالمغ  المال  رأس  لتساب  اقصاخادغئ،  والاضاقت 
والحرضات السالمغئ الاغ تةث شغ الثول الاغ تساظغ 
سطى  الظاطغئ  الثول  وتتثغثا  سالغئ  طثغعظغئ  ظسئئ 
واسثة  فجعاق  لاتعغطعا  جعطئ  شرغسئ  تعظج  غرار 
طظ  الصروض  اتثثت  المرة،  عثه  ولضظ  لفائثتعا، 

"طةابعئ ضعروظا" سظعاظا لعا.
إضاشئ إلى المظحعر الثي أخثره وزغر المالغئ تعل 
الاتضط شغ الظفصات السمعطغئ وخاخئ ظفصات الاأجغر 
وإرجاء اقظاثابات المئرطةئ شغ إذار صاظعن المالغئ 
وتاى  الماضغئ  السظعات  اظاثابات  وتخارغح   ٢٠٢٠
٢٠٢١. طظحعر اجاعثف المآجسات  السظئ المصئطئ 
المتظئ  عثه  خقل  لعتثعا  تّتمطئ  الاغ  السمعطغئ 

ضض افسئاء خاخئ شغ صطاع الختئ.
داخض  طظ  سثة  أخــعات  دسئ  ذلك  طظ  وبالرغط 
التضعطئ إلى ضرورة اجاسثاد الحسإ إلى طجغث طظ 
إجراءات  أن  غسظغ  طا  الصادطئ  الفارة  شغ  الادتغئ 

أخرى صث تضعن شغ الطرغص.
وعظا ق غسسظا إق أن ظثّضر بضض أجش بعاصع اقجاقب 
المعغظ لبروات تعظج طظ حرضات أجظئغئ طساعذظئ 
ذعل الئقد وسرضعا، بروات طثاطفئ ضان طظ افجثر 
طغجاظغئ  لاسئؤئ  وضاشغا  أجاجغا  طــعردا  تضعن  أن 
الثولئ لاتصص ضفاغئ السغح وطةابعئ افزطئ دوظما 

تاجئ لمث الغث لمظ غاربص بالئطث وأعطه الثوائر.
اظثرذئ  الاغ  العغضطغئ  اإلخقتات  براطب  ضاظئ  لصث 
رأس  قجاتعاذ  طثخق  البعرة  بسث  طا  تضعطات  شغعا 
المال السالمغ والحرضات السالمغئ سطى طصثرات تعظج 
والثاخئ  السمعطغئ  وطآجساتعا  الطئغسغئ  وبرواتعا 
لسإ  أن  بسث  "صاظعظغئ"  بطرغصئ  المةاقت  جمغع  شغ 
طساغغر  طع  الاحرغسات  تضغغش  شغ  دوره  الئرلمان 
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الةرغمئ  عثه  سطغعا  أظضر  طظ  ضض  اساصال  إلى  سمثت  بض  المساجث،  بشطص  الاعظسغئ  التضعطئ  تضاش  لط 
البقباء  أخثره  ختفغ  بغان  وذئص  آطظعا!!  لطثغظ  سثاوة  الظاس  أحث  إلغعا  غسئصعط  لط  الاغ  الظضراء 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: شصث بطشئ عثه التضعطئ شغ جرأتعا سطى دغظ اهللا طئطشًا 
سزغمًا، شطط تضاش بمعاخطئ غطص بغعت اهللا شغ حعر رطدان الضرغط، حعر الصرآن، بض أضاشئ له جرغمئ 
اساصال طظ غرشع شغ وجععا آغئ طظ الثضر التضغط تثضرعط بئحاسئ طا غفسطعن، وضحش الئغان: سظ اساصال 
افجعجة افطظغئ افتث سدعغظ طظ تجب الاترغر وعما غازي الاعظسغ وأظغج سئغث، بخفاصج سطى خطفغئ 
ن يُْذَكَر فِيَها اْسُمُه 

َ
ِ أ َنَع َمَساِجَد ابَّ ْظلَُم ِممَّن مَّ

َ
تسطغص قشائ طضاعب سطغعا صعل اهللا جئتاظه تسالى: ﴿َوَمْن أ

ْغَيا ِخْزٌي َولَُهْم يِف اْآلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم﴾. ُّ ن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخائِِفنَي لَُهْم يِف ا
َ
َِك َما اَكَن لَُهْم أ

ٰ
وَح

ُ
َوَسىَعٰ يِف َخَرابَِها أ

األجهزة األمنية في تونس تعتقل اثنين من شباب حزب التحرير
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صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ تعظج إن طا تسغحه تعظج عع 
بتر طظ افزطات؛ جعع، وشصر، وترطان، 
وتسطط، وشساد، وطثغعظغئ، وطخائإ 
جئئاعا  شااضئ،  وأطراٌض  سزمى، 
الئقد  دطرت  الاغ  الئحسئ  الرأجمالغئ 
بغان  شغ  وأحار  السئاد.  سطى  وصدئ 
وزراء  رئغج  تخرغتات  إلى  ختفغ، 
تضعطاه  أن  شغعا  أضث  الاغ  تعظج 
الثاذأ  الظعب  تشغغر  أجض  طظ  جاءت 
الثي تسطضه الئقد، وأن عثشعا الصداء 
وتشغغره،  اقصاخاد  وإظصاذ  الفصر  سطى 
تعظج  شغ  لطظاس  جثغث  تدطغض  شغ 

وإغعاطعط بأن الاشغغر صادم. وتساءل الئغان عض الاةاء رئغج التضعطئ لسغاجئ اقصاراض طظ خظثوق الظصث 
والئظك الثولغغظ واقتتاد افوروبغ غسث تشغغرًا أم عع اجامرار لطظعب الثاذأ الثي أغرق الئقد شغ بتر لةغ طظ 
الثغعن الماراضمئ؟ وعض إظساش اقصاخاد جغضعن باصاطاع ججء طظ طال افجراء وإسطائعا لفغظغاء، أم جغضعن 
البروات  اجارداد  جاحمض  الضئرى  اإلخقتات  وعض  الظاس؟  طثخرات  وجرصئ  السعق  شغ  ظصثغئ  أوراق  بدت 
المظععبئ وبسث المحارغع الطمعتئ ضالاخظغع والجراسات اقجاراتغةغئ، أم عغ اجاضمال طا تئصى طظ إطقءات 
خظثوق الظصث الثولغ؟ وعض ترحغتك لرئاجئ التضعطئ طظ جابصك وَطظ خطفه طظ الثوائر اقجاسمارغئ غظثرج 
ضمظ اجاضمال طا بثأه طظ تسطغط طا تئصى طظ طصثرات الئقد لطصعى الشربغئ؟ واظاعى الئغان بالاعجه إلى 
أعض تعظج أن عثه التضعطئ ق تمطك أطرعا، شعغ لط تةرؤ سطى الصعل إن افزطئ عغ شغ الظزام الرأجمالغ 
ظفسه، وأن العاجإ اجابابه طظ صعاسثه وأجسه، والئتث سظ تض ختغح سطى أظصاضه، ولضظعا اجامرت شغ 
الادطغض طع تئحغرضط بافجعأ، وإن تجب الاترغر غصثم لضط ظزاطاً غظئبص طظ سصغثتضط اإلجقطغئ، صادرًا سطى 
وعع غةثد  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  افزطات شغ  الثالغئ طظ  اقصاخادغئ السادلئ  التغاة  تعشغر 

دسعته خاخئ فعض الفضر والرأي بأن غطافاعا لعثا الئثغض التداري، بثل الئتث سظ تسثغقت لما عع صائط.

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: أن برغطاظغا وأطرغضا السدعغظ شغ طةطج افطظ عما 
ذرشا الظجاع الثولغ شغ جظعب الغمظ، بسث أن غطئئ أطرغضا برغطاظغا شغ حماله وأدخطئ التعبغغظ إلى خظساء 
وصدئ سطى سطغ خالح سمغض برغطاظغا. واسائر شغ بغان ختفغ: أن المةطج اقظاصالغ الةظعبغ اظصطإ سطى 
إلى  الغمظى  غثعا  طظ  جغطرتعا  لاظصض  اإلطارات،  ربغئاعا  بعاجطئ  برغطاظغا  طظ  جطغ  بثسط  عادي  تضعطئ 
غثعا الغسرى، وتسثل الساار سطى أسمال أطرغضا الاغ تصش وراء طةطج التراك الةظعبغ البعري بجساطئ تسظ 
افطظ  طةطج  أن  إلى:  الئغان  أحار  الغمظ  شغ  اآلن  التاخض  اقصااال  وتعل  ذرغصاه.  سطى  عع  وطظ  باسعم 
ترك التئض سطى الشارب شغ اقصااال الثائر بغظ عادي والجبغثي شغ الغمظ، وأوضض افطر إلى أذراف الظجاع 
لاسعغاه شغما بغظعما سئر اتفاق الرغاض. ولفئ الئغان إلى: أن افخض طظ تسمغئ طةطج افطظ أن غأطظ 
الظاس سطى افرض ضطعا شغ ظطه؛ سطى بقدعط وأظفسعط وأسراضعط وطماطضاتعط طظ الخراسات والظجاسات، 
لضظ السضج عع طا غتثث، شئصاع السالط تحاسض بالظجاسات والتروب الاغ تمجصعا وتصاض أعطعا وتحردعط 
ضغ تامضظ دول أسداء شغ طةطج افطظ طظ بسط ظفعذعا وعغمظاعا سطغعا. وخطص الئغان إلى: أن الغمظ 
جغئصى جاتئ خراع بغظ الثولاغظ اقجاسمارغاغظ برغطاظغا وأطرغضا لئسط جغطرتعما وظفعذعما السغاجغ 
سطى  بةراظه  جغطصغ  الثي  اإلجقم  سثل  جعى  الزطط  عثا  غرشع  ولظ  باإلجقم،  التضط  غغاب  ظض  شغ  سطغه، 
افرض طةثدًا بصغام دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ آن أواظعا وأظض زطاظعا بإذن اهللا.

ولضّظ  الضظغسئ،  تضط  ظض  شغ  الشرب  سظث  افطر  عع 
غظةح  بأن  ططالإ  الثولئ،  عثه  سطى  الصائط  الئحر 
شغ المعمئ طظث طئاحرة طعاّطه، إذ لغج عظاك بث 
ودورات  وتةارب  اخائارات  وق  التضط،  شغ  تةرغئغ 
بض  الضفر،  رؤوس  طع  الثولغئ  السقصات  شغ  تثرغئغئ 
الطتزئ  طظث  طعاطعا  الثقشئ  دولئ  تئاحر  أن  غةإ 
افولى وأن تظةح شغ اتثاذ وتفسغض ضض صراراتعا، طظ 
الطعاصط  تضعغظ  وشغ  والترب،  السطط  صرارات  ذلك 

المططعبئ شغ ضض طةال.
عثا افطر، غتّاط وجعد تخعر ضاطض وطتاضاة شسطغئ شغ 
الثعظ، لما غةإ أن تآول إلغه افطعر جغاجغا سظث تظجغض 
أحئه  الثقشئ  دولئ  طع  وافطر  العصائع،  سطى  افتضام 
إلى تث طا باعلغث الطاصئ الظعوغئ، تغث تمّر ضض أطعر 
تعلغث  باجابظاء  القزطئ،  اقخائارات  بإجراءات  الاخظغع 
الطاصئ الظعوغئ، شإظه غضافى شغه بالصغام بمتاضاة رصمغئ 
ق طةال شغعا لطثطأ، أطا الاةربئ واقخائار شعغ أطعر غغر 
طسمعح بعا طططصا شغ عثا المةال، وإظما غةإ اقلاجام 
بضض صعاسث السقطئ والمرور إلى اإلظااج والفسض المعلث 

لططاصئ بسث أن تادح الخعرة شغ الثعظ.
وعضثا، ظائّغظ بعضعح أن السغاجئ الحرسغئ وتتصغص 
بالظزرة  واقلاجام  والثظغعغئ  الثغظغئ  افّطئ  طخالح 
الرسعغئ لطثولئ، غصادغ وجعد ساططغظ جادغظ لاتصغص 
تتّاط  الافضغر  شغ  والةثغئ  افطعر،  عثه  طظ  أطر  ضض 
وتسظ  تطئغصه  غراد  طا  ضّض  تخّعر  اباثاء  سطغعط 
طظ  غطجم  طا  بضض  والاجّود  تطئغصه،  ودوام  تطئغصه 
عثا  جغر  وطاابسئ  الثطط  لاظفغث  ووجائض  أجالغإ 
الاظفغث والترص سطى تسظ جغره، وعع طظ باب أولى 

أن غضعن أطرا طعجعدا شغ التجب صئض الثولئ.
ظسط، تجب الاترغر عع أطض افطئ، وصث ظةح شغ دخعل 
بظةاح  المثاذئئ  طتاولئ  شارة  اجااز  أن  بسث  المةامع 
طةمعسعا،  شغ  افطئ  غةسض  أن  واجاطاع  سزغط، 
ضتجب  به  تتج  جمطاعا  شغ  السغاجغئ  وافوجاط 

غعاخطعن الاحئث بما أضفى وغدفغ الحرسغئ سطى 
شغ  اقجاسمارغئ  الثول  طخالح  غتصص  وبما  اقتاقل 
تبئغئ ضغان غععد شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، بض 
وغجغثون سطى ذلك بالارتغإ باتاقل بان لفطسطغظ 
تتئ طسمى الطرف البالث، وغآضثون سطى طعاخطئ 
المساسمر  الضاشر  الشرب  أتدان  شغ  اقرتماء 
والمآجسات الثولغئ الاغ أوجثت ضغان غععد ورساه 

وتفزاه ذعال السصعد السئسئ الماضغئ.
أوروبا  شغ  فجغادعط  باأضغثعط  ذلك  سطى  وزادوا 
تربعط  شغ  لعط  أوشغاء  جظعد  أظعط  سطى  وأطرغضا 
طعما  والمسطمغظ  (اإلرعاب)  اإلجقم  سطى  الخطغئغئ 
والشرب  أطرغضا  ود  بثلك  لغثطئعا  افطر،  ضطفعط 
السططئ  إغةاد  طظ  الفضرة  بأخض  وغثضروعط 
الفطسطغظغئ وتطعل اقجاسقم، طبطما برعظئ السططئ 
اتئاسعا  شغ  اإلجقم  ترب  شغ  دورعا  سطى  سمطغا 
السالمغئ  الختئ  طظزمئ  وتسطغمات  الشرب  لاعخغات 
وطظسئ  المساجث  أغطصئ  تغظ  ضعروظا  لمعاجعئ 
السغث  وحسائر  والصغام  والةمع  الةماسئ  خطعات 
بثرغسئ العباء رغط أظعا شاتئ الئقد سطى طخراسغعا 
أو ضادت، شأي خجي وخشار عثا الثي وخض إلغه صادة 

طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ وجططاعا؟!
إّن ردود شسض السططئ وطظزمئ الاترغر سطى صرارات 
بأتث  إق  شعمعا  غمضظ  ق  غععد  وصادة  تراطإ 
بادسائعط  الظاس  سطى  غمبطعن  أّظعط  إطا  تفسغرغظ، 
شغ  عط  بغظما  الصرن  لخفصئ  والاخثي  المماظسئ 
المآاطرة  تمرغر  شغ  تثرغةغا  غساعمعن  التصغصئ 
صادة  أّن  أو  الفارغئ،  والحسارات  والثثاع  بالادطغض 
الثل  شغ  التال  بعط  وخض  صث  والمظزمئ  السططئ 
أتث  إلغعا  غسئصعط  لط  درجئ  إلى  والخشار  والثغاظئ 

فشضاره  الاصثغر  غظاجع  أن  واجاطاع  طئثئغ،  جغاجغ 
وأن غةسض لعا وزظاً غتسإ تسابه. وصث ذرق التجب 
باب المةامع لفاته طظث طثة، وعا ظتظ ظرى بأم أسغظظا 
ضغش جصط ضض طا وراء الئاب طظ أرتةئ وطجالب، وععى 
شاح  شغ  لغظةح  وتراس،  بعابغظ  طظ  سطغه  طظ  ضض 
الئاب وغصش أطام المةامع المارصإ الماسطح لاطئغص 
أن  جعى  غظصخه  وطا  اإلجقم،  دولئ  وإصاطئ  اإلجقم 
غصفج افصعغاء طظ أبظاء افطئ شغ جفغظئ الثقشئ، الثغظ 
ظظعا لعصئ ق بأس به بأن الشرب ق غعجم، وأن صادة 
افطئ ق غاثرجعن إق طظ ضئرى الةاطسات الشربغئ تماطا 
ججغرة  جضان  أن  والروم  الفرس  أباذرة  ظظ  طبطما 

السرب ق ِصَئَض لعط بالاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ.
ضض طصعطات الثولئ الصعغئ طعجعدة بإذن اهللا، والطرف 
المآعض قجاغساب تططسات افطئ باطاغاز وتطئغئ ظثاء 
تالئ  وإظعاء  الععمغئ  التثود  بإلشاء  الحرسغ  العاجإ 
الفرصئ عع تجب الاترغر الثي صام سطى أجاس اإلجقم 
طظث أول غعم، تاى وإن تططإ افطر وصاا لغفعط بسخ 
الاترغر  شتجب  وسطغه  ذلك،  بعط  المشرر  افطئ  أبظاء 
لغج طةرد أطض لفطئ بض عع سمض صائط بثاته غساسث 
اهللا،  بإذن  وشرغثة  التضط  شغ  راحثة  تةربئ  لافسغض 
  غاتصص طسعا وسث اهللا جئتاظه وتسالى وبحرى ظئغه

بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
عثا افطض وعثا السمض طع اطاثاد أطئ اإلجقم داخض 
غربك  الغعم  خار  الشربغئ،  لطثول  المةامسغ  الظسغب 
الضاشر المساسمر أضبر شأضبر، ولثلك خار غرصص رصخئ 
الثغك المثبعح، وخارت أبعاصه الظاسصئ تسمض جاعثة 
سطى  حارشئ  الاغ  والحعادة  الظخر  أطئ  إصظاع  سطى 
المطغارغظ، بأظعا أطئ طعجوطئ لط تسث صادرة سطى التراك 
أطام أواطر السادة والصادة الشربغغظ سمق بمصعلئ ابظ 
خطثون: إن المشطعب طعلع أبثا باقصاثاء بالشالإ شغ 

حساره وزغه وظتطاه وجائر أتعاله وسعائثه.
 ﴾ولضظ... ﴿َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اهللاُ وَاهللاُ َخرْيُ الَْماكِرِيَن

سطغعط  وُغثاس  العتض  شغ  أظعشعط  ُتمرغ  بتغث 
بالظسال الصثرة بغظما عط غعاخطعن الافرغط والاظازل، 

أو أظعط غةمسعن بغظ الافسغرغظ طسا.
طا  أظعا  اإلدراك  تمام  تثرك  السططئ  أّن  والتصغصئ 
وجثت إق طظ أجض الافرغط بفطسطغظ، وتمض أعض 
بالافرغط  الصئعل  سطى  جمغسا  والمسطمغظ  شطسطغظ 
اقتاقل  حرسغئ  سطى  اإلبصاء  طع  تثرغةغا،  والثغاظئ 
طرععن  بصاءعا  أن  تثرك  وعغ  سطغه،  والمتاشزئ 
خثطئ  رأجعا  وسطى  غععد  لضغان  الثثطات  باصثغط 

الاطئغع والاظسغص افطظغ.
السططئ  ارتئاط  سمص  غضحش  غمدغ  غعم  وضض 
بغظ  به  تصعم  طا  وأّن  والاظازل،  الافرغط  بمحارغع 
وترضات  بعطعاظغئ  طمارجات  طظ  وافخرى  الفغظئ 
وتمدغئ  الفراغ  لاسئؤئ  إق  عغ  طا  دوظضغحعتغئ 
غتإ  طا  وشص  الصدغئ  تخفغئ  تاط  رغبما  العصئ 
الاترغر  طظزمئ  شصادة  وغحاعغ.  الخطغئغ  الشرب 
السططئ  شغ  غرون  باتعا  وجططاعا  الفطسطغظغئ 
شغ  غسامغاعن  طادغا  وطضسئا  اجابمارغا  طحروسا 
التفاظ سطغه طظ اقظعغار تاى لع وخطئ بعط التال 

أن أخئتعا طبطعط طبض روابط الصرى.
أطا طظ غثسغ الظدال والبئات شسطغه أن غسطظعا طثوغئ 
بأن ضغان غععد عع ضغان غاخإ طتاض لضض حئر شغ 
والمآجسات  وأطرغضا  الشربغئ  الثول  وأّن  شطسطغظ، 
ق  شطسطغظ  وأّن  لقتاقل،  حرضاء  طةرطعن  الثولغئ 
لعا  تض  ق  وأن  بقبئ  وق  ابظغظ  سطى  الصسمئ  تصئض 
جعى أن ُتترر ضاططئ طظ غععد وتطعر طظ رجسعط 

 طظ خقل جغعش افطئ وجتاشطعا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

تامئ: رد طظزمئ الاترغر وجططاعا سطى ضغان غععد عجغض ...

بغظ  تاصطع  باتئ  الاغ  الضعرباء  طبض  والثثطات 
التغظ واآلخر، وعظا وشغ عثه الطتزئ ظجلئ الصعات 
ذالئئ  الاغ  اقتاةاجات  لعصش  لطحعارع  افطظغئ 
بحسار  اقظاصالغ  والمةطج  عادي  تضعطئ  بإجصاط 

(ق اظاصالغ ق حرسغئ.. بعرتظا بعرة حسئغئ).
تثطى  وسظثطا  ازدغاد  شغ  العشغات  تةط  إن 
والصداة  افذئاء  غساعثف  شأخئح  الحسئغئ  الطئصئ 
وطسآولغ الثولئ وافضادغمغغظ شغ الةاطسات أسطظئ 
الثولئ أن سثن طعبعءة، وطا عثا اإلسقن إق لغجداد 

رخغثعط شغ الئظعك ولغج إلظصاذ أعض سثن.
أن  إق  طعت  طظ  الظاس  غقصغه  وطا  العباء  عثا  وطع 
الاغ  المعت  شتاقت  افطعات،  طظ  ظخغئعا  لطضعرباء 
تآبر  وعغ  ضبغرة  الضعرباء  جاسات  اظطفاء  بسئإ 
خخعخا سطى طرضى الصطإ والدشط، وضثا خثطات 
المغاه الاغ أخئتئ طصطعسئ سظ بسخ المظاذص أضبر 
طظ جظئ، وطا زالئ آبار افططار والسغعل وطا قتصعا 
طظ أتربئ خفغفئ وطاطاغرة طظاحرة بضض طثغظئ سثن 
رئغسغًا  جئئًا  والتساجغئ  الاظفج  أطراض  طظ  تةسض 
ظثر،  طا  إق  اآلبار  عثه  إلظعاء  جاد  تترك  شق  لعا، 
سثن  إلظصاذ  خطئ  سظ  طسآول  طظ  ظسمع  لط  شظتظ 
وجعد  وق  افوبؤئ  لمةابعئ  الاةعغجات  تةط  سظ  أو 
خطئ لطفتص الحاطض بض ق وجعد لمتالغض لثلك وق 
تعشغر لطثواء الثي غظفث غعطغا بحضض جظعظغ بسئإ 

الطعابغر الاغ سطى أبعاب الخغثلغات.
بض  سثن  طثغظئ  شغ  غصش  لظ  الضاربغ  العضع  عثا 
جغطال الغمظ بأضمطعا تغث أسطظ طآخرًا أن طتاشزئ 

لتب الصرغئئ طظ سثن طظطصئ طعبعءة بالتمغات.
غأخث  والثغاظئ  الشثر  تتالش  شإن  وذاك  عثا  وشعق 
وخطئ  تغث  بسثن  الختغئ  الضاربئ  طظ  ظخغئه 
واصااال  السغاجغئ  المظاضفات  لتزات  شغ  طثرساته 
شغ  الضفار  طثططات  لاظفغث  الثغظ  شغ  اإلخعة 
لسثن  غخض  لط  بغظما  الغمظ،  جظعب  سطى  السغطرة 
لظائإ  تخرغتًا  وظةث  واتث،  اخطظاسغ  تظفج  جعاز 
رئغج المةطج اقظاصالغ عاظغ بظ برغك بأظه جغمظح 
السسعدغئ أضئر صاسثة سسضرغئ شغ السالط، ولضظه ق 

غضارث بأن غمظح أعض المثغظئ وتثة سظاغئ طرضجغئ!
إظظا ظظئه أعطظا أظه لظ غئادر أتث جعاء طظ المسآولغظ 
أو المظزمات الثولغئ أو الثول الضئرى إلى إظصاذضط، 
شعط ق غروظضط أخق بض غرون طا تةطسعن سطغه وطا 
طائغئ  وطمرات  خغرات  طظ  المثغظئ  عثه  اهللا  تئاه 
الةشراشغ،  طعصسضط  طظ  أرخص  واهللا  شأظاط  طعمئ 

شعثه تصغصئ غةإ أن ق تظسععا.
الضعارث  عثه  لمبض  والعتغث  الةثري  التض  إن 
عآقء  ظئث  عع  والمعبصات  واإلتظ  والمتظ  وافزطات 
التضام الثعظئ افظثال الثغظ غرصخعن سطى جراتاتضط 
وطآجغضط، والسمض الةاد المةث طع الساططغظ المثطخغظ 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
شصط،  والغمظ  سثن  لغج  لاظصث  الظئعة  طظعاج  سطى 
شتجب  الرأجمالغ  الظزام  حصاء  طظ  أجمع  السالط  بض 
 الاترغر بغظضط وطسضط غثسعضط لعثا افطر السزغط

غخئ  غعجث  الثثطات  وتردي  واآلعات  المظاظر  إن 
ختغ  وضع  شغ  تسغح  شسثن  الظفج؛  شغ  وضمثا 
ضاربغ وعع شغ التصغصئ لط غضظ ولغث الطتزئ (أزطئ 
ضعروظا) بض جئصعا بسصعد تغث إن افطظ الختغ لثى 
حاعث  وخغر  الختئ،  لمسمى  غرصى  ق  سمعطًا  الغمظ 
الثغظ  الغمظ  أعض  طظ  المرضى  تةط  عع  ذلك  سطى 

غاعجععن لطسقج شغ الثارج.
غعخش  طا  أصض  تفاصما  الختغ  افطظ  أزطئ  وتفاصمئ 
طا  بسث  خخعخا  الساار  ذلك  واظضحش  بالثطغر، 
حعثته طثغظئ سثن طظ أططار وجغعل أظعرت زغش 
ادساء وزارة الختئ أن لثغعا ختئ طظ أجاجه، شق 
طساحفغات تضعطغئ بعا طصعطات أجاجغئ قجاصئال 
أبعابعا،  شاتئ  خاخئ  طساحفغات  وق  التاقت، 
الاجاطا  الظاس  أول  ضاظعا  تغث  طعجعدون  أذئاء  وق 
بالتةر الختغ، وق طتةرا ختغا تغث أخئح الحسار 
السائث (إذا أردت المعت شسطغك بالمتةر الختغ) - 
وعع غثضرظا بسةعن الزالمغظ (الثاخض إلغعا طفصعد 
والثارج طظعا طعلعد) - لضبرة طظ طات شغه وخخعخا 

بسث تسطغمه لمظزمئ أذئاء بق تثود.
عثه  شغ  خاخئ  وسثن  ساطئ  الغمظ  تساظغه  طا  إن 
بحضض  باقظاحار  بثأت  سثغثة  شااضئ  أوبؤئ  افغام 
قشئ بسث ظجول افططار الاغ أغرصئ الحعارع وجتصئ 
الئغعت المعارئئ ولط تةث لعا طظاشث شاتعلئ حعارع 
الدظك،  تمى  شمظعا  آجظئ،  طساظصسات  إلى  المثغظئ 
الفغروجغئ،  والتمغات  (المضرشج)،  والاحضظةعظغا 
وضعروظا، شضض طرض طظ عآقء غأخث ظخغئه طظ أعض 
سثن دون وجعد أي بغان طظ وزارة الختئ غعضح طا 
غتثث، وق سجل ختغ جاد وق أدظى طسآولغئ لمظ 
عط شغ عرم المسآولغئ، شعط طحشعلعن بالمظاضفات 
طظ  والاسعل  الضفار  أجغادعط  وخثطئ  السغاجغئ 

الثول والمظزمات الشربغئ إلظصاذ المثغظئ!
إن طساحفغات سثن تفاصث فصض المصعطات وعغ ق 
طا  طع  تصارن  ق  بض  غثضر  حغؤا  الئطث  طغجاظغئ  تضطش 
غسرصعا  الاغ  المضاشآت  أو  المسسضرات  سطى  تظفصه 
المسآولعن، ولضظ عثا طا غرغثه الشرب الضاشر طظ 

سئغثه التضام.
إن إسقن افذئاء الماضرر سظ ظفاد المتالغض الثاخئ 
بفتعخات PCR الاغ تساثثم لضحش تاقت اقحائاه 
بفغروس ضعروظا لعع خغر حاعث سطى أن عظاك طظ ق 

غسئأ بافطظ الختغ شغ الئطث، بض وغسئث به.
ضرغار  لمظطصئ  الضاطض  اإلغقق  سظ  اإلسقن  جاء  لصث 
٣ أجابغع  ٣ أغام بسث طرور أضبر طظ  شغ سثن لمثة 
طظ اظاحار العباء شغعا وعغ طثة ضاشغئ قظاحاره شغ 
ضض بغئ طع وجعد تتثغرات طظ افذئاء المثاخغظ 
بالفغروجات العبائغئ سظ وجعب إغقق ضرغار، ولضظ 
لط غاط ذلك إق طآخرا ولط غصعطعا بإزالئ الصماطئ أو 
الرش الدئابغ أو تمقت تعسعغئ إق بحضض غساتغ 

اإلظسان طظ ذضره.
لغج  الضاربغ،  العضع  عثا  بسئإ  الظاس  ضب  لصث 
شصط جعء العضع الختغ بض خاتئه اظسثام افطظ 

يف سثن أطراض تتخث افرواح
وتضام غرصخعن سطى الةراح!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس طتمث سضغظ – الغمظـ 

تامئ ضطمئ السثد: تجب الاترغر أطض افطئ، أّطا بسث...

مجلس األمن وكر للتآمر على الضعفاء 
وليس لجلب األمن لهم

يا أهل تونس! إن حزب التحرير يقدم لكم نظامًا 
ينبثق من عقيدتكم اإلسالمية فيه فقط حل مشاكلكم
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الةثغث  السغاجغ"  "اقتفاق  ختفغ،  بغان  شغ  أششاظساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  تظاول 
بحأن تحضغض تضعطئ طحارضئ بغظ المرحتغظ الرئاجغغظ أحرف غاظغ وسئث اهللا سئث اهللا. واسائر الئغان: أن 
الاعصغع سطى عثا اقتفاق بسث اقظاثابات، غسظغ أن الثسعات طظ أجض الاخعغئ والمحارضئ الساطئ طظ أجض 
اخاغار التضام لغسئ أضبر طظ طةرد حسارات صثطعا الظزام الثغمصراذغ. ولفئ الئغان إلى: أن ضض غعم غمر 
غضحش العجه المثجي لطثغمصراذغئ والةمععرغئ إلى جاظإ أي صغط غربغئ أخرى طساعردة شغ أششاظساان؛ 
وضغش أن زرسعط لط غةطإ أضبر طظ الئآس واقظصسام والمساظصسات السغاجغئ. وحثد الئغان سطى: أن غاظغ 
وسئث اهللا تط رشدعما بحضض جماسغ طظ افششان ضصادة وق غتمقن أي طضاظئ بغظ الظاس. وبالاالغ، شإن 
الةعث العتغث الثي غدشط عآقء الصادة طظ أجطه عع ضغفغئ التفاظ سطى صعتعط وطخالتعط المامتعرة 
تعل أظفسعط وطةمعساتعط. وعط غساشطعن الظاس وطحاسرعط ضعجغطئ لاأطغظ طخالتعط الحثخغئ. وأضث 
الئغان: أن العقغات الماتثة ق تسسى وراء تضعطئ صعغئ وطساصرة شغ أششاظساان، بض تفدض التفاظ سطى 
تضعطئ طجسجسئ وغغر طساصرة قجاثثاطعا شغ تسجغج أجظثتعا السغاجغئ وطظاوراتعا، خاخًئ شغ المفاوضات 
افششاظغئ طع ذالئان. وخاط الئغان بالصعل: آن افوان لضغ غسافغث المسطمعن والمةاعثون شغ أششاظساان 
طظ الثروس المسافادة طظ اقظاثابات الثغمصراذغئ الاغ لغسئ عغ جعى طآاطرات غربغئ إلتثاث افزطات 
وزسجسئ اقجاصرار شغ أششاظساان. وإن المثرج العتغث طظ عثا المعصش المعغظ عع الامسك بالصغط وافشضار 

السغاجغئ اإلجقطغئ الاغ غمضظ أن تدع ظعاغئ لضض عثه افزطات والةرائط.

صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ باضساان شغ بغان ختفغ إن تضعطئ باضساان التالغئ ضما التضعطات 
السابصئ أغرصئ الئقد شغ الثغعن الربعغئ، وترطئ الفصراء طظ تصعط شغ خجغظئ الثولئ. وأضث: أن التضعطئ 
لمطالإ خظثوق الظصث الثولغ،  أوصسئ الئقد شغ شت الثغعن الصائمئ سطى الربا خقل السام الماضغ، اطاباقً 
وأضاف الئغان: أن خظثوق الظصث الثولغ ططاجم تماطاً بالرأجمالغئ، طما غدمظ أن تارضج ظسئئ الربا سطى رأس 
المال سطى البروة شغ أغثي ظثئئ خشغرة طظ أختاب رأس المال، طما غترم غالئغئ الظاس طظ المعارد المالغئ 
لقظفاق سطى اتاغاجاتعط، وبحضض أجاجغ، تسائر الرأجمالغئ افسمال المخرشغئ الصائمئ سطى الربا حضًق طظ 
طظ تطك الاةارة. وتعجه الئغان إلى المسطمغظ شغ باضساان: طتثرًا طظ  طحروساً  أحضال الاةارة، والربا ربتاً 
أضض الربا، وأن اإلجقم شّرق بغظ الاةارة والربا، وأظه شغ ظض الثقشئ، ق تعجث خثطات طخرشغئ صائمئ سطى 
الربا، شعغ الاغ تساعطك وتصاض اقصاخاد التصغصغ. واظاعى الئغان إلى: أن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتثعا 
عغ الاغ جاظصث باضساان طظ طخغثة الثغعن الصائمئ سطى الربا. ضما جاطشغ الربا وتطئص الظزام اقصاخادي 
اإلجقطغ، الثي غثر إغرادات وشغرة لثجغظئ الثولئ طظ خقل ضمان ططضغئ الثولئ المعغمظئ سطى الخظاسات 
البصغطئ، وطظ المطضغئ الساطئ لططاصئ، طظ بغظ السثغث طظ افتضام. طاسائًق: ألط غتظ العصئ الثي ظسمض شغه 
جمغساً طع تمطئ الثسعة لطثقشئ لدمان التضط بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى، وتسظ الساصئئ شغ الثظغا واآلخرة؟

خطعط سرغدئ تعل دور روجغا وتثوده يف جعرغا

سثة شغ طعجضع وأجااظئ وجعتحغ.
أطرغضا تارك المةال لروجغا سظثطا تاترك ضمظ إذار 
طا غثثم الرؤغئ افطرغضغئ، شإن حّثت أو تطاولئ، تط 
، وشغ  تتةغط دورعا والاأضغث سطغعا أن التضَّ جغاجغٌّ
اجاعادات  سئر  ق  تخرًا،  (افطرغضغ)  افطمغ  جظغش 
روجغئ شغ طآتمرات شرسغئ عغ بمبابئ رواشث لةظغش 
سظثطا  أظه  سطمًا  سظه.  بثغق  ولغسئ  بآخر  أو  بحضض 
تحسر أطرغضا أن ظروف طضرعا صث ظدةئ شغ جعرغا، 
غساعي  العشاض،  خالغئ  روجغا  إخراج  بإطضاظعا  وأن 
السسضري،  اقجاغاح  أو  السغاجغ  التض  تغظعا  سظثعا 
لابئغئ ظزام سمالاعا شغ دطحص. وصث أبثت روجغا 
أظعا غغر طامسضئ بحثص بحار، وطا غعمعا عع طا 
أن  حأظه  طظ  ضان،  طثرج  بأي  طضاجإ،  طظ  تتخطه 

غثطخعا طظ طأزصعا الثي وصسئ شغه.
أطا طا غتخض طظ خراسات داخطغئ داخض الظزام، شمرده 
وإلى  وسةجه،  ضسفه  طثى  الظزام  زباظغئ  إدراك  إلى 
وسطى  سطغه  ظفسعا  تفرض  خاظصئ  اصاخادغئ  ضائصئ 
داسمغه، شعع طساظجف وطعطعض وطفطج، غدرب غمغظًا 
وحماقً لاأطغظ بسخ السغعلئ لروجغا الاغ ترغث بسخ 
أتسابعا، شادشط سطى بحار لاسثغث دشسات ساجطئ، طا 
غدطره لطدشط سطى جماساه وتّةاره لاأطغظ طا أطضظ 

إلرضاء روجغا ولع طآصااً.
وجثغر بالثضر أن السقصئ بغظ أطرغضا وروجغا وإغران 
وتغبغات،  تحسئات  ولعا  طسصثة  وغععد  والظزام 

وبغظعط طا بغظعط طظ تسابات طسصثة.
لطرئاجئ  طتامطغظ  طرحتغظ  سظ  التثغث  غضعن  وصث 
عغ  أو  الحارع،  ظئخ  لةج  اخائار  بالعظات  بمبابئ 
أطظغات روجغئ بائسئ، أو إحشال لطظاس وتمرغر لطعصئ 
شغ ظض طا تتااجه ترتغئات التض السغاجغ طظ وصئ 
والةعادي  البعري  الظفج  سطى  الصداء  غتّاط  ذعغض 

المعجعد سطى افرض.
ختغح أن أطرغضا عغ الاغ تمسك بجطام افطعر تاى 
اآلن وأظعا عغ طظ تعزع افدوار، إق أن أضبر طا تثحاه 
أدواتعا،  غث  طظ  افطعر  تثرج  وأن  الحارع  تفطُّئ  عع 
بسئإ تثعشعا طظ شضرة البعرة الماةثرة شغ ظفعس 
الظاس، وطظ الرأي السام الثي تحضض رغط طا غحعبه. 
ولثلك شعغ غغر طساسةطئ رغط سثم ارتغاتعا لطاأخغر 

وطا غمضظ أن غثئؤه المساصئض طظ طاشغرات.
وإن التض السغاجغ الثي تسسى له أطرغضا، سئر الصرار 
تطسغط  شغعا  غاط  اظاصالغئ  بمرتطئ  غاطثص   ،٢٢٥٤
العجه  تسائر  الاغ  الحثخغات  بئسخ  الظزام  تضعطئ 
اآلخر له، والاغ تجسط المسارضئ ظفاصاً، طع التثغث سظ 
دجاعر جثغث أو تسثغض حضطغ له لغئصى سطماظغاً خالخًا 
واظاثابات  وحرغساه،  ورجعله  اهللا  سطى  الترب  غسطظ 
افطظغئ  المآجساغظ  بصاء  طع  طساصئطغئ،  طسرتغئ 
وتمعغثا  الظاس،  خثور  سطى  جابماغظ  والسسضرغئ 
ظفسه،  الظزام  جغح  طع  العذظغ  الةغح  قظثراط 
إلى  اإلجرام  ظزام  صاال  طظ  الئظادق  شععات  لااتعل 
صاال طظ غسارضه وغصش بعجه التض السغاجغ الصاتض. 
وصث صالعا وزغر الثارجغئ افطرغضغ افجئص جعن ضغري 
الفخائض  طتاربئ  سطى  "جظسمض   :٢٠١٥ سام  شغّظا  شغ 
آخر،  وبمسظى  السغاجغ"،  التض  وجه  شغ  تصش  الاغ 
شإن طا جئص غسظغ تبئغئ أرضان الظزام ووأدًا لطبعرة 
الثول  إخراج  غاططإ  ذلك  وضض  لادتغاتعا.  وعثرا 
والمطغحغات المحارضئ شغ الخراع شغ جعرغا بارتغئات 
طسغظئ. ذئسا عثا طضرعط، وطضرعط إلى بعار بإذن اهللا، 

غمضرون وغمضر اهللا واهللا خغر الماضرغظ.
شغ  الثظغئ  غرضعا  أق  أصسمعا  رجاقً  الحام  شغ  وإن 
اإلجرام  ظزام  وإلجصاط  باباعن  التص  سطى  دغظعط، 

وإصاطئ تضط اإلجقم ساططعن.
ظسأل جئتاظه البئات والسثاد، وأن غضرطظا بفرج طظه 

 وظخر صرغإ، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ جعرغا

طخثر اقضطرابات يف حمال طعزطئغص
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث بغاعطعا*ـ 

صدغئ اقضطرابات طظ جاظإ المامردغظ المتطغغظ 
والشاز  طعزطئغص،  شغ  دغطةادو  ضابع  طصاذسئ  شغ 
وأخئتئ  تاجاغث  الئقد  حمال  شغ  الشظغ  الطئغسغ 
المعزطئغصغئ  لطتضعطئ  شصط  لغج  تعثغثا  أضبر 

والمثظغغظ ولضظ لطثول المةاورة أغدا.
رساغئ  تتئ  أشرغصغا  جظعب  ضاطئ  تبئ  أغام  صئض 
افسداء  الثول  الةظعبغئ،  فشرغصغا  الاظمغئ  طةمعسئ 
المطغحغات  ارتئاط  طضاشتئ  شغ  طعزطئغص  دسط  سطى 
باظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ المظطصئ. بغظما أرجطئ 
تظجاظغا بالفسض صعاتعا إلى تثودعا طع طعزطئغص لاسجغج 

افطظ ووصش طتاوقت المامردغظ لسئعر التثود.
شغ المظطصئ طظث  وجةطئ افطط الماتثة ٢٨ عةعطاً 
بثاغئ سام ٢٠٢٠، أجفرت سظ طصاض طا غخض إلى ٤٠٠ 
حثص وتحرغث طا ق غصض سظ ١٠٠ ألش حثص آخرغظ.

تسائر طظطصئ حمال غرب طعزطئغص طظطصئ تدارغئ 
تثغبئ وتطعرت صئض اقتاقل الئرتشالغ واقجاسمار 
ضغطعا  جططظئ  طظ  ججءًا  وضاظئ  ١٥٠٥م.  سام  القتص 
الحغراز  تسظ  بظ  سطغ  تضط  تتئ  اإلجقطغئ  حئه 
تعالغ جظئ ١٢٠٠م. ولضظ شغ الخعرة افوجع، تاى 
اجط "طعزطئغص" جاء طظ اجط طعجى بظ طالك، وعع 

تاجر سربغ زار المظطصئ فول طرة وساش عظاك.
خقل ترضئ (اقجاصقل) ضث اقجاسمار الئرتشالغ شغ 
طعزطئغص، لسئئ طصاذسئ ضابع دغطةادو دورًا طتعرغًا 
طظث سام ١٩٦٤، باسائارعا صاسثة طعمئ تثثم طصاتطغ 

"شرغطغمع" طظ تظجاظغا.
طظاذص  أضبر  باسائارعا  دغطةادو،  ضابع  تاماع 
المسطمغظ اضازاظاً بالسضان، ولثغعا اتاغاذغ عائض 
طظ المعارد الطئغسغئ، وعغ أضئر تصعل الشاز الئترغئ 
غغر المساشطئ شغ السالط بصغمئ ٦٠ ططغار دوقر. وسطى 
الرغط طظ وشرة المعارد الطئغسغئ، إق أن وجعد سثد 
تارغثعط  سزمئ  طظ  بالرغط  المسطمغظ  طظ  ضئغر 
طضاشتئ  شغ  دورعا  وضثلك  اإلجقطغئ  وتدارتعط 
اقجاسمار الئرتشالغ، إق أن المظطصئ عغ واتثة طظ 

أشصر المظاذص وافطاضظ الاغ تاةاعطعا التضعطئ.
إضسعن  طبض  المصاذسئ  شغ  الشاز  تصعل  وجعد  رغط 
بحأن  طروسئ  جةقت  لثغعا  أن  إق  وتعتال،  طعبغض 
سخابات المثثرات والحئضات  الةرائط بما شغ ذلك 
السضان  إلى  باإلضاشئ  بالعغروغظ  باقتةار  الماسطصئ 
المتطغغظ الفصراء الثغظ غسغحعن شغ شصر طثصع، ضما 
إلشساح  افرض  طظ  اآلخرغظ  اآلقف  تعذغظ  وُأسغث 

المةال لمتطات تصعل الشاز الةثغثة.
شغ  المسامرة  افزطئ  طظ  الضبغر  أبار  عثا  ضض 
شغ  تضعطغئ  غغر  طظزمات  جئع  "اجاماع  المظطصئ. 
الامرد  صدغئ  تعل   ٢٠١٩/٠٨/٢٣ شغ  بغمئا  طظطصئ 
شغ ضابع دغطةادو، وُألصغ بالطعم سطى الفصر وظصص 
والشاز  الاسثغظ  لحرضات  التضعطغ  والثسط  الاظمغئ 

الضئرى بثقً طظ تطعغر السضان المتطغغظ".
حمال  شغ  العضع  أجظئغئ  سظاخر  اجاشطئ  لثلك 
حارك  الئثاغئ،  شغ  الاعمغح.  ظض  شغ  طعزطئغص 
السضان المتطغعن بةععدعط الثاخئ لطاظمغئ شغ بظاء 
بسخ المثارس والمساحفغات وتفر آبار المغاه، وطا 
إلى ذلك. وضعظعا طتاشزئ ذات أغطئغئ طسطمئ، شصث 
ظعرت جماسئ الترضئ اإلجقطغئ الاغ بثأت ضمحارغع 
الفصر  لمضاشتئ  المئادرة  طبض  تصعصعط  لعط  تتصص 

المثصع والاعمغح التضعطغ شغ المظطصئ.
تضعطغ  وتثعغش  صمع  عظاك  ضان   ،٢٠١٧ سام  شغ 
صاس لطسضان المتطغغظ وطئادراتعط اإلظساظغئ، الاغ 
خطط الرأجمالغعن لقجافادة طظعا، بط ظعر الخراع 
المسطح والتماس الثغظغ لطةماسئ اإلجقطغئ، شئثأت 
بالرد سطى صمع التضعطئ، والسرصئ والزطط طظ خقل 

الصاال باجط اإلجقم.
سطى  الدعء  تسطغط  تط  افخغرة،  الاطعرات  شغ 
شغ  تثث  ضما  افزطات،  شغ  افطرغضغئ  المحارضئ 
الثولئ  تظزغط  أسطظ  سظثطا   ٢٠١٩ تجغران/غعظغع 
شرع  وتعرط  العةعم،  سظ  طسآولغاه  اإلجقطغئ 

الاظزغط شغ وقغئ وجط أشرغصغا.
أضبر طا غرجح شغ عثه افزطئ عع أظعا بثأت ضأزطئ 
الصاجغ  التضعطغ  الصمع  أدى  ولضظ  إظساظغئ، 
الفصر  ضث  المتطغئ  الةععد  وتصعغخ  واقضطعاد 
المثصع سطى الرغط طظ المعارد العائطئ شغ المظطصئ، 
خاخئ  طسطتئ  اضطرابات  فزطئ  تتعلعا  إلى  أدى 

بسث الاثخض افطرغضغ.
افخرى،  افطاضظ  طظ  السثغث  سظ  العضع  غثاطش  ق 
تغث تعجث المعارد الطئغسغئ أو تغث غصغط المسطمعن 
بحضض ضئغر. وغظطئص عثا السغظارغع الممابض سطى دلاا 
الظغةر والضعظشع ودارشعر وغغرعا، تغث تسئإ الثول 
الرأجمالغئ، وخاخئ أطرغضا، السظش واقضطرابات لطتث 
طظ الحرضات الاظاشسغئ باإلضاشئ إلى طظاذص زسجسئ 

اقجاصرار لااشاضى سظ حضاوى السضان المتطغغظ.
باجاثثام دساغئ الترب سطى (اإلرعاب)، ظةح الضفار 
السثغث  تتعغض  شغ  الثولئ  تظزغط  طبض  والمشغئعن 
إلى  اإلجقطغئ  المظاذص  ذلك  شغ  بما  افطاضظ  طظ 
أن  المرجح  طظ  والاغ  أعطغئ  ترب  طسارك  جاتات 

تتثث شغ حمال طعزطئغص.
غةإ  طعزطئغص،  شغ  لطمسطمغظ  ظصعل  الثاام،  شغ 
خقل  طظ  الرأجمالغ  اقجاشقل  طظ  أشرغصغا  إظصاذ 
شغ  ولغج  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  ولضظ  اإلجقم، 
وأحئاععا.  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  سخابئ  ظض 
الضفاح  عغ  الثولئ  عثه  إلصاطئ  الحرسغئ  والطرغصئ 
السغاجغ والخراع الفضري ولغج سظ ذرغص الصاال 

 أو اقظثراط شغ أي ظعع طظ السظش
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تظجاظغا

طظ المسطعم أن أطرغضا عغ خاتئئ الصرار شغ جعرغا، 
وعغ طظ غعزع افدوار سطى أدواتعا، طظ بطح وطضر 
والافاف واتاعاء. وطسطعم أغدًا أن روجغا ق تساطغع 
سظعا،  رغما  جعرغا  شغ  أطرغضا  ترجمه  سما  الثروج 
وسظثطا تاولئ روجغا أضبر طظ طرة، أن تامرد وتشرد 
وّجعئ  الثاخئ،  لرؤغاعا  تتصغصا  أطرغضا  جرب  خارج 
وتثود  تةمعا  لاثرك  طعجسئ  خفسات  أطرغضا  لعا 

دورعا المسمعح لعا به.
بدعء  سام ٢٠١٥  جعرغا  إلى  روجغا  دخعل  ضان  لصث 
بعتغظ.  أوباطا  لطصاء  الاالغ  الغعم  شغ  أطرغضغ،  أخدر 

وضان لضض طظعما تساباته طظ الثخعل؛
شأطرغضا أرادتعا صعة إضاشغئ تئطح بأعض الحام بسث 
طظ  والمطغحغات  الطئظاظغ  وتجبعا  إغران  تمضظ  سثم 
وأد البعرة. إضاشئ إلى طضر أطرغضا بروجغا إلغصاسعا شغ 
وتض طساظصع ُغترجعا وغساظجشعا، وغفصثعا بعخطاعا 

وخعابعا، وغرغعا تةمعا التصغصغ.
أطا روجغا شصث ضاظئ تأطض طظ تثخطعا السسضري المئاحر 

شغ جعرغا سثة أطعر، طظعا:
اإلجقم  سطى  الثشغظ  الروجغ  الخطغئغ  التصث  أوقً: 
ودولاه، وخحغاعا طظ اظاخار بعرة الحام وطا غمضظ أن 
غائسه طظ إصاطئ تضط اإلجقم، وصث ضان عثا الاعجج 
واضتاً طظ خقل تخرغتات قشروف الماضررة، وبسدعا 

ضان سئر طظخئ افطط الماتثة.
باظغاً: اظثشاع بعتغظ الماشطرس إلظعار روجغا ضثولئ 
طظ  وإخراجعا  الثولغئ  افتثاث  شغ  جثغث  طظ  شاسطئ 

سجلاعا وصعصساعا.
بالبًا: رغئئ روجغا شغ ضسإ حغء طظ ودِّ أطرغضا أطًق 
الاغ  وسصعباتعا  وصغعدعا  طضرعا  تثفغش  شغ  طظعا 

شرضاعا سطغعا بسئإ أوضراظغا وغغرعا.
شغ  تثخطعا  طظ  روجغا  تأططاعا  طادغئ  ططاطع  رابسًا: 

جعرغا.
وتمطمض  الاثخض،  سطى  جظعات  وطدئ  افطث  ذال 
الثب الروجغ، وزادت تضالغش تثخطه، وبثأ غاعجج 
بض  أطرغضا  بمضر  وحسر  الظفص،  ظعاغئ  أشص  غغاب  طظ 

أدرك ذلك غصغظًا.
لصث بثت روجغا ضالماسعث أو المصاول افجغر الثي غرغث 
إظعاء طعماه ضغ غصئخ وغمحغ، لضظ رجالئ أطرغضا 
ضاظئ واضتئ أغداً: "الثخعل لغج ضالثروج، لظ تثرجعا 
بروجغا  تمضر  أطرغضا  أن  سطماً  المعمئ".  إظةاز  تاى 
إلخراجعا، بسث تأدغئ دورعا، خالغئ العشاض وأن تضافغ 

طظ الشظغمئ طظ رتطاعا باإلغاب شصط.
تاولئ روجغا التسط السسضري واقجاغاح الحاطض طّرات 
وضاظئ  طرة،  ضض  جماتعا  ضئتئ  أطرغضا  لضظ  سثغثة، 
ترضغا أتث أعط افدوات افطرغضغئ لاتصغص ذلك. فظعا 
له،  وتمعث  تعظثجه  الثي  السغاجغ  التض  سطى  تخرُّ 
شأطرغضا  السسضري.  التسط  سظ  خطرًا  غصض  ق  والثي 
غثطص  أن  غمضظ  بتض  المصاطرة  ق  طساصرًا،  تّق  ترغث 
لعا المحاضض طساصئقً، ولثلك شعغ ق تثاذر بثطعات 
أن  وغمضظ  غآرصعا  تفّطئ  غائسعا  أن  غمضظ  جرغسئ 
البعرة.  لعأد  جظعات  تسع  طثار  سطى  جععدعا  غظسش 
شطع جمتئ أطرغضا لروجغا بالتسط السسضري واتاقل 
ضاطض المترر لسصطئ الفخائض المرتئطئ، بحضض ضاطض، 
وطسعا الثور الارضغ بظزر الظاس، طا غسغث إلى الظاس 
طظ  ذلك  غائع  أن  غمضظ  وطا  ضئغر،  تّث  إلى  صرارعط 
إتغاء جثغث لةثوة البعرة، سئر تراك حسئغ بسغث سظ 
صغعد الثاسمغظ وإطقءاتعط. وصث تاولئ روجغا اقجاغاح 
والتسط السسضري الضاطض سام ٢٠١٨، شصعبض بالرشخ 
افطرغضغ، شضان أن أتالئ روجغا افطر لفطط الماتثة، 

طا غسظغ شعمعا وإذساظعا لطرجالئ افطرغضغئ.
عثا ق غسظغ سثم طئارضئ أطرغضا لسغاجئ الصدط الةجئغ 
الممظعب الثي غجغث الثظاق سطى أعض الحام، بالاعازي طع 
المضر الارضغ، لغصئطعا بما غمطى سطغعط طظ تطعل صاتطئ.

وروجغا  رؤغاعا،  وشص  جظغش  شغ  التض  ترغث  أطرغضا 
طساسةطئ، تاطزى وتتاول تسرغع افطر سئر طآتمرات 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*ـ 

آن األوان لكي يعلم أهل أفغانستان أن االنتخابات الديمقراطية
ليست سوى مؤامرات غربية إلحداث األزمات في أفغانستان

الخالفة على منهاج النبوة وحدها 
هي التي ستنقذ باكستان من مصيدة الديون الربوية

ظحر طعصع (ظثاء جعرغا، السئئ، ١ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/٢٣م) خئرا صال شغه: "أضث الماتثث باجط 
الرئاجئ الارضغئ إبراعغط صالظ أن بقده ق ترى شغ رأس الظزام السعري بحار افجث زسغمًا، وتآضث سطى ضرورة 
إجراء اظاثابات ظجغعئ. وأوضح صالظ خقل طحارضاه شغ ظثوة أسثعا "طرضج الافاعط الئرغطاظغ الارضغ" أطج 
افرض.   سطى  السظش  تثة  طظ  خففئ  وإغران،  وروجغا  ترضغا  بغظ  جعرغا  تعل  أجااظئ  طتادبات  أن  الةمسئ، 
صائًق:  السعري،  الظزام  طساصئض  تغال  وروجغا  إغران  طع  الارضغئ  الظزر  وجعئ  شغ  اخاقف  وجعد  إلى  وأحار 

"ظساصث أّظظا ق ظرى بحار افجث زسغمًا، طحثدًا سطى أعمغئ إجراء اظاثابات صاظعظغئ وظجغعئ شغ جعرغا".
: إن جرائط بحار بتص أعض جعرغا ق تصابض بإجراء اظاثابات (ظجغعئ) شق ظجاعئ شغ ظض عثا الظزام 
باجط  الماتثث  غصعل  أن  طسظى  طا  وإق  افلفاظ،  سطى  غطسئعن  افتراك  المسآولغظ  إن  المةرم.  الثولغ 
التضعطئ الارضغئ إظه ق غرى بحار زسغمًا، شغ العصئ الثي ضان سطغه بسث ضض عثه الثطاء الطاعرة الاغ 
جفضعا بحار وسخاباه، أن غصعل سظه إظه طةرم سطى أصض تصثغر؟! إن اتفاصات أجااظئ الاغ تسائر ترضغا 
أتث أسمثتعا أّطظئ التماغئ لطظزام طظ البعرة وطظ المتاجئئ سطى الةرائط، وجسطئ طظه ذرشًا بسث أن 
أجصطاه البعرة وأشصثته حرسغاه، وطا ضان له ذلك لعق ترضغا وشخائطعا، شطماذا ضض عثا اقتافال الارضغ 
بثفخ السظش؟ أم أن الظزام الارضغ جسغث بالاجام شخائطه بسثم الرد سطى خروصات السخابئ افجثغئ؟

جرائم بشار تقابل بإسقاطه وليس باالنتخابات
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