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 والمجاعات والمهالك اللعنات حلت أمرٌكا حلت أٌنما

 :الخبر

 النطاق، واسعة عاجلة مساعدات لتوفٌر وبحاجة الغذاء، فً حادا نقصا العالم حول دولة 02 من أكثر تواجه

 .نٌجٌرٌا وشمال السودان وجنوب الٌمن باألخص

 فً الحاد النقص لكن فرٌقٌا،أ فً تقع لةالمشك هذه تواجه التً البلدان معظم": المتحدة األمم بٌان فً وجاء

 ومنطقة الالتٌنٌة وأمرٌكا (ولبنان سورٌا) األوسط والشرق( أفغانستان) آسٌا بلدان من الكثٌر أٌضا ٌهدد الغذاء

 األمن انعدام من شدٌد مستوى فً العٌش على أجبروا شخص ملٌون 43 هنالك الٌوم (...هاٌتً) الكارٌبً البحر

 ."المطلق الجوع من واحدة خطوة بعد على يأ الحاد، الغذائً

 حتى مارسآذار/ من الفترة فً "الساخنة الجوع بإر"بـ الغذائً األمن انعدام فً المتوقعة الزٌادة وتعود

 .الجوٌة واألحداث كورونا فٌروس ووباء المسلحة النزاعات مثل عوامل تؤثٌر إلى 0202 ٌولٌوتموز/

 والصدمات للصراع نتٌجة. أعٌننا أمام كارثة تحدث": العالمً ذغذٌةاأل برنامج مدٌر بٌزلً، دٌفٌد وقال

 دوالر ملٌار 5.5 إلى حاجة هناك أن إلى وأشار ."العائالت مالٌٌن أبواب الجوع ٌطرق كورونا ووباء المناخٌة

 (وسٌا الٌوم)ر .الطارئة اإلذغاثة إجراءات لتنفٌذ المانحة الجهات من

 التعلٌق:

 ،هاٌتًو وسورٌا ولبنان فغانستانأ: المذكورة األربع الدول بٌن الرابط رىن رالخبهذا  فً النظر معانإ عند

 .تحته البلدان هذه ترزح الذي األمرٌكً االستعمار أال وهو

 الذٌن الحكامب أو بعسكرها أمرٌكا افٌه تحل التً البلدان فً المجاعات وتنتشر توجد أن بالغرٌب لٌس

 بكل والتحكم الحٌاة شراٌٌن على السٌطرة معناه بالدال هذه فً مرٌكاأ فوجود. عنها بالوكالة لٌحكموا وضعتهم

جزء من البالد التً ٌمتد  األربعة دالبال وهذه. ومآربها أهدافها تحقٌق فً ٌعترضها ما كل وتدمٌر وحرق هاثروات

 لة لالستعماربالوكا وأ مباشرة ترزح التً دالبال من اوذغٌره، ومصر ولٌبٌا والٌمن العراق هناكف، هافٌنفوذ أمرٌكا 

 والتدمٌر األمرٌكً.

 العربٌة الدول تعج بٌنما، ملٌار 5,5، ذغاثةواإل لإلنقاذ عاجلة كخطة الخبر فً المذكور المبلغ لىإ انظر ثم

 ال التً والخٌرات الثروات بالد فً مجاعات ...وحٌوانٌة زراعٌة وثروات وذغاز نفط نم والخٌرات بالثروات

 !دوالر لٌونٌتر بنصف ترامب مع واحدة صفقة عقد سلمان بنا السفٌه ذلك بٌنما ،تنضب

 فبعض، الحكم فً ٌبقٌهم لمن تاواتاإل دفع وعلٌهم ٌمتلكونها لهم مزارع العربٌة البالد ٌعتبرون العرب الحكام

 هٌهات ولكن، الحكم فً هموأسر ٌبقوهم أن فً طمعا ذلك وكل. وروبٌٌنلأل خرونواآل ألمرٌكا ٌدفعون الحكام

 تحت رازحة دالبال وتبقى، وذغٌره مبارك مع حدث كما صالحٌتهم مدة انتهاء حال كالنعال ٌخلعونهم فهم، هٌهات

 .أمرٌكا نفوذ

 فً وحكامها أمرٌكا تسلط ٌرفضوا أن ٌجب الذٌن هم وجماعاتها هاإوعلما ومفكروها المكلومة الشعوب

 هو وها. ادنبال فً وأكثر أكثر ستتحكم أمرٌكا فإن وإال األوقات هذه فً كلمتهم ٌقولوا أن ٌجب وهم من ،نادبال

 الدعوة هذه ولكن، المستعمرٌن من وذغٌرها أمرٌكا من نادبال لتحرٌر هللا بفضل العمل ٌواصل التحرٌر حزب

 .لغاٌته للوصول المنعةو وةلنصرة أهل القو األقالم وأصحاب والمفكرٌن العلماء لمساندة بحاجة

ُروا َما بِأَنفُِسِهمْ ﴿: تعالى قال ٌِّ ٌَُغ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى  ٌِّ ٌَُغ َ الَ  ْجَعلَ َّللّاُ لِْلَكافِِرٌَن َعلَى ﴿: سبحانه وقال ﴾إِنَّ َّللاَّ ٌَ َوَلن 

 .﴾اْلُمْؤِمنٌَِن َسبٌِالا 

 المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر ذاعةإل كتبه

 ج ممدوحفر الدكتور
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