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الطغرة  عئعط  سظ  الةغقظغ  طتمث  لطثضاعر  طصاقً  الثطأ  باب  طظ   (١٩٨) السابص  السثد  شغ  ظحرظا  لصث 
الارضغئ، وشغ المصال طثالفات لةعاب السآال الثي ظحرظاه شغ سثد الراغئ (١٩٧)، أي لط غمِخ سطى 
اقظائاه  شاتظا  ضغش  ظثري  وق  بسث!  تئره  غةش  لط  أخرى  وبسئارة  أجئعع،  ظتع  إق  السآال  جعاب  ظحر 
الطغرة  خفخ  شإن  عظا  (طظ  غصعل  عع  شمبًق  طعضع،  طظ  أضبر  شغ  السآال  لةعاب  المصال  طثالفئ  إلى 
سطى افغطإ أظَّه سمض جغاجغ غصش وراءه أردوغان وتجبه...) وشغ جعاب السآال ورد (وإْن ضان المرء 
لضظ  بثطه،  تماجج  الاغ  الئصر  رساة  سصطغئ  وشص  الثوقر  ُتظاشج  سمطئ  أي  لدرب  تراطإ  سظةعغئ  غافعَّط 
ذلك  تراطإ  غخظع  ضغش  وغساشرب  تراطإ  خظع  بما  شُغفاجأ  ذلك  أردوغان  غثرك  ق  أن  عع  المساعةظ 
طع تطغفه طظ أجض صسغج؟!)، وطع أن المثالفئ خرغتئ ق لئج شغعا وق غمعض إق أظه شاتظا اقظائاه 

لثلك، وظسأل اهللا المشفرة...
الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  التئغإ  أطغرظا  لَظحضر  الثطأ  عثا  سظ  ظساثر  وظتظ  شإظَّظا  الثاام  وشغ 

والسغاجئ بمسظاعا المتطغ، ضرساغئ حآون افطئ وحآون سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا ورساه، الثي تفعَّط سطغظا عثا الثطأ غغر المصخعد، والتمث هللا.
الثولئ، وإن ضاظئ عاطئ، ولضظعا ق غخح أن تضعن عغ 
طتض اقعامام، وق غخح اقصاخار سطغعا. فن جسطعا طتض 
اقعامام غسظغ افظاظغئ والسمض لطثات، شعق ضعظه غدّر 
شغ إغةاد الخراع الثاخطغ بغظ السغاجغغظ بط بغظ أشراد 
افطئ أو شؤات طظعا. وشغ عثا ضرر سطى الثولئ وافطئ، 
وفن اقصاخار سطغعا شعق ضعظه ق غةسض المرء غثرك 
السغاجئ، شإن شغه غفطئ سظ حآون افطئ، والسغاجغ 
ق بث أن غرسى حآون أطاه تاى غضعن جغاجغاً. وعثا 
والثول  افخرى،  افطط  بحآون  باقعامام  إق  غاأّتى  ق 
طا  واإلتاذئ  وتترضاتعا،  أخئارعا،  وطسرشئ  افخرى، 
أطضظ بمسطعطات سظعا.  لثلك ضاظئ السغاجئ الثولغئ، 
والسغاجئ الثارجغئ ججءًا ق غاةجأ طظ السغاجئ، طظ تغث 
عغ جغاجئ، ولثلك ق تضعن السغاجئ بمسظى السغاجئ 
إق إذا ضاظئ أشضارًا سظ رساغئ حآون أطاه، وأشضارًا سظ 
شسقصئ  افخرى.  والثول  افخرى  افطط  حآون  رساغئ 
السغاجئ الثولغئ والسغاجئ الثارجغئ، بالسغاجئ سقصئ 
ججء طظ ضض، بض الةجء الةععري الثي غضعظعا. والسغاجئ 
الثارجغئ، والسغاجئ الثولغئ، الاغ غةإ اقعامام بعا، 
وجغاجئ  افطط،  جمغع  ق  المآبرة،  افطط  جغاجئ  عغ 
الثول المآبرة ق جغاجئ جمغع الثول، وق جغما شغما له 
سقصئ بأطاه أو دولاه، أو السصغثة الاغ تصعم سطغعا الثولئ. 
وطظ عظا ضاظئ السغاجئ الثارجغئ والسغاجئ الثولغئ، 
إظما تسظغ جغاجئ افطط المآبرة والثول المآبرة. ق جغما 
المآبرة سطى جغاجئ أطاه ودولاه، جعاء أضان عثا الاأبغر 
أم بسغثًا. لثلك غةإ أن تضعن افطئ اإلجقطغئ  صرغئاً 
ضطعا ق جغما السغاجغغظ طحشعلئ باتصاء الثطر الثارجغ، 
أي أن تزض طحشعلئ شغ السغاجئ الثارجغئ والسغاجئ 
الثطر.  طعاذظ  وإبخار  والاائع،  بالمسرشئ،  الثولغئ، 
سطى أن الثولئ اإلجقطغئ، ق تسظغ أظعا التضام، بض عغ 
افطئ الاغ تتئ جططان الثقشئ شسقً، شافطئ ضطعا عغ 
الثولئ، والثول الضاشرة تسرف ذلك، وتسمض سطى أجاجه. 
تزض  شإظعا  الثولئ،  عغ  أظعا  طثرضئ  افطئ  داطئ  وطا 
طاائسئ فخئار وأتعال الثول افخرى، والحسعب وافطط 
افخرى، تاى تزض سطى وسغ سطى أسثائعا، وتاى تزض 
شغ تالئ اجاظفار ِشْسطغٍّ ضث جمغع افسثاء. ولعثا شإظه 
غةإ أن تزض أخئار السغاجئ الثارجغئ حائسئ شغ افطئ 
َعطُّ  غضعن  وأن  سام.  بحضض  الظاس  طظ  ُطثَرَضًئ  ضطعا، 
السغاجئ  سطى  الظاس  إذقع  والمفضرغظ،  السغاجغغظ 
الثارجغئ... وإذا ضان ق بث طظ طسرشئ السغاجئ الثارجغئ 
والمفضرغظ،  لطسغاجغغظ،  جغما  ق  الثولغئ،  والسغاجئ 
والسطماء، شإظه ق َغخّح اقصاخار سطى اإلجمال، والظاائب، 
شإن عثه إذا جرى اقصاخار سطغعا، وإن ضان طفغثًا، ولضظه 
ق غضفغ إلدراك الثطر، وق لمسرشئ ضغفغئ اقتصاء، وق 
لفعط التعادث، والعصائع، والظعاغا وافعثاف. بض ق بث 
طظ طسرشئ الافاخغض، وافسمال، والتعادث، بط تتطغطعا 
َتسِرف  تاى  والسثو  وافعثاف.  الظعاغا  سطى  والعصعف 
أوقً  َتسِرَف  أن  طظ  بث  ق  وافطئ،  الثولئ  تةاه  ظعاغاه، 
وباظغاً: تخرشاته والزروف  عثا الضقم.  ووضع  ضقطه، 
الاغ جرت شغعا عثه الاخرشات، وبالباً: سقصاته، ووضع 
عثه السقصات، وطظ غغر طسرشئ عثه البقث ق غمضظ 
اقذقع سطى ظعاغا السثو. وعثه البقث تتااج طسرشاعا 
إلى طسرشئ الافاخغض، شالضقم ق بث طظ طسرشئ تفاخغطه 
وتائسعا، تاى ُتثرك افوضاع الاغ صغض شغعا عثا الضقم. 
افطئ  جعاد  ضان  وإذا  والسقصات.  الاخرشات،  وضثلك 
جغما  وق  الئارزغظ  أشرادعا  شإن  بالافاخغض،  غعاط  ق 
السغاجغغظ ق بث طظ أن غسرشعا ذلك. فظعط طسآولعن، 

وفظعط غجسمعن أظعط غرسعن حآون افطئ.

ضمظ إذار التمطئ الاغ غظزمعا تجب الاترغر لظخرة افخئ افجااذة روطاظا وافخئ الثضاعرة روحان وزوجعا، 
المثاطفغظ لثى أجعجة افطظ الئاضسااظغئ؛ صام وشث طظ تجب الاترغر شغ جعغسرا غعم البقباء، ٢٤ ذو التةئ 
تغث  بغرن،  الساخمئ  شغ  الئاضسااظغ  الظزام  جفارة  بجغارة  ٢٠١٨م،  أغطعل/جئامئر   ٠٤ المعاشص  ١٤٣٩عـ 
صام العشث باسطغط السفارة الئاضسااظغئ بغاظغظ ختفغغظ ضان المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ باضساان 
الئغاظغظ  اجاقم  سظ  السفغر  اطاظع  وصث  عثا  وروحان.  روطاظا  لفخاغظ  السططات  اخاطاف  إبر  أخثرعما  صث 
حثخغا. ضثلك صام وشث طظ تجب الاترغر/ أطرغضا غعم الثمغج، ١٩ طظ ذي التةئ ١٤٣٩عـ، المعاشص ٣٠ 
آب/أغسطج ٢٠١٨م، باسطغط السفارة الئاضسااظغئ شغ واحظطظ بغاظغظ ختفغغظ، تعل اخاطاف افخاغظ 
روطاظا، وافخئ روحان طع زوجعا. ظسأل اهللا سج وجض أن غفرج ضرب افخئ روطاظا وافخئ روحان وزوجعا 

وضثلك افخ ظفغث بعت المثاطش سظث أجعجة افطظ الئاضسااظغئ طظث جظعات.
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بصطط: افجااذ سطغ الئثري

طظ  ظاصثم  إذ  الراغئ  جرغثة  تترغر  أجرة  شغ  إظظا 
خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر 
أبع الرحائ بالاعظؤئ الصطئغئ التارة بمظاجئئ دخعل 
السام العةري الةثغث ١٤٤٠، جائطغظ اهللا سج وجض 
اقجاثقف  سام  عع  الةثغث  السام  عثا  غةسض  أن 
والامضغظ وافطظ لطمسطمغظ سطى غثغه. شإظظا ظئارك 
لطمسطمغظ ساطعط الةثغث عثا، طثضرغظ إغاعط أن 
شغ  افولى  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  تسظغ  العةرة 
لغةسطعا  غسسعا  بأن  وظتبعط  ضما  المظعرة،  المثغظئ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  سام  عع  السام  عثا 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وغسمطعا طع تجب الاترغر 

الثي ظثب ظفسه وظثرعا إلصاطاعا.
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تجاطظئ الحرارة افولى لازاعرات الئخرة، شغ تمعز 
طع ارتفاع درجات الترارة، وأخثت تطك المزاعرات 
طظسعب  ارتفاع  طع  تثرغةغ،  بحضض  بالاخاسث 
المطعتئ شغ حط السرب وتطعبه بالمعاد الضغماوغئ 
وجعء  الضعرباء  واظصطاع  إغران،  أذطصاعا  الاغ 
الثثطات وتفحغ الئطالئ واظاحار افطراض، وتشّعل 
المطغحغات، وجغطرتعا سطى دوائر التضعطئ المتطغئ 
بحضض  تاطعر  افتثاث  جسض  طا  الئخري،  والحارع 
الةمسئ  طازاعرون،  اصاتط  تغث  طسئعق،  غغر 
شغعا  الظغران  وأضرطعا  اإلغراظغئ  الصظخطغئ  الماضغئ، 
طظ  افطظ  صعات  اظستاب  سظ  تتثبئ  أظئاء  بسث 
طازاعر  ألش   ٢٠ طظ  أضبر  إن  تغث  الئخرة.  حعارع 
خطفغئ  سطى  المثغظئ،  حعارع  شغ  الةمسئ  خرجعا 
ططالإ تغاتغئ وخثطغئ أجفرت سظ جصعط ٩ صاطى.

غأتغ عثا الاطعر بسث غعم طظ إضرام بسخ الظاس 
السغاجغئ  والاغارات  افتجاب  طصار  أغطإ  شغ  الظار 
التاضمئ شدًق سظ طئظى دغعان المتاشزئ وطةطسعا، 
طصرات  طصراتعا،  ترق  تط  الاغ  افتجاب  ضمظ  وطظ 
وططغحغات سراصغئ طعالغئ إلغران؛ أبرزعا طصر  أتجاب 
ترضئ إرادة وطصر سخائإ أعض التص وترضئ الظةئاء 
طصرات  أغدًا  المازاعرون  أترق  ضما  اهللا،  وأظخار 
افسطى  والمةطج  الفدغطئ  وتجب  الثسعة  تجب 
وطصر  اهللا  تجب  ضاائإ  وطصر  بثر،  طظزمئ  وطضاإ 
جراغا الثراجاظغ، إضاشئ إلى دار اجاراتئ المتاشر، 

وطضاإ الظائإ شالح الثجسطغ وتظان الفاقوي.
افغام  أو  الغعم  بظئ  لغسئ  الةظعب  اظافاضئ  إن 
ضث  الحسإ  قظافاضات  اجامرار  عغ  بض  الفائائ 
الغعم،  وتاى  اقتاقل  طظث  والفاحطغظ  الفاجثغظ 
أجب  تثه؛  سظ  افطر  وخروج  افوضاع  جعء  ولضظ 
أتجاب  ضث  حرارتعا،  وأذطص  جثغث  طظ  الشدإ 
المصاذسئ  لترضئ  اطاثاًدا  تسث  وعغ  المرجسغئ، 
الضئغرة لقظاثابات افخغرة الاغ لط تصثرعا السططئ 
غغر  طحارضئ  ظسئئ  وأسطظئ  ضابرت  بض  صثرعا،  تص 
تسإ  الحسإ  خثاع  غسامر  أن  أجض  طظ  تصغصغئ 
صثح  شغ  وسّةطئ  أسمالعا  حر  شغ  شعصسئ  ظظعا، 
أتجاب  ضث  المظافخ  شالحئاب  اقظافاضئ؛  حرارة 
الماضغئ  افجابغع  ذعال  سمض  والثي  المرجسغئ 
عع  اقظافاضئ  سطى  الةماعغر  وتخ  الاتحغث  سطى 
السابصئ  افحعر  ذعال  ضئغر  بةعث  سمض  الثي  سغظه 
طعجلاعا  وضحش  طصاذساعا  أجض  طظ  لقظاثابات 
وعع  افولى  شغ  شظةح  طظعا  المسافغثغظ  وشدح 

طخمط تاى الرطص افخغر سطى ضسإ الباظغئ.
الازاعرات،  عثه  سطى  جةطئ  الاغ  المقتزات  طظ 
تخرغتات  سطى  واضًتا  بثا  الثي  الحثغث  الثعُف 
وتةثعط  ططغحغاوي،  أو  تضعطغ  طسآول  طظ  أضبر 
غسعد  المظافدئ،  لطسحائر  لطامطص  جعثعط  غئثلعن 
غالئغاعا  شغ  التالّغئ  الازاعرات  أن  إلى  ذلك  جئإ 
سطى  ضئغًرا  خطًرا  غحضض  وعثا  الحغسئ،  أبظاء  طظ 
تالغًّا؛  المعجعدة  والمطغحغات  التاضمئ  السططئ 
الحسئغئ  التاضظئ  الطائفغئ  عثه  تسائر  فظعا  ذلك 
لمشاطراتعط  الئحري  الرخغث  حئابعا  وتسائر  لعا، 
خقل  طظ  السراق،  وخارج  السراق  شغ  السسضرغئ 
شغ  بعط  والجج  أبظائعط  لاةظغث  شصرعط  اجاشقل 
أن  غساطغع  الثي  المضعن  شإن  وبالاالغ  التروب، 
غآبر بحثة سطى أرضان الظزام وجططئ المطغحغات، 
اإلتساس  غحمض  لط  الحغسغ.  المضعن  أبظاء  عط 
وطظ  والمطغحغات  السططئ  رطعز  شصط  بالثطر 
الثغظغئ  المرجسغات  حمض  بض  رضئعما،  شغ  غمحغ 
لطثغظ،  وتئعط  الحغسئ  ساطئ  تساشفض  ضاظئ  الاغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظ  السابع  الفائئ،  الةمسئ  غعم  ذعران  شغ  اظسصثت 
أغطعل، صّمئ جمسئ بغظ الرئغج الارضغ أردوغان طع أخغه 
السجغج الرئغج اإلغراظغ روتاظغ، وخثغصه السجغج الرئغج 
الروجغ بعتغظ لئتث افوضاع شغ جعرغا وخاخئ إدلإ، 
ُتسمى  والاغ  الثول  عثه  سطغه  تاعاشص  بتض  والثروج 
أجااظئ  شغ  جابصئ  طّرات  اجامسئ  والاغ  "الداطظئ" 

وأظصرة، شما الةثغث الثي تمطاه عثه الصّمئ؟
لصث ضاظئ اتفاصغات أجااظئ جابصًا تثرج بئغان ُطحارك 
بغظ عثه الثول حئغٍه إلى تثٍّ طا بئغان صّمئ ذعران، 
الحام  أعض  غحعث  أجااظئ  طآتمرات  اظاعاء  وبسث 
شغ  ذضرعا  تط  الاغ  غغر  أجااظئ  لُمثرجات  تطئغصات 
اإلسقم، شصث ضان تعةغر ضضٍّ طظ الشعذئ والصطمعن 
ورغش تمص الحمالغ ودرسا ضمظ ُطثرجات أجااظئ 
سطى  الُمةرم  الظزام  جغطرة  وضثلك  المسطظئ،  غغر 

"حرصغ السضئ" جظعب إدلإ.
ورغط أن صمئ ذعران خرجئ بإسقن عثظئ شغ إدلإ 
تسإ طا اصارح أردوغان، إق أن الطغران الروجغ بثأ 
بخّإ تممه سطى طظاذص سّثة جظعب إدلإ وحمال تماة، 

شعض تتمض صّمئ ذعران ُطثرجات غغر ُطسطظئ ضسابصاتعا 
شغ أجااظئ؟ أم أن الصخش الروجغ عع ضمظ الُمثرجات 
الُمسطظئ سطى اسائار أن بعتغظ تردد شغ صئعل العثظئ شغ 
إدلإ؟ وعض غمظع وصعع العةعم تخرغح أردوغان بأظه 
"لظ غصش ُطافرجا تال العةعم سطى إدلإ"؟ أم أظه زوبسئ 

شغ شظةان وذر لطرطاد شغ السغعن؟
صث  الئغان  أن  تةث  ذعران  صمئ  بغان  شغ  الئتث  سظث 
ظّص خراتئ سطى "سجطعط سطى طعاخطئ الاساون طظ 
أجض الصداء ظعائغاً سطى تظزغط داسح وجئعئ الظخرة 
وجمغع افشراد والمةمعسات والمحارغع والعغؤات افخرى 
تخظغفعط  تط  الثغظ  داسح  أو  بالصاسثة  المرتئطئ 
وحثدوا  الثولغ،  افطظ  طةطج  صئض  طظ  ضإرعابغغظ 
لطفخض   - جغضعن  (اإلرعاب)،  طضاشتئ  شغ  أظه  سطى 
وجماسات  أسقه  المثضعرة  اإلرعابغئ  الةماسات  بغظ 
المسارضئ الُمسطتئ الاغ اظدمئ إلى ظزام وصش إذقق 
الظار والاغ جاظدط قتصاً - أعمغئ صخعى، بما شغ ذلك 

شغما غاسطص بعصعع إخابات بغظ المثظغغظ".
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بالعث اإلجرام ُغطصغ بُسَةِره وُبَةِره 
سطى بعرة الحام
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غعم ٢٠١٨/٨/٢٧  طاس  عاغضع  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  صال 
الئسبات  لرؤجاء  المظسصث  السظعي  المآتمر  خقل 
الثبطعطاجغئ افلماظغئ شغ الثارج: "إن جغاجئ سصعبات 
شرض  إن  إذ  أوروبغئ،  تثابغر  قتثاذ  تثشسظا  واحظطظ 
روجغا  ضث  طتثدة  غغر  سصعبات  الماتثة  العقغات 
غآبر  الاةارغغظ  حرضائظا  طظ  وغغرعا  وترضغا  والخغظ 
بحضض ضئغر سطى أوروبا وألماظغا". وأحار إلى أن: "اظاثاب 
تراطإ رئغسا فطرغضا أظعر شغ أوروبا أظعط ق غسرشعن 

أطرغضا بصثر طا ضاظعا غساصثون". (جئعتظغك ٢٠١٨/٨/٢٧)
سظ  طساصطئ  طعاصش  وتئثي  تاةرأ  بثأت  ألماظغا  إن 
أطرغضا، وصث أظعرت تتثغعا فطرغضا شغ بسخ المعاصش 
سصعبات  طظ  المعصش  عثا  طظعا  افخغرة،  السظعات  شغ 
الاغ  الثول  وعغ  وترضغا  والخغظ  روجغا  سطى  أطرغضا 
شغعا الاساطض الاةاري غمغض لخالح ألماظغا، شثلك غعثد 
تثابغر  قتثاذ  داسغئ  أطرغضا  وجه  شغ  شاصش  طخالتعا 
سطى ظطاق أوروبا، شارغث أن تةسض طخالتعا عغ طخالح 
أوروبا لاساثثم أوروبا شغ جغاجاعا الاةارغئ والثارجغئ 

لااصعى بعا ضما تفسض شرظسا وضما شسطئ برغطاظغا.
رشدئ  تغث  أوضراظغا،  طعضعع  الاتثي؛  طعاصش  وطظ 
ألماظغا شضرة تسطغح أوضراظغا الاغ ذرتاعا أطرغضا سطى 
سعث أوباطا لاعرغط أوروبا شغ ترب طع روجغا، شعصسئ 
 ٢٠١٥ سام  طغظسك  اتفاصغئ  شرظسا  بةاظإ  روجغا  طع 
لتض طحضطئ أوضراظغا جطمغا. وضثلك رشدئ المطالإ 
افطرغضغئ باثفغش الصغعد المالغئ سطى الغعظان شغ أزطاعا 

المالغئ، وشرضئ سطى الغعظان طا ترغث سام ٢٠١٥.

وسظثطا وخض تراطإ إلى التضط شضأظه صث تمئ تعخغاه 
طع  غاحثد  أن  افطرغضغئ  السغاجئ  خاظسغ  صئض  طظ 
ألماظغا خاخئ وطع أوروبا ساطئ، شخإ جام غدئه سطى 
ألماظغا شغ طآتمرات الظاتع والسئع، وآخرعا شغ طآتمر 
الظاتع شغ بروضسض غعطغ ١١ و٢٠١٨/٧/١٢ إذ اتعط ألماظغا 
بأظعا خاضسئ لروجغا، شردت سطغه المساحارة افلماظغئ 
طغرضض بصعة صائطئ: "إن فلماظغا جغاجاتعا الثاخئ، إظعا 
تاثث صراراتعا بحضض طساصض"، ورد وزغر خارجغئ ألماظغا 
طاس باتثٍّ صائق: "إظظا لسظا أجرى لروجغا أو فطرغضا" 
تزعر  ألماظغا  بثأت  وعضثا   .(٢٠١٨/٧/١٢ جغ  بغ  (بغ 

حةاسئ جغاجغئ لاصش شغ وجه أطرغضا.
ظصطئ  شضما  الاتثي،  طعاخطئ  شغ  ألماظغا  تةرأت  وصث 
وضالئ افظئاء افلماظغئ (د ب أ) تخرغتات وزغر خارجغاعا 
أطرغضا  طع  بقده  سقصات  تعل   ٢٠١٨/٨/٢٥ غعم  طاس 
بمظاجئئ اظطقق سام ألماظغا شغ أطرغضا شصال: "لصث تان 
طظث زطظ بسغث العصئ إلسادة تصغغط الحراضئ افذطسغئ 
بائخر وبخعرة اظاصادغئ وتاى بخعرة ذاتغئ". وعثه 
طعاجعئ طع أطرغضا، غططإ شغعا إسادة خغاغئ سقصات 
باتئ  الحراضئ  عثه  أن  غرى  تغث  بأطرغضا،  أوروبا 

طسثوطئ، إذ بثأ السراك غحاث بغظعما.
ختغفئ  شغ  طصاق   ٢٠١٨/٨/٢١ غعم  طاس  ضاإ  ولعثا 
"عاظثلج بقت" افلماظغئ صال شغعا: "إن أطرغضا وأوروبا 
سثغثة".  جظعات  طظث  الئسخ  بسدعما  سظ  تئاسثان 
وأحار إلى "اخافاء المخالح والصغط المحارضئ". شسظعات 
العغمظئ افطرغضغئ سطى أوروبا وخاخئ سطى ألماظغا بثأت 
تظتسر بسرسئ، وبثأ الخراع غتاث والاتثي غجداد، تاى 
اخافئ المخالح المحارضئ والصغط المحارضئ، شأخئتاا 
ضض  اجاسمارغاان،  صعتان  شعما  ظصغخ،  ذرشغ  سطى 
بض  ذئغسغ،  غغر  شاتفاصعما  طخالته،  لاتصغص  غسسى 
سئر  ضان  ضما  المساسمرغظ  بغظ  الخراع  عع  الطئغسغ 
الاارغت، شاقتفاق طآصئ باصاذع المخالح، وطظ بط غئثأ 
تثوث  وطا  المخطتغئ،  الرابطئ  تظصطع  سظثطا  الخراع 
والباظغئ  وافولى  السالمغئ  الترب  بغظعما  ضئغرة  تروب 
اجاسمال  ظاائب  طظ  الثعف  ولعق  ذلك.  سطى  دلغض  إق 
افجطتئ الظعوغئ قظثلسئ الترب السالمغئ البالبئ بغظعما 
طظث زطظ بسغث. والمئثأ الرأجمالغ الثي تساظصه عثه 
الثول ق غساطغع أن غخعرعط شغ بعتصئ واتثة، بض 
الثولئ  شغ  غطئص  المئثأ  شأخئح  ذرغسا.  شحق  شحض 
تطئص  الاغ  افخرى  بالثولئ  سقصئ  له  ولغج  العاتثة 
المئثأ ظفسه، بض ربما غضعظعن أسثاء أحثاء، فن أخض 
المئثأ الظفسغئ شق غعجث شغه طا غعتث الئحر، بض شغه طا 
غفرق الئحر وغسئإ الظجاسات الثائمئ والتروب الضئرى 
افطط  وبغظ  وبغظعط  أوق  ظفسه  المئثأ  أختاب  بغظ 
افخرى الاغ تساظص طئادئ تثالفعط. وربما غاتالفعن 
المئثأ  شغ  إخعاظعط  ضث  افخرى  المئادئ  أختاب  طع 

ضما تخض شغ الترب السالمغئ الباظغئ، إذ تتالفئ أطرغضا 
وبرغطاظغا الثولاان الرأجمالغاان طع اقتتاد السعشغاتغ 

الحغعسغ ضث ألماظغا وإغطالغا الثولاغظ الرأجمالغاغظ.
ولعثا دسا وزغر خارجغئ ألماظغا شغ طصاله المحار إلغه 
إلى "إظحاء أوروبا الصعغئ المساصطئ" واسائر ذلك "عثشا 
أوروبا  "إن  وصال:  افلماظغئ"  الثارجغئ  لطسغاجئ  رئغسا 
تتااج إلى إصاطئ ظزام دشع طساصض سظ أطرغضا إذا أرادت 
إظصاذ الخفصئ الظعوغئ"، وصال "إن سمطغئ تطئغع السقصات 
طع الحرق بثأت صئض وخعل الرئغج افطرغضغ التالغ 
تراطإ"، أي أن أوروبا تائع جغاجئ طساصطئ شغ حرصعا؛ 
روجغا والخغظ والغابان والسالط اإلجقطغ. وق تصئض أن 
تضعن طتضعطئ لسغاجاعا طع غربعا أي طع أطرغضا، ولثلك 
لطسقصات  أجاجا  الماعازن  الاساون  شضرة  "جسض  اصارح 
الةثغثة طع واحظطظ". أي الظث بالظث ولغج أن تضعن 
أطرغضا طعغمظئ سطى أوروبا وأن تضعن أوروبا طتضعطئ 
شغ جغاجاعا الثارجغئ فطرغضا تسغر وراءعا جطئا وإغةابا، 

شاسادي طظ تسادي وتسالط طظ تسالمه أطرغضا.
وسئر وزغر الثارجغئ افلماظغ شغ طصاله سظ "طسارضاه 
أوروبا  سطى  غةإ  أظه  سطى  تظص  الاغ  لقجاراتغةغئ 
أن  شاسائر  أطرغضا".  شغ  السططئ  تشغر  تعصع  بئساذئ 
طظ  غشغر  ق  أطرغضا  شغ  التاضمغظ  افحثاص  تشغر 
جغاجاعا، جعاء أضان رجض شغ التضط طبض أوباطا الثي 
أظعر أجطعبا ططمسه ظاسط ولضظه خطإ شغ ذاته تةاه 
أوروبا، أم ضان حثخًا طبض تراطإ غزعر أجطعبا شزا 
دولغئ  جغاجئ  غظفثان  شضقعما  أوروبا،  طع  طاحثدا 

العغمظئ  تاى  وإبصاؤعا  أوروبا  تمجغص  وعغ  فطرغضا 
افطرغضغئ ولضظ بأجطعبغظ طثاطفغظ.

وازداد تعتر السقصات بغظ ذرشغ افذطسغ سطى خطفغئ 
وصث  إغران،  طع  الظعوي  اقتفاق  طظ  أطرغضا  اظستاب 
غتزر  صاظعظا   ٢٠١٨/٨/٧ غعم  افوروبغ  اقتتاد  اتثث 
شغ  إغران  سطى  افطرغضغئ  السصعبات  طفسعل  جرغان 
سطى  جمرضغئ  رجعطا  أطرغضا  وشرض  اقتتاد.  أراضغ 
شاخثت  افوروبغ،  اقتتاد  طظ  والخطإ  افلعطظغعم 
لعا أوروبا بفرض رجعم جمرضغئ سطى خادرات أطرغضا 
اتفاصغئ  طظ  خروجعا  وضثلك   .٪٢٥ بمصثار  فوروبا 
به  شامسضئ   ،٢٠١٥ سام  بارغج  شغ  المعصسئ  المظاخ 
أوروبا  شثسئ  الظاتع،  طظ  بالثروج  وتعثغثعا  أوروبا. 
لاأجغج صعة طساصطئ لعا سظ الظاتع، وعةعطعا سطى 
دول أوروبغئ ق تطاجم باتفاصغئ زغادة الظفصات الثشاسغئ 

إلى ٢٪ شاطضأت أضبر دولعا شغ اقلاجام بثلك.
وطتاوقتعا  ألماظغا  بخسعد  غظثر  ذلك  ضض  ضان  وإن 
بتخعل  غئحر  ولضظه  سالمغا،  ضئرى  دولئ  تضعن  فن 
الخراع بغظ الصعى اقجاسمارغئ الضئرى الثي غةإ سطى 
المسطمغظ أن غسافغثوا طظه وعط غسمطعن لطاترر طظ 
ربصئ الصعى اقجاسمارغئ، شق غرغثون أن غاثطخعا طظ 
شغ  حراضا  وغضعظعا  الباظغئ،  حرك  شغ  لغصسعا  واتثة 
ظسطعا، وضأن طخغرعط طتضعم سطغه بالائسغئ، وعثا طظ 
خفات الحسعب المظتطئ الاغ تاثطص طظ عغمظئ دولئ 
ضئرى لاصع تتئ عغمظئ دول ضئرى أخرى ضثول الئطصان، 
وق تسرف لعا ذرغصا لطاترغر والظعدئ وضغفغئ الاثطص 
طظ برابظ اقجاسمار وتافادى العصعع شغ حرضه. شثلك 
لغج طظ خفات أطئ سرغصئ ضأطئ اإلجقم الاغ تضمئ 
السالط ١٣ صرظا، طظعا جائ صرون ضثولئ ضئرى أولى بق 
طظاشج. والثلغض سطى أظعا أطئ خغر تأبى الائسغئ وتسسى 
لطاترغر والظعدئ وجغادة السالط ظععر ظحاط صعي سطى 
أبظائعا ظتع ذلك، واظثقع بعرات واظافاضات طظ أجض 
ذلك، وظععر أتجاب طئثئغئ جادة وطةثة طظعا وشغعا 
ضتجب الاترغر، وصث اتارف السغاجئ وأبثع شغعا، ولضظ 
المةال،  عثا  شغ  لطسمض  طةردة  وطعظئ  ضترشئ  لغج 
وإظما أخالئ وسراصئ، لطئغسئ طئثئه اإلجقطغ السغاجغئ 
افشضار  إظجال  غاططإ  الثي  السغاجغ  سمطه  وذئغسئ 
والمحاضض  الصداغا  وطسالةئ  العصائع  سطى  اإلجقطغئ 
بافتضام الحرسغئ، شضاظئ ضطعا أشضارا وأتضاطا جغاجغئ، 
فن بعا ُترسى حآون الظاس وتسّغر أسمال التضط وتصاد 
لغطه  غخض  السغاجغ  المئثئغ  التجب  شعثا  الحسعب. 
وحةاسئ  جث  طظ  أحث  وبحةاسئ  وجثارة  بةث  بظعاره 
افلمان، وسظ وسغ وإدراك تاطغظ، تاى غسغث طظ جثغث 
بإذن اهللا بظاء خرح أسزط دولئ تتضط السالط بالسثل 
والسقم  افطظ  وتتصص  والثغر،  العثى  وتظحر  والتص، 

 ...التصغصغغظ بغظ الظاس ضاشئ

واصسا  تخئح  بتغث  افرض،  سطى  الصرن  خفصئ  وصائع 
غمضظ الاضغش طسه والصئعل به قتصا، سقوة سطى طمارجئ 
اقظاصام بسث شحطعا شغ الاروغب لخفصئ ق غصئض بعا أعض 
المظطصئ، وتاى أضئر سمقئعا سةجوا سظ تروغةعا، شدق 

سظ طسارضئ أوروبا لعا وططالئاعا طرارا بتض الثولاغظ.
بض إن أوروبا وسطى سادتعا شغما غاسطص بصدغئ افوظروا، 
ردت بحضض طئاحر سطى صرار تراطإ، تغث أسطظئ ألماظغا 
سظ زغادة طساسثاتعا لفوظروا، وأضثت برغطاظغا سطى 

أعمغئ بصاء عثه العضالئ وضرورة دسمعا.
بغظما أسطظ افردن الثي طا زال شغ دائرة الظفعذ اإلظةطغجي، 

سظ تسعثه باخثر الةععد الثولغئ لثسط افوظروا.
وطعصش أوروبا وافظزمئ الاابسئ لعا ظابع طظ رشخ 
المحارغع افطرغضغئ الاغ تسسى لاشغغر بصغئ العقءات 
افوروبغئ شغ المظطصئ إلى أطرغضغئ، وظابع طظ سثم 

السماح فطرغضا بالافرد بالتطعل.
سحرات  طظ  أزطــئ  عغ  والاغ  القجؤغظ  أزطــئ  إن 
افزطات الاغ أوجثعا ضغان غععد وطظ خطفه أطرغضا 
وأوروبا بسئإ وجعده، لاضحش سظ شحض أي طسالةئ 

تائظاعا أطرغضا ودول الشرب.
شأي طحضطئ دولغئ تط تطعا بسث تثخض أطرغضا، جعاء شغ 

جعرغا أو ترضغا أو السراق أو أي بطث شغ عثا السالط؟!
الثولغئ،  افزطات  لتض  تاترك  ق  الشرب  ودول  شأطرغضا 
بصثر طا تساشض عثه افزطات لثثطئ طخالتعا عغ شصط.

والسآال الثي غطرح ظفسه: أغظ عغ افطئ اإلجقطغئ طظ 
ضض طا تتعضه أطرغضا وأوروبا وسمقؤعط؟

ألغسئ شطسطغظ أرضا إجقطغئ صئض أن تضعن سربغئ 
شطسطغظغئ؟ أو 

صئض  طظ  واقجاظضار  الحةإ  بغاظات  تضفغ  وعض 
بسخ افظزمئ والةاطسئ السربغئ؟

ُطصخاة  افطئ  أن  عغ  لطسغان،  المابطئ  التصغصئ  إن 
خدعع  ولعق  ضثلك  أظعا  ولعق  الخراع،  واصع  سظ 
التضام فطرغضا وسثم اساراضعط سطى خطش رئغسعا 

افرسظ، لما تةرأت أطرغضا وساططاظا بعثا اقزدراء.
لصث صام التضام وطظ خطفعط أطرغضا وأوروبا بصمع افطئ 
وترضاعا واظافاضاتعا... والظاةغئ عغ بصاء عآقء التضام 
المةرطغظ، وجغرعط طع أطرغضا أو أوروبا الاغ بان بضض 
وضعح أظعا عغ طظ تتمغعط وتثسط بصاءعط، لغضعظعا 
تراجا سطى طحارغسعا وخططعا، بثل أن غضعظعا صادة 
افطئ  أطام  طابطئ  والظاغةئ  حسعبعط،  تاى  أو  فطاعط 

وجغعحعا الاغ طا زالئ لط تبر ضما بارت بصغئ افطئ.
شماذا تظازر عثه الةغعش الاغ بات صادتعا غثثطعن 
افطئ  دطاء  شغ  غعرذعظعط  عط  بغظما  الظاس،  أخّج 
ضابط،  بسث  وضابطا  صائث  بسث  صائثا  ُغصخعظعط  أو 
دون أن غسمض عآقء الدئاط سطى الترضئ اقجائاصغئ 
وتعتث  افظزمئ  عثه  شغ  الئاذض  وجه  تجغح  الاغ 
المئارضئ  افرض  تظصث  واتثة  دولئ  ظض  شغ  افطئ 
ضض  شاظاعغ  غععد  ضغان  وتجغض  وأعطعا  شطسطغظ 

افزطات الاغ أوجثعا عثا الضغان المطسعن؟
إن أطرغضا لع اجاطاسئ تخفغئ صدغئ شطسطغظ شغ 
وصئ قتص، شإظعا جاخفغعا ضصدغئ وذظغئ، بغث أظعا 
وضغان غععد غاشاشطعن سظ أن صدغئ افرض المئارضئ 
بإذن  جاتطعا  باطاغاز  إجقطغئ  صدغئ  عغ  شطسطغظ 

 اهللا جغعش افطئ بإزالئ ضغان غععد
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ المئارضئ 
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غأتغ صرار تراطإ بإغصاف المساسثات افطرغضغئ المصثطئ 
لعضالئ غعث وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ افوظروا، 
والاغ تسادل بطث طغجاظغئ عثه العضالئ، ضةجء طظ تخفغئ 
صدغئ شطسطغظ. تغث إن عثه العضالئ تمبض واصع تص 
السعدة، بالظسئئ لطمعاجرغظ الثغظ عةروا طظ طثظعط 
وصراعط، وعع أتث المطفات الاغ ظاةئ سظ وجعد ضغان 
غععد المطسعن. وأطرغضا تتاب بأن سثد القجؤغظ المائصغظ 
بـ  شصط  غصثر  غععد،  ضغان  اسامثه  الثي  الاعةغر  طظ 
٤٠٠ ألش قجأ طمظ تئصعا أتغاء طظ زطظ العةرة سام 
٤٨، بغظما عط شغ واصسعط غجغثون سظ خمسئ طقغغظ 

قجأ، غحمض الطةعء شغ ذلك أبظاءعط وأتفادعط.
شئسث صرار تراطإ باسائار الصثس ساخمئ لضغان غععد، جاء 
تصطغص المساسثات افطرغضغئ لعثه العضالئ، بط اإلسقن 
سظ صطع ٢٠٠ ططغعن دوقر ضمساسثات تصثطعا أطرغضا 
شغ  الةمسغات  طظ  سثد  سطى  وتخرف  شطسطغظ  فعض 
ضض طظ الدفئ وغجة، بط صراره افخغر بصطع المساسثات 
افطرغضغئ المصثطئ لعثه العضالئ، ولغج بسغثا سظ عثا 
وذاك طا اتثثه ضغان غععد طظ صرارات لعا طشجى وق 

غمضظ أن تاط إق بمعاشصئ أطرغضا...
شصرار ضغان غععد بمخادرة افراضغ شغ طظطصئ الثان 
افتمر شغ الصثس، له دقلئ ضئغرة تعل طا غسسى له 
الشربغئ  الدفئ  طظاذص  تصسغط  زغادة  طظ  غععد  ضغان 
تتزى  طظفخطئ  ضضاظاعظات  طسعا  الاساطض  بط  وطظ 
بالتضط الثاتغ، وق ترصى لمساعى أن تضعن تاى حئه 
دولئ. وضثلك إصرار صاظعن طا غسرف بالصعطغئ الغععدغئ، 
والثي غسائر بثاغئ لاعةغر أعالغ شطسطغظ المعجعدغظ 

داخض شطسطغظ المتاطئ سام ٤٨ "الثط افخدر".
ورغط أن رئغج وزراء ضغان غععد صث خاف طظ تأبغر 
صطاع  شغ  افوضاع  سطى  افطرغضغئ  المساسثات  صطع 
إق  الظاس  طساظاة  تفةر  زغادة  واتامال  خخعخا  غجة 
بحضض  الثطعة  عثه  سطى  أطرغضا  وواشص  ساد  صث  أظه 
شاجأ تاى صادة جعاز افطظ الثاخطغ "الحاباك" والثغظ 
خثطات  تصطغص  سطى  المعاشصئ  بسثم  صئطعا  ظختعه 
افوظروا، بغظما شسرت زسغمئ المسارضئ شغ ضغان غععد 
تسغئغ لغفظغ صراره ضسادتعا بالمظاضفئ، شسرت صراره 
تتعغض  سئر  غجة  صطاع  شغ  تماس  سطى  جغئصغ  بأظه 

افطعال طظ خقل طظزمات أطمغئ.
دول  أطر  صث  تراطإ  شإن  الاصارغر  بسخ  ووشص  إظه  بض 

الثطغب بسثم دسط وضالئ الشعث إق لظعاغئ عثا السام.
شسطى الرغط طظ إسقن سثد طظ الثول السربغئ الاابسئ 
ضالسسعدغئ  الصرن  خفصئ  تصئض  لظ  بأظعا  فطرغضا، 
الاغ خحغ ططضعا طظ تئسات تطك الخفصئ وطشاطرات 
طظ  ظاعرغا  تظخطعا  طخر  إسقن  ورغط  طتمث،  ابظه 
تطك الخفصئ طع أن أول طظ أذطص اجط خفصئ الصرن 
عع رئغج طخر السغسغ، بط شحطعا شغ إبرام اتفاق 
لخفصئ  طصثطئ  غضعن  غععد  وضغان  تماس  بغظ 
لعا، وأعط طظ  سثا سظ رشخ افردن وصطر  الصرن، 
طظ  أضبر  الخفصئ  تطك  تفاخغض  تأجغض  إسقن  ذلك 
طرة طظ صئض أطرغضا، بط إصرار تراطإ صئض أغام بأن 
ضان  طا  غغر  سطى  خسئا  أطرا  بات  "السقم"  إتقل 
غاعصع، وخاخئ بسث شحض طخر شغ إبرام اتفاق بغظ 
إسطاء  سطى  السططئ  إجئار  أو  غععد،  وضغان  تماس 
صطاع  باسجغج  واقظطقق  اقتفاق  عثا  لمبض  الحرسغئ 

غجة لغضعن رضغجة لما غسرف بأظه دولئ السططئ.
شسطى رغط ضض ذلك، إق أظه غئثو أن أطرغضا ترغث شرض 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تسظ المثععن*ـ  ـ 

أملاظغا تعاخض تتثغعا فطرغضا، 
وأطا أطاظا شماذا تسمض؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 
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ظزط تجب الاترغر/ أجارالغا غعم افتث ٢٩ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، المعاشص ٠٩ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨م ظثوة 
ساطئ بسظعان: "طاذا غسظغ أن تضعن طسطمًا!" واحامطئ الظثوة سطى ضطماغظ:

الضطمئ افولى ضاظئ بسظعان: "المسطط المبالغ الثي غةإ أن ظطمح إلغه".
الضطمئ الباظغئ ضاظئ بسظعان: "الاتثغات الثاخطغئ والثارجغئ الاغ تصش أطام تتصغص عثا الطمعح".

ودارت الظثوة تعل ضغش أن المسطط المامغج لغج عع ذاك الحثص الثي غصعم بأتث جعاظإ الثغظ وغعمض 
جعاظئه افخرى، بض عع الثي غفغ بمسآولغاته ضاططئ تةاه ظفسه وتةاه اآلخرغظ؛ والثغه، وزوجاه، وأذفاله، 
وجغراظه، وأخثصائه، وطةامسه، وأطاه... وضغش ظرتصغ إلى طرتئئ ظضعن شغعا طسطمغظ طامغجغظ شغ خدط 

عثه التغاة وطا عغ الاتثغات الاغ تعاجعظا؟

حزب التحرير/ أستراليا
ندوة عامة "ماذا يعني أن تكون مسلمًا!"
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اإلغراظغ  بالاثخض  وق  لطظاس  المصثطئ  الثثطات 
الاغ  بالثولئ  تاى  وق  الثاخطغئ  السراق  حآون  شغ 
أخئتئ شاحطئ بفسض جغاجاعا وبصخث طظعا، ولضظ 
لمطالئعا،  تساةغإ  ضسغفئ  تضعطئ  وجعد  غعمعا 
وطخالح  طخالتعا  بغظ  المططعب  الاعازن  وتتصص 
شغ  تاى  أطرعا  طظ  سةطئ  سطى  لغسئ  وأظعا  إغران، 
دشع إغران إلى خارج التثود، ولثلك ظراعا صث سامئ 
إسقطغا سطى المزاعرات واقتاةاجات وشرضئ ذعصا 
تثغثغا سطغعا وجضائ سظ صطع اإلظارظئ، واجاثثام 
السظش المفرط تةاه المازاعرغظ المطالئغظ بتصعط 
اظافاضات  بأن  الغصغظ  سطط  تسطط  فظعا  الطئغسغ، 
تتئ  جاء  الثي  عظاك  طحروسعا  شحض  تسظغ  السراق 
وتطئغص  السراصغ،  لطحسإ  الترغئ  تتصغص  قشائ 
غعمعا  ق  شعغ  ولثلك  شغه،  الجائفئ  الثغمصراذغئ 
تعشغر  وق  السراصغ  لطحسإ  الضعرباء  أو  الماء  تعشغر 
شرص السمض شغ الصطاع السام أو الثاص وق تسطغض 
الجراسئ والخظاسئ وق خراب الئغعت وتعةغر السضان 
الاغ  ظفسعا  الاةربئ  تسغث  إظعا  افطظ.  واظسثام 
اخاقف  رغط  الفاحطئ  المالضغ  تضعطئ  طع  خاضاعا 

الرؤجاء الثاخطغظ أو الثارجغظ طظ الئغئ افبغخ.
أظمعذجًا  بقدظا  طظ  جاةسض  أّظعا  أطرغضا  زسمئ  لصث 
غتاثى به شإذا عغ تسعد بظا الصعصرى سصعدًا طعغطئ 
طظ  أغثي  سطى  افطظ  واظسثام  والفعضى  الزطط  شغ 
وغسسعن  بأطرعا  غأتمرون  سماقً  أو  تضاطًا  شرضاعط 
ظعإ  شغ  الثئغبئ  الثطغرة  طآربعا  لاتصغص  ظعار  لغض 

خغراتظا وإبسادظا سظ إجقطظا...
ضاشر  شرضعا  ضعثه  تضعطئ  إن  السراق!  أعض  غا 
طا  تسالى  اهللا  بسئاد  تفسض  لظ  طتاض  أطرغضغ 
عا وذّط، وباتئ رائتئ شسادعا  غرضغه؛ شصث سّط حرُّ
اظعغارات  شمظ  افظعف؛  تجضط  طرشص  لضض  وإشسادعا 
لفبرغاء  وخطش  واغاغاقت  غعطغئ  وتفةغرات  أطظغئ 
السام  لطمال  شاتح  ظعإ  إلى  تةئ،  وبشغر  بتةئ 
بطث  طظ  غصرب  طا  واظتثار  وجض،  أو  تغاء  دون 
بمسحار  غتَر  لط  بطث  شغ  الفصر  خط  تتئ  الحسإ 
بطَّ  تطعل،  والصائمئ  السالط،  بطثان  أضبر  اصاخاده 
بسث عثا ظةث َطظ ق تغاء له غطالإ بعقغات جثغثة 
وضأن زطاظه السخر الثعئغ، لضظ خثق شغعط وشغ 
أطبالعط صعل الظئغ خطى اهللا سطغه وآله وجطط: «ِإَذا 

 «ِي َفاْصَْع َما ِشْئَت ْ َ ْ ْ َت َل

وطآربعا المحئععئ. السططئ  لثثطئ  لاعجغععط 
ولضظ غئصى الثعف صائمًا طظ السغظارغع الصادم الثي 
غظازر الئخرة، شغ ظضِّ اجاثثام ُطفِرط لطصّعة، طظ 
عثا  ضتغئ  ذعإ  والثي  والمطغحغات،  الةغح  صئض 
تصعصه  بأبسط  غطالإ  أسجل  حئاب  العّمةغ  السمض 
والمعخض  افظئار  حئاب  ضان  ضما  تماطًا  الحرسغئ، 
ودغالى والتعغةئ وجاطراء وبشثاد، شغ تزاعراتعط 
صئض  طظ  المازاعرغظ  وصمع  صاض  وتط   ،٢٠١٣ سام 
وأصثر  بأبحع  وخفعط  بسث  حثخغًا،  المالضغ  ظعري 
الثم،  طظ  بتر  وبغظضط  (بغظظا  الطائفغئ  افوخاف 
وعثه  التسغظ،  خظثق  وظتظ  غجغث  خظثق  وأظاط 
طظ  وغغرعا  ُتظععا)  أن  صئض  أظععا  ظاظئ،  شصاسئ 
صغاطه  طسروشئ؛  الظاغةئ  وضاظئ  الصمغؤئ،  الاخرغتات 
الثي  الثولئ  تظزغط  إلى  الازاعرات  طثن  باسطغط 

شسض طا شسض طظ إجرام بتصعط.
والغعم ربما جغاضّرر السغظارغع شغ الئخرة طظ تخعل 
لصمئ  جغضعن  المّرة  وعثه  طثن،  وضغاع  طةجرة 
ذائفغئ  ططغحغات  طاظعسئ؛  طسطتئ  لمةاطغع  جائشئ 
والثوائر  المآجسات  بترق  الغعم  تصعم  وغغرعا، 
افتجاب  طصرات  وترق  المازاعرغظ،  وصاض  الرجمغئ 
عثه  وإشحال  ططغحغاتعا،  لاثّخض  تئرغرات  إلغةاد 
الازاعرات وإخراجعا طظ طسار الازاعر السطمغ إلى 
طسار الازاعر القجطمغ الاثرغئغ، طظ ترق الثوائر 
الظاحطغظ،  واغاغال  وخطش  التضعطغئ،  والمآجسات 
وترق آبار الظفط وذرد حرضات الظفط افجظئغئ، فن 
طا ظراه شغ تزاعرات الئخرة واظتراشعا سظ طسارعا 
غآضث  الحرسغئ،  ططالئعا  سطى  التخعل  شغ  الطئغسغ 
الاغ  افتجاب  بسخ  واظثجاس  الازاعرات،  اخاراق 
وجغظارغع  إغراظغئ  أجظثة  لاظفغث  ططغحغات  تماطك 
إغراظغ واضح بسث أن اظضحش تصثعا وططفعا اإلجراطغ، 
وعع إحسال ترب حغسغئ - حغسغئ شغ جظعب السراق، 
وإغةاد تئرغرات الاثخض اإلغراظغ شغ السراق، وضرورة 
وتئرغره  زسمه  تسإ  له  واقجاصرار  افطظ  إسادة 
اتاةاجات  تةاعطئ  الاغ  أطرغضا  وطئارضئ  وبمعاشصئ 
بغان  سثا  شغما  والمستعصغظ  الفصراء  وطزاعرات 
بسطمغئ  المازاعرغظ  غطالإ  خارجغاعا  طظ  خةعل 

المزاعرات وأجفعا سطى وصعع ضتاغا.
ق  بأظعا  أخرى  طرة  تبئئ  عثا  بمعصفعا  أطرغضا  إن 
تعاط بالفصر المظاحر شغ السراق وق دخض لعا باظسثام 

لعط لمعاخطئ المسغر تاى غاتصص ظخر اهللا المعسعد.
الثور  خطر  ُغثرضعا  أن  سطغعط  الغعم  الحام  شبعار 
أواطره،  ُغظفثوا  وق  لعسعده  غطمؤظعا  شق  الارضغ 
سطى  وتصثعط  الروس  غثر  ُغثرضعا  أن  وسطغعط 
المسطمغظ شق غاخالتعا طسعط وق غصئطعا ُسروضعط، 
شعا عط الُمخالتعن شغ درسا صث وصسعا شغ حئاك طا 
اذمأظعا إلغه، وضاظعا ضتّغئ غثر الروس وظزام أجث 
الُمةرم، وعثه بثاغئ إظعار التصث المثشعن واإلجرام 
ظزاطعط  بإجرام  أدرى  الحام  شأعض  شغعط،  الماأخض 

والسالط أجمع حعثه خقل السظغظ الفائائ.
إن طسرشئ السثو الرئغج الثي ُغتاربظا وطسرشئ أدواته 
البالعث  شعثا  الخراع،  خعض  طراتض  أولى  ُتسائر 
اإلجراطغ طا اجامع شغ ضض طّرة إق لغدع الّطئظات شغ بظاء 
التّض السغاجغ افطرغضغ الثي وضسئ صعاسثه شغ جظغش 
خغش ٢٠١٢م، وإن أعض الحام لصادرون بإذن اهللا سطى 
رؤوس  شعق  وعثطه  صعاسثه  طظ  الئظاء  عثا  تصعغخ 
أختابه والساططغظ شغه؛ وذلك غضعن بالسمض بسغثًا سظ 
عثه المظزعطئ الثولغئ، وبسغثًا سظ إطقءاتعا وصراراتعا 
إظعائعط  سطى  الصادرة  الصعة  طع  والسمض  وطآتمراتعا، 
جمغساً بطرشئ سغظ أو أصض طظ ذلك، وعع السمض طع اهللا 
الصعي الماسال، شعع الصادر سطى أن ُغظعغ عثه المظزعطئ 
الُمةرطئ، والسمض طع اهللا غاططإ البصئ به والاعضض سطغه 
واتئاع أواطره واجاظاب ظعاعغه والاعضض سطغه واقجاساظئ 
اهللا  بتئض  اقساخام  شغ  غةامع  عثا  وضض  وتثه،  به 
الثقشئ  طحروع  بائظغ  حرسه  تطئغص  سطى  والسمض 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الثي شرضه اهللا سطى سئاده، 
وذطإ الظخر طظه وتثه شعع الصادر سطغه، وإذا طا ظخر 
ُكُم اَبُّ  اهللا سئاده شق غالإ لعط. صال تسالى: ﴿إِْن َفْنرُصْ
ُكْم  ِي َفْنرُصُ َّ َفال ذَللَِب لَُكْم َوإِْن خَيُْذلُْكْم َفَمْن َذا ا

 ﴾ِمْن َنْعِدهِ وبََلَ اَبِّ َفلَْيَتَولَكِّ الُْمْؤِمُنوَن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ُوجعد عثا الظص غآضث أن الصخش الروجغ لط غضظ 
خارجًا سظ اقتفاق، وأن ترضغا لظ تمظع ذلك بض عغ 
الثول  طع  الاساون  بمعاخطئ  اقتفاق  تسإ  ُططالئئ 
عثا  تطئغص  سطى  السمض  أن  إلى  إضاشئ  الداطظئ، 
الحام  شخائض  بغظ  والظجاع  الحصاق  جغعلث  اقتفاق 
باصااال  ُغظثر  طما  المثضعر،  الفخض  لئظث  تتصغصًا 
جثغث بغظ الفخائض ُتحارك شغه ترضغا تتئ ُطسمى 
لطالما  الاغ  الثرغسئ  تطك  اإلرعاب"،  سطى  "الصداء 

اجاثثطعا ظزام أجث شغ تربه سطى أعض الحام.
ضما أن الصمئ البقبغئ ضما شغ ضّض طّرة غةامع شغعا عثا 
البالعث اإلجراطغ تآضث سطى "جغادة الةمععرغئ السربغئ 
السعرغئ سطى جمغع أراضغعا" وعثا غسظغ تماطاً أن الُمةرم 
أجث له افتصغئ شغ اجاسادة ضض افراضغ طظ جغطرة 
البعار، بض وضاظئ عثه الصمئ صث أبظئ سطى الةععد الاغ 
ُبثلئ شغ تعةغر ضضٍّ طظ الشعذئ ودرسا ورغش تمص، 
تتئ ُطسّمى "التّث طظ السظش شغ جمغع أظتاء الةمععرغئ 
السربغئ السعرغئ والُمساعمئ شغ تتصغص السقم وافطظ". 
إن عثه الصمئ وُطثرجاتعا تآضث بما ق غثع طةاقً لطحك 
أن الظزام الارضغ ججٌء رئغج شغ المظزعطئ الثولغئ الاغ 
وصفئ طع ذاغغئ الحام طظث أضبر طظ جئع جظعات، وإق 
شماذا تسظغ المئارضئ والبظاء سطى جغطرة الظزام سطى ضبغر 
طظ المظاذص؟ وطاذا غسظغ الاساون طع روجغا الُمةرطئ شغ 
تربعا سطى أعض الحام تتئ ُطسّمى "طتاربئ اإلرعاب"؟ 
وطاذا غسظغ السضعت سظ الصثائش والخعارغت الاغ تظجل 

سطى أعض الحام بالصرب طظ ظصاط المراصئئ الارضغئ؟
أبثًا  غسظغ  ق  بظا  ُغمضر  وطا  ُغثطط  طا  طسرشئ  إن 
اقجاسقم لُمثططاتعط، وق غسظغ أبثًا اسائاره صثرًا ق 
ِصئض لظا برّده، بض عع ضرورة ُططتئ لمعاجعاه والعصعف 
بعجعه، شالعسغ سطى طضر افسثاء أول خطعات اقظسااق 
ُغتثد  أغداً  والعسغ  لعط،  والسئعدغئ  الائسغئ  طظ 
لطمثطخغظ ذرغص جغرعط وطضمظ خقخعط، وعع داشٌع 

تامئ: بالعث اإلجرام ُغطصغ بُسَةِره وُبَةِره سطى بعرة الحام

تامئ ضطمئ السثد: الئخرة طحعث شاضح سظ تال السراق شغ ظض اقتاقل

(خاط الظئعة)، لصث وسث بأن غةسض باضساان دولئ طبض 
! دولئ المثغظئ" الاغ أصاطعا الظئغ"

ضقم،  طةرد  ضان  عثا  الاشغغر  حسار  شإن  ذلك،  طع 
بالثغمصراذغئ  أغداً  وتجبه  خان  سمران  غآطظ  تغث 
التضعطات  باصغ  طبض  الرأجمالغ  اقصاخادي  والظزام 
الاغ جئصاه، شثقل افجئعسغظ افولغظ طظ تضعطاه، 
لط غطاجم بأّي طظ وسعده، شظال لصإ "السغث الماتعل". 
وتآضث الجغارة افخغرة لعزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك 
افطرغضغئ  المحارضئ  افرضان  عغؤئ  ورئغج  بعطئغع، 
باضساان  سقصات  أن  تآضث  داظفعرد،  جعزغش  الةظرال 
طع أطرغضا لط تاشغر. وتاى صئض وخعلعما إلى إجقم 
أباد، ضان افطرغضغعن غعثدون بدرورة ضمان طخالح 
أطرغضا شغ أششاظساان أو طعاجعئ سعاصإ وخغمئ، تماطا 
ضما ضان سطغه التال طع التضعطات السابصئ، ولط غطاص 
وزغر خارجغئ باضساان بظزغره افطرغضغ شتسإ، بض 

اجاداف رئغج العزراء سمران خان بظفسه بعطئغع.
بالظزر إلى أول طؤئ غعم لتضمه، غادح أظه ق غعجث أي 
تشغغر شغ جغاجئ الئقد غاةاوز الحسارات، شصث رشسئ 
أطرغضا  ذطئئ  سظثطا  لطمجغث"  "ق  السابصئ  التضعطئ 
"شسض المجغث"، وتآضث التضعطئ الةثغثة سطى إسادة 
السقصات طسعا. إن التضام الةثد غسغرون سطى ُخطا 
التضام السابصغظ شغ تأطغظ المخالح افطرغضغئ شغ 
وغزطعن  وأعطعا،  باضساان  تساب  سطى  أششاظساان 
غّثسعن بأظعط غسمطعن سطى تأطغظ طخالح باضساان 
والةغح  افطرغضغئ  اقجاثئارات  بغظما  العذظغئ، 
طساس  دون  الئقد  شغ  غسمطعن  لعا  الاابع  الثاص 
بعط، سطى الرغط طظ جةطعط التاشض بسفك الثطاء 
افطرغضغئ  والصظخطغات  السفارة  وظطئ  الئقد،  شغ 
طفاعتئ سطى الرغط طظ أظعا طراضج تةسج فطرغضا، 
وعع  ضالمسااد،  غسمض  الظاتع  إطثادات  خط  وظض 
حرغان العرغث لطصعات افطرغضغئ شغ أششاظساان، غمر 
تبعط  سطى  التضام  وظض  سائص،  دون  باضساان  سئر 
أطرغضا  طع  طتادبات  إلجراء  افششاظغئ  ذالئان  لترضئ 
لاعشغر الحرسغئ السغاجغئ قتاقلعا شغ أششاظساان.

تصام  سظثطا  إق  غاتصص  لظ  الاشغغر  أن  العاضح  طظ 
 دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان

الةثغث  باضساان  وزراء  رئغج  خان  سمران  تصص  لصث 
أن  بسث  الماضغئ،  ساطاً  الـ٢٢  ذعال  به  غتطط  ضان  طا 
ضان قسإ (ضرغضغئ) وأتث أظةح صادة ِشرق الضرغضغئ 
أظعى  سظثطا  الحعرة  ذروة  إلى  وخض  باضساان،  شغ 
سام  السالط  بضأس  بالفعز  الضرغضغئ،  شغ  طسغرته 
أول  بئظاء  بثأ  الطسئئ،  طظ  تصاسثه  وبسث  ١٩٩٢م، 
طساحفى لطسرذان شغ قععر - باضساان، وطظ أجض 
إضمال عثا المحروع جاشر سئر باضساان، طظ المثن 
واجاةاب  افطعال،  لةمع  الخشغرة  المثن  إلى  الضئرى 
له جثاء أعض باضساان بأضبر طما ضان ُطاعصسا، وشغ 
افول/ ضاظعن  شغ  المساحفى  اشُااح  المطاف  ظعاغئ 

دغسمئر ١٩٩٤م، وشغ السام ظفسه أجج سمران خان 
شغ   (PTI إظخاف  تترغك  (تجب  أجماه  جغاجًغا  تجًبا 
العصئ الثي ضاظئ شغه السغاجئ الئاضسااظغئ طظصسمئ 
بغظزغر  بصغادة   (PPP) الئاضسااظغ  الحسإ  تجب  بغظ 
بعتع، وتجب الرابطئ اإلجقطغئ (PML-N) بصغادة ظعاز 
تحضغطه،  أول  ُغثضر  ظةاًتا  التجب  غتصص  لط  حرغش. 
تغث شاز تجب سمران خان بمصسث واتث شغ اقظاثابات 
الساطئ الئاضسااظغئ لسام ٢٠٠٢م، وصاذع التجب اظاثابات 
سام ٢٠٠٨م، بغظما تخض شغ سام ٢٠١٣م سطى أضبر طظ 
طظ  الباظغئ  المرتئئ  شغ  جسطه  طما  خعت،  ططغعن   ٧,٥
المصاسث.  سثد  تغث  طظ  والبالبئ  افخعات  سثد  تغث 
وسطى الرغط طظ أظه ضان غةطج شغ طصسث المسارضئ 
غتضط  التجب  ضان  العذظغ،  المساعى  سطى  لطتضعطئ 

طصاذسئ خغئر باخاعظثعا.
الفساد  ضث  صعغئ  جغاجغئ  تمطئ  خان  سمران  صاد 
اقظاثابغئ  التمطئ  خقل  لطاشغغر  ضصعة  ظفسه  وصّثم 
سقصات  ذئغسئ  جغشغر  بأظه  ووسث  ٢٠١٨م،  لسام 
لعا،  الائسغئ  سطى  تصعم  والاغ  أطرغضا،  طع  باضساان 
ووسث بأظه لظ غثدع لطعظث، وبأظه جغحضض تضعطئ 
الثوائر  شغ  جغاجغ  تثخض  أي  شغعا  غضعن  ق  ظزغفئ 
التضعطغئ، ووسث بأن تضعطاه لظ تساثثم المساضظ 
باعزئ البمظ لطرئغج ورئغج العزراء والمتاشزغظ... 
وبأن تضعطاه لظ تساثثم بروتعضعقت السفر الاغ 
بأظه  ووسث  الاصحش،  إلى  وُتطةأ  الظاس  ضاعض  تبصض 
جغثفخ طظ أجسار الضعرباء والعصعد والشاز لثفخ 
صدغئ  سظ  جغثاشع  وبأظه  الاةارغئ،  افسمال  شاتعرة 

تشريت العجعه يف باضساان 
وظطئ السئعدغئ فطرغضا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاعجاد حغت*ـ 

التةئ  ذو   ٢٧ الةمسئ  الظعار،  (جرغثة  طعصع  ظحر 
"أصثم  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/٠٧م)  ١٤٣٩عـ، 
الصظخطغئ  طصر  اصاتام  سطى  الغعم  المازاعرغظ  طؤات 
لغطئ  شغ  شغعا،  الظار  وإضرام  الئخرة  شغ  اإلغراظغئ 
البقباء  صئض  اظططصئ  الاغ  اقتاةاجات  طظ  جثغثة 
سظ  وأجفرت  السراق،  جظعب  الظفطغئ  المتاشزئ  شغ 
جصعط ٩ صاطى، وإتراق طئان تضعطغئ سثة. وغحضض 
وأتث  الةارة،  لطثولئ  الثبطعطاجغئ  الممبطغئ  اصاتام 
السراصغئ،  السغاجغئ  الساتئ  شغ  افجاجغغظ  القسئغظ 

طظسطفا ضئغرا شغ الاترك. وأشاد المضاإ اإلسقطغ لطصظخطغئ أظه "تط إجقء جمغع المعظفغظ والثبطعطاجغغظ 
طظ المئظى صئض اقصاتام". وجئص أن أضرم طازاعرون الظغران شغ سثد طظ المئاظغ التضعطغئ وطصار تجبغئ 
طساء الثمغج. وأشاد طراجطع وضالئ "شراظج برس" أن طسضظ المتاشر وطصار أتجاب جغاجغئ وجماسات 
اقتاةاج  خطفغئ  سطى  اظططصئ  والاغ  الئخرة،  شغ  اإلظساظغئ  افزطئ  وتافاصط  الظغران.  شغعا  احاسطئ  طسطتئ 
ضث الفساد، بسئإ أزطئ ختغئ تغث أدى تطعث المغاه شغ عثه المتاشزئ الةظعبغئ الشظغئ بالظفط، إلى ظصض 

أضبر طظ ٣٠ ألش حثص أخغئعا بتاقت تسمط إلى المساحفغات".
المزاعرات  بأن  تزعره،  أن  المأجعرة  اإلسقم  لعجائض  غتطع  ضما  أو  افولى  لطععطئ  غئثو  ربما   :
واقتاةاجات الاغ بات السراق ق غثطع طظعا عغ بسئإ أزطئ إظساظغئ عظا أو أزطئ ختغئ عظاك؛ بغظما 
التصغصئ عغ أن أعض السراق باتعا غثرضعن أن افزطات جمغسعا الاغ غمر بعا بطثعط عغ بسئإ تضاطعط 
السمقء الثغظ جاؤوا سطى ظعر دبابات اقتاقل افطرغضغ، وبفسض الظزام اإلغراظغ الغث الطعلى فطرغضا 
شغ السراق، وظسأل اهللا أن غثرضعا أغدا أن التض الةثري لضاشئ افزطات الاغ غمر بعا السراق ق غضعن 
بإجصاط  عع  التض  وإظما  صائما،  الظزام  بصاء  طع  العجعه  بسخ  وتشغغر  اإلخقتات  بسخ  إلى  بالثسعة 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  ظزام  وتطئغص  ورطعزه،  أحضاله  بضاشئ  الظزام 

الظئعة، شغسمطعا إلصاطاعا شغضعظعا طظ جظثعا وحععدعا.

حالة غليان واحتجاجات عارمة في مدينة البصرة

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، افربساء ٢٥ ذو التةئ 
"باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/٠٥م)  ١٤٣٩عـ، 
جطسئ  خقل  غععد  ضغان  شغ  السطغا  المتضمئ  صررت 
اقلاماس الغعم افربساء، إخقء وعثم صرغئ الثان افتمر 
حرق طثغظئ الصثس المتاطئ، سطى أن غاط الئثء باظفغثه 
بسث أجئعع طظ الغعم. وشغ عثا السغاق تثرت طظزمئ 
الاترغر الفطسطغظغئ تضعطئ غععد طظ أي طساس بصرغئ 
بمبابئ  ذلك  واسائرت  جضاظه،  تعةغر  أو  افتمر  الثان 

جرغمئ ترب واظاعاك لطصاظعن الثولغ اإلظساظغ ولضض افسراف والصعاظغظ والمعابغص الثولغئ ذات الخطئ".
وأزقطعا طخرون سطى طعاخطئ ترف بعخطئ صدغئ شطسطغظ سظ  وجططاعا  : إن طظزمئ الاترغر 
وجعاعا الختغتئ الاغ حرسعا اهللا جئتاظه وتسالى، شعط طخرون سطى الاساطض طع ضغان غععد بأدوات 
جغح  بغظ  الفرق  شما  وأعطعا.  شطسطغظ  سطى  تآطر  عع  ذاته  بتث  وعثا  ولشاه،  وطخططتاته  اقجاسمار 
اقتاقل وطتاضمه؟! وعض تةثي اإلداظئ واقجاظضار شغ ردسه سظ ارتضاب جرائمه؟! وعض غسظغ اتعام ضغان 
غععد بالاطعغر السرصغ وطثالفئ الصعاظغظ الثولغئ حغؤا جعى اقساراف باطك الصعاظغظ الاغ اباثسعا الشرب 
لُغتضط صئداه سطى السالط طظ خقلعا؟! إّن طعاخطئ الاساطض طع صدغئ شطسطغظ طظ خقل أدوات اقجاسمار 
وعغؤاته، وطعاخطئ الاحئث بمصاغغج الشرب شغ تمغغج تصعق السئاد، عع ارتعان لقجاسمار وتدغغع خرغح 
لطصدغئ، وعع صئض ذلك ترف لئعخطئ المسطمغظ سظ الطرغص التصغصغ المفدغ إلى تض صدغئ شطسطغظ 
وصطع ضغان غععد الشاخإ طظ جثوره. إّن تض صدغئ شطسطغظ ق غضعن بالطةعء إلى الثول اقجاسمارغئ 
وعغؤاتعا وطظزماتعا وصعاظغظعا شعغ الاغ أوجثت ضغان غععد وغرجاه شغ صطإ افطئ، وإظما غضعن ضما أطر 
اهللا سج وجض باترغرعا ضاططئ، وعثا غساثسغ اجاظفار جغعش المسطمغظ لااترك طظ شعرعا لصطع ضغان غععد، 
شعثا عع السئغض العتغث لطاخثي لقتاقل وغطرجاه ووتحغاه، وبشغر ذلك جائصى الصدغئ تراوح طضاظعا، 

بض جارتضج إلى الثطش، ضما غحعث سطى ذلك تارغت وتاضر طظزمئ الاترغر وجططاعا.

قضية الخان األحمر حلها من حل قضية فلسطين؛ 
ال يكون إال بإزالة كيان يهود

جط
طار



افربساء ٢ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٩٩

ظزط تجب الاترغر/ أجارالغا غعم افتث، ٢٢ ذو 
أغطعل/جئامئر   ٠٢ المعاشص  ١٤٣٩عـ،  التةئ 
٢٠١٨م، شغ ضاتغئ قضمئا شغ جغثظغ، وصفئ؛ 
ظخرًة وتأغغثًا لطمعظثس إجماسغض العتعاح (أبع 
أظج) سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افردن  شغ  الصمسغ  الظزام  غصعم  الثي  أجارالغا 
سمان  ططار  إلى  وخض  أن  طظث  تسسفغًا  باساصاله 
الثولغ شغ زغارة سائطغئ لفردن باارغت ٢٥ تمعز/

غعلغع ٢٠١٨م... ضما أن وشثا طظ تجب الاترغر/ 
غعم  واحظطظ  شغ  افردظغئ  السفارة  زار  أطرغضا 

أن  إق  جراته  بإذقق  والمطالئئ  العتعاح  المعظثس  اساصال  سطى  لقساراض  ٢٠١٨م،   /٠٨/٣٠ الثمغج، 
شغ  الاترغر  تجب  طظ  وشث  وصام  العضغض...  وظسط  اهللا  شتسئظا  العشث،  اجاصئال  رشدئ  افردظغئ  السفارة 
جعغسرا غعم البقباء، ٢٤ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، المعاشص ٢٠١٨/٠٩/٠٤م بجغارة جفارة الظزام افردظغ شغ 
الساخمئ بغرن، تغث اطاظع جمغع طعظفغ السفارة سظ اجاقم رجالئ العشث الاغ تادمظ بغاظغظ ختفغغظ 
واآلخر  أجارالغا،  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  أتثعما  خثر  العتعاح،  المعظثس  اساصال  بحأن 
سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن، عثا وصث أخئرعط طعظش اقجاصئال شغ السفارة أن 
العجغطئ العتغثة لاسطغط رجالاعط عغ وضسعا شغ خظثوق الئرغث الثاص بالسفارة، وسطى عثا افجاس 
ظطما  المساصطغظ  الثسعة  تمطئ  تثص  بئعجارات  وأرشصعه  الئرغث  خظثوق  شغ  المشطش  بعضع  اإلخعة  صام 

وسثواظا شغ افردن بسئإ اظامائعط لتجب الاترغر، شرج اهللا سظعط وشك أجرعط أجمسغظ.

الطقبغ  اإلذار  العسغ،  ضاطئ  صاطئ 
شطسطغظ،  جاطسات  شغ  الاترغر  لتجب 
ساطعط  شغ  بالطقب  بالارتغإ 
غاشطاٍت  خقل  طظ  الةثغث،  الثراجغ 
وطظ  الةاطسِئ،  أجعاِر  سطى  ُسطصئ 
طظ  تمظئ  ترتغئّغ  بغان  تعزغع  خقل 
شغ  لطةمغع  والاعشغص  السعن  خقله 
ذطإ السطط وأن غضعظعا طظارات لطسطط 
ظعدئ  شغ  غسعمعا  لضغ  والمسرشئ 
الاارغت  طر  سطى  ضاظئ  الاغ  أطاعط 
واقخاراسات  السطعم  شغ  افطط  رائثة 
الغعم  إلى  زالئ  وطا  واقضاحاشات 
طظ  أخابعا  طا  رغط  السطماء  تثرج 
أّن  سطى  وأضثت  وطآاطرات.  ذسظات 

أطئ طتمث  عغ أطئ تغئ بسصغثتعا وبأبظائعا الثغظ غخطعن لغطعط بظعارعط لطظععض بعا طظ جثغث، ضما 
وبغظئ أّن الفارة الةاطسغئ عغ طظ أعط المراتض السمرغئ شعغ شارة الحئاب والطاصئ وشغعا غجداد الظدعج 
الفضري واإلتساس بعمعم افطئ وطحاضطعا وتاظاطى شغعا الرغئئ بالاشغغر، وأّن طسزط صادة الاشغغر ظحطعا 
خقل عثه المرتطئ الجطظغئ والامسعا خقلعا الظعدئ والاشغغر. وأضثت سطى أّن افسثاء غثرضعن أعمغئ عثه 
لفخض  الفضري  الشجو  أبرزعا  سثة  بأجالغإ  وحئابعط  المسطمغظ  أبظاء  اجاعثاف  سطى  سمطعا  لثلك  المرتطئ 
حئاب افطئ سظ دغظعط وأطاعط، واجاثثطعا ضض العجائض الممضظئ لظحر الفساد بغظ خفعشعط ودشسعط 
ظتع افطعر الااشعئ الاغ ق تثثم افطئ وق تسعط شغ ظعداعا. وشغ ظعاغئ الئغان وضتئ الضاطئ لحئاب 
افطئ أّن الترب السالمغئ سطى اإلجقم والمسطمغظ صث احاثت وتجاتمئ شغعا المثططات اقجاسمارغئ طضرا 
إلشحال  والةععد  الطاصات  قجاظفار  طاجئ  التاجئ  وأخئتئ  خاخئ،  شطسطغظ  وأعض  ساطئ  اإلجقم  بأطئ 
تطك المآاطرات والاخثي لاطك الترب، ودسا الئغان الطقب لطمسارسئ لطسمض طع الساططغظ قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تطئص اإلجقم وتسج المسطمغظ وتخث تروب الزالمغظ وتترر 

افصخى وشطسطغظ طظ رجج الشاخئغظ والمتاطغظ.

شغ  الئثاغئ  شغ  طتاضاتعط  شغ  تئثأ  ظثم  أي  ودون 
وطظ  الةمغع.  لغراعا  الساطئ  افطاضظ  شغ  بط  الثاص 
صظعات  بفاح  أضئر  خطعات  إلى  الضبغرون  غثعإ  بط 
ظسئئ  لجغادة  اإلظساشرام  شغ  وتسابات  الغعتغعب، 
حسئغئ  وضسإ  الثاخئ  أسمالعط  وسرض  المحاعثة 
إلبرازعط  طحروع  غغر  أو  طترم  جطعك  أي  قرتضاب 
شغ المةامع طرة أخرى طما غةسض طظ "السادي" صئعل 
السعاصإ  إن  ق.  أم  ضارًا  أضان  جعاء  الةثغث"  "العاصع 
المةامسات  جمغع  شغ  غافحى  عثا  فن  بضبغر  أجعأ 
والبصاشات وافدغان، ولط غائص أي حثص جالما بسئإ 

ذئغسئ العخعل لقظارظئ غغر الثاضسئ لطرصابئ.
إلى  غآدي  المترطئ  الخعر  عثه  تطئغع  شإن  وبالاالغ، 
اباقع عثه السمعم بئطء دون أن غقتر ضررعا شغ 
التاضر أو سطى المثى الطعغض. وطع عثا الدرر غأتغ حسعر 
طتغطعط  شغ  افحثاص  عآقء  لثى  واإلتئاط  التجن 

الثاخطغ طظ العالثغظ وأشراد السائطئ والمسطمغظ.
عض المراصئئ المسامرة والاخفغئ الخارطئ ضاشغئ إلتئاط 
أن  غفارض  ضغش  الثطرة؟  الساطئ  الخعر  عثه  جغض 

غصاوم المسطمعن عثه الرذغطئ طظ الثخعل لئغعتظا؟
وفظظا  إجابات،  إلى  تتااج  التاجمئ  افجؤطئ  عثه 
ظاةاعض عثا افطر ضض غعم، بالاالغ ازداد افطر جعًءا 

بالظسئئ لحئابظا والمةامع بحضض سام.
وغعاجه  الاأبغرات،  عثه  طع  والمربعن  اآلباء  غظاضض 
اآلباء جطعًضا غغر ذئغسغ شغ تغظ غقتر المسطمعن 
لطقبعط،  افضادغمغ  اإلظةاز  سطى  المئاحرة  اآلبار 
الطسإ،  وجاتئ  الثراجغ،  الفخض  شغ  وزطقئعط 
وغرشئ تظاول الطسام، وطا إلى ذلك، واظسثام اقعامام 
المظاجإ بسئإ إدطان الحاحئ الثي غسطإ الحئاب 
الئسخ  وغتاول  ضبغًرا.  غتااجعظه  الثي  الظعم  وصئ 
سطى  اإلظارظئ  طظ  الظخغتئ  عثه  طظ  الاثمغظ  أخث 
عادًئا  غزض  بغظما  افجرة  ذئغإ  طظ  أو  طفجع  ظتع 
أو  اإلعاظئ  أو  السثرغئ  طظ  خعًشا  أصاربه  أطام  جًثا 
الصغض والصال، وطرة أخرى غةسض المحضطئ أجعأ. لصث 
وسمض  الغعطغئ  تغاتعط  طظ  ججءًا  الفسص  عثا  أخث 
سطى تعجغع الفةعة بغظعط وبغظ الصغط والممارجات 
وافدوار  الصرآن  ظسغان  غاط  وبالاالغ  اإلجقطغئ. 
وغعمطعا  ودغظه  وسائطاه  ظفسه  تةاه  والمسآولغات 
بحضض خارخ؛ وغارك ظفسه لطسغح شصط قتاغاجات 
وظزًرا  لعا.  أجاس  ق  اتةاعات  وراء  جرغًا  ورغئات 
غمرون  المسطط  حئابظا  ظرى  شإظظا  ذضره،  جئص  لما 
الشربغئ،  التغاة  وأظماط  لطترغات  جرغع  باجاغساب 

وغطصعن جاظئًا طصغاس التقل والترام فشسالعط.
أو  جطعضغاتعط  لحرح  طاسثدة  أجئاب  اجاثثام  إن 
تئرغرعا؛ طا إذا ضاظئ عاجًسا لطتخعل سطى اإلسةابات 
ضاشًغا،  لغج  اقشاراضغئ،  المحارضئ  شغ  اقظثشاع  أو 
عثا  سطى  الاخرف  إلى  بتاجئ  ذضغئ  ضضائظات  ظتظ 
والسمض  العصئ  قجاشقل  سصعلظا  واجاثثام  الظتع 

بحضض قئص وطسآول وشصا فتضام الحرغسئ.
وق بث طظ اتثاذ تثابغر شسالئ، تسمح باعسغئ الحئاب 
لغضعظعا سطى بغظئ بالمثاذر والسعاصإ إذا جمح لطعصئ 
المتثد لطحاحئ بأن غسطئعط أشدض جظعات تغاتعط. 
وغةإ تعضغح المئادئ الاعجغعغئ العاضتئ المساظثة 
تتثغر  وغظئشغ  لطحئاب،  اإلجقطغئ  افتضام  إلــى 
العالثغظ طظ السماح بعجعد خخعخغئ غغر خاضسئ 
لطمراصئئ. وإن اآلباء والسائقت بتاجئ إلى الصغام بثور 
شسال شغ العصئ المتثد لطحاحئ فذفالعط باجاثثام 
تصثغرات طظاجئئ وإق جُغفظعن حئابعط أطام أسغظعط 

 بغظما غضعن أبظاؤعط تتئ جصش بغاعط

حئابظا ووصئ الحاحئ: طرض السخر

الثضغئ  الععاتش  شغ  الحاحئ  وصئ  طسألئ  أخئتئ 
حئابظا  بغظ  بسرسئ  غافحى  وباًء  الطعتغئ  وافجعجة 
المسطط. الفاغات والفاغان الخشار، الحئاب والئالشعن 
بحاحات  غاخطعن  السمر  طظ  السحرغظات  أوائض  شغ 
لثغعط  ــرون  وآخ البالبئ،  غثعط  ضأظعا  ععاتفعط 

(ظعطعشعبغا)، أي ُرعاب سثم اطاقك عاتش.
الصخغرة،  والــمــصــاذــع  لــطــخــعر،  طسامر  تــثشــص 
غثارق  ذلــك  ضض   ... ــات،  واإلســقظ والفغثغععات، 
سطى  بخماته  وغارك  أدطشاعط  وغصاتط  أسغظعط، 
ذفض  إلى  الاتثث  طتاولئ  تاى  التساجئ.  سصعلعط 
سطى  طبئائ  سغعظه  فن  ظاغةئ  أي  تبمر  ق  أتثعط 
الحاحئ، شطثلك غزض عادئا؛ وغرشخ بسدعط الصغام 
إعمال  إلى  غآدي  طما  دراجغ،  أو  بثظغ  ظحاط  بأي 
وصئ  تساب  سطى  غضعن  بالطئع  وعثا  واجئاتعط. 
طصاذع  تتثبعا  الاغ  اإلدطان  ذئغسئ  بسئإ  ظعطعط 
الفغثغع الصخغرة، تغث غزظ المرء أظعا لغسئ جعى 
طرت  وصث  ظفسه  غةث  تاى  ذلك  ظتع  أو  بعان  بدع 
طظ  طثاطفئ  تخمغمات  تعظغش  وغاط  جاسات.  سطغه 
المخططتات الحائسئ وألعان طسغظئ لتث المحاعثغظ 

سطى الاتثغص شغ حاحاتعط لفارات زطظغئ أذعل.
عآقء الحئاب طسرضعن لطرجائض المئاحرة والثفغئ 
ضطرغصئ  سظه  اإلســقن  غاط  الــثي  التغاة  فجطعب 
افسطى  والعثف  الصغط،  سظ  بسغثا  تغاتعط  لسغح 
العجعم  تــرّوج  تغث  ذلك  غساسث  وق  التغاة.  شغ 
المثاطفئ ضثلك أظماط تغاة "أظئ تسغح طرة واتثة 
شصط"، لثا صط باةربئ التغاة وسح إلى أصخى تث. 
طظ  واتثة  وعغ   - المعمئ  السمرغئ  الفؤئ  عثه  إن 
أضبر المراتض الاغ تمااز بالطاصئ السزغمئ، والافضغر 
طمغجاتعا  ُتعثر   - المبطى  الئثظغئ  والصعة  السرغع، 
إضاسئ  إلى  غآدي  طما  بالحاحات،  طاسطصئ  وعغ 
العصئ الثي ق غمضظ تسعغده دون إظةاز أي حغء 

ذي صغمئ أو غساتص السظاء.
الحاذغظ  وخــعر  اإلباتغئ  لطخعر  طسامر  تثشص 
تثخض  الاغ  المترطئ  افسمال  طظ  وغغرعا  جظسغا 
وطآخرا  حئابظا،  شاثطر  المسطمغظ  بغعت  بسععلئ 
المئاحر  والرصص  الشظاء  شغ  الطائحئ  اقتةاعات 
بات  تاى  الاةمغض،  ودروس  اإلظــاــرظــئ،  سطى 
بث  إلى  ضاطض،  بحضض  الاةمغض  غطئصعن  الرجال 
افذسمئ  المثاذر.  سالغئ  والتغض  الثطغرة  المجح 
والمحروبات  الضئغر  اقعامام  تبغر  الاغ  اقجافجازغئ 
وافذسمئ الةثغثة الشرغئئ الاغ تةطإ المقغغظ طظ 
شغ  تثوصعا  أو  ذئثعا  غاط  ق  ولضظ  المحاعثات 
غئغئ  طسابصات  شغ  العصئ  وغعثر  السادغئ.  التغاة 
الحثص  سظ  جثغفئ  خفات  لضحش  أجؤطئ  تادمظ 
وافلساب  افجؤطئ.  بسخ  سطى  واإلجابئ  الظصر  بمةرد 
الةماسغئ الافاسطغئ سئر اإلظارظئ، والتث سطى الرذغطئ 
والئظات  افوقد  غساعثشعن  الثغظ  الشرباء  صئض  طظ 
سطى تث جعاء. طسطسقت تطفجغعظغئ أجظئغئ وتمةغث 
الخعر  طؤات  غظحرون  طظ  وطظعط  المحاعغر  بصاشئ 
اقشااان  تسئإ  خعر  شغ  الحثخغئ  تغاتعط  طظ 
الفاغات  طظ  ضض  (المراعصغظ).  بستص  غسمى  وطا 
طقبسعط  خقل  طظ  باصطغثعط  غرغئعن  والفاغان 
غظثر  وعــثا  ضالمحاعغر.  لغخئتعا  وتخرشاتعط 
الفاغات  فن  خاص  بحضض  اإلزساج  وغسئإ  بالثطر 
طصاذع  شغ  المسطمات  بالظساء  غاخطظ  أن  غمضظ 
أظعا  رغط  الفةعة  إزالئ  تاط  تاى  الخعر  أو  الفغثغع 

تحةع وتروج لطسطعك الفاتح.
العتحغئ  والسطعضغات  افشضار  عثه  صئعل  غاط  بئطء 
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طا زال السالط غثشع بمظ افزطئ
الاغ أتثبعا الظزام املالغ الرأجمالغ

جان  شغ  الفغثرالغ  اقتاغاذغ  الئظك  أشاد 
بسث  أظه  ٢٠١٨م،  آب/أغسطج   ١٣ غعم  شراظسغسضع 
غجال  "ق   :٢٠٠٨ لسام  المالغئ  افزطئ  طظ  جظعات   ١٠
أن  غظئشغ  طما  بضبغر  أخشر  افطرغضغ  اقصاخاد 
غضعن سطغه"، والثي "غمبض خسارة شغ الثخض سطى 
أجاس الصغمئ التالغئ تئطس تعالغ ٧٠,٠٠٠ دوقر لضض 

أطرغضغ"، و"أطرغضا لغسئ وتثعا".
باظغ  عغ   ٢٠٠٨ لسام  السالمغئ  المالغئ  افزطئ  تسائر 
شغ  تاسئإ  التثغث  السخر  شغ  طالغئ  أزطئ  أضئر 
غعم  حعث  لصث  المالغئ.  السعق  لصغط  سام  اظعغار 
اقبظغظ افجعد، شغ الااجع سحر طظ تحرغظ افول/

وول  تارغت  شغ  اظثفاض  ظسئئ  أضئر   ،١٩٨٧ أضاعبر 
 ٢٠٠٨ و   ١٩٨٧ ساطغ  بغظ  طحارضًا  ضان  وطا  جارغئ، 
بض  طسغظئ،  أجعاق  سطى  غصاخر  لط  اقظعغار  أن  عع 
والسطع،  والثعإ  والسظثات  افجعط  ظزام  حمض 
وجرسان طا تسئإ شغ الثسر شغ جمغع أظتاء السالط. 
طعجعدة،  تجال  ق   ٢٠٠٨ سام  آبار  أن  الاصرغر  وغئغظ 
الثغعن  أزطئ  اقظعغار  أبار  لصث  غساظغ.  ضطه  والسالط 
افوروبغئ وعثد بإجصاط اقتتاد افوروبغ والسمطئ 
بغظ  الارابط  إن  صائًما.  الثطر  زال  وطا  المعتثة، 
غمضظ  الاغ  والسععلئ  المثاطفئ  المالغئ  افجعاق 
عع  العذظغئ  التثود  سئعر  العرصغئ  لفخعل  بعا 
السئإ شغ أن اظعغار أتث افجعاق المالغئ أو الئظعك 

غمضظ أن غاسئإ شغ أزطئ سالمغئ.
بظك  اظعغار  عع  المالغئ  لفزطئ  المتفج  الساطض  ضان 
والثي   ،٢٠٠٨ أغطعل/جئامئر   ١٥ شغ  براذرز  لغمان 
تسئإ شغ تالئ طظ الثسر طظ خقل إظعار أن الئظعك 
افطرغضغئ لط تضظ "أضئر طظ أن تفحض". شغ غدعن 
سطى  التضعطات  السالمغ  المالغ  اقظعغار  أجئر  حعر، 
اظعغارعا  لمظع  بظعضعا  شغ  افطعال  رؤوس  ضت 
طظ  أخئح  افوروبغئ،  الثغعن  أزطئ  طع  بط  جمغًسا. 
العاضح أن الثول الشربغئ الشظغئ غمضظ أن تاسرض 
وضاظئ  الئظعك.  طبض  إظصاذعا  غاسغظ  ضما  لقشقس، 
الرعظ  جعق  شغ  ضئغرة  طئالس  تسابمر  الئظعك 
السصاري الثي غططص سطغه "الرعظ السصاري الباظعي"، 
شائثة  بأجسار  المال،  تصرض  ضاظئ  أظعا  غسظغ  طما 
ضئغرة  طثاذر  غعاجععن  الثغظ  لفحثاص  أسطى، 
تثوث  شصئض  طظازلعط.  صروض  جثاد  سظ  بالاثطش 
اإلجضان  صطاع  شغ  ازدعار  عظاك  ضان  اقظعغار، 
سظثطا  أظه  سطمئ  سظثطا  بافطان  الئظعك  وحسرت 
طظازلعط  صغمئ  شإن  المصارضغظ،  إشقس  غاط 
لغمان  تصص  لصث  دغعظعط.  صغمئ  طظ  أضبر  جاضعن 
وبسث  ولضظ  جظعات،   ٣ لمثة  صغاجغئ  أرباًتا  براذرز 
بظك  صال  أغدًا.  الئظك  اظعار  اإلجضان،  جعق  اظعغار 

اقتاغاذغ الفغثرالغ شغ جان شراظسغسضع إن أزطئ 
٢٠٠٨ تسئئئ شغ "خسائر ضئغرة شغ الصثرة اإلظااجغئ 
غسعد  أن  المتامض  غغر  "طظ  إظه  تغث  لقصاخاد"، 
ق  لضظعط  افزطئ"،  صئض  اتةاعه  طساعى  إلى  الظاتب 
غسرشعن السئإ؛ "لغج لثغظا بسث شعط جغث لفلغات 
قضطرابات  غضعن  أن  غمضظ  خقلعا  طظ  الاغ 

السعق المالغئ تأبغرات دائمئ سطى اإلظااج".
اظعغار  طثاذر  طظ  لطتث  المالغ  الصاظعن  وضع  تط 
السعق شغ المساصئض. لصث أوصش السمض السرغع شغ 
لضظ  افطرغضغئ،  الئظعك  اظعغارات  تأبغر   ٢٠٠٨ سام 
تضطفئ إظصاذ عثه الئظعك ضاظئ تصع شغ الئثاغئ سطى 
دود-شراظك  صاظعن  وجسى  الدرائإ،  داشع  ساتص 
شغ سام ٢٠١٠ إلى طظع داشع الدرائإ افطرغضغ طظ 
ولضظ  المساصئض.  شغ  اإلظصاذ  سمطغات  أسئاء  تتمض 
عثه تةربئ طسامرة، وشغ السام الماضغ اجائثلئ 
إدارة تراطإ صاظعن اقخاغار المالغ بــ"دود-شراظك"، 
الصادطئ.  المرة  شغ  غظصثعط  أن  ضاتئعه  غأطض  الثي 
غاططإ  الئطث  "إن  طرة:  ذات  روزشطئ  الرئغج  صال 
ذرغصئ  ظأخث  أن  المظطص  طظ  وبابائ.  جرغؤئ  تةربئ 
وظةربعا؛ إذا شحطئ، ظسارف بثلك خراتئ، وظةرب 
شظتظ   - الغعم  الرأجمالغئ  الاةربئ  وتسامر  أخرى"، 

جمغًسا شؤران تةارب.
افزطات  طظ  السالط  الاةرغئغئ  افظزمئ  تتمغ  لظ 
ظزام  شغ  الحصعق  إخقح  ظتاول  فظظا  المساصئطغئ، 
الةثرغئ  افجئاب  وظارك  الربا  سطى  صائط  اصاخادي 
لطمحضطئ. سقوًة سطى ذلك، غاط إخراج افظزمئ إلى 
تةارب جابصئ، بغظما تسامر اقباضارات شغ افجعاق 
غعم  جسطظا  لصث  الخطئ.  ذات  والاضظعلعجغات  المالغئ 
 ،١٩٨٧ سام  شغ  الضئغر  اقظعغار  وعع  افجعد،  اقبظغظ 
الضمئغعتر  تضظعلعجغا  خقل  طظ  جعءًا  أضبر  أطرًا 
الةثغثة الاغ جارسئ إلى تسةغض المساطقت المالغئ، 
لسام  المالغئ  افجعاق  إن  اقظعغار.  تسرغع  وبالاالغ 
 ١٩٨٧ ساطغ  شغ  ضاظئ  الاغ  ظفسعا  عغ  لغسئ   ٢٠١٨
و٢٠٠٨، وطظ الماعصع المجغث طظ الاشغغرات. لصث تظئأ 
السام  شغ  حغضاغع  شغ  الفغثرالغ  اقتاغاذغ  بظك 
جطسطئ  تصظغئ  تضعن  أن  المرجح  "طظ  بأظه  الماضغ 
المالغئ  افجعاق  شغ  لقباضار  رئغسًغا  طخثًرا  الضاض 
الاحفغر  سمطئ  إلغه  تساظث  طا  عع  عثا  المساصئطغئ". 
الاغ تسمى بغاضعغظ، ولضظ بشخ الظزر سظ تصظغئ 
بغاضعغظ المئاضرة الاغ تاغح لطاةارة الثولغئ الصائمئ 
شسعف  أجرع،  بحضض  تاترك  بأن  المخالح  سطى 
تاسئإ أغًدا شغ تثوث افزطات المساصئطغئ بسرسئ 
الاساطض  سطى  العذظغئ  التضعطات  صثرة  طظ  أضئر 

 طسعا، وصث غدطر الةمغع إلى دشع بمظ ذلك
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