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أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن، 
١٤٣٩عـ،  افول  ربغع   ١٤ السئئ،  غعم  ختفغا  بغاظا 
وزراء  رئغسئ  طاي  تغرغجا  زغارة  تعل  ٢٠١٧/١٢/٢م، 
برغطاظغا لفردن خقل جعلاعا لطمظطصئ، بسظعان "ق أعق 
وق جعق وق طرتئا باغرغجا طاي رئغسئ وزراء التضعطئ 
الئرغطاظغئ شغ أرض التحث والرباط افردن". طئغظا أظعا 
تتاول إخفاء دواشسعا طظ وراء عثه الجغارة شصال: "لصث 
وتغرة  ارتفاع  وبسث  الئرغطاظغئ  العزراء  رئغسئ  تاولئ 
اجاعثاف المظطصئ اجاسمارغا طظ صئض أطرغضا، تاولئ 
إخفاء تصغصئ دواشسعا اقجاسمارغئ شغ زغارتعا لطمظطصئ؛ 
شغ  جعاء  المظطصئ  أعض  سطى  ترخعا  بادساء  وذلك 
السسعدغئ أو الغمظ أو صطر أو شطسطغظ أو شغ افردن 
الثي بطشئ شغه ذروة الضثب وعغ تثسغ ترخعا سطى 
أعطه وسطى رخائعط، وسطى أطظه واجاصراره واصاخاده...". 
وسظ طضائث برغطاظغا ضث المسطمغظ صال الئغان "شأّظى 
والغعم  أطج  والمسطمغظ  اإلجقم  سثوة  لئرغطاظغا 
وغثا أن تظحث الثغر لطمسطمغظ ولفردن؟! وعغ الثولئ 
دولئ  سطى  الاآطر  شغ  جعثا  تأل  لط  الاغ  اقجاسمارغئ 
الثقشئ السبماظغئ تاى تمضظئ بمساوظئ الثعظئ طظ السرب 
والارك طظ عثطعا وإلشاء وجعدعا وإصخاء اإلجقم سظ 
واصع تغاة المسطمغظ، وعغ الثولئ الاغ اجاسمرت بقد 
المسطمغظ وصسماعا إلى دوغقت تابسئ ساججة عجغطئ، 
ووضسئ سطى ضض طظعا ظاذعرا غتفر لعا ظفعذعا بصعر 
اقجاسمارغئ  الثولئ  وعغ  واجاسئادعط،  المسطمغظ 
بمعجئه  أسطئ  الثي  (بطفعر)  المحآوم  العسث  خاتئئ 
لعط  ضغان  إلصاطئ  لغععد  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
سطغعا، وعغ الثولئ الاغ اتافطئ بضض وصاتئ وتتث جاشر 
لطمسطمغظ بمرور طؤئ سام سطى خثور وسث بطفعر، وعغ 
المسطمغظ  ضث  الئعذغغظ  ودسمئ  أطثت  الاغ  الثولئ 
شغ بعرطا، وعغ الثولئ الاغ دسمئ وجاظثت السخابات 
المامردة الئاغغئ شغ الةجغرة السربغئ وغغرعا ضث دولئ 
الثقشئ السبماظغئ شغ الماضغ الصرغإ، وعغ الثولئ الاغ 
تسعثت بمعاخطئ سمطعا لمظع سعدة ضغان المسطمغظ 
الئغان  واخااط  العجعد".  إلى  الثقشئ)  (دولئ  السغاجغ 
بأن المسطمغظ لظ غظسعا لئرغطاظغا جرائمعا شغ تصعط 
وأعض  ساطئ  المسطمغظ  أن  برغطاظغا  تزظ  "ربما  شصال 
افردن خاخئ صث ظسعا جرائمعا جعاء شغ الماضغ أو 
شغ العصئ التاضر تغث تحارك زسغمئ الضفر أطرغضا شغ 
تربعا الخطغئغئ الصثرة سطى اإلجقم وأعطه، ربما تزظ 
برغطاظغا أن المسطمغظ ساطئ وأعض افردن وشطسطغظ 
خاخئ ق غسعن سطى سثائعا اآلضث الثي جازعره شعر 
ظععض افطئ اإلجقطغئ سطى أجاس اإلجقم، شق أعق 
شعق  الئرغطاظغئ  العزراء  برئغسئ  طرتئا  وق  جعق  وق 
أرض افردن، أرض التحث والرباط، وق شعق أي أرض 
إجقطغئ، شأّظى لئرغطاظغا وأطرغضا زسغماغ الضفر والطشغان 
شغ افرض أن تثثسا افطئ اإلجقطغئ وصث أشاصئ طظ 
ضئعتعا وأبخرت ذرغص سجتعا وظعداعا رغط جراتعا، 
وعغ تثرك تماطا العاصع اقجاسماري الثي تسغحه بقد 
المسطمغظ بمثاطش أحضاله، وعغ تحاعث الخراع الصائط 
سطى بقدعا بغظ الصعى اقجاسمارغئ بعاجطئ أدواتعط 
قجاسادة  السمض  تعاخض  وعغ  المسطمغظ،  تضام  طظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  دولاعا  وإصاطئ  جططاظعا 
طظعاج الظئعة الاغ جادع تثا لطسئث شغ بقد المسطمغظ 
وظعئعا وتطرد طظعا ضض صعى اقجاسمار وتظزفعا طظ 
ظفعذعط تظزغفا ضاطق وتصدغ سطى ضغان غععد وتضظسه 
طظ افرض المئارضئ ضظساً بإذن اهللا تسالى. ﴿وََسَيْعلَُم 

يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾"
َ
ِيَن َظلَُمواْ أ َّ ا

إن الصعطغئ عغ طسعل عثم لئظغان افطئ، شضما ضاظئ بافطج 
المساسمر  الضاشر  عع  شعا  اإلجقطغئ  الثولئ  شغ  عثم  طسعل 
طسامر شغ اجاسمال عثا المسعل لعثم طا بصغ طظ ضغان افطئ 
إذا اجاطاع... وطظ بط غةسض بقد المسطمغظ جاتًئ لطخراع 
بغظ دوله الضئرى ووجغطئ إلراصئ الثطاء طظ المسطمغظ، وضرب 
اإلخعة رصاب بسدعط بسداً! لصث ترم اإلجقم ضض ذلك، وأضث 
سطى وتثة المسطمغظ، وسطى أخّعتعط، صال تسالى: ﴿وَاْقَتِصُموا 
ُكنُتْم  إِْذ  َعلَْيُكْم   ِ ابَّ نِْعَمَت  وَاْذُكُروا  َيَفرَّقُوا  َوَال  مَجِيًعا   ِ ابَّ حِبَْبِل 
ٰ َشَفا  ْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخوَانًا َوُكنُتْم بَلَ

َ
لََّف َننْيَ قُلُوبُِكْم َفأ

َ
ْعَداًء َفك

َ
أ

ُ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم  ُ ابَّ لَِك يُبنَيِّ
ٰ
ْنَها َكَذ نَقَذُكم مِّ

َ
َن اجَّارِ َفأ ُحْفَرةٍ مِّ

َيْهَتُدوَن﴾. وصال تسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ﴾.
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الثول  بظاء  سظ  التثغث  سظث  الُمسّطمات  طظ  إن 
والمرضج  افضئر  البصض  لطساخمئ  أن  عع  وجصعذعا 
افجاس الثي غتثد طغجان الصعى وذئغسئ الخراع، 
وغاضرر  السآال  ُغطرح  أن  الئثعغ  شمظ  ولثلك 
وصث  دطحص  إلى  البعار  غخض  لط  لماذا  "ُترى  ذرته 
الثي  وطا  السابع؟  ساطعا  ُتظعغ  أن  البعرة  صاربئ 

غتعل بغظعط وبغظ رأس افشسى؟".
ق  خطاه  وظاطمَج  الطرغص  عثا  طسالط  سطى  ولظصَش 
السآال،  عثا  سطى  اإلجابئ  أعمغئ  بثاغئ  ظثرك  أن  بث 
وأعمغاه تضمظ شغ ذئغسئ أي تراك جغاجغ، شق بث 
لطتراك السغاجغ طظ عثف واضح وغاغئ طئطعرة غسسى 
عثا  تثدت  صث  الحام  شغ  والبعرة  إلغعا،  لطعخعل 
العثف بضض وضعح طظث بثاغاتعا شضان حسار "الحسإ 
غرغث إجصاط الظزام" عع العثف الثي غسسى له ضض 
بائر خثتئ تظةرته بصعل "ق" لظزام أجث المةرم؛ وإظه 
طظ الطئغسغ أن غضعن ذرغص العخعل لطعثف واضتًا 
طئطعرًا، وعثا طا اشاصثه الئسخ خقل البعرة، أق وعع 

الطرغص إلى دطحص بعثف إجصاط الظزام المةرم.
إن عثا الطرغص ق غئثأ بثطئ سسضرغئ وق باطاقك 
سااد وأجطتئ، وإن ضان عثا طما جغتااجه السائر شغ 
عثا الطرغص، ولضظ ق بث أن ظثرك أوقً ظصطئ الئثاغئ 
الاغ ظظططص طظعا، شعثا الطرغص غئثأ باخّعر الئثغض 
الثي جغتّض طضان الظزام بسث إجصاذه، شق ُغاخعر 
أن تعثم بغاًا دون أن تماطك تخّعرًا سما جائظغه بثقً 
سظه، وضثلك شإن وجعد عثا الاخعر لثى السائرغظ 
شغ عثا الطرغص جُغتثد لعط ضبغرًا طظ طسالط عثا 
الطرغص، وضثلك شإظه جُغئغظ لعط المثاذر والسصئات 
ضان  شطثلك  ذرغصعط،  شغ  جاسارضعط  ربما  الاغ 
اسائار "إجصاط الظزام" عثشًا لغج ضاشغًا بض ق بث أن 

غصارن بالاخعر سظ الظزام الئثغض.
الاخّعر  عثا  البائرغظ  طظ  ضبغر  اشاصث  وسظثطا 
ورجئ  بالبعرة،  المتغطئ  الاآطر  أطعاج  تصاذشاعط 
بمرضئعط سطى بّر الشرب، وربما صثشئ بعط شأغرصاعط 
اشاصث  طظ  تال  عثا  ُطةغإ،  طظ  وق  شاجاخرخعا 
الاخّعر، أطا طظ أخث تخّعره ورؤغاه طظ أسثائه شثاك 
أن  غساطغع  شطظ  افرض  صاع  شغ  صثطاه  أوتطئ  صث 
غسغر شغ ذرغصه وبصغ ُغردد ضقم أجغاده ظاّظاً أظعط 
جُغظصثوظه غعطاً طا شصط فظه ُخثع بحساراتعط الئراصئ 

الاغ تّثسغ زورًا تفاظعا سطى تصعق اإلظسان.
لعثا ضّطه ضان ق بث لطبائرغظ شغ الحام أن غماطضعا 
أظفسعط  غتفزعا  تاى  الئثغض  الظزام  سظ  تخّعرًا 
وبعرتعط طظ الدغاع شغ طااعات السغاجئ الثولغئ، 
وغصعا أطاعط حّر طا ُغتاك لعا شغ دعالغج السغاجئ، 
وإرادة،  بئات  بضض  العثف  ظتع  خطاعط  شغاطمسعا 
وطظث  جعرغا  شغ  الاترغر  تجب  جسى  طا  وعثا 
طحروسًا  صّثم  شعع  لطبعار،  لُغعضته  البعرة  اظطقصئ 
جغاجغًا طساظئطًا طظ ضااب اهللا وجظئ ظئغه ، عثا 
المحروع عع تخّعٌر ضاطض سظ ظزام بثغض سظ ضض 
أظزمئ السالط الغعم، وبائّظغ عثا المحروع والسمض 
اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  واصسًا  إغةاده  سطى 
طراتطه  وتئرز  الطرغص،  طسالط  تادح  بثلك  به، 
ضض  طظ  الاتثغر  ذغاته  شغ  وغتمض  وطتطاته، 

السصئات الاغ ربما تسارض عثا الطرغص.
الغعم  البعرة  إلغه  وخطئ  طا  واصع  إلى  الظاظر  شإن 
إلى  غسعد  جئئًا  الطرغص  سظ  اظتراف  لضض  أن  غةث 
أخرى  رؤغئ  تئظغ  أو  العاضتئ  الرؤغئ  عثه  غغاب 
غضظ  لط  شمبًق  الضاشر،  الشرب  طحضاة  طظ  ُطساصاة 
لطبعار أن غصئطعا طاقً جغاجغًا - أدى إلى طا أدى إلغه 
طظ اظتراف الئعخطئ وتشغغر وجعئ الخراع، شتخض 
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تخاسثت افزطئ بغظ (التطغفغظ) شغ خظساء سطغ خالح 
لط  تغث  بغظعما،  جابصئ  خقشات  أبر  سطى  والتعبغغظ 
غضظ تتالش التعبغغظ وسطغ خالح إق تتالفا ظاعرغا، 
أطا شغ الثفاء شعط غسغحعن أزطئ بصئ تصغصغئ واخاقف 
ظفعذه  لاصطغص  وغسسى  لفخر  غضغث  وضض  وقءات 
إلى  بغظعما  افزطئ  تطعرت  وصث  إلجصاذه،  والسمض 
اقتعاطات بحأن  وتئادل الطرشان  سظغش،  أزطئ اصااال 
أزطئ المحاصات شغ الئقد وسرصطئ التضعطئ والمةطج 
جئاغئ  طظ  طعاطعما  سظ  بغظعما  المحّضض  السغاجغ 
ولخعخغئ وإشساد، بط تعج ذلك باقصااال، وصث خرح 
أحسطئ  وتثعغظغئ  اجافجازغئ  بثطابات  الطرشغظ  ضق 
خالح  سطغ  وشخ  إخماده،  سطى  تسمض  ولط  اقصااال 
وأسطظ  ضثعط  لطبعرة  ودسا  التعبغغظ  طع  حراضاه 
طا  إذا  السربغ  الاتالش  طع  جثغثة  خفتئ  جغفاح  أظه 
أوصفئ السسعدغئ الترب الاغ تحظعا سطى الغمظ وشضئ 
التخار، وخرح أظه طساسث لطتعار بسثعا طع افذراف 
الغمظغئ وطع السسعدغئ، شغما اسائر صائث التعبغغظ سئث 
واظصقب،  خغاظئ  عع  السمض  ذلك  أن  التعبغ  المطك 
أن  طع  وخفه،  تسإ  الفاظئ  دساة  وطعثدا  طاعسثا 
خالح  سطغ  به  غخرح  طا  بظفج  غخرتعن  التعبغغظ 
شغثسعن إلى وصش الترب وشك التخار طظ صئض دول 
الاتالش وتغظعا غاط التعار!! عثا وصث اتعط التعبغعن 
دولئ اإلطارات أظعا عغ الاغ وراء ذلك اقظصقب وأظعا 

طظاذص  شغ  خالح  سطغ  سطى  طتسعبئ  صعات  دربئ 
جظعبغئ لطصغام بسمطغئ اقظصقب ضثعط.

خراع  طظ  خظساء  شغ  غةري  طا  أن  العاضح  طظ  إظه 
واصااال إظما غخإ شغ خثطئ الخراع اإلظةطع أطرغضغ 
الماخارع بسمقئه شغ الغمظ ضطعا، شسطغ خالح المعالغ 
أغدا،  عغ  لقظةطغج  المعالغئ  اإلطارات  تثسمه  لقظةطغج 

وتسمض إلسادة الاثوغر له شغ التضط خثطًئ لئرغطاظغا.
ورصئ  اجاثثطئ  صث  برغطاظغا  أن  المآضث  لمظ  إظه 
الترب  إلغصاف  السسعدغئ  سطى  لطدشط  خالح  سطغ 
الثي  خالح  سطغ  طع  بالتعار  والصئعل  التخار  وشك 
جغضعن بطق أطام الحسإ، شالسسعدغئ ضاظئ تربعا 
التضط  شغ  وإحراضعط  التعبغغظ  إلظصاذ  الغمظ  شغ 
ضض  لقظةطغج،  المعالغ  خالح  سطغ  جظاح  وصخصخئ 
طعاشصاعا  وسثم  أطرغضا،  لثثطئ  تطسئه  الثور  ذلك 
بعرصاعط  اإلظةطغج  غفرضه  الثي  الةثغث  العضع  سطى 
سطغ خالح جغترجعا أطام حسئعا والسالط وجغساشطه 
ضث  لطسمض  التاضمئ  افجرة  شغ  لقظةطغج  المعالعن 
ضشط  ورصئ  وعثه  فطرغضا،  المعالغظ  وابظه  جطمان 
ضئغرة تغث إن طئرر ساخفئ التجم المسطظ سطى الغمظ 

طظ صئض السسعدغئ عع الصداء سطى التعبغغظ!!
لصث خرح السفغر الئرغطاظغ شغ الغمظ صئض أغام أظه 
ق بث طظ صعة سسضرغئ وسمض سسضري لغضعن التض 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ال أهال وال سهال 
برئيسة وزراء بريطانيا

افول  ربغع   ١٥ افتث،  افوجط،  (الحرق  طعصع  أورد 
الئابا  "أضث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١٢/٣م)  ١٤٣٩عـ، 
شرظسغج - لطختفغغظ سطى طاظ ذائرته شغ ذرغصه 
خقل  بضى  أظه   ،- بظشقدش  طظ  سائًثا  روطا  إلى 
طتظاعط  غروون  وعط  الروعغظشا  القجؤغظ  جماسه 
الحروط  أتث  ضان  طسعط  الطصاء  أن  طدغفا  طئاحرة، 
«ضظئ  وصال:  وبظشقدش،  بعرطا  لجغارة  وضسعا  الاغ 
أغظ  أسرف  لط  لضظ  بالروعغظشا  جألاصغ  أظغ  أسطط 
الرتطئ».  حروط  أتث  عثا  ضان  إلغ  بالظسئئ  وطاى، 

بظشقدش،  جظعب  شغ  الئائسئ  المثغمات  طظ  الروعغظشا  القجؤغظ  بئسخ  دضا  شغ  طآبر  لصاء  شغ  واجامع 
وخاذئعط صائًق: «طأجاتضط صاجغئ جثًا وضئغرة جثًا لضظ لعا طضاظئ شغ صطعبظا... أذطإ طظضط المشفرة ظغابئ 

سظ عآقء الثغظ أجاؤوا إلغضط، خخعخًا وجط ق طئاقة السالط»."
الئابا  زغارة  وطا  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  لطمآاطرات  وضرًا  زال  وطا  دائما  الفاتغضان  ضان  لصث   :
شرظسغج عثه إق تطصئ طظ تطصات عثا الاآطر؛ لثلك شإن سطى المسطمغظ أن ق غبصعا به وبثطعع الاماجغح 
الاغ غثرشعا سطى طظضعبغعط، بض سطغعط أن غعاجععا عثه المآاطرات بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
شعغ وتثعا الصادرة سطى تماغئ الروعغظشا وغغرعط طظ المسطمغظ الثغظ غصاطعن شغ ذعل الثظغا وسرضعا، 

وعغ وتثعا الاغ جامظع الفاتغضان والثول اقجاسمارغئ الشرب طظ الاثخض شغ بقد المسطمغظ.

لم يكن الفاتيكان يوما حريصا على المسلمين
بل كان دوما متآمرا عليهم

;Ø¡Ñ]ëi∏\;Ød;gÖ¢\
Ô]¬fiê;ƒÑ\Êå;j÷êÂ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 



افربساء ١٨ طظ ربغع افول ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ طـ ٢     السثد ١٥٩

جعن شعجار داقس، وزغر خارجغئ أطرغضا شغ أواجط 
الصرن المظخرم، عع أول طظ اجاثثم طخططح جغاجئ 
تتصغص  بعا  ُغصخث  جغاجئ  عغ  إذ  العاوغئ،  تاشئ 
طضاجإ طسغظئ، سظ ذرغص خطص أزطئ طا وتخسغثعا، 
طع دولئ أخرى، ودشسعا إلى تاشئ العاوغئ، طع إغعام 
الثخط بأظك تأبى الاظازل، أو الثدعع، ولع أدى بك 
أطرغضا  درجئ  وصث  الثطرة.  التاشئ  عثه  اجاغاز  إلى 
سطى اجاسمال عثه السغاجئ تةاه الثول المساعثشئ 

طظث ذلك السعث إلى غعطظا عثا.
أذطصئ  أن  وبسث  افخغرة،  اآلوظئ  شغ  رأغظا  وصث 
سطى  الصادر  الئالغساغ  خاروخعا  الحمالغئ  ضعرغا 
بسخ  إلى  طثاه  غخض  والثي  ظعوغئ،  رؤوس  تمض 
الحعاذأ والمثن افطرغضغئ، لصث رأغظا ضغش جّثظئ 
الاغ  الظارغئ،  الاخرغتات  سئر  افجعاء،  أطرغضا 
تّرضئ  وضغش  افطرغضغغظ،  المسآولغظ  طظ  خثرت 
بعارجعا التربغئ، تاى ظظ الضبغرون أن الترب بغظ 
أطرغضا وضعرغا الحمالغئ ق طتالئ واصسئ، وتغظما لط 
الاعثغثات،  لعثه  الحمالغئ  ضعرغا  زسغط  غساةإ 
واقجافجازات، طا ضان طظ أطرغضا إق أن خففئ طظ 
اقتاعاء،  جغاجئ  إلى  ورجسئ  الاخاسثغئ  لعةاعا 

بفرض طجغث طظ الصغعد سطى ضعرغا الحمالغئ.
سعث  بعلغ  دشسئ  صث  أطرغضا  أن  ظرى  وضثلك 
وذلك  العاوغئ،  تاشئ  إلى  جطمان  ابظ  السسعدغئ 
وإغران،  وصطر  الغمظ  شغ  تعله  طظ  الظغران  بإحسال 
الةئعئ  تفضغك  طع  ذلك  ضض  بئسغث،  سظا  لئظان  وطا 
اطاث  الثي  المطضغ،  التضط  جظث  وضرب  الثاخطغئ، 
بأظه  جطمان  ابظ  غحسر  وتغظما  السظغظ،  لسحرات 
شصط  تغظعا  داخطغًا،  وطساعثف  خارجغًا،  طتاخر 
افطبض  العصئ  وعع  العاوغئ،  تاشئ  شغ  أظه  جغثرك 
طختعبًا  له،  الظةاة  ذعق  أطرغضا  شغه  جاصثم  الثي 
تغظؤث  جطمان  قبظ  ولغج  سطصط،  ذسمعا  بروحائ 

طظ خغار غغر أن غئاطع الطسط.

افطرغضغئ،  اإلدارة  ُتعّجععا  الاغ  السسعدغئ  بصغادة 
لطثدعع والسماح بعخعل طساسثات إلى خظساء.

ولصث اجاصئطئ برغطاظغا أذراف افزطئ الغمظغئ افجئعع 
الماضغ شغ لظثن، وتطسإ شغ عثه افغام دورًا ظحطاً شغ 
طتاولئ تض افزطئ الغمظغئ طع أطرغضا، وُتتاول جاعثًة 
طظع أطرغضا طظ الافرد بالغمظ، وذلك طظ خقل ظحاذعا 
السغاجغ الُمضّبش، وطظ خقل سمقئعا شغ جظعب الغمظ 
وحماله، ولغج غرغئاً أْن غأتغ اظصقب سمغطعا سطغ سئث 
اهللا خالح سطى تطفائه التعبغغظ ُطئاحرة ُبسغث اظاعاء 
إلغعا  دسا  الاغ  شاقظافاضئ  المظطصئ،  شغ  طاي  جعلئ 
خالح ضث التعبغغظ ربما تصطإ افطعر شغ الغمظ رأجًا 
ضئغر،  بحضٍض  افطرغضغ  المعصش  وتععظ  سصإ،  سطى 

وُتربك السغاجئ افطرغضغئ الماثئطئ أخقً.
طع  لااصاجط  الغمظ  شغ  افوراق  خطط  ُترغث  شئرغطاظغا 
أطرغضا الظفعذ شغه، ولاسطغض التض افطرغضغ اقجاؤخالغ 
الثي تسسى إلغه إدارة تراطإ شغ الغمظ، وإلجئارعا سطى 

الصئعل بتطعل العجط وبالخفصات السغاجغئ طسعا.
صّثطئ  شصث  افردن  شغ  افخغرة  طاي  طتطئ  شغ  وأّطا 
افردظغئ  لطتضعطئ  جثغئ  طالغئ  طساسثات  برغطاظغا 
الاغ  الاتثغات  أطام  الخمعد  طظ  لُامّضظعا  الُمفطسئ 
ُتتغط بعا طظ ضض جاظإ، شالثولئ افردظغئ عغ صاسثتعا 
الخطئئ، وسمغطاعا السرغصئ، وق بث طظ دسمعا بالمقغغظ 
إلبصائعا صادرة سطى تظفغث جغاجاتعا، شاتّثبئ طاي شغ 
المساسثات  تطك  سظ  لفردن  زغارتعا  خقل  لعا  ضطمئ 
لقصاخاد  دسما  دوقر  ططغعن   ٤٩ "جظصثم  شصالئ: 
افردظغ وتتسغظ جعدة الاسطغط، وعثه لغسئ إق بثاغئ 
بـ٢٥  "جاسثظا  وأضاشئ:  ــادات"،  زغ عظاك  وجغضعن 
افردن"،  تثود  تماغئ  لثسط  إجارلغظغ  جظغه  ططغعن 
"وّصسئ  أّظعا  افردظغئ  التضعطئ  أسطظئ  جاظئعا  وطظ 
طثضرة تفاعط طع برغطاظغا جاصثم بمعجئعا افخغرة 
طظتئ لطممطضئ صغماعا ١٢٧ ططغعن دوقر لثسط صطاسغ 

الاسطغط واقصاخاد"، وذلك وشصاً لئغان تضعطغ.
وعضثا تسسى برغطاظغا طظ خقل طبض عثه الةعلئ لاغرغجا 
طاي إلسادة تأضغث تدعرعا شغ المظطصئ بإبئات صثرتعا 
الاغ  الاحعغح  بطسئئ  وبصغاطعا  افوراق،  خطط  سطى 
ُتةغثعا إلرباك السغاجات افطرغضغئ (الماععرة) شغ سعث 
تراطإ، وذلك ُبشغئ سعدة برغطاظغا إلى الساتئ الثولغئ 
بجخٍط أضئر، وشغ ُطتاولئ جادة قجارجاع طضاظاعا الثولغئ 
الُماآضطئ ولع طظ خقل الطسإ بالمطفات الحائضئ والماأزطئ، 
وخإ المجغث طظ العصعد سطى الترائص الُمحاسطئ أخًق 
شغ المظطصئ، بعثف بصاء برغطاظغا تاضرة شغ المسرح 
الثولغ بشخ الظزر سظ اآلبار الضاربغئ الظاتةئ سظ تطك 
السغاجئ، وعثه عغ ذئغسئ الثول اقجاسمارغئ شعغ ق 

 تطافئ سادًة إقّ إلى طخالتعا وظفعذعا وسمقئعا

;ÏŒŞfi⁄÷’;Í]Ÿ;\áÁ3h;Ï’Êp
–\ÑÂ¯\;ª÷|;Ï’Â]•Â

جعلئ  طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ  التضعطئ  رئغسئ  اخاامئ 
والسراق  السسعدغئ  حمطئ  الماضغ  الحعر  ظعاغئ 
وافردن، وصال ظاذص باجط طاي إن عثه الةعلئ ُتزعر 
أّن برغطاظغا "طخّممئ سطى إصاطئ طساصئض وابص وجريء 
طظ  شغه  برغطاظغا  تصارب  وصئ  شغ  وذلك  السالط"،  شغ 
طشادرة اقتتاد افوروبغ، وعع طا ُغرجض إحارة واضتئ 
إلى أوروبا والسالط بأّن برغطاظغا لظ تاأّبر بثروجعا طظ 
اقتتاد، وأّظعا جائصى دولئ شاسطئ سطى المسرح السالمغ 
طظ ظاتغئ جغاجغئ، وأّطا طظ الظاتغئ اقصاخادغئ شإّظعا 
صادرة  بأّظعا  الةعقت  عثه  بمبض  السام  الرأي  ُتثاذإ 
سطى الاسعغخ سظ خسائرعا اقصاخادغئ بثروجعا طظ 
اقتتاد افوروبغ بسث تسبر الاعخض إلى اتفاق واضح طع 

دول اقتتاد، وأّظعا جائصى صعغئ جغاجغاً واصاخادغاً.
الةعاظإ  سطى  المظطصئ  إلى  جعلاعا  شغ  طاي  رّضجت 
طتطاعا  شفغ  واقصاخادغئ،  وافطظغئ  السغاجغئ 
وجعدعا  سطى  باإلبصاء  اعامئ  السراق  شغ  افولــى 
افطظغ شصالئ بأّظعا جاثسط  السراق أطظغا وسسضرغا، 
السراصغغظ  الدئاط  جاثرب  برغطاظغا  أّن  وأسطظئ 
بقدعا  بــأّن  وأضاشئ  الئرغطاظغئ،  بافضادغمغات 
جعف تسامر شغ دسط السراق شغ طثاطش المةاقت، 

وصالئ: "ظاططع لئظاء سقصات طسامرة طع بشثاد".
جُاتاشر  افطظغ  الثسط  ذلك  خقل  طظ  أّظه  واضح 
وذلك  السراق  شغ  السغاجغ  تدعرعا  سطى  برغطاظغا 
طظ خقل ظسةعا سقصات طع السسضرغغظ السراصغغظ، 

واذقسعا سطى طراضج الصعة السراصغئ سظ ضبإ.
وأّطا شغ السسعدغئ وعغ المتطئ افعط شغ جعلاعا 
الغمظ،  شغ  اإلظساظغئ  الظاتغئ  وتر  سطى  طاي  شطسئئ 
ودسئ السسعدغئ "لاثفغش التخار سطى الغمظ لافادي 
وصعع ضاربئ إظساظغئ"، وتئاضئ سطى الحسإ الغمظغ، 
ظغران  طرطى  شغ  الغمظغعن  غصع  أق  غةإ  بأّظه  وصالئ 
افذراف الماتاربئ، وأحارت إلى أّن ظتع بطث الحسإ 
ووخفئ  الشثائغ،  افطظ  اظسثام  طظ  غساظغ  الغمظغ 
العضع شغ الغمظ بــ"المآلط الثي غةإ أن غظاعغ"، 
وصالئ بأّظعا "صطصئ جثا بحأن افزطئ اإلظساظغئ الاغ 
تسخش بالغمظ"، وأضاشئ صائطئ: "لثلك شإن الرجالئ 
ظرغث  بأظظا  تفغث  السسعدغئ  إلى  أتمطعا  الاغ  الصعغئ 
اإلظساظغئ  المساسثات  أطــام  التثغثة  طغظاء  شاح 

والسمطغات الاةارغئ لاةظإ ضاربئ إظساظغئ".
الاععغض  شغ  طثة  طظث  غظحط  وإسقطعا  شئرغطاظغا 
وعغ  الغمظ،  شغ  اإلظساظغئ  ــاع  افوض خطعرة  طظ 
الاغ تصش بحضٍض طئاحر وراء تخسغث تمقت الدشط 
وإلتــراج  الغمظ،  سظ  التخار  لفك  السسعدغئ  سطى 
أطرغضا الثاسط الرئغسغ لطسسعدغئ، وإلضساف المعصش 
السسعدي وافطرغضغ شغ الغمظ، وعع طا اضطر الاتالش 

بصدغئ  أطرغضا  دشسئ  شصث  السعدان،  تالئ  شغ  أطا 
الةظعب، تاى أوخطاعا إلى طرتطئ اقظفخال، شضاظئ 
الظصث  طعارد  طظ   ٪٧٥ السعدان  شصث  أن  الظاغةئ 
افجظئغ، وذلك بفصثان الئارول الثي آل إلى الثوغطئ 
بصغئ  تعغأت  وصث  السعدان،  جظعب  شغ  العلغثة 
افصالغط لطامرد، شظحئئ التروب افعطغئ شغ دارشعر، 
بض  المحؤعطئ،  ظغفاحا  اتفاصغئ  طثاد  غةش  أن  صئض 
وصئطعا، وتئع دارشعر ضض طظ جظعب ضردشان، والظغض 
بـ  غسرف  بما  واتث  آن  شغ  احاسطاا  تغث  افزرق، 
غثعض  السعدان  خار  التغظ،  ذلك  وطظث  (الضامئ). 
المحاضض  تاظاجض  افزطئ،  تطع  افزطئ  دغاجغر  شغ 
بسخ،  برصاب  بسدعا  تأخث  واقصاخادغئ،  افطظغئ 
جسر  غاشغر  درجئ  إلى  اقصاخادغئ  افزطئ  شعخطئ 
الغعم  شغ  طرات  بقث  الثوقر،  طصابض  الةظغه  خرف 

العاتث، وعع طآحر خطغر غآذن باقظعغار.
وشغ عثه افبظاء دشسئ أطرغضا بظائإ وزغر خارجغاعا 
تئتث  العاوغئ،  تاشئ  شغ  وتضعطاه  السعدان  إلى 
طساسطغًا،  العزغر  ظائإ  جاء  بمظ،  بأي  طظصث  سظ 
المتضمئ  بططإ  طاسطًق  الثولئ،  رئغج  لصاء  راشدًا 
الاغ  السغاط  إتثى  وعغ  لطئحغر،  الثولغئ  الةظائغئ 
تساثثطعا أطرغضا لثشع السعدان إلى تاشئ العاوغئ، 
افواطر  غخثر  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  ظائإ  ذعإ  بض 
طع  وغةامع  الحمالغئ،  ضعرغا  طع  السقصات  بصطع 
سطغعط  غمطغ  اهللا،  بغعت  طظ  بغئ  شغ  السطماء  عغؤئ 
طثالفئ اهللا ورجعله سطغه الخقة والسقم، ولط غرد 
سطغه أتث طظ بغظعط!! وشغ عثا المصام غساتدرظغ 
سطغه  التسظ  أبع  سطغ  جسغث  سطغ  الحغت  طعصش 
رتمئ اهللا تغظما ضان طساصًق، تغث أرجطئ التضعطئ 
طسآول تصعق اإلظسان، وضان طظ أعض الةظعب إلى 
السةظ، لغطاصغ بالمساصطغظ السغاجغغظ وغسامع إلى 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ  ـ 

ظائإ وزغر الثشاع افطرغضغ جعن جعلفغان
وجغاجئ تاشئ العاوغئ يف السعدان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر – الثرذعمـ 

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، افتث ١٥ ربغع افول ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٣م) الثئر الاالغ: "رتإ الاتالش 
بصغادة السسعدغئ بسرض الرئغج الغمظغ السابص سطغ سئث اهللا خالح التعار. وصال بغان لطاتالش إن صرار "اجاسادة 
المطغحغات  حرور  طظ  الغمظ  جغثطص  لحسئعط  واظتغازعط  المئادرة  زطام  الغمظ  شغ  الحسئغ  المآتمر  تجب 
الطائفغئ اإلرعابغئ الاابسئ إلغران"، شغ إحارة إلى التعبغغظ. وأضث الئغان سطى "وصعف الاتالش بضض صثراته شغ 
ضاشئ المةاقت طع طخالح الحسإ الغمظغ لطتفاظ سطى أرضه وععغاه ووتثته وظسغةه اقجاماسغ شغ إذار افطظ 
السربغ واإلصطغمغ والثولغ". وضان خالح، صث أسطظ أظه طظفاح سطى التعار طع الاتالش الثي تصعده السسعدغئ 
شغ الغمظ، الثي تصاتطه صعاته الماتالفئ طع المامردغظ التعبغغظ طظث بقث جظعات. ودسا شغ ضطمئ طاطفجة 
دول الةعار إلى "شاح خفتئ جثغثة" تاضا الاتالش سطى وصش العةمات ورشع التخار سظ حمال الغمظ. واطاثح 

الاتالش خطعة خالح لضظ التعبغغظ، الثغظ ضاظعا تطفاء له تاى افجئعع الماضغ، اسائروعا اظصقبا ضثعط".
: إن الخراع الثائر شغ الغمظ عع خراع دولغ غثور بغظ جعاغظ عما  أطرغضا وبرغطاظغا، وضض طظعما 
تساسمض أدواتعا ولعا وجائطعا وأجالغئعا... أطا أطرغضا شعغ تسغر بمظطص صعة  التعبغغظ والتراك الةظعبغ 
وإغران، باإلضاشئ إلى أجطعب الافاوض لاتصغص المضاجإ سظ ذرغص طئسعث افطط الماتثة... وأطا برغطاظغا 
شاسغر  بمظطص الثعاء السغاجغ، وطظ ضمظ أجالغئعا الجج بسطغ خالح ورجاقته طع التعبغغظ؛ شإذا رجتئ 
ضفئ التعبغغظ ضان لئرغطاظغا شغ  التضط ظخغإ، سظ ذرغص سطغ خالح ورجاله، وغثثلعط إذا شحطعا بض تاى 
إذا أخابعط حغء طظ الفحض! عثه عغ تصغصئ الخراع شغ الغمظ، وعثه عغ أذراشه الثولغئ وارتئاذاته 
اإلصطغمغئ والمتطغئ. شغا أعض الغمظ واإلغمان، إن إظصاذ الغمظ والثروج به طظ طتظاه ق غضعن بظخرة أتئاع 
برغطاظغا أو ظخرة أتئاع أطرغضا، بض  بأن تظافدعا طجطةرغظ طثطخغظ هللا جئتاظه وتسالى، خادصغظ طع 
رجعل اهللا  إلزالئ أعض الحر طظ الطرشغظ، وإظصاذ  الئقد والسئاد طظ خغاظاتعط، وإسادة الغمظ إلى أخطه 

بطث اإلغمان والتضمئ غتاضط إلى حرع اهللا شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

علي عبد اهللا صالح واللعب على الحبال
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ظتظ  ظساظغه  طا  "إن  التسظ:  أبع  له  شصال  حضعاعط، 
لسئ  شأظئ  أظئ،  تساظغه  بما  طصارظئ  بسغط  أطر  عع 
أن  شسطغك  جعظط،  إلى  وطخغرك  اإلجقم،  ططئ  سطى 
بالثخعل شغ اإلجقم، بط بسثعا  تتض طحضطاك أوقً 

غمضظ أن تظزر شغ صداغاظا الئسغطئ عثه".
إلى  جاء  افطرغضغ،  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  إن  ظسط، 
عثا  ولطسطط  العاوغئ،  تاشئ  سطى  والتضعطئ  السعدان 
أضئر طسآول أطرغضغ غجور السعدان شغ السصث افخغر، 
ضعلظ  السابص  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  زغارة  بسث 
باول شغ السام ٢٠٠٤م. إن اإلدارة افطرغضغئ صث ضاظئ 
تتصص  تاى  السعدان،  إلى  طئسعبغظ  بإرجال  تضافغ 
لعا اظفخال الةظعب، ولغج طظ المصظع سصًق أن غجور 
ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ السعدان، وغططإ طظه 
بغظظا  لغج  الاغ  الحمالغئ،  ضعرغا  طع  السقصات  صطع 
الصثغط  الططإ  غسغث  وأن  وزن،  ذات  طخالح  وبغظعا 
الاغ  الثمسئ  بالمسارات  اقلاجام  وعع  الماةثد، 
شغ  السعدان  ووضع  التزر،  ورشع  بالتزر  ربطئ 
عع  ذلك  ضض  لغج  (لقرعاب)،  الراسغئ  الثول  صائمئ 
ظفسه  غطرح  ضئغر  جآال  وغئصى  الجغارة.  عثه  وراء 
الضئغر  المسآول  بعثا  أطرغضا  دشسئ  لماذا  وعع  عظا، 
اجاثسئ  الاغ  المطالإ  عغ  وطا  السعدان،  لجغارة 

إرجال طسآول أطرغضغ طظ العزن البصغض؟
إظظا لط ظةث اإلجابئ إق عظاك شغ طعجضع، الاغ ذار 
شصط  أغام  خمسئ  وبسث  الةمععرغئ،  رئغج  إلغعا 
طظ طشادرة ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ السعدان 
سائثًا إلى بقده، ذار الرئغج لغحضع ببه وتجظه إلى 
عغ  أطرغضا  وأن  لئطثه،  أطرغضا  واجاعثاف  بعتغظ، 
لامجغص  تسسى  واآلن  السعدان،  جظعب  شخطئ  الاغ 
غساعثف  افطرغضغ  المثطط  وأن  طظه،  تئصى  طا 
الئحغر  تخرغتات  ربطظا  شإذا  دول...  خمج  إظحاء 
الترضئ  أبارته  طا  طع  طعجضع،  شغ  عثه  الظارغئ 
تصرغر  بتص  ططالئئ  طظ  الحمال،  صطاع  الحسئغئ/ 

افغام  عثه  اإلسقم  غبغره  وطا  لقصطغط،  المخغر 
(جظعب  لطمظطصاغظ  المخغر  تصرغر  بتص  غاسطص  شغما 
السئإ  أطام  أظفسظا  ظةث  افزرق)،  والظغض  ضردشان 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  زغارة  وراء  التصغصغ 
إلى السعدان والتضعطئ سطى تاشئ اظعغار اصاخادي، 
دشع  طا  وعع  اقصاخادغعن،  الثئراء  بثلك  صال  ضما 
أن  أطًق  بروجغا،  اقجاظةاد  إلى  الةمععرغئ  برئغج 
ضض  لعا  لئى  أن  بسث  سظه،  افطرغضغ  الدغط  ترشع 

ططالئعا السابصئ والقتصئ.
بالعجل،  ولغج  جث،  افطر  إن  السعدان،  أعض  غا 
بروجغا،  اقجاساظئ  وإن  السرغان،  الظثغر  أظا  وإظغ 
دولئ  روجغا  إن  إذ  بالظار،  الرطداء  طظ  ضالمساةغر 
أطرغضا  طبض  طبطعا  والمسطمغظ،  لقجقم  سثوة 
جعاء بسعاء، شروجغا عغ الاغ صاطئ المسطمغظ شغ 
وعا  الحغحان،  شغ  تئغثعط  أن  وضادت  أششاظساان، 
طساء،  خئاح  جعرغا  شغ  المسطمغظ  تصاض  اآلن  عغ 
السعدان  إلى  أطرغضا  رجالئ  أوخطئ  الاغ  وعغ 
الثي  السعدان  جظعب  شغ  اجافااء  بإجراء  بالسماح 
بةاظئظا  لاصش  ظأطظعا،  شضغش  اقظفخال.  إلى  أدى 
ظفسعا  وعغ  بالئقد،  غاربص  سثو  ضث  تسغظظا  أو 
السثو؟! إن اقجاساظئ غةإ أن تضعن باهللا سج وجض، 
صعاطعا  الاغ  افطئ  سطى  غضعن  أن  غةإ  واقساماد 
طساسثون  ضطعط  وغجغث،  المطغار  وظخش  المطغار 
طظ  إحارة  بمةرد  اهللا،  جئغض  شغ  والصاال  لطةعاد 
ضاظئ  إذا  إق  غضعن  ق  عثا  ولضظ  المسطمغظ،  خطغفئ 
تطاجم  وأن  وتسالى،  جئتاظه  هللا  عغ  الثولئ  وجعئ 
خطه وطظعةه شغ ضض حآوظعا الثاخطغئ والثارجغئ، 
شاهللا  خالص،  وإخقص  بخثق  اهللا  إلى  وتاعجه 
غاعلى  وعع  طتالئ،  ق  ظاخرظا  وتسالى  جئتاظه 

 المآطظغظ
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افول  ربغع   ١٣ الةمسئ  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
بحار  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١٢/١م)  ١٤٣٩عـ، 
الةسفري رئغج وشث التضعطئ السعرغئ إلى طفاوضات 
دي  جاغفان  جعرغا  إلى  افطمغ  المئسعث  إن   ٨ جظغش 
التالغئ  الةعلئ  خقل  ضبغرة  أخطاء  ارتضإ  طغساعرا 
طظ المفاوضات. وصال الةسفري شغ طآتمر ختفغ إن 
أذراف  بغظ  ضعجغط  خقتغاته  تةاوز  طغساعرا  دي 
الافاوض، تغظ صثم ورصئ طئادئ دون الاحاور طسئصا 

واضح  بحضض  ظسمض  وظتظ  غثا  جظغش  جظشادر  بأظظا  طغساعرا  دي  "أبطشظا  وتابع  السعرغئ.  التضعطئ  وشث  طع 
وحفاف". وصال الةسفري: "دي طغساعرا شغ عثه الةعلئ ذرح سطغظا ورصئ طئادئ دون أن غاحاور طسظا". وأضاف: 
"ظتظ ق ظافاوض طع دي طغساعرا ظتظ ظافاوض طظ خقله وطةرد ذرته لطعرصئ عع بمبابئ تةاوز لمعمئ 
العجغط". وأحار الةسفري إلى أن "ذلك ق غسظغ خثاطا بغظ وشثه والمئسعث افطمغ"، طآضثا "اعامام دطحص" 
باجامرار جغر سمطغئ جظغش. وصال شغ عثا الخثد: "ظتظ طسظغعن بةظغش ولظ ظفعت أي شرخئ لطتدعر". وأشاد 
الةسفري، أن الةعلئ التالغئ طظ المتادبات، اظاعئ بالظسئئ لعشث دطحص، وأظه جغشادر جظغش، غثا السئئ. 
وأضاف رئغج وشث التضعطئ السعرغئ إلى طفاوضات جظغش أن "بغان الرغاض٢ طرشعض فظه ق غأخث الاطعرات 
السغاجغئ شغ التسئان"." اظاعى شغما اسائر خالث خعجا، الرئغج السابص لقئاقف السطماظغ السمغض، أن الةسفري، 
أعان دي طغساعرا، بسث اظستابه طظ المفاوضات. وأحار خعجا شغ تشرغثة سئر طعصع "تعغار" أن عثا التادبئ 
جغسصئعا تاما لسئئ جفراء الثول الماضررة أغداً بالاثاسغ ظتع شرغص المسارضئ الافاوضغ وتّبه سطى المدغ 

صثطاً بالاساون طع المئسعث افطمغ، قشااً إلى تسةغطه ظصطئ سطى الظزام وتفعق سطغه شغ تسظ السطعك.
: إن المسرتغات العجلغئ العابطئ الاغ غاصمص دور الئطعلئ شغعا السمقء شغ الظزام السعري 
الشرب  ودول  أطرغضا  لعا  ترجمه  الثي  السغظارغع  سظ  تال  بأي  تتغث  وق  طططصا  تثرج  ق  والمسارضئ، 
الضاشر، شالطرشان عما طةرد أدوات رخغخئ بغث أطرغضا والثول اقجاسمارغئ، أطا الثقشات الاغ تزعر 
بغظعما شعغ لغسئ جععرغئ، بض عغ سطى افجالغإ الاغ تطرح بعا افطعر لغتفزعا بسخ طغاه وجعععط 
الاغ بثت ضالتئ السعاد، أطا دي طغساعرا طئسعث أطرغضا افطمغ لتض طسدطاعا شغ جعرغا شعع بسطإ 
شغ  والمسارضئ  الظزام  لاةمغع  أطرغضا  به  اجاساظئ  لما  ضثلك  غضظ  لط  لع  تغث  المراوغئ،  غاصظ  طضار 

تاوغئ واتثة لمتاربئ اإلجقم، وطتاولئ طظسه طظ العخعل إلى جثة التضط.

افول  ربغع   ١٤ السئئ،  الحاطغئ،  (الثرر  طعصع  أورد 
خئغر  "أضث  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/١٢/٢م)  ١٤٣٩عـ، 
اتفاق  تعصغع  بخثد  طعجضع  أن  السئئ  الغعم  روجغ 
المخرغئ  المطارات  باجاثثام  لعا  غسمح  طخر  طع 
"شقدغمغر  وصال  جعرغا.  شغ  السسضرغئ  سمطغاتعا  شغ 
الثاخئ  اقجاراتغةغئ  الثراجات  طرضج  رئغج  شغاغظ" 
المطارات  تساثثم  صث  روجغا  إن  افوجط  بالحرق 
السسضرغئ  والطائرات  المصاتقت  لاجوغث  المخرغئ 

بالعصعد، طحغًرا إلى أظعا جاضعن ظصطئ دسط لعجساغئ إضاشغئ تساسث الصعات الروجغئ شغ السمطغئ السسضرغئ 
الظاجتئ شغ جعرغا. وأضث "شغاغظ" سطى أظه شغ تالئ إذا طا اصادئ الدرورة لصعاتظا الةعغئ بالصغام بططسات 
جعغئ جثغثة طظ روجغا، شإن إطضاظغئ اجاثثام خثطات المطارات المخرغئ غسث طعًما جًثا لاظفغث طعاطعا 
بظةاح، بتسإ وضالئ "جئعتظغك" الروجغئ. وأحار الثئغر الروجغ إلى تطابص طعصفغ طعجضع والصاعرة تعل 
العضع شغ جعرغا، تغث لط تثسط طخر الفخائض البعرغئ شغ جعرغا، وشغ العصئ ظفسه لط تصطع سقصاعا طع 
ظزام بحار افجث. وضان رئغج العزراء الروجغ دطغاري طغثشغثغش أسطظ سظ سجم الصاعرة وطعجضع تعصغع 

اتفاق غادمظ اقجاثثام المائادل لفجعاء والمطارات، بما شغ ذلك الصعاسث الةعغئ شغ طخر وروجغا.
: غئثو أن شرسعن طخر السغسغ لط غضاِش بما غصعم به بتص أعض الضظاظئ طظ صاض وذبح وتروغع، 
فواطرعا،  وتظفغًثا  أطرغضا  جغثته  لمخالح  خثطئ  وتةعغع،  وإذقل  وإشصار  وتسثغإ،  وجةظ  واساصال 
شغ  جرائمعا  لغحارضعا  الخطغئغئ؛  روجغا  ذائرات  أطام  السسضرغئ  طخر  ططارات  لفاح  غسسى  عع  شعا 
صخش أعض الحام وصاطعط، أغدا خثطئ لسغثته أطرغضا شغ التفاظ سطى ظزام بحار، وتمرغر طحارغسعا 
المساسمر  الشرب  ظخئعط  الثغظ  السمقء  الثعظئ  المسطمغظ  تضام  عط  عآقء  جعرغا.  شغ  السغاجغئ 
أغثي  شغ  غثعا  تدع  أن  افطئ  سطى  غعجإ  طا  وعع  دغظعا،  وغتاربعا  ظعداعا  لغمظسعا  افطئ  رصاب  سطى 

المثطخغظ طظ أبظائعا، لقذاتئ بعط سظ سروحعط، وإصاطئ خرح السج والمةث سطى أظصاضعط.

ذرف ق غسائر ظخرا فعض الغمظ ودغظعط وسصغثتعط 
أطرغضا  أو  برغطاظغا  الخراع  دول  إلتثى  ظخر  عع  بض 
شغ بقدعط، وأي ظخر عثا الثي غضعن سطى جبث أعض 

الغمظ افبرغاء وسطى تساب صعتعط وتغاتعط؟!!
وصعد  إن  والتضمئ!  اإلغمان  أعض  غا  الغمظ،  أعض  غا 
الترب إظما عغ دطاؤضط ودطاء أبظائضط وتغاتضط، شعق 
سطى  وأخثتط  وتةارعا  التروب  عثه  إلغصاف  سمطاط 
أغثي الساببغظ الماخارسغظ سطى تضمضط واجاسئادضط 
وظعإ برواتضط، شإن عثأت الترب غعطا شعغ غثا إلغضط 
سائثة إن لط تطفؤععا طظ جثورعا بالتض الختغح الثي 
غرضغ ربضط وغتصص جسادتضط، ولاضظ صدغاضط بماذا 
افحثاص  تشغغر  شإن  غتضمضط،  طظ  شغ  ق  تتضمعن 
ق  بعا  تتضمعن  الاغ  والثجاتغر  افظزمئ  تشغغر  دون 
شعق  طخغئئ  عع  الحضطغ  الاشغغر  ذلك  إن  بض  غةثي، 

طخغئئ وضاربئ سطى افجغال، جغقً طظ بسث جغض.
تارة  الماخارسغظ  أن  ضغش  اظزروا  الغمظ!  أعض  غا 
غاخارسعن وتارة غخططتعن وتائثل افتقف وتظصطإ 
التروب  تةار  الماخارسغظ  طخالح  باصطإ  المعازغظ 
وتسطعظعا  افذراف  عثه  شغ  تبصعن  شضغش  السمقء، 
العقء وتسعلعن سطى ذرف طظعا وعغ طظتازة جمغسعا 

لمخالتعا وطخالح أجغادعا المساسمرغظ؟!
تصغصئ  غعم  أول  طظ  لضط  بغظ  صث  الاترغر  تجب  إن 
الخراع والماخارسغظ ووقءعط فطرغضا أو برغطاظغا 
طع  خادصا  وضان  المسطمغظ،  لئقد  المساسمرتغظ 
اإلغراءات  طعاصفه  سظ  تئثله  ولظ  طسضط  بط  اهللا 
أذراف  طظ  ذرف  بأي  غظثثع  ولظ  الاعثغثات،  وق 
اهللا  حرع  غطئص  لمظ  إق  غثه  غمث  ولظ  الخراع، 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  وغسمض 
جئغ  وق  سطغضط  السغادة  افطر  بعثا  أردظا  طا  وتاهللا 
والظخح  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إرضاء  وإظما  أطعالضط، 
ضمظعاجٍ  التضط  إلى  اإلجقم  إلغخال  والسمض  لضط 

 لتغاتضط شفغه وبه وتثه تسسثون
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

طاي  تغرغجا  زغارة  ذلك  تئع  بط  صعة،  سظ  السغاجغ 
أضاظئ  وجعاء  لطسسعدغئ،  الئرغطاظغئ  العزراء  رئغسئ 
تسطط  ق  أم   سطغه  وواشصئ  بافطر  تسطط  السسعدغئ 
به، شعع شغ افخغر جغضعن تق غئصغ لعا طاء العجه 
أطام  ظخرا  لعا  وغخظع  الترب  طأزق  طظ  وغثرجعا 
الحسإ وغتصص حراضئ التعبغغظ الثي ترغثه أطرغضا.

طتاربئ  شغ  جااضاتش  وأوراصعط  اإلظةطغج  أجظتئ  إن 
طا تسمى بصعات (الحرسغئ)،  خرتئ  وصث  التعبغغظ، 
تترك  أي  طع  أظعا  لقظةطغج،  المعالغ  عادي  صعات 
بثأت  وضثلك  به،  غصعم  طظ  ضان  أغًا  التعبغغظ  ضث 
الحسإ  بعرة  طع  تصش  أظعا  بالاخرغح  الاتالش  صعات 
لط  السسعدي  المعصش  أن  رغط  خظساء،  واظافاضئ 
غضظ واضتا تماطا إق أن طعصش اإلطارات أوضح. إظه 
السسعدغئ  غاعمعا  لط  التعبغغظ  أن  المسطعم  طظ  
جعاطعط  وجععا  بض  سطغعط  لقظصقب  بالاثطغط 
ظتع اإلطارات المعالغئ لقظةطغج شعغ سثوعط الطثود 
أذطصعا  أظعط  خرتعا  وصث  غخرتعن،  طا  تسإ  اآلن 
ذلك،  ظفئ  اإلطارات  لضظ  بالساغا  خاروخا  سطغعا 
اقظفخالغ  الةظعبغ  التراك  تخرغتات  تظاغمئ  شغما 
طاثعشًئ طظ تقتط أجظتئ اإلظةطغج (سطغ خالح وعادي 

وسطغ طتسظ) شغما غسظغ تأغغثًا لطتعبغغظ.
لمسرضئ  لطتحث  صعة  بضض  جغسسعن  التعبغغظ  إن 
خظساء شعغ طسرضئ طخغرغئ غارتإ سطغعا وجعدعط، 
والعجاذئ  الفاظئ  وإخماد  لطاعثئئ  غثسعن  أظعط  طع 
شغ ذلك ضما دسئ لثلك إغران، لضظ سطغ خالح غخر 
وأطرغضا  السسعدغئ  شغه  غترج  جثغث  واصع  خطص  سطى 
وغزعر أظه الئطض وأظه المظصث وإق شالعغض لطتعبغغظ 

طظ تتالش أذراف اإلظةطغج والصداء سطغعط تماطا.
خظساء  أعض  سطى  ضئغرة  ضاربئ  جاةر  الترب  عثه  إن 
شعق ضارباعط إذا طا اجامرت، وجغماث لزاعا لاترق 
بصغئ المتاشزات، ترب تائسعا ترب وحصاء غاطعه حصاء، 
وضطما ظجح الظاس إلى طظطصئ غسائروظعا آطظئ إذا بعا 
تحاسض تتاعط وبعط، إن أي ظخر غتصصه ذرف سطى 

تامئ: الترب بغظ الماخارسغظ وخطئ حعارع خظساء

تامئ ضطمئ السثد: طا الثي غتعل بغظ البعار شغ الحام وبغظ دطحص؟

جراء  المظاذص  وتعخرت  الئقد  وِبغسئ  اقصااال 
عثا  غصئطعا  أن  لعط  غضظ  لط   - المال  بعثا  الاسمط 
ذغاته  شفغ  اإلجقم  طحروع  تئّظعا  أظعط  لع  المال 

تتثغر طظ العصعع شغ عثه المخغثة الثطغرة.
وضثلك شإن اظةرار الئسخ خطش إرضاء الشرب لط غضظ 
لغتخض لع تفّعط أولؤك الساسعن لمرضاة الشرب، صعله 
ٰ تَتَّبَِع  َّ َُهوُد َوَال اجََّصاَرٰى َح ْ ٰ َعنَك ا َ تسالى: ﴿َولَن تَْر
ِملََّتُهْم﴾، شمحروع اإلجقم شعق أظه غرجط حضض ظزام 
التضط شغ اإلجقم شإظه ضثلك غتثر تاططغ المحروع 
ُطةرد  طظ  تثر  شاإلجقم  بعط  ُطتثق  خطر  ضض  طظ 
صال  الرضعن؟!  شعق  عع  بما  شضغش  لطزالمغظ  الرضعن 
ُكُم اجَّاُر َوَما  ِيَن َظلَُموا َفَتَمَسّ َّ تسالى: ﴿َوال تَْرَكُنوا إىَِل ا

وَن﴾. َاَء ُعَمّ ال ُيْنرَصُ ِ ْو
َ
لَُكْم ِمْن ُدوِن اَبِّ ِمْن أ

وسعدًا سطى بثء، شإن الطرغص إلى إجصاط الظزام غئثأ 
د طا غطغعا،  بائظغ طحروع اإلجقم وعثه الثطعة ُتتثِّ
الطرغص  عثا  شغ  جُاائع  الاغ  السمطغئ  شاإلجراءات 
طاٌل  ُسرض  شإن  الطرغص،  شغ  السغر  شعر  تئاسًا  د  ُتتثَّ

ُدسغ  وإن  ذلك،  تّثد  المحروع  فن  ُرِشخ  جغاجغ 
دول  طسالمه  رجمئ  تضٍّ  شغ  لطمحارضئ  البائرون 
ضض  وتضعن  شغه،  المحارضئ  ُغرشخ  شضثلك  الشرب، 
الظزر  دون  شصط،  الحرسغ  بالتضط  طصّغثة  الثطعات 
لةمع  البائرون  شغسسى  الظاس،  طظ  أتث  لمرضاة 
بظثصغاعط  وُغعجععن  المحروع،  عثا  تعل  ضطماعط 

بثطئ ُتسصط الظزام شغ سصر داره شغ دطحص.
دطحص  وبغظ  الحام  شغ  البعار  بغظ  غتعل  شالثي 
الساخمئ سصر دار الظزام لغج خطئ سسضرغئ تاذصئ 
الُمساظئط  اإلجقطغ  المحروع  تئظغ  عع  بض  شتسإ، 
خطعة  ضض  لعط  جُغتثد  والثي  والسظئ  الضااب  طظ 
عثا  شئائظغ  بعا،  غسغرون  ترضئ  وضض  جغثطعظعا 
المحروع غضعن الطرغص إلى دطحص جالضاً، وعثا الائظغ 
غاططإ صرارًا ذاتغاً طظ البائرغظ شغ الحام، والصرار ق بث 
له طظ إرادة خطئئ وبصئ بظخر اهللا وإغمان راجت بأظه 
 عع الظاخر لسئاده والُمسّج دغظه ولع ضره الضاشرون

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

النظام السوري والمعارضة وجهان لمصيبة واحدة

تحغر اإلتخائغات الرجمغئ شغ إظةطارا ووغطج إلى أن ١٠ 
شغ المؤئ طظ الفاغات بغظ جظ ١٦ و١٩ ساطا تسرضظ 
العذظغ  المضاإ  وصال  الماضغ،  السام  افجري  لطسظش 
الفؤئ  عغ  عثه  إن  السظعي  تصرغره  شغ  لقتخائغات 
افضبر سرضئ لطسظش افجري، ولضظ الظساء بغظ جظ ٢٠ 
و٤٠ ساطا غاسرضظ أغدا لطسظش، تسإ الاصرغر. وغاسرض 
لطسظش افجري ٧ شغ المؤئ طظ الثضعر شغ جظ المراعصئ، 
وغحمض السظش افجري السظش غغر الةسثي، والاعثغث 
طظ  والمداغصئ  الةظسغ،  واقساثاء  الصعة  واجاسمال 
صئض الجوج أو أتث أشراد السائطئ، وأضبر أظعاع عثا السظش 
اظاحارا عع طداغصئ افزواج. وجمع الاصرغر طسطغاته طظ 
تصارغر الحرذئ، وطظ المآجسات التضعطغئ والمظزمات 
آخر  وضحش  السائطغ.  السظش  ضتاغا  بثسط  المعامئ 
اجاطقع لطةرغمئ شغ إظةطارا ووغطج أن ١,٢ ططغعن اطرأة 
و٧١٣ ألش رجض تسرضعا لظعع طظ أظعاع السظش افجري 
ذا  بقغاً  ططغعن   ١,١ الحرذئ  وجةطئ  الماضغ،  السام 
خطئ بالسظش افجري شغ الفارة ظفسعا، وعع طا غحمض 
شغ افغطإ تضرار اقساثاء سطى الدتغئ ظفسعا، وصغثت 
٤٨٨ ألش تادبئ طظ عثه التعادث سطى أظعا جرائط، تط 
بغظ  وطظ  ظخفعا،  طظ  أصض  شغ  شغعا  الماعط  اساصال 
التعادث الاغ أتالاعا الحرذئ إلى الصداء أصض طظ بقبئ 
أرباع، أي ظسئئ ٧٢ شغ المؤئ طظ التاقت صئطعا المثسغ 
السام، و٧٦ طظ الصداغا أدغظ شغعا الةاظغ. وغساصث أن 
تراجع أختاب الئقغات أو سثم تدعرعط إلى المتاضمئ 
طظزمات  وترى  الثساوى،  جصعط  أجئاب  بغظ  طظ 
طساسثة ضتاغا السظش افجري أن الائطغس سظ التعادث 
غاططإ حةاسئ ضئغرة طظ الدتاغا، فظعط غثحعن طظ 
سثم تخثغصعط، أو طظ اقظاصام. وتدغش أظه ق غظئشغ 
اقساماد سطى افدلئ الاغ غصثطعا الدتاغا، وإظما سطى 

الحرذئ أن تةمع افدلئ طظ طضان التادبئ...
سطى  خارخ  دلغض  لعع  الشرب  شغ  لطمرأة  غتثث  طا  إن 
اطاعان ضراطئ المرأة، وأظعا لط ترتص بسث إلى طرتئاعا 
القئصئ بعا، بض إن آبار اقساصادات الثاذؤئ شغ الصرون 
العجطى، عغ الاغ جسطئ المرأة ضائظاً غغر بحري، وق 
شغ  تاةطى  الرجض،  خثطئ  شغ  تضعن  أن  إق  تساأعض 
شغ  طضاعب  عع  طا  رغط  الغعم،  المرأة  طع  تساططعط 
الثجاتغر، سظ التصعق والمساواة تئرًا سطى ورق، وسطى 
الرغط طما غاحثصعن به بأن المرأة شغ الشرب وخطئ 
أظمعذجا  غصثطعظعا  بض  والاصثم  الظعدئ  صمئ  إلى 
غتاثى به! إن العضع الثي غساج به الشرب طظ طساواة 
المرأة طع الرجض، شغ التصعق والعاجئات وإتاتئ الفرص 
اظصطإ  صث  التصغصغ،  بالثور  أجمعه  طا  لاطسإ  أطاطعا 
شغه الستر سطى الساتر، وذلك باطعر المطالئات الاغ 
والمظجل  السمض  شغ  لطمرأة  المططصئ  بالترغئ  تظادي 
والمةامع، ق بض إلى اقجاشظاء سظ دور الرجض تاى شغ 
التغاة الجوجغئ، والثي صاد إلى تفضك افجرة، وخطثطئ 
روابط افطعطئ وافبعة بغظ أشراد المةامع، وظجع ضض 
حغط اقتارام، وعثا أخطر طا شغ افطر، وإذا ضاظئ عثه 
الترغئ الاغ داشسئ سظعا حسعب الشرب بثطائعا وضتئ 
بالشالغ والظفغج طظ أجطعا، صث أشادت عثه الحسعب 
ضاظئ  الثي  واقخاراع  واإلبثاع  الافضغر  ترغئ  بإذقق 

شغ  لمةامساتعا  والاضظعلعجغ  الاصظغ  الاطعر  ظاغةاه 
جمغع طةاقت السطط واقصاخاد، شصث خطفئ ظاائب سضسغئ 
سطى تغاتعط اقجاماسغئ، وافجرغئ وتسئئئ شغ تفضك 
الروابط افجرغئ تتئ ضشط الحسارات المظادغئ بالترغئ 
المططصئ، والمساواة طع الرجض شغ جمغع طةاقت التغاة 
طعما تضظ ذئغساعا الاغ تسارض ذئغسئ المرأة، افطر 
الثي لط غثثم طخالتعط، بض ضاظئ وباقً سطغعط، وضان 
عع السئإ شغ ظععر ردة شسض سضسغئ لثى المةامسات 
شغ الشرب، وظععر طظزمات تثسع إلى السعدة إلى العراء 

تغبما ضاظعا إلظصاذ طا غمضظ إظصاذه.
ولصث أبئائ طةرغات افتثاث أن المرأة شغ الشرب تساظغ 
طظ طحاضض سثة تعثد تغاتعا، وتثثش أظعباعا، وطا 
ظسمسه ضض غعم طظ تصارغر إخئارغئ، وططفات الصداء، تفغث 
تارة بجغادة جرائط اقغاخاب والاترش الةظسغ بحضض 
تاسطص  الاغ  الضبغرة  الاربعغئ  المحاضض  بةاظإ  غعطغ، 
الرساغئ  عثه  أطعاتعط،  ضظش  شغ  ورساغاعط  بافذفال 
الاغ تضاد تثافغ شغ الشرب، طما غظثر بضاربئ طةامسغئ 
تربعغئ تزعر قتصا سطى حضض تفضك افجرة واظاحار 
السظش بضض طساظغه، وزغادة تاقت الطقق والسجوف سظ 
الجواج، وذلك إلعمال الشرب رساغئ الطفض شغ تدظ أطه 
شغ المراتض افولى طظ سمره، والاغ تحضض المفاعغط 
أشراد  بغظ  اقتارام  شغعا  غائادل  شطرغئ  بخعرة  لثغه 
افجرة لضظ طعمئ رساغئ افذفال أوضطئ لثور الرساغئ 
(اقجاماسغئ)، الاغ لظ تضعن بثغقً سظ رساغئ افم، عثه 
افم الاغ تظحأ الطفض السطغط الثالغ طظ السصث الظفسغئ 
والفغسغعلعجغئ الاغ تاحضض لثغه بسئإ غغابعا سظه 
شاصثة  طاسبرة  تائعئ  أجغاق  غثرج  طما  ذعغطئ  لفارات 
فدظى درجات الخقتغئ لطمةامع تساعط بحضض رئغج 

شغ زغادة السظش افجري والمةامسغ.
ضراطاعا  لطمرأة  ضمظ  الثي  عع  تخرًا  اإلجقم  إن 
وإظساظغاعا، وعع الثي غدمظ لطمرأة تصعصاً وواجئات 
أوجإ  طظ  وجسض  بعا،  السطغط  المرأة  خالص  سظث  طظ 
العاجئات سطى الرجض تعلغعا ورساغئ حآوظعا، واإلظفاق 
سطغعا، وتماغاعا طظ ضض طساٍث، بض أصر اإلجقم أظه «...

َمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد» وتاعجع عثه العاجئات 
شغ غغاب ولغ افطر لاضعن طظ واجئات الثولئ، لعثا 
ظةث الاارغت المحرف لرشسئ وضراطئ المرأة شغ ظض دولئ 
الثقشئ، الاغ أبارت تفغزئ المساحرصغظ لما رأوا المرأة 
وتتعذعا  والتحط  الثثم  غتّفعا  ضالمطضئ  ظطعا  شغ 
ذراز  شغ  تاى  تزعر  والرساغئ،  التماغئ  طظ  عالئ 
الئظغان، طظ وجعد المرأة دائما شغ الطابص السطعي بغظما 
غتش المظجَل جعٌر طظغع، خعره المساحرصعن التاصثون 
سطى أظه جةظ وأن المرأة جةغظئ شغ بقد المسطمغظ، 
وعط غةعطعن طا تساماع به المرأة شغ عثه العضسغئ، 
الاغ أسطئ طظ حأظعا وجسطئ طظعا إظساظئ طتفعظئ 
الضراطئ والحرف. لما تاماع به طظ تصعق، وطا سطغعا 
طظ واجئات لط غفّخطعا بحٌر بظزرة ضغصئ، بض شّخطعا، 
شغ ضااب طئغظ، ظجل به الروح افطغظ، سطى صطإ أحرف 
خطص اهللا أجمسغظ. ولظ تظال المرأة عثه المضاظئ السالغئ 
اهللا  حرع  تطئص  دولئ  ظض  شغ  إق  المحرشئ،  الضرغمئ 

 الثي جاء رتمئ لطسالمغظ

املرأة يف الشرب تسغح الغعم بعضسغئ 
الصرون العجطى... وق خقص إق باإلجقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: غادة سئث الةئار / أم أواب – الثرذعمـ 

السيسي يجعل من مصر قاعدة النطالق الطائرات الروسية
المتوجهة إلى سوريا لقتل أهلها
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السئئ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
"أبار  ٢٠١٧/١٢/٢م)  ١٤٣٩عـ،  افول  ربغع   ١٤
الثشاع  لعزارة  الاابع  الفضرغئ"  "الترب  طرضج 
الثغظ  سظ  "المرتث"  تضط  تعل  جثق  السسعدغئ، 
تخرغح  طظ  ذعغطئ  جظعات  شئسث  اإلجقطغ. 
الحغت سئث السجغج بظ باز بأن طظ أظضر تث الردة 
اقلافات  غةعز  ق  ضال،  أو  "جاعض  شعع  (الصاض)، 
إلى صعله"، شاح طرضج "الترب الفضرغئ"، الةثل طظ 
جثغث تعل الصدغئ الاغ اخاطش تعلعا سطماء افطئ 
اإلجقطغئ. وصال المرضج شغ تشرغثات سئر "تعغار"، 
الصرآن  ظص  َطْظ  صاض    الظئغ  أن  َغْبئئ  "لط  إظه 
المرتث"،  صدغئ "سصعبئ  بأن  وتابع  ِردَّتعط".  سطى 
والاعجع  الثوران  ضبغرة  المسائض  جمطئ  طظ  عغ 
أذروتات  طظ  سثد  شغ  الئاذطئ  بالاأوغقت 
"اإلرعابغغظ". وأردف طرضج "الترب الفضرغئ"، صائق: 
"صث تحامض الردة سطى خغاظئ سزمى، ضما صث غظاب 
اظسةام  شغ  السام"  "التص  تمج  (تثاسغات)  سظعا 
وطاى  جمساه،  ورساغئ  دغظعا،  وتخاظئ  الةماسئ، 
تخض عثا شطه اسائار طعط شغ الاضغغش الةظائغ." 

وساد المرضج لطتثغث سظ "اإلرعابغغظ"، صائق إظعط اجاشطعا رأغعط بصاض "المرتث" إلى اجاعثاف طظ وخفععط 
الةثلغات  إتثى  إن  المرضج  وصال  افخطغ".  بـ"الضفر  وخفععط  طمظ  بالصاض  أولى  وأظعط  السارض"،  بـ"الضفر 
الفصعغئ تحغر إلى أن "صاض المرتث غاسارض طع الظخعص الحرسغئ الاغ صررت الترغئ الثغظغئ، وسثم اإلضراه 
سطغعا، وبطشئ أضبر طظ طائاغ ظص وواصسئ". وأوضح المرضج أن "حرط صرغح شغ خطح التثغئغئ ضان أن طظ 
غرجع طظ المسطمغظ إلى طضئ طرتثا سظ دغظه (وضاظئ وصاؤث تتئ جغادة صرغح) لغج لطظئغ  المطالئئ به"، 
طاابسا أظه "لع ضاظئ الردة تثا حرسغا لرشخ الظئغ عثا الحرط؛ إذ ق غمضظ أن غاظازل سطغه الخقة والسقم 
في ذرغسئ سطى تساب أتضام الحرغسئ". وغاعصع أن غظحر طرضج "الترب الفضرغئ" تفخغق طعجسا شغ رأغه تعل 

"الردة"، الثي غحغر بحضض حئه رجمغ إلى تعجعات التضعطئ المصئطئ شغ عثا الثخعص".
: لغج عظاك سقصئ بغظ طا أورده طرضج (الترب الفضرغئ) الاابع لعزارة الثشاع السسعدغئ وبغظ 
الفصه اإلجقطغ أو الثقف الفصعغ بغظ سطماء المسطمغظ طظ صرغإ أو طظ بسغث، ولغج المراد طظه ذلك 
أخق، وإظما المراد طظ عثا المرضج عع طعاضئئ خطعات طتمث بظ جطمان شغ جسغه إلى سطمظئ المةامع 
وطراضجعط  عط  شإظعط  جسعد  آل  تضام  سطماء  وضسادة  أطرغضا.  شغ  فجغاده  ذاسئ  الترطغظ  بقد  شغ 
الفضرغئ جاعجون لاترغش أتضام اإلجقم وتدطغض المسطمغظ، وتفخغض الفااوى سطى طصاس تضام آل 
جسعد ووشص ععاعط. وطرضج (الترب الفضرغئ) عثا عع لغج لطثود سظ اإلجقم وطتاربئ طا غثالفه طظ 
أطرغضا  خظساه  الثي  (اإلرعاب)  طتاربئ  عغ  دائما  والثرغسئ  وأتضاطه،  اإلجقم  لمتاربئ  عع  بض  أشضار، 

وادسئ طتارباه، لغضعن غطاء لعا ولسمقئعا شغ تربعط سطى اإلجقم.

اجاصئاق لثضرى طعلث رجعل العثى وطسطط الئحرغئ، أتغئ ضاطئ العسغ شغ الةاطسئ اإلجقطغئ بشجة عثه الثضرى 
السطرة بالسثغث طظ افظحطئ. شصث صام أتث ذطئئ الضاطئ بإلصاء درس شغ طسةث الةاطسئ طثضرا التدعر بتطعل عثه 
الثضرى وتابا إغاعط أن غاثثوا الظئغ  صثوة لعط وأن غئتبعا سما ضغسعا طظ جظاه، وغطاجطعا بعا وغاثثوا طظ عثه 
الثضرى شرخئ لطسمض الةاد إلتغاء جظئ خاتئعا والسغر سطى ظعةه ، وسطى رأس ذلك ضطه السمض إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ضما صام ذقب ضاطئ العسغ باسطغص غاشطات جثارغئ سطى لعتات اإلسقظات شغ الةاطسئ 
تمطئ السثغث طظ الحسارات طظعا: "طعلث الرجعل طعلث أطئ"، "تإ الظئغ سطغه الخقة والسقم غضعن باتئاسه والاأجغ 
به والامسك برجالاه" بط صاطعا بةعقت سثة بغظ ذطئئ الةاطسئ لغثّضروعط بعثه الثضرى السطرة وتمطعا لعط رجالئ 
طفادعا أن العصعف سطى ذضرى طغقد الظئغ افضرم  ق ُبّث أن غختئه إدراك لمظجلئ الظئغ وطضاظاه ، وصغمئ الرجالئ 
وطظجلاعا، شمتمث  لغج طةرد حثص سزغط له شغ الظفج ذضرى سطرة وتسإ، بض عع رجعل اهللا  تطّصى وتَغ 

السماء، صرآًظا ُغاطى وجظئ ُتّائع، شإتغاء ذضرى طعلثه  غصادغ السمض بما جاء به، وإتغاَء طا اظثبر طظ جظاه وسمطه.

شعثد  اإلظسان  تصعق  لمراصئئ  (المغظعرجع)  بالختراء 
المشرب بعصش المظاورات السسضرغئ (افجث) طع أطرغضا 
شاراجسئ، وتسطسطئ افتثاث والاخرغتات تاى خرح 
افطغظ السام بان ضغ طعن السظئ الماضغئ أن المشرب 
بطرد  إجــراءات  غاثث  المشرب  جسض  طما  طتاطئ  دولئ 
المغظعرجع والاعثغث بستإ الصعات المشربغئ المحارضئ 
بصعات تفر السقم شاراجع افطغظ السام وتراجع المشرب 
سظ بسخ إجراءاته، بط جاءت أتثاث طظطصئ الضرضرات 
شغ المظطصئ المسجولئ السقح والاغ وخطئ بالئعلغسارغع 
لاترغك صعاته لطمظطصئ وتعثغثه بالسعدة لتمض السقح 

لضظ طا لئبئ أن خمثت ظار عاته الاخرغتات.
أطا وصث اظاثإ تراطإ رئغسا جثغثا فطرغضا والثي اظثشع 
فطرغضا  خالخئ  افوجط  الحرق  طظطصئ  لةسض  بصعة 
بمتاخرة صطر والاشغغرات بالسسعدغئ لمتاخرة سمقء 
برغطاظغا بعا وطا غةري طظ أسمال سسضرغئ شغ لغئغا 
لابئغئ رجطعا خطغفئ تفار، وضثلك طع اظاثاب أطغظ سام 
جثغث لفطط الماتثة وتسغغظ طئسعث جثغث لطختراء، 
افلماظغ ععرجئ ضععطر شغ آب/أغسطج الماضغ، عض 
جغئصى المشرب سطى طعصفه بسثم السعدة لطمفاوضات؟

إن أوروبا ضسغفئ أطام أطرغضا وق تصعى سطى الاخثي 
بمساغرة  المشرب  غصعم  ولعثا  طئاحرة  لمحارغسعا 
تض  إلغةاد  طسارضاعا  أو  اصاراتاتعا  وتطصش  أطرغضا 
وجط تعلعا بط اقلافاف سطغعا إلجعاضعا وضان ذلك 
شغ اقجافااء وآلغئ طراصئئ تصعق اإلظسان شغ الختراء، 
وعع شغ العصئ ظفسه غسمض بةثغئ لفرض افطر العاصع 
بالسغر بثطا طاسارسئ شغ طحروسه لطةععغئ المعجسئ 
تةسغثا  بالختراء  المعجع  الثاتغ  لطتضط  طصثطئ 

لمصعلئ المشرب شغ خترائه والختراء شغ طشربعا.
ضما أن المشرب غسمض سطى الظفاذ لثول أشرغصغا اصاخادغا 
ظغابئ سظ شرظسا وبرغطاظغا شغ طعاجعئ الاعاجث افطرغضغ 
وعع غثرك أن أطرغضا جاسمض سطى إحشاله بظفسه داخطغا، 
وتالئ  بالمشرب  اإلظساظغئ  وافوضاع  الختراء  وصدغئ 
أطرغضا؛  تساشطعا  لقباجاز  أدوات  ضطعا  اإلظسان  تصعق 

لعثا جغسمض سطى الاصطغض طظ شاسطغاعا وتتغغثعا.
تحرغظ  طظاخش  بالمظطصئ  ضععطر  جعلئ  وبسث  لعثا 
افول/أضاعبر ولصائه بطرشغ الظجاع المشرب وبعلغسارغع 
وتخرغته  والةجائر،  طعرغااظغا  به،  المسظغئ  والــثول 
اجاماع  بسث   ٢٠١٧ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٢ غعم 
آلرائه  لقجاماع  الثولغ  افطظ  طةطج  سصثه  طشطص 
تعل الةعلئ افولى "غاسغظ سطغظا اجاثثام الثغظاطغضغئ 
لطاعخض  برطاعا  السمطغئ  اجاؤظاف  أجض  طظ  الةثغثة 
إلى تض" (الةجغرة)، ضما ظصطئ وضالئ افظئاء الفرظسغئ 
اإلغطالغ  السفغر  افطظ  لمةطج  التالغ  الرئغج  سظ 
جغئاجاغاظع ضاردي (أظه "شغ طا غاسطص بعثا المعضعع 
المسصث جثا" تتثث ععرجئ ضععطر سظ "طعصش بظاء" 
إلى  طحغرا  ذغئئ"،  "طحاسر  وسظ  الطرشغظ  جاظإ  طظ 
أظه "جغئثأ السمض"، طظ دون تتثغث الثطعات الاالغئ)، 
شإظه طظ غغر المسائسث أن غسعد المشرب والئعلغسارغع 
لطمفاوضات، شصث ظصطئ افجئعع الختفغ غعم ٦ تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧ أن ضععطر شغ لصائه بمساصئطغه 
سظ  المشربغ  الطرف  صئعل  سظ  (ضحش  بالمثغمات 
"اقظطقق شغ المفاوضات" طآضثا أن "الدماظئ المطضغئ 
طثصصا  طآضثة"،  تالئ  المفاوضات  بمئثأ  الصئعل  شغ 
أن الةاظإ اإلظساظغ غاطصى طظ الساخمئ الرباط "ضض 

الافعط والسمص والحمعل لمسالةئ أوضاع القجؤغظ").
المشرب  غسعد  أن  المآحرات  عثه  بسث  شالراجح 
والئعلغسارغع لطمفاوضات وأظه شغ الئثاغئ جغثخطعا 
ضض ذرف طسامسضا بمصارته، لضظ طعاصش افذراف 
وألماظغا  وبرغطاظغا)  (شرظسا  وأوروبا  أطرغضا  الفاسطئ 
داشغث  الختراء  لصدغئ  وطساحاره  ضععطر  خقل  طظ 
السعدان  لةظعب  السابص  افلماظغ  السفغر  حعاضغ 

عع الثي جغتثد جغرعا وجرساعا.
إن صدغئ الختراء جائصى تراوح طضاظعا وبآرة تعتر تاى 
تسعد فعطعا، أعض المشرب وإخعاظعط بالختراء، شاتض 
سطى ضعء ضااب اهللا وجظئ رجعله  بصطع غث المساسمر 
بإصاطئ  وتفاغاعا  اإلجقطغئ  الئقد  تصسغط  غرغث  الثي 
ضغاظات ق تمطك طصعطات الثولئ، وبإصاطئ اإلجقم ظزام 
اإلجقم  لثولئ  الاابسغئ  غتمض  طظ  غةسض  الثي  السثل 
 ضاطض التصعق بشخ الظزر سظ جظسه وسرصه ودغظه

طساةثات طسألئ الختراء املشربغئ

إن طظ الئقغا الاغ اباطغئ بعا أطئ اإلجقم شغ السخر 
دولئ  شغ  المامبض  جططاظعا  شصثت  أن  بسث  التثغث 
أن  المسطمغظ،  تغاض  سظ  تثوذ  ضاظئ  الاغ  الثقشئ 
تطعا،  فجض  شغعا  غئبعن  أسثائظا  بغث  صداغاظا  أخئتئ 
شةسطعا طظعا أدوات لقباجاز لاتصغص طخالتعط شغ بقد 
المسطمغظ. وإن طظ عثه الصداغا الاغ ذالئ عغ صدغئ 
الختراء تغث إن تطعا أوضض لمةطج افطظ لااتضط شغه 

أطرغضا، الئاتبئ سظ ظفعذ لعا شغ حمال إشرغصغا.
لصث اتثثت أطرغضا صدغئ الختراء باباً لطظفاذ إلى حمال 
إشرغصغا شاجاشطئ الخراع بغظ المشرب وجئعئ الئعلغسارغع 
وإن  به  صثم  طعذأ  لعا  تةث  لسطعا  المشرب  قباجاز 
تزاعرت باأغغثه، وصث لمح المطك طتمث السادس لعثا 
الثور افطرغضغ شغ خطابه بالصمئ المشربغئ الثطغةغئ 
بالرغاض تغث صال: (شعط غتاولعن تسإ الزروف، إطا 
ظجع الحرسغئ سظ تعاجث المشرب شغ خترائه، أو تسجغج 
خغار اقجاصقل وأذروتئ اقظفخال، أو إضساف طئادرة 
بةثغاعا  الثولغ  المةامع  غحعث  الاغ  الثاتغ،  التضط 
وطخثاصغاعا. وطع الامادي شغ المآاطرات، أخئح حعر 
افطظ  طةطج  اجاماسات  غخادف  الثي  ظغسان/أبرغض، 
تعل صدغئ الختراء، شجاسئ ترشع أطام المشرب، وأداة 
لمتاولئ الدشط سطغه أتغاظا، وقباجازه أتغاظا.) وزاد طظ 
الاعضغح شصال: (شصث بطس افطر إلى حظ ترب بالعضالئ، 
ضعجغطئ  الماتثة،  لفطط  السام  افطغظ  باجاسمال 
لمتاولئ المج بتصعق المشرب الاارغثغئ والمحروسئ 
شغ خترائه، طظ خقل تخرغتاته المظتازة، وتخرشاته 
غغر المصئعلئ، بحأن الختراء المشربغئ)... (وطاذا غمضظ 
لفطغظ السام الصغام به، وعع رعغظئ بغظ أغثي بسخ 
اإلحراف  لعط  غفعض  الثغظ  وطساحارغه،  طساسثغه 
سطى تثبغر سثد طظ الصداغا المعمئ، وغضافغ عع باظفغث 
اقصاراتات الاغ غصثطعظعا له. وطسروف أن بسخ عآقء 
جغاجغئ،  وخطفغات  وذظغئ،  طسارات  لعط  المعظفغظ 
وغثثطعن طخالح أذراف أخرى، دون الاجام بما غصادغه 
طظعط اقظاماء لمظزمئ افطط الماتثة، طظ واجإ التغاد 
والمعضعسغئ، الثي عع أجاس السمض افطمغ.) والمطك 
روس  ضرغساعشر  إلى  بافجاس  غطمح  الصعل  بعثا 
الثبطعطاجغ افطرغضغ والمئسعث السابص لفطغظ السام 

لفطط الماتثة إلى الختراء.
طظ  وترشع  بالصدغئ  تاقسإ  أطرغضا  تال  عع  عثا 
وتغرتعا ضطما رأت طخطتئ شغ ذلك شسارت بالصدغئ 
تثطش  أن  ترغث  وإظما  تق  تئشغ  ق  فظعا  إلذالاعا 
تص  باب  طظ  جثغث  بعجه  المظطصئ  شغ  اقجاسمار 
ــا  أوروب بغظما  الختراوي.  لطحسإ  المخغر  تصرغر 
وبافجاس شرظسا وبرغطاظغا شظعةعما عع اإلجراع شغ 
اتاعاء ططش الختراء جثا لضض باب أطام أطرغضا ضغ ق 

تطردعما طظ حمال إشرغصغا وتسافرد بثغراته.
عضثا عغ صدغئ الختراء تاةاذبعا أطرغضا طظ جعئ 
وتساظغ  باظغئ  جعئ  طظ  وبرغطاظغا)  (شرظسا  وأوروبا 
تتئ  الاةاذب  عثا  اجامرار  طظ  المظطصئ  حسعب 
خراع طعععم بغظ الةجائر والمشرب وطططإ ضفر به 
وطا  لطحسعب،  المخغر  تصرغر  تص  وعع  له  غروج  طظ 

أتثاث ضاالعظغا سظا بئسغثة.
والئعلغسارغع،  المشرب  بغظ  المفاوضات  ظطئ  ولعثا 
طثطط  وشحض  الظار  إذقق  وصش  بسث  دخقعا  والاغ 
اقجافااء لسثم الاعاشص تعل إتخاء جضان الختراء 
طثططات  شحض  بط  والئعلغسارغع  المشرب  بغظ 
الاسعغئ افطرغضغئ بمظح تضط ذاتغ لطختراوغغظ غطغه 
اجافااء تعل تصرغر المخغر طظ خقل طصارتات بغضر، 
اظستإ  أن  إق  المشرب  طظ  ضان  شما  طضاظعا.  تراوح 
طظ المفاوضات المئاحرة لسئبغاعا وططالئًا أن غضعن 
المصارح العتغث المعضعع سطى ذاولئ المفاوضات عع 
طصارته لطتضط الثاتغ المعجع بالختراء. ضما جتإ 
بصاه بضرغساعشر روس الثي اصارح تق شغثرالغا غضعن 
اقظفخال،  أي  المخغر  تصرغر  سظ  قجافااء  طصثطئ 
أن  إلى  طاعترة  المشرب  وبغظ  بغظه  السقصئ  وبصغئ 

اظاعئ طثة اظاثابه طئسعبا أطمغا لطختراء.
لطاولئ  لطسعدة  سطغه  ولطدشط  اقظستاب  لعثا  وتئسا 
المفاوضات، سرشئ السظعات الماضغئ خراسا بغظ المشرب 
وافطط الماتثة وطظ خطفعا أطرغضا تغث تاولئ افخغرة 
تعجغع خقتغات بسبئ افطط الماتثة لاظزغط اقجافااء 
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ق ظثري طظ عع ذلك الفصغه المةاعث المططص وذلك 
الغعم  غضعن  أن  اصارح  أو  أصر  الثي  المئثع  اإلطام 
لطمسطمغظ"؟!  سغث  "غعم  العةرغئ  السظئ  طظ  افول 
وأجماه سغث رأس السظئ العةرغئ، وغعم طعلث الظئغ 
الرجمغئ  الثوائر  ضض  شغه  تسطض  آخر  سغث  غعم   
وتةثعما طبئاغظ شغ تصاوغط بقدظا اإلجقطغئ سطى 

أظعما أغام أسغاد وسطض رجمغئ.
طظ شسض عثا؟! ولماذا؟! شعض تحضع افطئ طظ صطئ 

افسغاد والسطض؟!
والتغاة  التدارة  تفاخغض  لضض  أسمى  تصطغث  عع  أم 

الشربغئ؟!
السظئ  رأس  وسظثظا  المغقدغئ  السظئ  رأس  سظثعط 

العةرغئ!
سغث  وسظثظا  "ضرغسماس"  المغقد  سغث  سظثعط 

المعلث الظئعي "المعلث"!
أغدا  وسظثظا  السطماظغ،  الظزام  غطئصعن  سظثعط 

ظتضط بشغر طا أظجل اهللا "بالظزام السطماظغ"!!
ضان  شأغظ  دغظظا  طظ  لغج  افطر  عثا  ضان  إذا   ¤  
أغظ  الحرسغ؟!  السطط  أختاب  وسطماؤعا  افطئ  أئمئ 
الثغظ  والسطماء  الحغعخ  أغظ  والمفاعن؟!  اإلشااء 
بصاشاظا  سظ  والثود  لاطئغصه  السطط  أطاظئ  تمطعا 
أغظ  دغظظا؟!  وبأتضام  بعا  غطتص  تترغش  أي  طظ 
بعثا  بصاشاظا  سطى  افسغاد  عثه  أدخطئ  سظثطا  ضاظعا 
الحضض الخارخ؟! وضأن أطاظا تحضع طظ صطئ افسغاد 
والسطض؟! بض أغظ عط اآلن، لماذا ق غاخثون لعثه 

الصداغا شما الثي غسضاعط؟!
ظاثث  ق  ظتظ  السقذغظ  سطماء  لضط  غصعل  ربما   ¤
إتغاء  بض  أسغادا،  الظئعي  والمعلث  الظئعغئ  العةرة 
إغاضط  وتارغثعا...  بثغظعا  افطئ  لظثضر  لثضراعا 
وعثا الاثلغج! شعآقء ق غطغإ لعط المصام إق شغ 
بقط السططان، بض أغصزععط أظاط وصعلعا لعط: أق 
تتسعن بأن افصخى طتاض وأجغر، أق غثضرضط عثا 
وتارغثظا؟!  بثغظظا  والسماتئ  الفدغطئ  أختاب  غا 
المسطمعن  غآرخ  أن  صرر  الثي  وعع  سمر  شالثطغفئ 
بغظ  شّرق  تارغت  بأظه  ذلك  الظئعغئ،  العةرة  باارغت 
ذلك  وطع  اإلجقم،  ظزام  وسعث  الضفر  ظزام  سعث 
الختابئ  ضان  وصث  سغثا،  العةرة  غعم  غةسض  لط 
  اهللا  رجعل  دون  غمعتعن  سطغعط  اهللا  رضعان 
رجالاه،  وتماغئ  ذاساه  بعجعب  وإغماظا  له  تئا 
لضض  ظضراظا  ضان    بمعلثه  اتافالعط  سثم  شعض 

الادتغات؟!  طظ  تثططعا  وطا  والمسغرة  الظعب  ذلك 
شضغش تةسطعظه سغثا تتافطعن شغه وتائارزون بإلصاء 
الظئعي  والمعلث  العةرة  طسطعطات  وجرد  الضطمات 

أطام طظ غترس أظزمئ الضفر شغ أرض اإلجقم؟!
الةعصئ  ظفج  ظةث  ربما  أجابغع  بدسئ  شئسث   ¤  
طظاخش  شغ  المغقدغئ  السظئ  رأس  بسغث  تتافض 
غاراصخعن  الظارغئ  افلساب  وغططصعن  الطغالغ 
غاماغطعن غارظتعن جضرا اباعاجا بثخعل سام جثغث 
غعمعط  ق  شعآقء  تتضمضط،  زالئ  طا  وسطماظغاعط 
  ورجعله  اهللا  طظ  غساتغعن  وق  أظئغاؤه  وق  اهللا 

وق غساتغعن طظضط.
 ¤ أغعا اإلخعة وافخعات الضرام إن ظزرة بسغطئ إلى 
تةط الاعظؤات الاغ غائادلعا المسطمعن الغعم بعثه 
ذرغصئ  اخاقف  سطى  واضتئ  دقلئ  لغثل  المظاجئئ 
سغحظا الغعم سظ ذرغصئ سغح اإلجقم الاغ شعمعا 
الختابئ، أتراظا شعمظا اإلجقم وظزاطه أضبر طظعط؟! 

ألعثه الثرجئ تخسإ سطغظا المصارظئ والفعط؟!
بمصارظئ  ظظخح  شإظظا  الظخغتئ،  الثغظ  دام  وطا   
ظاتغئ  طظ  الختابئ  تغاة  بمةرغات  تغاتظا  طةرغات 

تسئثغئ وشعط شصعغ فشسالظا صئض أن ظصعم بعا.
¤ عثه صدغئ غةإ سطى ضض طسطط أن غصش سظثعا 
أظظا  شظزظ  افطعر  سطغظا  تثاطط  ق  ضغ  الظزر  وغسغث 
المظاجئات  عثه  وجسض  باتافالظا  خظسا،  ظتسظ 
وطظعط    الظئغ  ختابئ  عط  شعا  أسغاد!!  ضأظعا 
أم  الغعم،  ظفسض  طا  غفسطعا  لط  بالةظئ  المئحرون 
شفاح  ظتظ  أتسظا  ضما  ذلك  شعط  أتسظعا  طا  أظعط 

اهللا سطغظا بعثا الفعط؟!!
الختابئ  اتافض  طرة  ضط  ظفسك:  تسأل  أن  شغضفغ 
رأس  وغعم  المعلث  غعم  بمظاجئئ  تغاتعط  وسططعا 
السئإ  سظ  أغدا  ظفسك  تسأل  أن  وغضفغ  السظئ؟ 
تخر  بقدظا  تتضط  الاغ  التضط  أظزمئ  غةسض  الثي 
التغاة  وتسطض  سغثا  المظاجئاغظ  عاتغظ  جسض  سطى 
سطى  ذاته  العصئ  شغ  غخرون  وعط  لماذا  والسمض؟! 
والمعلث؟!  العةرة  خاتإ  بحرغسئ  التضط  تسطغض 
وظئغه؟!  لقجقم  المجغش  التإ  عثا  ضض  لماذا 
إن  تثسره  الثي  طا  أخغ  وأظئ  عثا؟!  طظ  لمخطتئ 
شضرت شغ شعط عثه المفارصئ شعما إغةابغا طظاةا؟!
 الطعط ردظا إلى دغظظا ردا جمغق، وخض الطعط وجطط 
وجطط  طتمث  ورجعلك  سئثك  تئغئظا  سطى  وبارك 

 تسطغما ضبغرا
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