
ظحر طعصع (سرب ٤٨، اقبظغظ، ٦ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ، 
طةطج  رئغج  "دسا  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٢/١٠/٣١م) 
العزراء الفطسطغظغ، طتمث احاغئ، المةامع الثولغ إلى 
تتمض طسآولغاته السغاجغئ، والصاظعظغئ، وافخقصغئ تةاه 
حسئظا الرازح تتئ اقتاقل. وصال شغ ضطماه بمساعض 
جطسئ التضعطئ، المظسصثة، الغعم اقبظغظ، بمثغظئ رام 
اهللا، إن "حسئظا غعاجه تمطئ حرجئ طظ تصاغض، واساصال، 
وتخار سطى ظابطج، والصثس، والثطغض، وجظغظ، وغجة، 
والئطثات،  الصرى  شغ  الجغاعن  صاذفغ  سطى  واساثاءات 
بسخ  شغ  طتخعلعط  وجرصئ  المعاذظغظ،  وترعغإ 
المظاذص، تتئ أسغظ المةامع الثولغ الثي غصش خاطاا 
سطى جرائط (إجرائغض)". وأحار إلى أن بسث غث افربساء 
غخادف الثضرى الـ١٠٥ إلسقن بطفعر المحآوم، والثي 
له  لغج  لمظ  تمطك  ق  طا  خقله  طظ  برغطاظغا  أسطئ 
تص، وق زلظا ظثشع بمظ تثاسغات عثا اإلسقن المحآوم 
جغاجغا وطادغا وإظساظغا وجشراشغا وغغره، وطططعب طظ 
برغطاظغا أن تخطح خطأعا الاارغثغ، وأن تسارف بثولئ 
شطسطغظ ذات السغادة، طاعاخطئ افذراف، وساخماعا 

الصثس، وتص السعدة لقجؤغظ".
اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ   :
المرضجي لتجب الاترغر تسصغئا سطى عثا الثئر، صال سدع 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
(شطسطغظ) الثضاعر طخسإ أبع سرصعب: "بغظما غطالإ 
رئغج وزراء السططئ الفطسطغظغئ برغطاظغا بإخقح طا 
وخفه "خطأعا الاارغثغ"، شغ إحارة إلى وسث بطفعر 
طظ جعئ، شإظه طظ الةعئ افخرى وشغ تظاصخ خارخ، 
غطالإ باطئغصه سمطغا سئر ططالئاه بتض الثولاغظ. 
وتض الثولاغظ عثا غسطغ جض افرض المئارضئ لضغان 
غععد طصابض ضغان أطظغ غتمغه طظ أعض شطسطغظ 
وغسمض سطى تثجغظعط بصاشغا وجطثعط سظ دغظعط 
بالدرائإ  ظععرعط  وجطث  الثولغئ  اقتفاصغات  سئر 
أسثادعط".  وتصطغض  تعةغرعط  عثشعا  خططئ  شغ 
وأضاف الثضاعر أبع سرصعب: "وأطام عثه الاخرغتات 
والثضرغات  المظاجئات  شغ  تصال  الاغ  المصعلئئ 
الاارغثغئ ضان سطى رئغج وزراء السططئ احاغئ أن 
غتارم سصعل أعض شطسطغظ وافطئ اإلجقطغئ خاتئئ 
الصدغئ، وأن غسرف أظه شغ تدرة المرابطغظ سطى 
شغ  شطسطغظ  تررت  سزغمئ  وأطئ  المئارضئ  افرض 
أخرى،  طرة  لاترغرعا  وتاتفج  جالعت  وسغظ  تطغظ 
ضان سطغه أن غظاصغ ضطماته وغصش بةثغئ سظث تظاوله 
أن  به  افولى  شضان  سزغمئ،  فطئ  طخغرغئ  لصدغئ 
غةغإ ظفسه سظ أجؤطئ إجاباتعا بثغعغئ سظث افطئ 
صئض تردغث عثه الاخرغتات المصعلئئ، ضان سطغه أن 

غةغإ سظ عثه افجؤطئ:
ضغش غظازر أن تختح برغطاظغا "خطأعا الاارغثغ" شغ 
وسث بطفعر؟ عض جاصعم، وعغ الاغ أظحأت ضغان غععد 
ضصاسثة طاصثطئ لتربعط سطى افطئ اإلجقطغئ، باترغر 

شطسطغظ وإسادتعا فعطعا؟!
عض غطالإ برغطاظغا أن تترر شطسطغظ ضطعا فظعا 
"خطأعا  لاختح  بطفعر  بعسث  لغععد  ضطعا  أسطاعا 
تسإ  طظعا  بةجء  تضافغ  السططئ  أن  أم  الاارغثغ"، 
اتفاصغئ أوجطع، وق داسغ فن تختح برغطاظغا خطأعا 
ضطه؟! عض الصثس ضطعا غربغعا وحرصغعا وغاشا وتغفا 
وتض الربغع وسسصقن وبؤر السئع والظصإ والئتر المغئ 
وحعاذأ الماعجط تصع ضمظ "الثطأ الاارغثغ" الثي 
أصثطئ سطغه برغطاظغا بعسث بطفعر وتططئعن تختغته، 
السططئ  ططالئئ  بسث  تارغثغاً  خطأً  تسث  لط  أظعا  أم 

بثوغطئ شغ تثود ٦٧ واسارشئ بضغان غععد؟!
عض تترغر شطسطغظ غضعن سئر ططالئئ أسثاء افطئ 
وصعاعا  افطئ  جغعش  سئر  أم  "أخطائعط"،  باختغح 
التغئ الاغ تررتعا طظ صئض شغ تطغظ وسغظ جالعت؟! 

وأخغرا عض تصا ترغثون تترغر شطسطغظ؟؟".

دردشات سياسية
(أجوبة تساؤالت وردت من بعض الشباب)

الخعارغت الضعبغئ" باعثغث العقغات الماتثة سطى طصربئ 
طظعا، ضما شسض اقتتاد السعشغاتغ جابصاً.. شطماذا لط تفسض؟) 
والةعاب سطى ذلك عع أن عثا الصعل غغر واصسغ بالظسئئ 
لروجغا الاغ تتج وتسارف بأن أطرغضا أصعى طظعا، وعثا 
بثقف اقتتاد السعشغغاغ الثي ضاظئ صعته طعازغئ لطصعة 
افطرغضغئ. ولطاسمص شغ عثه المساظغ شإن الصعة الظعوغئ 
لضق الئطثغظ الغعم حئه طاساوغئ لضظ أطرغضا تمطك درسًا 
خاروخغئ تصغعا طظ خعارغت روجغا، وطبض عثه الثرع ق 
تمطضه روجغا، وطا أسطظئ سظه روجغا طظ تخظغع خعارغت 
جثغثة صادرة سطى تةاوز الثرع الخاروخغئ ق تجال شغ 
طراتطعا افولى، بمسظى أن سثد خعارغت روجغا الظعوغئ 
الاغ غمضظعا أن تطال افراضغ افطرغضغئ وتةاوز الثرع 
الخاروخغئ صطغٌض شغ الثثطئ الفسطغئ، وشغ المصابض شإن 
ضاشئ خعارغت أطرغضا الصثغمئ المظخعبئ لاطال افراضغ 
الروجغئ ق غجال غمضظعا شسض ذلك، عثا شدقً سظ الاصثم 
ضالطائرات  افطرغضغئ  الاصطغثغئ  افجطتئ  شغ  العائض 
المسغرة وذائرات الحئح والصثائش الثضغئ الاغ ق تمطك 
لعا، إذ أبئائ الترب افوضراظغئ أن  طصارباً  روجغا طبغقً 
جقح الةع الروجغ ضسغش وق غمضظه تاى السغطرة سطى 
أجعاء بطث ضأوضراظغا، وذائراتعا المسغرة طاثطفئ وتاتثث 
الاصارغر سظ اجاسمالعا لمسغرات إغراظغئ شغ ترب أوضراظغا، 
وغغر ذلك طظ ظصاط ضسش ضئغرة لصعات روجغا الاصطغثغئ 
السزمئ  أوعام  وضحفئ  أوضراظغا،  شغ  الترب  ضحفاعا 
لثغعا. شأي دولئ سزمى تطك الاغ ق غمضظعا خقل ظتع 
بماظغئ أحعر عجغمئ دولئ خشغرة ضأوضراظغا تاى ولع 
تطصئ الثسط الشربغ؟! وأي سزمٍئ لروجغا الاغ جارسئ 
لقظستاب طظ تعل الساخمئ ضغغش بثاغئ الترب صئض أن 
غجغث الثسط الشربغ فوضراظغا؟! أي سظثطا ضاظئ أوضراظغا 
أصض صعًة! ولثلك شضما صطئ آظفاً شالصعل (إن بإطضان روجغا 
العقغات  باعثغث  الضعبغئ"  الخعارغت  أزطئ  "طبض  الرد 
الماتثة سطى طصربئ طظعا)، عثا الصعل غغر واصسغ، شروجغا 
الغعم غغر اقتتاد السعشغغاغ شغ تطك افغام تغظ أزطئ 

الظزام الةجائري 
وتخفغئ صدغئ شطسطني!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر  إبراعغط الامغمغ*

إنَّ تجب الاترغر غثسعضط أغعا المسطمعن لطسمض 
طسه شغ ذرغصئ الاشغغر الاغ غظاعةعا بمظعب 
واضح طاضاطض لئظاء الثولئ، لغسئ أغئ دولئ، بض 
الثولئ الاغ أرادعا التضغط السطغط، الثولئ الاغ 
الثي  افرض  شغ  اقجاثقف  تصغصئ  سظ  تسئر 
لطمسطمغظ  لغج  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غرغثه 
الثقشئ  اإلجقطغئ؛  الثولئ  لطئحرغئ،  بض  شصط 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

اصرأ شغ عثا السثد:
- الاظاشج الئرغطاظغ الفرظسغ سطى الةجائر ...٢

- الاعتث غضعن اجاةابئ هللا وسطى أطره ولغج اجاةابئ 

   فسثائه وأطرعط! ...٢

- صاظعن تماغئ الطفض ُطدطض وُطثّطر وطسمعم ...٣

- الفحض التجبغ! ...٤

- اباقءات وبحرغات بغظ غثي وسث اهللا بالظخر!  

   (التطصئ الباظغئ) ...٤
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كلمة العدد

أضث إسقن الةجائر شغ خاام الصمئ السربغئ سطى "طرضجغئ 
الحسإ  لتصعق  المططص  والثسط  الفطسطغظغئ  الصدغئ 
شغ  تصه  شغعا  بما  لطاخرف،  الصابطئ  غغر  الفطسطغظغ 
شطسطغظ  دولئ  وتةسغث  المخغر  وتصرغر  الترغئ 
المساصطئ ضاططئ السغادة سطى خطعط ٤ تجغران/غعظغع 
السعدة  وتص  الحرصغئ،  الصثس  وساخماعا   ،١٩٦٧
والاسعغخ لقجؤغظ الفطسطغظغغظ، والامسك بمئادرة 
السقم السربغئ لسام ٢٠٠٢ بضاشئ سظاخرعا وأولعغاتعا، 
اجاراتغةغ  ضثغار  والحاطض  السادل  بالسقم  واقلاجام 
السربغئ،  افراضغ  لضاشئ  (اإلجرائغطغ)  اقتاقل  إلظعاء 
السدعغئ  سطى  لطتخعل  الفطسطغظغئ  السططئ  ودسط 
الضاططئ شغ افطط الماتثة ودسط الةععد والمساسغ 
اقتاقل  طتاجئئ  إلى  الراطغئ  الفطسطغظغئ  الصاظعظغئ 
(اإلجرائغطغ) سطى جرائط الترب والةرائط ضث اإلظساظغئ 

الاغ اصارشعا وق غجال شغ تص الحسإ الفطسطغظغ".
السربغئ  الصمط  بصرارات  الاضعظ  الخسإ  طظ  غسث  لط 
خاخئ شغما غاسطص بصدغئ شطسطغظ، شعغ الاعخغات 
المضررة ذاتعا شغ ضض صمئ وضمظ ضض بغان خااطغ، 
وطتعر تطك الاعخغات المحروع افطرغضغ تض الثولاغظ، 
وضض طا غاسطص به أو غثشع باتةاه الدشط سطى ضغان 
غععد لطصئعل به، وعثا الاضرار وعثا السةج والفحض شغ 
تظفغث تطك الصرارات الثئغبئ ق غصطض طظ خطعرة وإجرام 
افظزمئ السربغئ شغ اجامرار السمض سطى تخفغئ الصدغئ 
وإظعاء الخراع وشص المحروع افطرغضغ وتخعغر ذلك 
سطى أظه جععد ضئغرة إلظصاذ الصدغئ ضما شسض الظزام 
الةجائري ورئغسه سئث المةغث تئعن الثي جمع الفخائض 
صئض الصمئ وأحرف سطى تعصغع وبغصئ "إسقن الةجائر" 
طظ  الحمض  "لط  طآتمر  أسمال  خاام  شغ  لطمخالتئ 
أجض تتصغص العتثة العذظغئ الفطسطغظغئ"، شغ دغثغئ 
لمحاسر الرأي السام الةجائري وطتاولئ الزععر بمزعر 
الترغص سطى أعض شطسطغظ ووتثتعط وسطى صدغئ 
شطسطغظ، وعع طا أراد تأضغثه شغ الصمئ السربغئ الاغ 

وخفعا بالصعل "صمئ الةجائر عغ صمئ شطسطغظ".
السعدة  طظ  بث  ق  التالغئ  الصمئ  سظ  التثغث  وصئض 
بالثاضرة صطغقً تاى ظتثد طا عغ شطسطغظ الاغ غاتثث 
سظعا تئعن، عض عغ شطسطغظ الاغ ضاظئ صمئ الةجائر 
افولى شغ ٢٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٧٣ جئئاً شغ 
تفرغط طظزمئ الاترغر ببطبغعا، والاغ تط اسائارعا شغ 
تطك الصمئ الممبض العتغث والحرسغ لطحسإ الفطسطغظغ؟ 
أم عغ شطسطغظ الاغ ُأسطظئ سطى العرق سام ١٩٨٨م 
طظ الةجائر طصابض اقساراف بحرسغئ ضغان غععد شأخث 
صخاخئ  طسزط  أخث  بط  وطظ  الحرسغئ  غععد  ضغان 
العرق الاغ أسطظئ سطغعا الثولئ ضمظ اقتفاصغات الاغ 
تتعلئ إلى جرذان اباطع طا تئصى طظ افرض قتصاً؟ 
بعا  الرخغخئ  والمااجرة  المحاسر  شطسطغظ  عغ  أم 
لثثاع الحسعب واجاشفالعط وتتصغص طضاجإ جغاجغئ 
ودطاء  باإلجقم  ارتئطئ  سزغمئ  صدغئ  تساب  سطى 

المسطمغظ وتدتغاتعط وطسرى ظئغعط ملسو هيلع هللا ىلص؟!
ظسعد إلى الصمئ التالغئ:

لصث ظةح الظزام الةجائري بمساسثة شخائض المصاوطئ 
الفطسطغظغئ وخاخئ شاح وتماس شغ تعظغش الصدغئ 
الظزام  ضان  تغث  ججئغ،  بحضض  ولع  الصمئ  إلظةاح 
ضبغرًا بظةاتعا، وذلك لاتصغص أعثاف جغاجغئ  طعاماً 
سطى  تسطص  الثي  الظزام  تبئغئ  رأجعا  وسطى  خئغبئ 
بعرة أعض الةجائر وإبراز دوره شغ المظطصئ خاخئ شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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١- غصعل السائض: عض غمضظ إبرام طبض اتفاصغئ ضظثي 
عض  الخغظ.  طع  أطرغضا  تسصثعا   ،١٩٦١ وخروتحعف 
سالمغئ  ضصعة  الخغظ  وأن  خاخئ  عثا؟  صعل  غمضظظا 
اصاخادغئ أخئتئ الاعثغث افول لصعة العقغات الماتثة؟ 
بط طا سقصئ تعثغث أطرغضا لطخغظ شغ تاغعان بثلك؟ 
والةعاب عع أن سصث طبض عثه اقتفاصغئ طسائسث، بض إن 
أطرغضا تسمض سطى تعرغط الخغظ شغ ترب طع تاغعان 
إلرادتعا،  تثدع  وتةسطعا  اتاعائعا  طظ  تامضظ  تاى 
وضثلك لمظسعا طظ دسط روجغا شغ أوضراظغا، شعغ تصعم 
تعلعا  الاتالفات  وتحضض  الخغظ  شغعا  تسافج  بأسمال 
لطسمض ضثعا وتفرض السصعبات سطغعا. وصث حظئ سطغعا 
شغ  جاسامر  أظعا  غزعر  شإظه  ولعثا  اصاخادغئ،  تربا 
عثه افسمال تاى تظاعغ طسألئ تاغعان سطى وجه طا، 
فن الخغظ تخر سطى ضط تاغعان إلغعا ولع بالصعة ضما 
ورد سطى لسان رئغسعا حغ جغظ بغظس الثي جثدت له 
شارة رئاجغئ بالبئ لمثة خمج جظعات، شصال: "إن الخغظ 
ضتض  تاغعان  طع  الصعة  اجاثثام  تص  سظ  تاثطى  لظ 
(الةجغرة ٢٠٢٢/١٠/١٦)  الصخعى"  الزروف  وشغ  أخغر 
والخغظ تراصإ طا غةري شغ أوضراظغا وطا جاآول إلغه 
افطعر تاى ق تاضرر طسعا المأجاة إذا طا تسرضئ روجغا 
لعجغمئ ظضراء شغ أوضراظغا. ورأغظاعا صث اطاظسئ سظ دسط 
روجغا شغ أوضراظغا بض تراجسئ بسثطا أسطظئ شغ الئثاغئ 
سظ دسط روجغا إلى أبسث التثود ووصسئ طسعا اتفاصغئ 
شغ عثا الحأن بط وصفئ طعصش المتاغث، طا أضر عثا 
المعصش بروجغا الثي وخفه بعتغظ بالمعصش الماعازن 
طئثغاً تفعماً لمعصش الخغظ تاى ق غثسرعا إذا ساتئعا 
أو اظاصثعا. ولعثا شمظ المتامض أن ق تسصث أطرغضا طسعا 
اتفاصغئ تصاجط دولغ ضما شسطئ طع اقتتاد السعشغاتغ 
جابصا تاى تساظفث ضض عثه افسمال، وضثلك ق تسصث 
طسعا اتفاصغئ لاصرعا سطى طظطصئ ظفعذ شغ طظطصئ بتر 
ضثعا  الثول  تتحث  شإظعا  والحرصغ،  الةظعبغ  الخغظ 
وتسمض سطى طظسعا طظ السغطرة سطى عاتغظ المظطصاغظ...

أزطئ  الرد "طبض  روجغا  بإطضان  (ضان  السائض  غصعل   -٢

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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تحرغظ افول/أضاعبر 2022م، تمطئ بسظعان "الصغادة السالمغئ لطثقشئ جاعجة". وأخثرت التمطئ جطسطئ تسةغقت 
تتاعي سطى رجائض لطمسطمغظ شغ باضساان طظ سثد طظ طمبطغ التجب تعل السالط، تعّضح أظه لط غصط تجب الاترغر 
باجاسثادات ضاططئ لطتضط باإلجقم شتسإ، بض إظه غاماع بتدعر سالمغ ضروري لاعتغث الئقد اإلجقطغئ شغ ظض 

دولئ واتثة واجسئ وصعغئ. الطعط أسث سطغظا درسظا، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة... الطعط آطغظ.
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وضرب  الصثغط  اقجاسماري  العضع  تبئغئ  أجض  طظ 
الثخعم تتئ سظعان (طضاشتئ اإلرعاب)، أو الاعرغإ، 
والخراسات  السالمغئ  الاتثغات  ظض  شغ  ذلك،  غغر  أو 

الثولغئ، خاخئ سطى بروات الصارة افشرغصغئ.
عثه عغ بسخ المخالح والمظاشع الاغ تتاشر سطغعا 
شرظسا وبرغطاظغا اقجاسمارغاان شغ عثا الةجء طظ الئقد 
اإلجقم  دولئ  غغاب  شغ  والحاجسئ،  الشظغئ  اإلجقطغئ 
(الثقشئ) الاغ تتعل بغظعط وبغظ عثه الةرائط؛ لثا ضان 
طظ أسزط طخالح الرأجمالغغظ افوروبغغظ والشربغغظ 

بحضض سام طظع صغام الثقشئ أو تأخغر صغاطعا.
وصث ظطئ دول حمال أشرغصغا وطظعا الةجائر سطى وجه 
الثخعص غثغر أطعرعا السمقء فداء عثه افدوار سطى 
عثا الظتع طظث سصعد، باعظغش بسخ شؤات الحسإ ضث 
بسخ، شغ طحاعث خثاطغئ طاضررة غالئاً طا تضعن سطى 
تساب دطاِء المسطمغظ وأرواتعط شدقً سظ أطعالعط، 
ضمظ الافاعمات الضئرى بغظ المساسمرغظ افوروبغغظ 
الممسضغظ بالمظطصئ، بالرغط طظ أن الاظاشج بغظعط 
صث غخض أتغاظاً إلى طا صث غئثو لطماابع خراَع تخفغٍئ 
بغظ افذراف المتطغئ، ولضظه صطَّما غخض إلى ذلك شغ 
التصغصئ، وق غئطس درجئ ضسر السزام طططصاً. شق شرظسا 
تساشظغ سظ دعاء اإلظةطغج وصثراتعط شغ تسغغر حآون 
المظطصئ وطعاجعئ الاتثغات سطى المساعى الثولغ، وق 
برغطاظغا تساشظغ سظ تسثغر خثطات شرظسا واقجاصعاء 
المظطصئ  شغ  ظفعذعا  وتبئغئ  أغراضعا  لاتصغص  بعا 
بعضسعا شغ العاجعئ شغ الضبغر طظ الئطثان، تاى ق 

غضاد ُغسبر لتدعر برغطاظغا شغ المحعث سطى أبر!
وإظه وإن ضان جطغا أنَّ ظفعذ شرظسا شغ الةجائر ظاعر 
غغر خفغ، وأظَّه غطمج وغرى شغ جمغع طفاخض الثولئ 
وصطاع  والبصاشئ  ضاإلدارة  المساعغات،  جمغع  وسطى 
الاسطغط وغغره، وضثلك شغ الةغح طظ خقل الدئاط 
المظثجغظ طظ أغام البعرة، وِطظ خقل افزقم وافتئاع 
المظطصئ  شغ  الئرغطاظغ  العجعد  شإن  والمدئعسغظ، 
وجعد خفغ غضاد ق غرى بالسغظ المةردة إذ ضان طظ 
جغاجئ برغطاظغا سثم طعاجعئ أطرغضا شغ ضض طظاذص 
ظفعذعا خاخئ شغ بقد المسطمغظ طظث سصعد، أي طظث 
الثمسغظات،  طططع  طظث  طظعا  أخثعا  أطرغضا  صررت  أن 
وعع طا غسظغ المساغرَة شغ الزاعر شغ الصداغا الثولغئ 
واإلصطغمغئ وطجاتمَئ أطرغضا بالطرق الثضغئ وافجالغإ 
الصعى  طظ  أدواتعا  اجاثثام  طبقً  ذلك  وطظ  الثفغئ، 
لطمعام  واجاثساؤعا  اإلصطغمغئ  وافذراف  السغاجغئ 
الشرض  بتسإ  وغغرعا  واإلطارات  ضصطر  المططعبئ 
والتاجئ. شق غثفى سطى الماابع طبقً افدوار العظغفغئ 
السالمغ  الخسغث  سطى  صطر  لثوغطئ  المسظثة  المعمئ 
لفائثة اإلظةطغج شغ طغادغظ السغاجئ والبصاشئ واإلسقم 
بعا  تدططع  الاغ  تطك  وق  الرغاضئ،  طةال  شغ  وتاى 
دوغطُئ اإلطارات شغ تبئغئ أو دسط افظزمئ سطى الخسغث 
شغ  اقصاخادي  وتاى  وافطظغ  والسسضري  السغاجغ 
دول الحمال افشرغصغ ضطغئغا والةجائر وتاى شغ الغمظ 
وغغرعا، خاخًئ خقل افزطات والخراسات السغاجغئ أو 
السسضرغئ والاتعقت المفخطغئ تغث غخارع اإلظةطغج 
سطى الظفعذ أو الئصاء. ضما ق غثفى طا لعا شغ الةجائر 
خظاسئ  وشغ  المعاظأ  تسغغر  طغثان  شغ  تدعر  طظ 
صطاع  وشغ  الئطث،  شغ  اقجاعقك  واجعِ  الائس  وتةارة 
الئظاء والاسمغر وخفصات الامعغظ (ضعجغط) بالمسثات 

والمرضئات السسضرغئ طظ ألماظغا، وغغِر ذلك...
خثطات  طظ  اقجافادة  أغداً  برغطاظغا  جغاجئ  وطظ 
شرظسا بعضسعا شغ العاجعئ شغ الضبغر طظ صداغا حماِل 
أشرغصغا والةجائر تتثغثًا، لضغق تخطثم عغ دولغاً طع 
أطرغضا طظ جعئ، وضثلك لطامعغه والاسمغئ سطى أعض 
الدئابغئ  طظ  طاصثطئ  تالئ  شغ  بإدخالعط  المظطصئ 
غغر  سطى  طسعا  غساتغض  والاغه،  والفضرغئ  السغاجغئ 

 الماابسغظ سظ ضبإ شعط طا غةري

إن طا غمغج افطئ اإلجقطغئ وغةسطعا أطئ واتثة عع 
الحرغسئ  أتضام  طظعا  اظئبصئ  الاغ  السصغثة  وتثة 
وظزط التغاة  الماسثدة؛ طظ وتثة الظزام السغاجغ 
اظازمئ  الاغ  الظزط  بصغئ  إلى  الثقشئ  شغ  المامبض 
ظحأتعا  طظث  بعا  وخعرت  السرغصئ  افطئ  عثه  بعا 
وتاى عثم خقشاعا سطى غث الغععدي طخطفى ضمال 

وطظ خطفه دول الضفر الفاسطئ طططع الصرن الماضغ.
الامجق  طظ  تالئ  تسغح  وافطئ  العصئ  ذلك  وطظث 
ضغفما  أسثاؤعا  بعا  غاقسإ  والاثطش،  والععان 
التالئ  عثه  طظ  لطثروج  تاعق  افطئ  بغظما  غحاؤون، 
طظ  لضض  تعطض  تراعا  لثلك  تسغحعا،  الاغ  افلغمئ 
غسسى فن غثطخعا طظ عثا العاصع المرغر، وتثسمه 
بضض طا تمطك، وق تئثض باصثغط الشالغ والظفغج طظ 
أضئر  خثقظًا  الظاغةئ  تضعن  طا  جرسان  ولضظ  أجطه، 

وألمًا أحث وتغرة رعغئئ!

هِ  اللَّ بْلِ  بِحَ وا  مُ تَصِ اعْ ﴿وَ وجض:  سج  اهللا  صعل  ضان  لصث 
تالئ  ظزط  الثي   افجاس  عع  قُوا﴾  رَّ فَ تَ الَ  وَ يعاً  مِ جَ
الاعتث شغ افطئ، واهللا جئتاظه وتسالى وخفعا بأظعا 
ا  أَنَ وَ ةً  دَ احِ وَ ةً  أُمَّ مْ  تُكُ أُمَّ هِ  ذِ هَ إِنَّ  ﴿وَ بصعله:  واتثة  أطئ 

اتَّقُونِ﴾. مْ فَ بُّكُ رَ
لضظ عثه افطئ لظ تاعتث الاعتث الختغح المططعب 
ضطمئ  وجاءت  تصًا،  اهللا  بتئض  اساخمئ  إذا  إق 
يعاً﴾ لاحغر إلى تصغصئ طفادعا أن الاعتث سطى  مِ ﴿جَ
أطر اهللا واجإ سطى ضض شرد طظ أبظاء عثه افطئ وغةإ 
أن غحمض الةمغع، ولع حث الئسخ سظ عثا اقساخام 
طعما ضاظعا صطغطغ السثد لشثوا باب طفسثة سزغمئ، 
فن حثوذ رجض صث غضعن طصثطئ لعقك أطئ، لعثا 
لط غضظ غضفغ اساخام الئسخ دون الئسخ اآلخر بض 

غةإ أن غساخمعا جمغسًا.
صث  له  وتاجاعا  افطئ  لاعتغث  الاططع  عثا  ولضظ 
لاظفغث  افطئ  أسثاء  جاظإ  طظ  واجاشقله  ترشه  تط 
طآربعط وطثططاتعط، لئصاء عثه افطئ شغ تالئ الثل 
والععان والامجق الاغ تسغحعا، تاى غسعض سطغعط 
ظعإ خغراتعا وإبسادعا سظ اجاسادة طةثعا وتتصغص 

ظعداعا الاغ تظحثعا لغض ظعار.
الضاشر  طظ  بأواطر  تط  "واساخمعا"  حسار  شاتئ 
والاغ  اإلجقطغ،  المآتمر  طظزمئ  إظحاء  المساسمر 
تتعل اجمعا إلى طظزمئ الاساون اإلجقطغ، وضثلك 
الاغ  الضغاظات  عثه  السربغئ،  الثول  جاطسئ  إظحاء  تط 
أظحؤئ  ضغاظات  فّظعا  وتثطفًا  شرصًئ  إق  افطئ  تجد  لط 
ظض  شغ  التصغصغ  لاعتثعا  السسغ  سظ  افطئ  لخرف 

دولئ خقشئ واتثة.
بأواطر  أظحؤئ  الفطسطغظغئ،  الاترغر  طظزمئ  وضثلك 
لاترغر  ولغج  شطسطغظ،  صدغئ  لاخفغئ  افطئ  أسثاء 
شطسطغظ، بض سطى السضج تماطًا، شصث أظحؤئ لاضعن 
بضغان  واقساراف  الثغاظئ  خك  لاعّصع  وتغثًا  طمبًق 

غععد والاظازل سظ طسزط شطسطغظ لعط.
الفخائض  لاعتغث  الثسعات  تأتغ  ظفسه  السغاق  وشغ 
تطعغع  وعع  تماطًا،  واضح  شالعثف  الفطسطغظغئ، 
رصاب أعطظا شغ شطسطغظ وإخداسعط باجط (الاعتث) 
لتضط غععد، وحرسظئ تخفغئ صدغئ شطسطغظ وطظعا 

الصثس بحضض ظعائغ.
الحام  أعض  بعرة  شغ  وظحعثه  حعثظاه  ذاته  وافطر 
الاغ بثأت بعرة حسإ اظافخ شغ وجه أساى أظزمئ 
الصمع واإلجرام، واجاطاع عثا الحسإ أن غتخر ظفعذ 
الظزام المةرم شغ المربسات افطظغئ لضئرغات المثن، 
شخائض  شغ  والبعار  المصاتطغظ  تةمغع  بثسعات  ولضظ 

الاظاشج الربغطاظغ الفرظسغ 
سطى الةجائر

وجغعش، وبإحراف أسثاء عثه افطئ الماربخغظ بعا 
تراجع التال واظصطإ، شامثد الظزام وتعخر البعار شغ 
بقث طظاذص تتضمعا بالزاعر شخائض وتصرر طخغرعا 
دول طظ خقل اتفاصات أجااظئ وجعتحغ، بغظما غدع 

الداطظ الارضغ غثه سطى ضض المفاخض.
وطع تخرغتات الظزام الارضغ بأظه غسسى لةّر عثه 
الفخائض لطمخالتئ طع الظزام المةرم، وشغ جغظارغع 
الفطسطغظغئ،  الاترغر  طظزمئ  جغظارغع  غحئه  غضاد 
تاسالى خغتات الاعتث طظ تغظ آلخر ، وضطعا تتئ 
حسار "واساخمعا"، تارة غثسعن لطاعتث ضمظ طةطج 
وتضعطئ  إدارة  ضمظ  الاعتث  وتارة  واتث،  سسضري 
واتثة، بغظما العثف طظ عثه الثسعات واضح فعض 
بعرتعط  إلخداع  العجغطئ  شعع  العضعح،  ضض  الحام 
صئض  سطغه  ضاظعا  لما  الظاس  وإسادة  سطغعا،  ولطصداء 
٢٠١١ إن لط غضظ أجعأ، وذلك بسث طقغغظ الحعثاء 

والمخابغظ والمعةرغظ والمحردغظ.
شطغتثر أعطظا شغ الحام طظ عثه الثسعات المسمعطئ، 
ولغاثضروا  الئاذض.  بعا  غراد  تص  دسعات  عغ  والاغ 
وطظ  سام  بحضض  افطئ  طظ  المططعب  الاعتث  أن 
بتئض  اقساخام  عع  إظما  خاص،  بحضض  الحام  أعض 
أي  ولغج  بض  الثاسمغظ  بتئال  ولغج  الماغظ،  اهللا 
تئض، وق غضعن عثا اقساخام بحسارات شدفاضئ ق 
اقساخام  غضعن  أن  غةإ  بض  لعا،  طتثدًا  طدمعن 
واقلافاف تعل طحروع واضح حاطض طتثد طساظئط 

طظ حرغسئ اهللا، المظئبصئ طظ سصغثة عثه افطئ.
عضثا غضعن الاعتث واقساخام الختغح، الثي غعتث 

ذاصات افطئ المئثدة وغسغر بعا إلى الظخر المئغظ.
شاقساخام بتئض اهللا لغج خغارًا لثى المسطمغظ، بض 
عع شرض سطغعط، وطا دخض الضاشر المساسمر إلى بقد 
المسطمغظ وجغطر سطغعا إق سئر جسعر الافرصئ الاغ 

زرسئ شغ جسث عثه افطئ.
شاهللا سج وجض ظعى عثه افطئ سظ الفرصئ وأجئابعا، فظعا 
لُوا  شَ تَفْ وا فَ عُ ازَ نـَ الَ تَ السئغض لجوال افطط، صال تسالى: ﴿وَ
﴾، والاظازع عع اقخاقف وبثاغئ الفرصئ. مْ كُ يحُ بَ رِ هَ تَذْ وَ

ولصث أطرظا اهللا سج وجض أن ظاساون سطى الئر والاصعى 
وظعاظا سظ الاساون سطى اإلبط والسثوان.

لثلك غةإ أن ظسغ بحضض واضح أظه لغج ضض دسعة 
إلى الاعتث دسعة طتمعدة بض المططعب والعاجإ عع 
الثسعة لطاعتث سطى طحروع طتثد طئطعر طظئبص طظ 
المثاطفئ  بحرائتعا  افطئ  إطضاظغات  غةمع  سصغثتظا، 
وغعتث جععدعا شغما غرضغ ربظا سج وجض، وغعجععا 

إلجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم.
الماآطرغظ  أغثي  بصطع  إق  ذلك  لظا  غاتصص  ولظ 
خادصئ  جغاجغئ  صغادة  واتثاذ  ببعرتظا،  والساببغظ 
خاتئئ طحروع طتثد، ظسغر طسعا سطى عثى وبخغرة 

طظ أجض تتصغص أعثاشظا وبعاباظا المحروسئ.
وصث ضان تجب الاترغر ضما سعثته افطئ دائمًا، شعع 
طحروع  لفطئ  أسث  وصث  أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث 
اإلجقم السزغط، وعع غسمض طع افطئ طظ أجض إصاطئ 
إق  افطئ  سطى  وطا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ 
صغادة  وتاثثه  طسه  وتسغر  بغثه  أغثغعا  تدع  أن 
رطج  دولاعا  وتصام  افطئ  عثه  حمض  لغطاط  جغاجغئ، 

سجعا وطةثعا وخقخعا وشعزعا شغ الثظغا واآلخرة.
هَ  اللّ وا  رُ تَنصُ إِنْ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  ﴿يَ تسالى:  صال 

 ﴾ مْ كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ مْ وَ كُ رْ نْصُ يَ
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

بغظ  الضئرى  الصداغا  شغ  تالغاً  والافاعَط  الاظسغص  إن 
إتضام  شغ  وشرظسا  برغطاظغا  اقجاسمارغاغظ  الثولاغظ 
جغاجاتعا  رجِط  وشغ  الةجائر  رات  طصثَّ سطى  الصئدئ 
خاخًئ سطى الخسغث الثارجغ ق تثطؤه سغظ المراصإ، إق 
أن عثا ق غطشغ الاظاشج أو تاى الاطاتظ بغظ افذراف 
طظ  برغطاظغا  اظستاب  بسث  خاخًئ  المتطغئ،  وافدواِت 
شغ  غاتعل  صث  الثي  الاظاشج  عثا  افوروبغ،  اقتتاد 
أغئ طتطئ طظ المتطات إلى خراع حرس بغظ أجظتئ 
السططئ سطى المخالح والظفعذ. وعثا لغج شغ الةجائر 
شصط وإظما عع شغ دول حمال أشرغصغا ضطعا وأغدا شغما 
بغظ  خراساً  ضعظه  غسثو  ق  التصغصئ  شغ  أظه  إق  بغظعا، 
افدوات، وعع أبسث طا غضعن سظ الاخفغئ، بتضط سراصئ 
الظفعِذ اقجاسماري افوروبغ الماسثد شغ عثه الضغاظات 
الثاضسئ والاابسئ، وبتضط الثطفغئ الاارغثغئ لظحأتعا. إذ 
إنَّ عثا الخراع أغداً عع ججء طظ الطسئئ الاغ تثار بعا 
عثه الئطثان؛ وذلك أوقً: لطاتضُّط شغ طساعى اقجاصرار 
المرتطئ  طصادغات  وشص  افخسثة  طثاطش  سطى  شغعا 
وطخالح  طآرب  الظعاغئ  شغ  غتصص  طا  ضمظ  والزرف، 
برغطاظغا وشرظسا، باسثغر عثه الئطثان إصطغمغاً جغاجغًا 
أظزماعا  سئر  وإسقطغاً  بصاشغاً  وتاى  وسسضرغاً  وأطظغاً 
الاابسئ والثاظسئ. وباظغاً: طعاجعئ الاتثغاِت شغ الثاخض أو 
اتاعاء اقظافاضات وإخماد الاترضاِت الحسئغئ المتامطئ، 
ضطما اصاربئ افطعر طظ تالئ الاسفظ أو اقظعغار، إذ إن 
ِطظ ذئغسئ ذلك أظه غاضرر بغظ الفغظئ وافخرى بالظزر 
إلى الصئدئ التثغثغئ والصمع واإلصخاِء والظعإ وجعء 
سظ  ظاعغك  والصعر.  الحسعب  سطى  المفروضئ  الرساغئ 
الاظسغص سطى أسطى المساعغات شغما بغظ عثه الثول 
افوروبغئ. وبالباً: ضمان تطك المخالح، الاغ لغج أصطَّعا:
- ضئئ حسعب عثه الثول العجغطئ المصععرة شغ جةظ 
العذظغئ العضغسئ وطظسعا طظ الظععض والاترر التصغصغ 
بالسعدة إلى اإلجقم سطى طساعى التضط. وعثا غمبض 
بقد  جائر  شغ  افصجام  رار  الدِّ تضام  غآدغه  طا  أعط 

المسطمغظ فجغادعط طظ أدوار.
افرض  باذظ  طظ  ظعع  ضض  طظ  البروات  اطاخاص   -
وطظ ظاعرعا، وإبرام الخفصات بمطغارات الثوقرات شغ 
السقح والشثاء وغغره لظعإ طثاخغطعا. إق أن ذرق ظعإ 
طثاخغض عثه الثول الرغسغئ المضطعطئ طاظعسئ وتضاد ق 

تتخى، طظعا الصروض والمحارغع باجط الحراضئ.
شغ  ساطًئ  والشربغئ  افوروبغئ  لطحرضات  الامضغظ   -
اقجابمارات، واقجاتعاذ سطى افجعاق لمظاةاتعا. وطظ 
ذلك اجاغراد السطع والئدائع طظ ضض خظش، وتعرغث 

المسثات والاةعغجات باعزئ افبمان.
شغ  الحئاب  طظ  خاخئ  الرخغخئ  السمالئ  جطإ   -
افدطشئ  وتعةغر  الضفاءات  واجاصثام  المةاقت،  جمغع 
"المحاِشطئ" طظ أختاب السطعم والمعارات طظ المبصفغظ 
والماسطمغظ إلى الثول افوروبغئ وبقد الشرب ساطًئ طظ 
خقل الارحغح بط الصئعل سئر صعاظغظ طرتئئ وطخممئ 
افغثي  طظ  افوروبغغظ  غطجم  طا  قجاصطاب  بإتضام 

الساططئ والسصعل.
- اجاصثام الفاسطغظ جغاجغاً بشرض تتغغثعط وإبسادعط 
السمغطئ،  افظزمئ  طع  السغاجغ  الخراع  طغادغظ  سظ 
لاضرغج تالئ الاردي والدغاع بابئغئ سروِش التضام، 
طساصئطغئ  فدوار  وتعغؤاعط  الفاسطغظ  عآقء  وتأعغض 

خاخئ خقل البعرات أو اقظافاضات أو طا بسثعا.
أعمغئ  تتثغثًا  ولطةجائر  أشرغصغا  حمال  لثول  أن  ضما   

بالشئ شغ:
- وصش العةرة إلى أوروبا طظ الئطثان افشرغصغئ المضطعطئ 

والمظععبئ طظ ذرف عآقء افوروبغغظ أظفسعط.
- تسثغر عثه الضغاظات أغداً جغاجغاً وسسضرغاً وأطظغًا 
وضثلك دبطعطاجغاً وإسقطغاً شغ طعاجعئ الاتثغات سطى 
وإصطغمغاً،  دولغاً  أدواِرعا  تفسغض  سئر  الثولغ  المساعى 
لصطع الطرغص سطى اقجاسمار الةثغث طظ خقل الاساون 

الاعتث غضعن اجاةابئ هللا وسطى أطره
ولغج اجاةابئ فسثائه وأطرعط!
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ظض الصعة السسضرغئ والمصثرات الاغ غماطضعا وزغادة 
اقعامام  ذلك  واضتا  وضان  تئعن.  الرئغج  حسئغئ 
إلظةاح الصمئ بالاتدغر لعا واقجاصئال لطتدعر، تغث 
ترص الرئغج الةجائري سطى اجاصئال التدعر بحضض 
جعثه  وبثل  طمغج  وباجاصئال  المطار  شغ  حثخغ 
لغتدر الةمغع، وعضثا اظاعى الفخض افول طظ المحعث 
إلظةاح  بعا  الرخغخئ  والمااجرة  الصدغئ  تعظغش  وعع 
الصمئ، ولعق ذلك الاعظغش لصدغئ شطسطغظ وإبرازعا 
إسقطغاً والارضغج سطغعا أطام الرأي السام طا ضان لعا رائتئ 
وق لعن شغ ظض غغاب ططعك ورؤجاء ضبر طبض افردن 
والسسعدغئ اإلطارات والئترغظ وُسمان ولئظان والمشرب، 
وتدعر بسخ الثول دون رئغج طظاثإ ولع باظاثابات 
طجورة طبض الغمظ ولغئغا والسعدان شغ طحعث غزعر 
لطمطفات  الظزرة  وتحزغ  السربغ  الظزام  ترعض  طثى 
والصداغا والفحض شغ اقتفاق سطى تطعل لعا شغ ظض 

اخاقف ظزرة السغث الشربغ لاطك المطفات وتطعلعا.
وطظ بط ضان الفخض الباظغ وعع تعظغش الصمئ لاخفغئ 
إظصاذه  سطى  والسمض  الثولاغظ  طحروع  ضمظ  الصدغئ 
والاأضغث سطغه ضما عع واضح شغ الاعخغات الاغ ذضرظاعا 
شغ بثاغئ المصالئ، وذلك رغط أن تطك افظزمئ باتئ غغر 
طافائطئ لظةاح المحروع خاخئ شغ ظض سعدة ظاظغاعع 
لدط  ترظع  أسغظعا  تعراتغئ  غمغظغئ  وبتضعطئ  لطتضط 
الدفئ وإخثار حعادة وشاة لمحروع الثولاغظ بحضض 
رجمغ بسث أن ظّفث بحضض سمطغ سطى افرض شطط تئص 
أرض تصام سطغعا دولئ، ولضظ طا بصغ السغث افطرغضغ 
طامسضاً بمحروسه شسغئصى افتئاع طامسضغظ به ولع 

بحضض ظزري تاى غظزر السغث شغ أطره وطحروسه.
وطا بغظ الفخطغظ تضمظ الةرغمئ الضئرى، وعغ خرف 
الةغعش  تترغك  وعع  التصغصغ  التض  سظ  افطئ  أظزار 

ضغان  طع  الئترغئ  التثود  تسعغئ  شغ  له  طظططصًا  الشربغئ  والمرجسغات  افجج  طظ  اتثث  الطئظاظغ  الظزام  إن 
غععد طاةاوزًا أن ضغان غععد عع ضغان غاخإ ق حرسغئ له، ق سطى بر وق سطى بتر لااط تسعغئ التثود طسه. 
وإن عثه الاسعغئ تسظغ إذقق الظزام الطئظاظغ السظان لطسقصات اقصاخادغئ والسغاجغئ بغظه وبغظ ضغان غععد 
جغرا سطى خطا روغئدات اإلطارات والئترغظ والسعدان والمشرب، وطظ صئطعط طخر وافردن. وظآضث أن عثه 
الاسعغئ باذطئ، بض إن الظجاع طظ أجاجه باذض؛ فن الخراع طع ضغان غععد ق غةعز أن غضعن سطى أجاس 
غضعن  أن  غةإ  طسه  الخراع  أن  أي  اإلجقم،  أتضام  أجاس  سطى  وإظما  اقجاسمارغئ،  بغضع  جاغضج  تثود 
خراع وجعد ولغج خراع تثود بترغئ وبرغئ، وعثه الاسعغات عغ إصرار بحرسغئ ضغان غععد وأتصغئ وجعده 
شغ المظطصئ واغاخابه لفرض المئارضئ، وعغ تمضظه طظ بروات عائطئ شغ حرق الماعجط بات غاظسط بعا 
وغساثرجعا وغخثرعا إلى أوروبا بمساسثة الظزام المخري الثائظ، وعثا غعجإ سطى أطئ اإلجقم الصغام 
إلجصاط تطك افظزمئ وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة لاترغر شطسطغظ  بسمض جغاجغ واعٍ 

وحرق الماعجط وبرواته طظ عغمظئ غععد والثول اقجاسمارغئ.

الخعارغت الضعبغئ..
٣- أطا طسألئ الحراضئ الثولغئ العاردة شغ السآال شإظعا 
بثثطئ  الضئرى  الثول  تصعم  أن  افطرغضغغظ  سظث  تسظغ 
طخالح أطرغضا طصابض طعاشصئ أطرغضا سطى إسطائعا حغؤًا 
واشصئ روجغا  تصرره أطرغضا طظ الشظائط الثولغئ. شمبقً 
تثخطعا  شضان  جعرغا،  شغ  أطرغضا  طخالح  خثطئ  سطى 
السسضري جظئ ٢٠١٥، وبرزت روجغا ضثولئ ضئرى وذاع 
خغئ "الفغاع" الروجغ شغ طةطج افطظ، وعثه غظغمئ 
دولغئ ق غساعان بعا، بط أرادت أطرغضا أن تظصض الثثطات 
الروجغئ فطرغضا إلى تعض الخغظ ضث ضعرغا الحمالغئ 
وضث الخغظ، لضظ روجغا رشدئ، وسظثطا تأضثت أطرغضا 
طظ رشخ روجغا شصث أخثت أطرغضا تصجم طظ دور روجغا 
الثي بثا طعغمظاً شغ جعرغا وتداغصعا شغ طسائض ضبغرة 
طبض ترب أذربغةان وأرطغظغا وأطعر أخرى ضبغرة. عثا عع 
الافضغر افطرغضغ، شعاحظطظ ق تفضر باصاسام الظفعذ طع 
أتث، وإظما تفضر بإحراك غغرعا طظ الثول الاغ تسمى 
افطرغضغئ  المخالح  تتصغص  سطى  لاسغظعا  طسعا  ضئرى 
تعاشص  الاغ  الثولغئ  الشظائط  بسخ  طصابض  السالط  تعل 
أطرغضا سطى طظتعا لعثه الثولئ أو تطك. عثا عع الافضغر 
افطرغضغ طع الخغظ وطع روجغا وطع الثول افوروبغئ، 
وطظه الغعم أن أطرغضا تصعم باعجغع دور ألماظغا حرق 
أوروبا شغ طعاجعئ روجغا، لضظ ضض ذلك تتئ إحراف 
الصغادة افطرغضغئ وتثطغطعا، ولع صررت ألماظغا الثروج 
سظ الصغادة افطرغضغئ وسظ تثطغطعا والسمض وتثعا 
شإن أطرغضا جاأخث بمداغصاعا.. عثا عع المظطص الثي 

غسعد الافضغر افطرغضغ..
تفرض  لط  "لماذا  السآال  شغ  العارد  الصعل  وأطا   -٤
واشصئ  سظثطا  العظث  سطى  سصعبات  الماتثة  العقغات 
ذلك  سظ  شالةعاب  روجغا؟"  طظ  الظفط  اجاغراد  سطى 
عع أن أطرغضا لط تفرض سصعبات سطى العظث فن ذلك 
غعثد طخغر سمقئعا شغ العظث بصغادة طعدي وتجبه 
تجب بعاراتغا جاظاتا، شطط تسارض حراءعا لطشاز والظفط 
شإذا  بثغق،  لعا  تعشر  أن  تساطغع  ق  فظعا  روجغا  طظ 
ضما  روجغا  طظ  الطاصئ  لمعارد  حراءعا  العظث  أوصفئ 
تخض شغ ألماظغا شإن افجسار جعف تاداسش شغ العظث 
وعثا طا ق غساطغع أن غاتمطه الظاس شغ العظث، شمظ 
فطرغضا،  المعالغئ  طعدي  تضعطئ  سطى  غآبر  أن  حأظه 
سمقء  غاتغظعا  الاغ  الفرخئ  وعغ  غسصطعا  وبالاالغ 
اإلظةطغج شغ تجب المآتمر العظثي الثغظ طا زالعا أصعغاء 
شغ العظث. تاى إظعا تسمح لعا بمعاخطئ حراء افجطتئ 
طظ روجغا ضما عع طسااد طظث سعث تجب المآتمر الثي 
تضط العظث شغ أضبر الفارات طظث تأجغسعا سام ١٩٤٧

طرة  فول  جاظاتا  بعاراتغا  تجب  شةاء  سام ١٩٩٨  تاى 
المآتمر  تجب  ساد  بط  وطظ   ،٢٠٠٤ سام  تاى  وتضط 
لغتضط العظث تاى سام ٢٠١٤، وبسث ذلك رجع تجب 
ظةاته  وضان  الغعم،  تاى  التضط  إلى  جاظاتا  بعاراتغا 
السمقء،  الئاضساان  تضام  طظ  الاظازقت  تساب  سطى 
صعى  طا  ضحمغر،  شغ  وخاخئ  أطرغضا  أطرتعط  تغث 
حسئغئ عثا التجب. ولعثا سظثطا احارت العظث خعارغت 
إس٤٠٠ طظ روجغا لط تفرض أطرغضا سطغعا سصعبات 
طظ  العظث  أسفئ  إظعا  بض  ترضغا،  سطى  شرضاعا  ضما 
طظ  أطرغضا  أسثاء  طضاشتئ  صاظعن  إذار  شغ  السصعبات 
خقل السصعبات المسروشئ اخاخارا بصاظعن "ضاتسا" تغث 
ضمظ  اإلسفاء  سطى  افطرغضغ  الظعاب  طةطج  خادق 
لسام ٢٠٢٣ افطرغضغئ  الثشاع  طغجاظغئ  سطى  طخادصاه 

السصعبات  طظ  "اإلسفاء  أن  بثسعى   ٢٠٢٢/٧/١٤ غعم 
جغسجز الروابط الثشاسغئ بغظ العقغات الماتثة والعظث" 
ازدواجغئ  ذلك  اسائر  وصث   (٢٠٢٢/٧/١٦ (افظاضعل 
طساغغر خارخئ تغث شرضئ سطى ترضغا لعثا الشرض شغ 
إذار عثا الصاظعن ولط تفرض سطى العظث، طا غثل سطى 
بسصعط  العظث  شغ  ظفعذعا  شصثان  تثحى  أطرغضا  أن 
سطغعا  شرضئ  إذا  جاظاتا  بعاراتغا  تجب  شغ  سمقئعا 
الطاصئ  طعارد  حراء  طظ  وطظسئ  السصعبات  عثه  طبض 
طظ روجغا. بغظما ذلك ق غآبر شغ أردوغان وتضعطاه 
الاغ تثور شغ شطضعا بض تجغث طظ حسئغاه وتشطغ سطى 

ارتئاذاته بأطرغضا.
٥- أطا الظصاط افخرى العاردة شغ الاساؤقت سظ الظفط 

باخعغاعط سطى إصرارعا، شتسئظا اهللا وظسط العضغض.
إن الرد التاجط والمجلجل سطى عثا الصاظعن وأطباله، عع 
السمض طع الساططغظ إلسجاز المسطمغظ بإصاطئ خقشاعط 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شالثقشئ طخطتئ 
شعغ  المخغرغئ  صدغاعط  وتسائر  لطمسطمغظ  تغعغئ 
الظاتةئ  السقصات  سطى  غتاشر  الثي  الاظفغثي  الضغان 
سطى  الظاس  بغظ  والظزام  والحسعر  الفضر  اتتاد  سظ 
طخطتئ المئثأ، وعغ الاغ تسغث المغاه إلى طةارغعا، 
وتدع افطعر شغ ظخابعا، وعغ الاغ تعصش طعازل جظ 
الصعاظغظ الاغ تثطر افذفال وافجر والمةامع برطاه، 
لطمفاعغط  الضاجح  الطعشان  عثا  تعصش  الاغ  وعغ 
ذلك  وتاى  الساتغئ.  افطعاج  لعثه  وتاخثى  الشربغئ، 
غسمطعا  أن  وأم  أب  ضض  طظ  المططعب  شإن  التغظ، 
لطاظثغث  طئاتئ،  وجائض  طظ  أوتعا  طا  بضض  جاعثغظ، 
بعثا الصاظعن المسمعم، وبث روح السمض الةاد إلصاطئ 
شضرة  شغعط  تظمع  تاى  أبظائعط  ظفعس  شغ  الثقشئ 
الاشغغر الةثري، ضما شسطئ أم طتمث الفاتح وأم خقح 

الثغظ وباصغ افطعات شغ تطضط افزطظئ.
طما غروى أن أم خقح الثغظ افغعبغ صث رأت ابظعا 
خقح الثغظ ذا الثمج جظعات غطسإ شغ التارة طع 
الئظات (سرغج وسروجئ)، شإذا بعا غتمر وجععا غغزا 
لعثا  طا  بظغ،  "غا  له:  وتصعل  وتدربه  إلغعا  وتةره 
السغش  وتصخث  بعثغظ،  لاطسإ  أظةئاك  بض  أظةئاك! 
فحضعظك  وواهللا  افصخى،  المسةث  لاترر  والثغض، 
فبغك تغظ غسعد". شما ضان طظ افب إق أن جره إلغه 
بأن  وأطك  أظا  تساعثظا  "لصث  وصال:  أسطى  إلى  ورشسه 
بط  أظةئظاك"،  شطعثا  المصثس،  بغئ  غفاح  طظ  ظظةإ 
أشطاه طظ صئداه طظ ارتفاع صاطاه، شصام خقح الثغظ 
العصسئ؟"  أوجساك  "عض  أبعه:  وغسأله  بغابه  غظفخ 
تئك؟"  لط  "لماذا  أبعه:  شغسأله  ضبغرا"،  "ظسط  شغصعل: 
شغةغئه: "طا ضان لفاتح بغئ المصثس أن غئضغ". ولما 
ضئر خقح الثغظ خاض خمج سحرة طسرضئ، أعمعا 
تطغظ وتترغر بغئ المصثس. وعضثا ضاظئ أم طتمث 
الفاتح تصعل له: "غا طتمث، عثه طثغظئ الصسطظطغظغئ 
الاغ بحر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بفاتعا سطى غث المسطمغظ، 
أجأل اهللا السطغ الصثغر أن غضعن عثا الفاح سطى غثغك"، 
شغرد الطفض: "ضغش غمضظظغ شاح عثه المثغظئ الضئغرة 
والسقح  والسططان  "بالصرآن  افم:  شاصعل  أطغ؟"  غا 

وتإ الظاس غا بظغ".
شالطعط إظا ظسألك أن تعثي أبظاءظا وبظاتظا إلى طا تتئه 
وترضاه، وأن تسغظظا سطى تربغاعط سطى ذاساك وتسظ 
سئادتك، وأن ترشع سظا تسطط تضاطظا وجطعة صعاظغظعط 
غثطفعط،  سادل  بإطام  سطغظا  تمظ  وأن  المسمعطئ، 
وجظئ  بضاابك  لطتضط  والطاسئ  السمع  سطى  ظئاغسه 
ظئغك، ضغ غظحأ شغظا جغض ضأجغال السابصغظ افولغظ، 
غسغثون طةَثظا، وغئظعن سجَّة اإلجقم والمسطمغظ طظ 

 جثغث، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

لاترغر شطسطغظ، واإلخرار سطى سجل افطئ سظ صدغاعا - 
صدغئ شطسطغظ - بإبصاء طظزمئ الاترغر الممبض العتغث 
والحرسغ لطحسإ الفطسطغظغ ولطصدغئ، والسمض سطى جر 
الفخائض المصاوطئ لمربع الافرغط والاظازل، وصث ظعر 
ذلك شغ رجالئ رئغج المضاإ السغاجغ لترضئ تماس 
إجماسغض عظغئ لطصمئ تغث ذطإ طظ المةامسغظ "دسط 
وإصاطئ  تصعصه  قجاسادة  وطصاوطاه  الحسإ  وإجظاد 
الثولئ المساصطئ وساخماعا الصثس". وطدمعن تطك 
المظاحثة شغ ظض المعصش العاضح والخرغح لفظزمئ 
شغ  الاثاضغ  سظ  بسغثًا   -  ٦٧ سطى  دولئ  عع  السربغئ 
لطئعخطئ سظ أن  افلفاظ لثثاع السثج -، وشغ ترف 
تطك افظزمئ جئإ شغ بصاء ضغان غععد، وأظعا لغسئ 
ججءًا طظ التض، وأن تطعا غسظغ تخفغئ الصدغئ، وأن 
التض غضمظ شغ إجصاذعا وتترغك جغعش المسطمغظ 

لطاترغر ضما تخض جابصاً شغ تطغظ وسغظ جالعت.
إن عثه افظزمئ وصممعا ضاظئ وطا زالئ لسظئ سطى صدغئ 
شطسطغظ، وعثا المعصش السربغ الرجمغ عع ججء طظ 
المخغئئ ولغج طظ التض، واقظثراط شغه عع اظثراط شغ 
طحروع الثولاغظ الراطغ لاخفغئ الصدغئ، والطعث خطفه 
له سعاصإ وخغمئ لظ تظاعغ بالصئعل بمحروع الثولاغظ 
وطخالتئ ظزام افجث الثطعي المةرم الثي تدر الصمئ 
الصمط  شغ  ورئغسه  بظزاطه  لطتدعر  تمعغثًا  بسطمه 
الصادطئ، وذئساً ضض ذلك سطى تساب افتضام الحرسغئ 
غسصط  والصدغئ الاغ لظ تتض إق بسمض جغاجغ واعٍ 
تطك افظزمئ الثائظئ والمطئسئ، وطظ بط تظخغإ صغادة 
افرض  لاترغر  وتترضه  الةغح  تةعج  طثطخئ  واسغئ 

 المئارضئ ضما بحر التئغإ المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

والشاز شالرد سطغعا ضما غطغ:
جقجض  صطع  طظ  واتث  رصط  المادرر  عغ  أوروبا  أ- 
تعرغث الطاصئ الروجغئ، وذلك أن أوروبا تحاعث طثاذر 
طع  وباعاشص  ترغث  لثلك  طظعا،  صرغئاً  روجغا  تعجع 
أطرغضا أن تضعن أضبر صثرة سطى طعاجعئ روجغا سظثطا 
ق تضعن طسامثة سطى غازعا وظفطعا، وعغ طساسثة 
لاتمض الائسات. لثلك ق غصال بأن أطرغضا تعجه أوروبا 
لطاثطص طظ تئسغئ الطاصئ الروجغئ طع أن عثا الاعجه 
افطرغضغ عع اجاراتغةغئ أطرغضغئ صثغمئ جثغثة، بض 
تخطغإ  ذرغص  سظ  ظةتئ  أطرغضا  بأن  الصعل  غمضظ 
طعاصش أوضراظغا ودسمعا وجرعا باتةاه الشرب باعرغط 
روجغا شغ أوضراظغا، أي تضعن صث ظةتئ سئر سصعد طظ 
الجاوغئ  عثه  شغ  روجغا  بتحر  أوضراظغا  شغ  الاثخض 
بأجرعا،  فوروبا  تعثغثًا  إق  شعمعا  غمضظ  ق  الاغ 
وسظثطا أخئح تعثغث روجغا فوروبا طابقً وتصغصغاً شإن 
الثول افوروبغئ صث اظساصئ ذعاسغئ طع اقجاراتغةغئ 
سظ  الروجغئ  الطاصئ  طعارد  صطع  بط  وطظ  افطرغضغئ 
أوروبا، وتئع ذلك ارتفاع أجسار الشاز الطئغسغ تغث ضان 
عثا الشاز غأتغعا سئر خطعط ضبغرة طظ افظابغإ ولغج 
المسال،  الشاز  تظصض  الاغ  الئترغئ  الظاصقت  ذرغص  سظ 
لثلك ضان رخغص البمظ، ولما "اظصطسئ" تطك افظابغإ 
شصث خار قزطاً سطغعا أن تساعرده شغ الشالإ سظ ذرغص 
تسغغض  خظاسئ  بسئإ  طضطش  وعثا  الئترغئ،  الظاصقت 
الشاز شغ الثول المخثرة بط إسادته لطتالئ الشازغئ سظث 

الثول المساعردة شغ أوروبا.
ب- أطا الظفط شصث ارتفسئ أجساره سالمغاً ولغج أوروبغًا 
شصط بثقف الشاز، شأطرغضا صث تدررت طظ ارتفاع جسر 
الظفط أغداً، وضثلك غمضظ الصعل سظ التئعب الاغ تسطض 
طخثرعا الروجغ وافوضراظغ، بمسظى أن ارتفاع أجسار 
التئعب ضان سالمغاً أغداً ولغج أوروبغاً شصط. وشغ أوروبا 
التئعب  ظصص  طسألئ  شإن  السالط  أظتاء  باصغ  شغ  ضما 
وظصص الظفط عغ طسألئ ارتفاع أجسار إلطضاظغئ ظصطه طظ 
طظاذص أخرى غغر روجغا وأوضراظغا، وأطا الشاز الطئغسغ شعع 
غغر ذلك بسئإ تثابئ خظاسئ تسغغض الشاز وظثرة ظاصقت 
الشاز ظسئغاً، وصث جاعط شغ ذلك أغداً زغادة اساماد السالط 
سطى الشاز الطئغسغ فجئاب جرى الاروغب لعا سئر سصعد 
تاسطص بالئغؤئ والمظاخ، أي أظه أصض تطعغباً وخطرًا طظ غغره 

طبض الفتط التةري والطاصئ الظعوغئ.
ج- وأطا أن أطرغضا تتطط باسسغر الشاز الطئغسغ دولغًا 
بالثوقر، شعثا أضغث، ولضظ دوظه سصئات ضئغرة، شروجغا 
تافص طع الخغظ وطع دول أخرى سطى الائادل الاةاري 
ذرغصه  حص  صث  روجغ  ظعب  وعثا  المتطغئ،  بالسمقت 
طظث ٢٠١٤، بض إن ضبغرًا طظ الثول تفضر بمبطه طظث 
افزطئ المالغئ جظئ ٢٠٠٩ تغظ اضاحفئ دول السالط 
حثة اسامادعا سطى دوقر أطرغضا. وغمضظ الصعل بأن 
ظعب الائادل الاةاري بشغر الثوقر صث حص ذرغصه شسًق 
شغ السالط وإن ضان ق غجال طتثودًا، ولسض رشع أطرغضا 
أجسار الفائثة وجغاجئ دوقر صعي الةثغثة الاغ أخثت 
تظاعةعا جظئ ٢٠٢٢ إظما ترغث طظعا أطرغضا أن تسغث 
الاةاري  لطائادل  الظعب  ذلك  وإضساف  بالثوقر  البصئ 
شإن  الئسغث  المثى  وسطى  افخرى.  المتطغئ  بالسمقت 
جغاجات المظاخ تآدي إلى طجغث طظ اقساماد سطى الشاز 
الطئغسغ دولغاً، وزغادة أعمغئ عثا المخثر طظ طخادر 
تضعن  بالثوقر  تسسغره  طسألئ  شإن  وبالاالغ  الطاصئ، 

ذات جثوى ضئغرة فطرغضا...
جععد  ظةاح  إلى  الظزر  افعط  طظ  غضعن  وصث  د- 
أطرغضا لصطع جقجض تعرغث الشاز بغظ روجغا وأوروبا 
سئر افظابغإ طبض خطعط ظعرد جارغط سطى أظه صطع 
غحغر  وطا  أطرغضغاً،  بعا  الماتضط  غغر  الطاصئ  لثطعط 
إلى ذلك أن أطرغضا لط تدشط سطى ترضغا لصطع خطعط 
الشاز طع روجغا سطى اسائار أن ترضغا طظ تعابع أطرغضا، 
شأسطظ رئغج روجغا بعتغظ سظ ظعاغا إظحاء طرضج ترضغ 
لاعرغث الشاز الروجغ إلى أوروبا، بمسظى أن أطرغضا ترغث 
أن تضعن تةارة الشاز الروجغ إلى أوروبا طساصئقً سئر 

 ذرق تاتضط بعا واحظطظ
السادس طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١٠/٣١م

تامئ: دردحات جغاجغئ (أجعبئ تساؤقت وردت طظ بسخ الحئاب)

تامئ ضطمئ السثد: الظزام الةجائري وتخفغئ صدغئ شطسطغظ!

التمث هللا الثي جسض أبظاءظا أطاظئ شغ أسظاصظا، وضطفظا 
نُوا  ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ باأدغئعط وتسطغمعط، صال تسالى: ﴿يَ
ةُ  ارَ جَ الْحِ وَ النَّاسُ  ا  ودُهَ قُ وَ اراً  نَ مْ  لِيكُ أَهْ وَ مْ  كُ سَ أَنفُ وا  قُ
مْ  هُ رَ أَمَ ا  مَ اللَّه  ونَ  عْصُ يَ الَّ  ادٌ  دَ شِ ظٌ  الَ غِ ةٌ  ئِكَ الَ مَ ا  يْهَ لَ عَ
ونَ﴾. ذضر الصرذئغ شغ تفسغره أن  رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ وَ
سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه صث صال سظثطا جؤض 
صاادة:  وصال  وسطمععط".  "أدبععط  اآلغئ:  عثه  سظ 
وأن  اهللا  طسخغئ  سظ  وتظعاعط  اهللا  بطاسئ  "تأطرعط 
تصعم سطغعط بأطر اهللا وتأطرعط به وتساسثعط سطغه 
شإذا رأغئ هللا طسخغئ صثساعط سظعا وزجرتعط سظعا".

وظزام  صائمئ،  والثقشئ  صغطئ  وغغرعا  افصعال  عثه 
الاسطغط إجقطغ، وجغاجئ الاسطغط إجقطغئ، وصعاظغظ 
والئغؤئ  إجقطغ،  السصعبات  وظزام  إجقطغئ،  الاأدغإ 
الاغ غظحأ شغعا افذفال إجقطغئ، وطع ذلك شإن دور 
اقجاشظاء  غمضظ  وق  وطعط،  طئاحر  وافطعات  اآلباء 
غأتغ  وتأبغرعط  لفذفال،  افولى  التاضظئ  شعط  سظه، 
ظاحأ  "وغظحأ  الحاسر:  صال  ضما  افول،  المصام  شغ 
ق  وعثا  أبعه".  سّعده  ضان  طا  سطى   *** شغظا  الفاغان 
الثي  والصاظعن  الظزام  دور  طظ  ظصطض  أن  الئائ  غسظغ 
شغ  افذفال  رساغئ  وغاعلى  الاسطغط،  جغاجئ  غدع 
المثارس والمةامع، فظه طعما بثل اآلباء وافطعات 
الظزام  غضظ  ولط  والاظحؤئ،  الاربغئ  شغ  جععد  طظ 
أشضارعط  طع  طظسةمئ  الاسطغمغئ  والسغاجئ  والصاظعن 
الرغاح،  أدراج  تثعإ  جععدعط  شإن  وطحاسرعط، 
شسططئ الصاظعن أصعى طظ جططان رب افجرة، وتأبغر 
المةامع  طضعظات  أضسش  تأبغر  طظ  أسزط  المةامع 

وعغ افجرة.
والخراع  عثا  غعطظا  إلى  الثقشئ  دولئ  عثم  وطظث 
غحاث بغظ افجرة والمةامع، وتاى عثه الطتزئ لط 
إن  بض  المةامع،  ضث  واتثا  اظاخارا  افجرة  تسةض 
ضض طآحرات الصغط تثل سطى اقظعغار الماسارع شغعا 
ق  الصاظعن  بصعة  غسغر  المةامع  فن  وذلك  جمغسا، 
برغئات افجرة، تاى وخض التال الغعم إلى بثء جظ 
الصعاظغظ الاغ تساثي سطى الفطرة اإلظساظغئ، وتساضج 
طفاعغط افجرة المسطمئ، وتظجع بالصعة آخر طا تئصى 
تخض  ضما  دغظغئ،  وتسابغر  طتاشزئ،  صغط  طظ  لثغعا 
طظ  طآخرا  الفطسطغظغئ  السططئ  وطظاذص  افردن  شغ 
إق  التصغصئ  شغ  عع  وطا  الطفض،  تماغئ  صاظعن  إصرار 
صاظعن تثرغإ الطفض وتصظه بالسمعم الفضرغئ الشربغئ 

وبصاشاعط المظفطائ طظ أي سصال أخقصغ أو أجري.
وطظ أراد اقجافاضئ شغ ذلك شطغرجع إلى بظعد ذلك 
الاغ  الظعاب  طةالج  أن  وضغش  المسمعم،  الصاظعن 
إسثام  سطى  ووصسعا  أسدائعا،  سصعل  ذعئئ  صث  أصرته 
طظ  افبظاء  لستإ  تمعغث  وشغه  وأبظائعط،  أبظائظا 
الصاظعن،  بصعة  الضئار  وإخعاظعط  وأطعاتعط  آبائعط 
وشغه تمعغث لاسطغط افبظاء فجر بثغطئ تحمض ُأَجرًا ق 
تآطظ بثغظعط وق أخقصعط! ظسط عط وصسعا سطى ذلك 

صاظعن تماغئ الطفض 
ُطدّطض وُطثّطر وطسمعم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغطـ 
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 افربساء ١٥ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤ عـ المعاشص ٩ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤١٦

طسزمعا  الحرصغئ،  ترضساان  شغ  أضرار  بعا  لتصئ  أو 
طظث سام ٢٠١٧، بسئإ جغاجات التضعطئ الخغظغئ.

وطظ المتجن والمآجش أن التضام السفعاء شغ بقد 
طع  العصعف  المفدض؛  سمطعط  واخطعا  المسطمغظ 
شفغ  وأعطه،  اإلجقم  سطى  الترب  شغ  اإلجقم  أسثاء 
بطثان  طسزمعا  دولئ   ٦٢ داشسئ  ٢٠٢١/١٠/٢٢م، 
إجقطغئ وأشرغصغئ سظ طمارجات الخغظ تةاه طسطمغ 
اإلغشعر. وجاء شغ بغان وصساه الئطثان اقبظان والساعن 
أظعا "تسارض المجاسط الاغ ق أجاس لعا ضث الخغظ 
بثواشع جغاجغئ صائمئ سطى الادطغض اإلسقطغ والاثخض 
اإلظسان".  تصعق  بتةئ  لطخغظ  الثاخطغئ  الحآون  شغ 
أبرز  بغظ  طظ  ضان  الثي   - الئغان  عثا  شغ  وحثدت 
المعصسغظ سطغه طخر والسسعدغئ وباضساان والمشرب 
- سطى "وجعب الاجام ضض الثول بمصاخث وطئادئ طغباق 

افطط الماتثة والتغاد والمعضعسغئ.
واصع  عع  الغعم  اإلجقم  أطئ  به  تمر  طا  أن  حك  ق 
الظزام  وجعد  لسثم  سطغعا  افطط  شغه  تاضالإ  طآلط 
الثي غةمسعا وغعتث خفعشعا، شضان ق بث طظ البئات 
المسطمغظ  تتمغ  الاغ  الثولئ  إلصاطئ  لطاشغغر  والسمض 

وتثاشع سظعط؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
البئات  بسث  غضعن  الظخر  أن  ضبغرة  آغات  سئرت  لصث 
مْ  نَّكُ وَ لَنَبْلُ والخئر سطى الئقء؛ طظعا صعل اهللا تسالى: ﴿وَ
سِ  َنْفُ األْ الِ وَ وَ َمْ نَ األْ نَقْصٍ مِ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ نَ الْخَ ءٍ مِ يْ بِشَ
يبَةٌ  صِ مْ مُ تْهُ ابَ ا أَصَ ينَ إِذَ ينَ * الَّذِ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ الثَّمَ اتٌ وَ لَوَ مْ صَ يْهِ لَ عُونَ * أُولَئِكَ عَ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ هِ وَ ا لِلَّ الُوا إِنَّ قَ
[جعرة  ونَ﴾.  تَدُ هْ الْمُ مُ  هُ أُولَئِكَ  وَ ةٌ  مَ حْ رَ وَ مْ  هِ بِّ رَ نْ  مِ

الئصرة: ١٥٥-١٥٧].
وصال تسالى سظ الختابئ رضغ اهللا سظعط وعط غئثلعن 
الشالغ والظفغج بض تاى أرواتعط شغ جئغض دغظ اهللا 
نَ  ﴿مِ افتجاب:  جعرة  شغ  ذلك  اهللا  وخش  ضما  تسالى 
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ هَ عَ وا اللَّ دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ جَ نِينَ رِ مِ ؤْ الْمُ

يالً﴾. بْدِ لُوا تَ ا بَدَّ مَ نتَظِرُ وَ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ى نَحْ قَضَ
شغ التصغصئ إن المعاصش الاغ غصفعا أعض اإلغمان شغ 
وصئ الحثة والئقء، ترجض رجالئ صعغئ لضض الطشاة شغ 
افرض أن أعض اإلغمان عط المظاخرون بشخ الظزر 
سما قصعه شغ جئغض إظعار إغماظعط، وشغ جئغض إغخال 
غصعلعن  ضعظعط  المظاخرون  عط  ظسط  لطظاس،  التص 
الزطط)،  سظ  (تعصش  لطزالط  وغصعلعن  (ق)،  لطئاذض 
عثه المعاصش وصفعا المآطظعن؛ طظعط السطماء، وصادة 
ظئغعط  ذلك  سّطمعط  الظاس،  ساطئ  طظ  وطظعط  الةظث، 
وصائثعط طتمث ملسو هيلع هللا ىلص الثي بئئ ولط غساوم سطى دسعته، 
المساوطئ  شظعن  ضبرة  برغط  صدغاه،  شغ  غةاطض  ولط 
المسغظ  وصطئ  الدشعط،  وحثة  المتظ،  واحاثاد 
والظخغر طظ الئحر، لغج طسه إق اهللا تسالى، وظسمِّا عع 
وصال  النَّاسِ﴾.  نَ  مِ كَ  مُ عْصِ يَ هُ  اللَّ ﴿وَ تسالى:  صال  ضما 
بُّ  هَ ال يُحِ نُوا إِنَّ اللَّ ينَ آمَ نِ الَّذِ افِعُ عَ دَ هَ يُ تسالى: ﴿إِنَّ اللَّ

ور﴾. [جعرة التب: ٣٨] فُ انٍ كَ وَّ لَّ خَ كُ
إظظا الغعم ظتااج إلى البئات سطى صدغئ إظعار اإلجقم 
شغ افرض بإصاطئ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، طآطظغظ بربظا وابصغظ بختئ صدغاظا، وأصعغاء 
شغ سجغماظا، ق تطغظ لظا صظاة، وق تدسش لظا عمئ، شمظ 

 !ضان عثا تاله شضغش ق غظخره اهللا؟
غائع...

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

(الثرذعم، جعدان تربغعن، اقبظغظ، ٦ ربغع اآلخر 
١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٠/٣١م) ضحش افطغظ السام 
لصعى الاعاشص العذظغ طئارك أردول اقبظغظ، سظ 
ترتغئات لقسقن سظ تتالش جغاجغ جثغث باجط 
غدط  الثغمصراذغئ"  الضاطئ  ـ  والاشغغر  "الترغئ 

سثدًا طظ الصعى السغاجغئ.
: طظ جاظئه صال الظاذص الرجمغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط 
إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ  خطغض)  (أبع  سبمان 
الاترغر:  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ 
بغظ  والخراع  اإلظصاذ،  بظزام  اإلذاتئ  "طظث 
أوروبا وأطرغضا سطى السططئ شغ السعدان ق 
غعثأ، رغط جغطرة السسضر أدوات أطرغضا شغ 

الخراع، سطى السططئ طظث ٢٠١٩/٤/١١ وتاى الغعم، أسطعا خقلعا جططئ طظصعخئ لطمضعن المثظغ الاابع 
فوروبا وبثاخئ برغطاظغا، وسظثطا تاول عثا المضعن تسثي الثطعط التمراء بمطالئاعط بالسططئ ضاططئ، 
بما شغعا عغضطئ الةغح، اظصطإ سطغعط الئرعان، وأخث طظعط، بارتغإ أطرغضغ طضحعف، تاى تطك السططئ 
المظصعخئ بسث أن أخئتئ شغ أضسش تاقتعا...". وأضاف: "بط دب الثقف بغظ المضعظات المثظغئ طا أضسفعا 
أضبر طما عغ سطغه طظ الدسش، بط ضاظئ طتاوقت شعلضر تصعغئ طعصش رجال برغطاظغا، شالاّفئ سطغه أطرغضا 
بإدخال سمقئعا اإلصطغمغغظ؛ اقتتاد افشرغصغ وطظزمئ اإلغصاد لاضعن بقبغئ لضغ ق غظفرد بعا شعلضر، بط 
رباسغئ بصغادة أطرغضا وبرغطاظغا والسسعدغئ واإلطارات إلجراء تسعغئ تئصغ السططئ التصغصغئ فطرغضا ورجالعا 
شغ السعدان، فن برغطاظغا تسطط أظعا ق تساطغع أخث السططئ ضاططئ شغ السعدان طظ غث أطرغضا، شأوسجت 
أطرغضا لطئرعان بإسقن الرابع طظ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢م خروج الةغح طظ السغاجئ وترك المثظغغظ بأن غافصعا، 
وعغ تسطط أظعط لظ غافصعا قخاقف افجغاد، وطظ عظا بثأت أطرغضا سئر بسخ رجالعا بإغةاد تاضظئ طثظغئ 
لعا تساظث السسضر، وطظ عثا الئاب غةغء عثا اإلسقن طظ طئارك أردول سظ تتالش جثغث غدط أجساطاً تتسإ 
سطى أطرغضا، وبثاخئ والتثغث عثه افغام سظ خفصئ أو تسعغئ صادطئ ق تسابظغ إق المآتمر العذظغ". وخاط 
أبع خطغض تسطغصه بصعله: "طظ المآضث أن طا غةري شغ السعدان، جعاء أجاء باسعغئ أو بشغرعا، لظ غأتغ بثغر 
لطسعدان، شصث جّرب أعض السعدان سمقء برغطاظغا وسمقء أطرغضا جظعات سثغثة شطط غعربععط إق الفصر 
والخراسات رغط وجعد البروات العائطئ المظععبئ. شق تض لطسعدان وق لشغره طظ بقد المسطمغظ إق صغام دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تصطع غث الضاشر المساسمر افوروبغ وافطرغضغ سظ بقدظا، 

وتطئص أتضام رب السالمغظ شغظسط الظاس شغ ظطعا بافطظ والطمأظغظئ والتغاة الضرغمئ".

ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  صال  ٢٠٢٢/١١/٣م)  ١٤٤٤عـ،  اآلخر  ربغع   ٩ الثمغج،  افظاضعل،  برس-  (ترك 
أردوغان، إن بقده ترغإ أن تضعن سقصاتعا طع (إجرائغض) سطى أرضغئ طساثاطئ وسطى أجاس اقتارام المائادل 
لطتساجغات والمخالح المحارضئ طعما ضاظئ ظاغةئ اقظاثابات. وأضاف شغ تسطغصه خقل لصاء تطفجغعظغ سطى 
طسار الاطئغع طع (إجرائغض)، افربساء، أن بقده تتاشر سطى أططعا شغ تطعغر السقصات البظائغئ بةمغع المةاقت 
طظ خقل طعاخطئ المسار سئر اقتخاقت المائادلئ. وأردف "ذالما غةري اتارام الصغط شإن المظطصئ برطاعا 
جاثرج رابتئ طظ الثبطعطاجغئ الصائمئ سطى الربح المائادل ولغج ترضغا و(إجرائغض) شتسإ". تةثر اإلحارة إلى 
أن ترضغا و(إجرائغض) صررتا شغ ١٧ آب/أغسطج الماضغ، رشع السقصات الثبطعطاجغئ بغظعما إلى طساعى جفغر 

ضمظ جععدعما لاطئغع السقصات البظائغئ.
:جاء تخرغح أردوغان عثا سصإ شعز طا غسرف بالغمغظ الماطرف شغ ضغان غععد بجساطئ ظاظغاعع 
وزظا  غصغط  ق  أظه  بمسظى  شصط،  والثسارة  الربح  عع  طصغاجه  أن  أي  غععد،  ضظغسئ  شغ  طصسثا   ٦٥ بظتع 
لفتضام الحرسغئ، وعغ الاغ أوجإ الحارع جئتاظه وتسالى أن تضعن طصغاجا فسمال المسطمغظ. غأتغ ذلك 
شغ العصئ ظفسه الثي غساشض شغه المحاسر اإلجقطغئ لثى الئسطاء طظ المسطمغظ الثغظ غأططعن طظه 
أن غصغط لعط الثغظ وغترر لعط شطسطغظ. ولضظه ق غاعصش سظ تأضغث خغاظاه باجامرار، بالمتاشزئ سطى 
سقصاته طع ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ، وغظاعك ترطات المسطمغظ غعطغا وغعاخض صاطه فبظائعط 

وطخادرته فراضغعط وغثظج المسةث افصخى.

أردوغان يرغب  استدامة عالقات تركيا 
مع كيان يهود لتحقيق األرباح!

ق حك أن الظخر غاظجل سطى أولؤك الخابرغظ، الثغظ 
وبصعا بأن اهللا تسالى ظاخرعط وطسغظعط، شطالما أظعط 
ولع  ظاخرعط  وأظه  جئتاظه،  اهللا  شرج  بصرب  بصئ  سطى 
بسث تغظ، شعط ق غاجلجلعن طعما ضان الئقء والحثة، 
وطخائإ  ضعارث  طظ  بعط  طر  طعما  غساسطمعن  وق 
تدررت  طعما  طئثئعط  سظ  غاظازلعن  وق  وضائصات، 
طخالتعط اآلظغئ، شإن طخطتاعط التصغصغئ عغ شغ ظعال 
اإلجقم  أتضام  ظض  شغ  سغحعط  وشغ  ربعط،  رضعان 
وحرغساه، وق غساوطعن شغ صدغاعط طعما بطشئ بعط 
والمساظاة  السغح  حزش  طظ  واجععا  وطعما  التاجئ، 
شغ التخعل سطى لصمئ الطسام، وطعما ضبرت سطغعط 
المشرغات والمطعغات، برغط ضض ذلك عط الباباعن، عط 
العاخطعن الطغض بالظعار لغظاخروا لصدغاعط المخغرغئ أق 
وعغ تسئغث السئاد لربعط، بإصاطئ تضمه وحرغساه، ودولئ 
رون، ق حك عط  ترشع راغئ دغظه، شعآقء ق حك طئحَّ
المفطتعن الفائجون. الطعط اجسطظا طظعط غا رب السالمغظ.

غسعؤظا طا ظراه الغعم طظ اساثاءات الضاشرغظ الساشرة 
سطى المسطمغظ شغ أرجاء المسمعرة، غاعاذأ طسعط تضام 
المسطمغظ شغ السطظ وبق تغاء تغث صرروا أن غصفعا شغ 
خش الضاشر شغ تربه سطى اإلجقم والمسطمغظ، وعثا 
ولضظ  تماغجت،  صث  الخفعف  أن  سطغظا  اهللا  شدض  طظ 
المآطظغظ  سطى  وغحاث  الئقء  غجداد  الترب  عثه  شغ 
المثطخغظ، شغ طرتطئ تجداد شغعا التاجئ إلى البئات، 
البئات الثي بسثه غضعن الفاح والظخر المئغظ بإذن اهللا 
السثاء  وتغرة  غخسثون  غععد  عط  شعا  السالمغظ.  رب 
واقساثاء سطى أعض شطسطغظ، شاسطظ ضض غعم صطسان 
المساعذظغظ أظعا تظعي اصاتام المسةث افصخى فداء 
تدتغات وخطعات شغ ترطه، وتظفث طا تصعل بتماغئ 
تضام  طسعط  غاعاذأ  طسافج،  بحضض  اقتاقل،  جظعد 
وتروج  وترضغا،  وجعرغا  وافردن  طخر  شغ  المسطمغظ 
لعط اإلطارات، وغدفغ سطغعط ظزام آل جسعد خئشئ 
الحرسغئ، طع خدعع وخظعع وزغارات شغ الثفاء والسطظ 
طظ التضام اآلخرغظ شغ السعدان؛ السسضر والمثظغغظ، 
لططرف  وغخ  خمئ  طع  اإلجقم،  بقد  شغ  وغغرعط 
بالاطئغع  آخرغظ  طظ  ودسعات  السطماء،  طظ  ضبغر  طظ 
والثظعع، بمعصش شاجر صثر ق غراسغ ترطئ لطثغظ وق 

لطثطاء وافسراض!
شغ  غتثث  طا  أطام  خمٌئ  بمضغالغظ،  غضغض  وصئ  شغ 
شطسطغظ، وتساذٌش طع الترب شغ أوضراظغا... إظه الظفاق 

السالمغ!
شغ  اإلغشعر  المسطمغظ  طع  غاضرر  ظفسه  والمحعث 
الماتثة  افطط  طضاإ  تصرغر  شغ  جاء  تغث  الخغظ 
أن  ٢٠٢٢/٨/٣م  شغ  خثر  الثي  اإلظسان  لتصعق 
ترتضإ"  اإلظسان  لتصعق  جسغمئ  "اظاعاضات  عظاك 
شغ الخغظ، ورأى أن بسخ الممارجات ضث طسطمغ 
اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ ترصى إلى تث "جرائط 

ضث اإلظساظغئ". (الةجغرة ظئ ٢٠٢٢/٩/٩م)
تابسئ  تصعصغئ  لةظئ  أشادت   ٢٠١٨ آب/أغسطج  شغ 
لفطط الماتثة بأن الخغظ تتاةج ظتع ططغعن طسطط طظ 
اإلغشعر شغ طسسضرات جرغئ بارضساان الحرصغئ، تغث 
تسغطر الخغظ طظث ١٩٤٩ سطى اإلصطغط وتتاةجعط شغ 
"طسسضرات إسادة تأعغض" شغ ترضساان الحرصغئ، ضما 
شرضئ "السمض الصسري" أو "الاسصغط الصسري" (اإلخابئ 
بالسصط). وظحر طسعث السغاجئ اقجاراتغةغئ افجارالغ 
تصرغرا غعم الثمغج صثر أن ظتع ١٦ ألش طسةث دطرت 

ابتالءات وبشریات
بین یدي وعد اهللا بالنصر!

 (الحلقة الثانية)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

أمريكا تشكل تحالفا مدنيا  السودان 
يساند العسكر

بثاغئ غةإ الاثضغر بأن عثا المعضعع خاص بالةماسات 
غغر  الةماسات  سظ  التثغث  شغه  غثخض  وق  اإلجقطغئ 
ووذظغئ  وصعطغئ  واحاراضغئ  سطماظغئ  طظ  اإلجقطغئ 
ق  ضعظعا  صطساً  شاحطئ  الةماسات  عثه  فن  وغغرعا؛ 
اإلجقطغئ،  السصغثة  وعع  جطغط  أجاس  إلى  تساظث 
وق  ُتئتث  ق  شطثلك  خاذأ  وجغرعا  خاذأ  شأجاجعا 
تظاصح شغ عثا الةاظإ فن طا ضان أجاجه خاذؤا شعع 
تاماً شاحض شغ صدغئ الاشغغر الاغ ظتظ بخثد التثغث 

سظعا شغ عثا المعضعع.
واتثة  شضرة  أجاس  سطى  صاطئ  اإلجقطغئ  الةماسات 
واصع  شغ  ططئصاً  اإلجقم  وإغةاد  العاصع  تشغغر  وعغ 
التغاة بشخ الظزر سظ المسمغات الاغ أذطصاعا سطى 

شضرة وعثف الاشغغر.
سطى  سام  المائئ  تثود  اإلجقطغئ  افطئ  جاوزت  لصث 
عثم دولئ اإلجقم وتطئغص الضفر بمفاعغمه وأشضاره 
طظ  السثغث  صاطئ  عثطعا  وبسث  سطغعا،  وتحرغساته 
سثة.  وذرق  بمسمغات  إسادتعا  أجض  طظ  الةماسات 
ورغط طدغ أضبر طظ طائئ سام سطى عثم دولئ الثقشئ 
إق أظه لط تساطع أي طظ الةماسات إسادتعا طرة أخرى.

شعض شحطئ الةماسات شغ سمطغئ الاشغغر؟ وطا عع طسغار 
ودقئض الفحض؟

عظا ق بث طظ الاثضغر بخسعبئ العاصع وتفاوت اإلطضاظغات 
شغ سمطغئ الخراع بغظ دساة الاشغغر وبغظ أسثائعط طظ 
تضام  وسمقئعا  المةرطئ  الضاشرة  اقجاسمارغئ  الثول 
أجاس  سطى  الاشغغر  شصدغئ  وأتئاسعط،  المسطمغظ 
اإلجقم لغسئ بالسععلئ والغسر ضما غاععط الئسطاء 
وإطضاظغات  الراجغات،  الةئال  بعا  تظعء  صدغئ  عغ  بض 
خسعبئ  رغط  لضظ  الةئال.  طظه  تجول  وطضرعط  الضفر 
الثسعة  تمطئ  أن  إق  افسثاء  وإطضاظغات  وصعة  التال 
شغ  العتغث  واجاظادعط  وجائرون  باباعن  لطاشغغر 
المسرضئ إلى اهللا سج وجض الثي بغثه الظخر والامضغظ، 
وافطئ اإلجقطغئ تاةه خعب شطسفئ الاشغغر وتظساق 

طسه ولع بئطء.
صئض التثغث سظ دقئض وطسغار الفحض ق بث طظ الاأضغث 
سطى أن ذعل طثة الاشغغر وتأخر تتصغص العثف صغاجا 
بالسظغظ لغج دقلئ سطى الفحض إذقصا، شسغثظا ظعح 
سطغه السقم طضث غثسع صعطه طؤات السظغظ، واإلجقم 
لطفحض،  طصغاجا  لظةسطعا  الاشغغر  لمثة  جصفا  غدع  لط 
سطى  اقجاصاطئ  الثسعة  تمطئ  سطى  أوجإ  اإلجقم  بض 
الخعاب والبئات سطى التص ولط غربط الاشغغر بالمثة 
التجب  إن  ُغصال  أن  الةعض  طظ  ضان  شطثلك  إذقصا. 

الفشل الحزبی!
ـــــــــ بصطط: افجااذ سطغئ الةئارغظ – افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ  ــــــــــ

الفقظغ شاحض فن له سحرات السظغظ ولط غتصص عثشه، 
الصداغا  سطى  التضط  وافتاجغج  لطسصض  غةسض  وعثا 

وافطعر.
وسظث إطسان الظزر شغ صدغئ شحض الةماسات اإلجقطغئ 

ظةث أن دقئض وطسغار شحطعا ُتتخر شغ بقث دقئض:
لثغعا،  ورئغسغئ  أجاجغئ  أشضار  سظ  تثطغعا   (١
شالةماسات الاغ تئظئ الاشغغر سطى أجاس اإلجقم وأن 
تضعن التاضمغئ هللا وتثه، بشخ الظزر سظ المسمغات 
المةامع  إغةاد  اإلجقطغئ،  الثولئ  الثقشئ،  (دولئ 
الفضرة  عثه  سظ  تاثطى  الاغ  شالةماسئ  اإلجقطغ..)، 
وتخئح تظادي بثولئ طثظغئ أو دولئ الترغات والمساواة 
شعغ جماسئ شحطئ فظعا تثطئ وتراجسئ سظ عثف طظ 
أعثاف تغاتعا وروتعا ولع بصغئ طعجعدة ولعا أتئاسعا 

وطظاخروعا.
٢) وخعلعا لطتضط والاثطغ سظ شضرة تطئغص اإلجقم 
ضما ضاظئ تظادي وتصعل صئض العخعل، شالةماسئ الاغ 
تخض لطتضط وتسغر تسإ الثجاعر المعجعد وق تسمض 
سطى تطئغص اإلجقم وحرغساه ضما ضاظئ تصعل وتثسغ 
تثرسئ  ولع  شحطئ  جماسئ  عغ  لطتضط  العخعل  صئض 

بضض الثرائع.
بتاجئ لحرح  لغسئ  وعثه  تطعا  وغاط  تافضك  أن   (٣

وبغان.
اإلجقطغئ،  الةماسات  شحض  سطى  التضط  أجج  عثه 
وعثا طصغاس وطسغار الفحض التجبغ، وتثار أن غاسرب 
لظفسغئ طسطط أن ذعل الجطان وتأخر بطعغ المرام عع 
لتصائص  طثالش  فظه  الفحض  أو  الختئ  سطى  طصغاس 

الثغظ ولسصغثة الظخر وعع طثساة لطغأس واإلتئاط.
شغ  التجبغ  والعجعد  السمض  لثرغطئ  خاذفئ  بظزرة 
الاغ  اإلجقطغئ  الةماسات  أن  ظةث  اإلجقطغئ،  الئقد 
ظحأت لطاشغغر وإسادة تضط اإلجقم لطتغاة والمةامع صث 
شحطئ شحقً ذرغساً، وطظ باب اإلظخاف لط غائص إق تجب 
الاترغر شعع بابئ سطى أجسه رغط بصض العاصع وخسعبئ 
التال، جاعٍ لاتصغص عثشه دون زغس أو تراجع، وعع أطض 

افطئ شغ الاشغغر والثقص.
شغ الثاتمئ ظاثضر أن اهللا سج وجض صث وسثظا بالظخر 
تمطئ  ألجم  وصث  ذلك،  وتثه  بغثه  وعع  والامضغظ 
وشص  والسغر  التص  سطى  والبئات  باقجاصاطئ  الثسعة 
ظاخُر َطظ  وتاماً  طا حرع. وعع جئتاظه وتسالى صطساً 
غةسض أجاس صغاطه السصغثة اإلجقطغئ وغساصغط سطى 
له  خالخئ  الظغئ  وتضعن  الاشغغر  شغ  اإلجقم  أتضام 
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