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ﻛ أﺎد اﻟوق اﻷﺳد ﻟﻠﺎﺔ رﺷ أﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺎة؟!

 07ﺳ19:32 - 2018 
ﻛ_أﻣﺎﻧﻲ ام
ﻣﻣﺎ اﺳ" رﺷ
ﯾ ﻣﺎﻻﺗﻪ رة ﺗﻧﺔ
ﻟ ﻣ ﺎق اءة ﻣﺎﻻت اﻟأ ،وﻻ ﻣ اﻟﻬ ﺎﻬﺎ وﻟ ﻣ ة ﻟ ﺎﻟة ﻟ اﻧﺎﻰ ﺎﺗُ ﻣُ 
ً
ﺷﺎ ﻣﻬًﻻ ﻟﻠﻊ ،إذ ﻻ أف ﻪ أﻧﺎ وزﻣﻼﺋﻲ ﺳ أﻧﻪ  ﻲ
أﺎﺔ" ﻠﻰ ﺻﺎت ﺟة روزاﻟﺳ اﻟﻲ اﺗف ﺎﻧﺎﺋﻰ ﻟﻬﺎ ،اﻟﺎﺗ اﻟ ُ ﻠﻰ أن ﯾﻰ
ً

ﺣﻲ اﻟﻣﻞ ﺎﻹﺳرﺔ وﺧج ﻠﻰ اﻟﺎش اﻟ  أن ﺎن ﻣﻻ ﺗﺎ ﺎﻷام  ﻣﺎ رو ﻲ إﺣ ﻣﺎﻻﺗﻪ ،أﺻﺢ ﺣﯾ اﻟﺎح واﻟﺎء داﺧﻞ وﺧﺎرج أروﺔ
اﻟﺳﺔ إذ ﻧﻪ ﺎﻟوق اﻷﺳد ﻟﻠﺎﺔ.
اﻟﺎﺗ اﻟ اﺳﺎن ﺎﺳ اﻟﺎن اﻟﯾ رﺷ أﺎﺔ رﺎ ﻟﺔ ﻟ اﻷﻧﺎر إﻟﻪ اﺳﺎع ﻲ ة وﺟة أن ُﺢ ﺧﻠﻪ ﻲ اﻟﻣﺔ ،ﺎﻟﺎ اﻟة اﻟﻲ ﺎﻧ
ﻣﺿﺎ ﻹﺛﺎرة اﻟل،
ﺗﻬﺎ ﻠﻰ ﺷﺎك اﻟﺎ ﻟﺎة أﻼم اﻟوﻧان اﻟاﺣﻞ رﺎ ﺗﺎرب أاد اﻟاء اﻟﯾ ﺎﺗا ﯾون ﻣﺎﻻت رﺷ أﺎﺔ اﻟﺎﺗ  ،أن أﺻﺢ
ً
ﺣﺎ ﻟﻸﺣاث اﻟﻲ ﺳ ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ.
وﻣﺷ
ًا
وﺻﻠﺔ
ً

"أﺎﺔ" اﻟ ذا ﺷﻬﺗﻪ  ﻧ ﻣﺎﻻﺗﻪ ﻠﻰ ﺻﺎت ﺟة روزاﻟﺳ ،اﺳ ﺷﻪ واﻪ ﻣ اﺳاث ﻣﻬﺔ ﺟﯾة ﻲ ﺎﻟ اﻟﺎﺔ  ﺗﻬﺎ ﺑـ "اﻟا
وﺎب اﻟﺎﻻت ﻠﻰ ﺣ اﻟﻬة وزﺎدة ﻧﺔ اﻟاءات  ﺑ
اﻟاﻰ" واﺗﻰ ان أﻛن ُ و ﻲ وﺻﻲ ﻷﺳﻠﻪ ،ﻲ اﻟ اﻟ ﺗﺎرع ﻪ اﻟاﻊ واﻟُ 
وﻧ ﻣﺎت اﻟا اﻟﺔ اﻟﻲ رﺎ ﺗ ﻠﻰ ﻧ اﻟﺎﺋﺢ اﻟﺔ ،أو اﻟﻼﺎت اﻟﺎﺋﺔ ﺑ اﻟﺎ ،أو ﺎ ﻣ اﻟﺎت اﻟﻲ ﻻﺗُﻲ وﻻ ﺗ ﻣ ﺟع
وﻟﻬﺎ ﺗﻠﻰ اﺎﻣﺎ  ا ﻟ ﺎع  ﻣ اﻟﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺔ اﻟا ﻣ رواد اﻟﺷﺎل ﻣﺎ ،ا أﺎﺔ أﺳﻠﺎ ﺟﯾا ﻲ اﻟﺎﺔ ﻊ ﻣﺎ ﺑ ﻣاﺿﻊ اﻟا
اﻟﻲ ﺗﻰ ﺎﺎﻣﺎت ة ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ و اﻟاﺔ اﻟﻰ ﺎﺗُ ﻣﻣﺔ ﻲ ﻣ ﺎب اﻟﻞ اﻟﺎﻟﻲ.
ﻣﻬﺔ اﻟﺎﺗ اﻟﯾة ﺎﺋﺔ ﻠﻰ ﻧ وﺗ وﺗ ﻣﺿﺎت وﻣﻠﻣﺎت وﺎﺎ ووﺎﺋﻊ ﺣﺔ ﺣﺛ أو ﺳث ﻟﻪ اﺳ اﻟﻊ ﻲ اﻟﯾ ﻬﺎ واﻟ ﺑﻬﺎ أو
ُ ﻣﻼﺎﺗﻬﺎ واﻟﻬﺎ ،ﺎ ﺗﺎول ﻣﺿﺎت وأزﻣﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻞ ﻠ  ﻞ اﻟﯾ ﺗﺎوﻟﺎ ﻲ اﻟﺎﺑ ،ﻬ اﻟﺎﺗ اﻟﺣ اﻟ ﺗث أة  ﺿورة ﺗ
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اﻟﺔ ﻲ ﻣ ﺑﺔ ﺟﯾة ﺷﺎﺔ ﺗزﺎ اﻟا واﻟﺎرب اﻟاﺔ ،ﻧﺔ ﺗﻠ ﺔ وﺗﺎرﺦ ﻣ ،وﺗن ﺎدرة ﻠﻰ اﻟر ﺎﻟﻼد إﻟﻰ اﻷﻞ ﻲ ﻞ اﻟﺎﻻت ﺳاء
ﺎﻧ ﺳﺎﺳﺔ أو ﺛﺎﺔ أو ﺔ أو اﺎدﺔ.
ﻲ ﻣﺎل ﻟﻪ ان "ﻧﺔ ﻟﻠﻊ"  أﺎﺔ ﺗﺎﺻﻞ اار ﻣب ﻣ ﺷﻬ ﻟﻠوﻟﺔ  اﻟﺎرﺔ ﺔ أﺎن ة ﻟﺎت ﻲ اﺎح ﻣوع ﻣﻲ ﻼق ﺎﻟﻲ
ﺣﻩ رؤﺳﺎء وزﺎء ﻣ ﻣﻠ دول اﻟﺎﻟ ﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾ اﻟﺧل ﻲ اﻟﺎﺳﺔ وﺄن اﻟﺎء ﻲ اﺎﺣﺎت اﻟوﺎت اﻟﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﺑﺔ ﻼدﻧﺎ أﺻ ﺳﺎﺳﺔ،
أﺎ أن اﻟب ذاﺗﻪ أﺣﺎ ﺣﻞ »ﻼ «ﻟ ﻲ وﻰ ﻲ أﻟﻣﻪ اﻷﺧ ﻣ ﻠﺎت ا اﻟ ﻣﺎﺑﻞ آﻻف اﻟوﻻرات ﻞ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻧﻰ دوﻻر.
أﺎﺔ ً 
ﻲ اﻟﺎل ذاﺗﻪ  اﻟﺎﺗ  ﺣﻞ ﺎﺣ ﺷﻬ ﻠﻰ أﻣال ة  ﺛرﺗﻲ ﯾﺎﯾ وﻧ ،أﻧﻬﺎ ﻠﻰ ﺗ اﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ واﻹﻼﻣﺔ ﻟﺎﻟﻪ وﺎﻟﻞ ﻞ ﻣ
وﻣ ﺎﻟﺔ ﻟﻪ
اﻟﺎﺳ واﻹﻼﻣ ﻲ ﻣوﻪ اﻟﻲ واﻹﻼﻣﻲ  أن أق ﻠﻬ اﻷﻣال وﺻﺎر ﻧﺎ ﺳﺎﺳﺎ ،ﺎ ﺗﺎول  ﻬ ﺛ ﺧﻠﻲ ﻣم ُ
ﻣﺎ  وﺻ اﻟﺎﺗ ﻟﻪ ،ﺛ ﺗ ﺣﻟﻪ ﺛﻼث ﻧ ﻣﺔ وﻲ اﻟﺎﺿﺔ واﻹﻼﻣﺔ واﻟﺔ وﻧ ﻣﻪ أزﻣﺎت ة ﺎن ﺳﻬﺎ اﻟﺋﻲ إاق اﻷﻣال اﻟﻲ
ﺧﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻊ.

ﻛﺎ ﺗق اﻟﺎﺗ إﻟﻰ إﻼﻣﻲ ﺷﻬ ر ﻠ إدارة اﻟﻞ ﺎﻻﺳار ﻲ ﻠﻪ ر أﻧﻪ ﺎن ﯾﺎﺿﻰ ﻣﺎﻟﻎ ﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻠ اﻟ واﻟ واﻟ ﺛ ﺳ أﻣﺎم »أوﻧ«
اﺎ ﻧﻪ ﻟ ﯾﻊ أﻛ.
ﺛ و ً

ار ﻟﺎﺎت أﺎﺔ اﻟﺔ ﻧ اﻟﺎﺗ 4 ﻣﺎﻻت ﺗ ان "اﻟﺔ اﻟﺔ" ،ﺗث ﺧﻼﻟﻬﺎ  اﻟﺎد اﻹﻼﻣﻲ واﻟﺎﺳﻲ ،وﺢ اﻟﻻت اﻟﺔ اﻟاﺋﺔ اﻟﻲ
اﺳًا
ﯾﻬﺎ  اﻹﻼﻣ واﻟﺎﺳ ﻷﻧﻬ أﻣﺎم اﻟﻬر ﻟﻬ ﺑﻻﺗﻬ اﻟﺎﻧﺔ ﻟد اﺳﺎﻪ ﺎﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟاع اﻟﻰ ﻣﻊ اﻟوﻟﺔ ر أن أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺿف
أﻬﺎر ﻟﻠﺎ ﺛ ﯾن ﺻﺎﺔ اﻟاﺎت واﻟاﻣﺎت ﺑ
ًا
داﺋن ﻠﻰ اﻟﺎﺗ اﻟﻠﺔ ﻟﻸﺟﻬة اﻷﻣﺔ ﻟﻠ وﺳﺎﺎت واﻣﺎزات ﺷﺔ ،ﻬ ﻣن أﻧﻬ ﻣﺎﺿﻠ
اﻟوﻟﺔ واﻟﺎرع اﻟﺎﺔ ﺟل ﻣﻲ ون ﻣ ﺧﻠﻪ.
ﻣا أﻧﻬ ﻠن ﺣ اﻟﻠ ن ﻣﻊ
اﻟﺎﺗ ﺢ  و ﻣ ن أﻧﻬ ﺎﻟار واﻟﺎء أﻧﻬ ﻟ ﯾﻊ أﻛ ،ﻣﺎﺿﻠن أول اﻟﻬﺎر ودوﻟﺔ ﻰ آﺧﻩ،
ً

اﻟوﻟﺔ ﺗﺎرة ،وﻣﻊ اﻹﺧان ﺗﺎرة أﺧ ،وﻲ ﺻف اﻟﺎت اﻟوﻟﺔ ﻣات وﻣات ﺿﺎرًﺎ اﻟﻞ ة أﺳﺎء ذﺎ ﻲ ﺎﺎﺗﻪ ﻣﻞ ﺷﺎب ﯾﻰ ﻣ اﻟﺳﻰ رﺷ ،وﺳة

ﺗﻰ ﺎدة اﻟ ،ﺎ ﺗث  ﺗر  اﻹﻼﻣ واﻟﺎﺳ ﻲ د ﺟﺎﺔ اﻹﺧان اﻹرﺎﺑﺔ ﻣﺎﺑﻞ أﻣًﻻ ﺗﻊ ﻟﻬ ﻟﻪ  وﻣات اﻟأ اﻟﺎﻟ ﺟﻬﺎ
ﻣﺛﺔ ﺑﻼت ﺎﺗﺔ.

وﻲ ﻣﺎل ان "ﻧﺔ اﻟﻬ "ﺷح اﻟﺎﺗ  ﻞ  اﻟﺎب واﻟﺎﺳ واﻹﻼﻣ اﻟ ﻲ ﻣﻰ اﻟﺔ وﻣﻬﺎﺟﺔ اﻟ ﻣﺎﺑﻞ ﺣﺔ ﻣ اﻟوﻻرات ﻠﻰ ﺣﺎة
ﺔ ﻲ و ﻲ ور ﺔ أﺑﺎﺋﻪ.
أﺎﺔ اﻟﺣ اﻟ ﻧ اﻹﻼم واﻧ ﻟﺎب اﻻﻼﻣ اﻟﺎدﯾ ﻣﺎ  ز وﺗﻟ اﻟ اﻟﯾ أﺳﺎءوا ﻟﻠﻬﺔ ﺎرﺳﺎﺗﻬ اﻟﺔ وﻣاﻬ اﻟﻠﻧﺔ و
ﻣ إﻟﻰ أن  اﻟﺎرﺳﺎت اﻟﻰ ﺎم ﺑﻬﺎ
ًا
ﻣا أن اﻟوﻟﺔ ﺗُﺊ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻟﻬﺔ  ،ﻠﻬﺎ ﻣﺎﺔ اﻹﻼﻣ وﻟ اﻹﻼم وم اﻟﻠ ﺑ اﻟ،
أاﺋﻬ
ً
ﻧم اﻟﻬﺔ ﺟاﺋ ﻻ ﺗ ﺎﻟﺎدم ﺗﻊ ﺛﻬﺎ اﻟﻬﺔ ﻣ ﺎم  ٢٠٠٠ﻣﺎ دﺧﻞ اﻹﻼﻣن ﻰ ﻟﺔ إﺳﺎ اﻟوﻟﺔ  ،أن ﻠ ﺷﻬة اﻟﻣﺔ ﻟﯾﻬ اﻻﻧﺎ واﻟﻬﺔ
واﻟﻟﺔ واﻟﺔ وﺗﻠ اﺳار اﻟوﻟﺔ.

اﻟ اف أة أن اﻹﻼﻣ اﻟﯾ ﺎن ﯾﻰ إﻟﻬ ﻞ ﺧوﺟﻪ ﻠﻰ اﻟﺎش اﻟ ﺎﻧا أ أدوات م اﻟوﻟﺔ إذ ﺎل ﻲ ﻣﺎل ان " اﻹﻼم
اﻟﺎﺗُ 
 ﻣ أزﻣﺔ ﻣ ﻰ اﻟﺎﺑﻞ  أﻻ ﺗﺄﺧ اﻟوﻟﺔ ﻣﻬﺔ اﻹﻼم ة
واﻹﻼﻣ ": "ﻰ ﻧﻰ اﻟﯾ  ﻣﻬﻰ اﻟﺔ وأﻠﻬﺎ ،ﯾﺳﻰ اﻻاف ﺄﻧﺎ ﺎ ﺟًءا ًا
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ05:58:51 20-06-2019 :
2

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻻء ،ﻣﻬﺔ اﻹﻼم أﻣ ﻣﻰ ،ة ﻧﺎﺔ ﻰ ﻟ واﻟ ،ﻣﺎﺔ اﻟﻬﺔ أﺎ ﺟﺔ".

اﺳ اﻟﺎﺗ ﻲ ﺢ اﻟ ﻣ ﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻼﻣ  اﻟوﺔ ﻣ ﺧﻼل ﺳﻠﻠﺔ ﻣﺎﻻﺗﻪ إذ ﺎل أن أﺣ ﺑﻠ ﺛوﺗﻪ  ٦٠ﻣﻠن ﺟﻪ ﻰ  ٨ﺳات  ﺎن ﻠﻬﺎ
ﻣد ُﻣر ﻰ ﻣﻠﺔ أﺳﺔ ﻣﺔ ،ﺎ أن إﻼﻣﺔ ﺷﻬة اﻟ اﻟﺎ اﻟﺎﺳﺔ اﻧ ﻰ ﻟﺔ ﺣﺔ  ﺛرة ﯾﺎﯾ ﻣﺎ رﻊ ﻬﺎ أﺣ اﻟف ﺎء اﻟﻬﺔ
ﻣا أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﻊ اﻟدة إﻟﻰ اﻟﺎﺳﺔ ،ﺎ ﺗث  إﻼﻣﻰ ﺷﻬ ﯾأس ﺗ ﺻﺔ ﺎن ﻞ ﻠﻰ راﺗ ﺷﻬ ال  ٦ﺳات ﻣ ﻣ اﻹرﺷﺎد
واﻹﻧﺎﻧﺔ،
ً

ﺗ ﻣﻰ ﺎﺣ ،وﻟ ﻣل ﺈﺣ اﻟﻬﺎت اﻹﻼﻣﺔ اﻟﺳﺔ اﻟﻬﺔ ،وآﺧ ﺎن ﯾﺎﺟ ﻣﻊ ﺷﺎت اﻷدوﺔ ﯾوج ﻟﻬﺎ ﺎ اﻟواء ﺳﺔ اﻟﺔ ﻟ اﻟوﻟﺔ أو

ﺣﻠﻪ اﻟﺎﻛة ،وﻼﻣﻰ آﺧ ﺣﻞ ﻠﻰ ﻣﺎل و ﻣ ﺳﺎرة دوﻟﺔ أوروﺔ ﺗ ﻣﻰ ﺎﺣ م أﺎﺛًﺎ ﻣﺔ ،وﺻﻰ آﺧ ﺷﻬ ﻟﻪ ﺛوة ﺎرﺔ ﺗ ١٠٠ ﻣﻠن
ﻣا أن ﻣ اﻟﻬﺎت ﻲ اﻟوﻟﺔ ﺎﺗ ﺗ اﻹﻼم واﻹﻼﻣ  ﻻء.
ﺟﻪ ﺗﻞ ﻠﻬﺎ ﻣ اﻟﺳ ﻰ ﺗاﺧ اﻟﻬم،
ً

وﻲ ﻣﺎل ان "ﺧ رﻣﺎن  "أﺳ رﺷ أﺎﺔ اﻟﺎع  اﻹﻼﻣﻰ ﺧ رﻣﺎن ،و ﺎﻟﻞ  ﺻﻊ اﻷﺧ ﺛوة ﺎﺋﻠﺔ ﻣ وراء ﻣاﻪ اﻟﻠﻧﺔ
وﻼﺎﺗﻪ اﻟﺎﺋﺔ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ ﻣﻊ ﻞ اﻟﺎت واﻷﺎف دون ﺗ،
وﻲ ﻣﺎل آﺧ ان "اﻟاﺔ واﻟﻼد" ﺗث ﻪ أة  ﻣﻬدة  اﻟﺎوزات اﻟة اﻟﻲ ارﺗﻬﺎ اﻟﺎﺗ اﻟﻲ ﻣ اﻟﻼد ورﺎﻪ  ﺻد ﻠﻰ ﺟ
ﻣ إﻟﻰ أﻧﻬ ﺎﻣا ﺑ أاد أﻣ وﺳﺗﺎرﺔ وﻣرﺳن وﺗر أﺑﺎء وزوﺟﺎت اﻷﺑﺎء وذو زوﺟﺎت اﻷﺑﺎء واﻷﺎرب واﻟﺎﺳ،
ًا
أﺳﺎﺗﺗﻬ وزﻣﻼﺋﻬ  وﺻ اﻟﺎﺗ،
واﺳﻠا اﻟﺳﺎﺎت واﻟﺎت وﻼﺎﺗﻬ ﺑﺟﺎل اﻷﺎل ﻲ اﻟاء اﻟﻊ ﻻًﺎ إﻟﻰ أن أﺣ ﺎن  ﻰ ﺷﺔ ﺎم  ٢٠٠٦داﺧﻞ ﺣﻰ ﻞ اﻧﻞ إﻟﻰ  ﻣ

ﺎﻟﺦ زاﯾ و آﺧ ﻰ اﻟﻊ اﻟﺎﻣ ﻰ  ،٢٠١٢وﻣ ﺳﺎرة ﻣاﺿﺔ وﺣة ﺎم  ٢٠٠٦إﻟﻰ ﻧ أﺳل ﺳﺎرات ﺟﻠﻬﺎ ﺎرﻩ ﺎم  ،٢٠١٢ﺎ  أن ﻣﺎرﺳﺎت

ﺋﺎ ﻲ  اﻟوﻟﺔ ﻣ اﻹﻼم واﻹﻼﻣ.
ﺳﺎ ر ً
"اﻟﻼد" وﺗﺎوﻧﻪ ﻣﻊ ﺟﻊ اﻷاف وﺗﻠﻪ ﺑ ﺟﻊ اﻟﺎت ﺎﻧً 
وﻞ اﻹﻼن  ﺑﻊ ﻣﺔ ات )ﺳﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ( واﻟ ﯾ ﺑورﻩ ﻠﻰ اﻟاﻣﺞ اﻟاﺔ ﻬﺎ وادر اﻟﻞ اﻟﺟدة ﺑﻬﺎ آﺛﺎر أﺎﺔ اﻟل ﺑﻩ ﻣﺎل ان "اال
اﺎ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ رﺣﻠﻬﺎ اﻹﻼﻣﺔ  ،أن
ﻟ اﻟﯾ "أﻛ ﻪ أن اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻲ اﺧﺎر ﺟن ﺎﺳ اﻟ اﻟﺎﻧﻰ ﻰ اﻟﺎة أن ﺗن إﻼﻟﻪ اﻷﺧة ﻣ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻲ ً

اﻧ ﺗﻠﺎﺗﻬﺎ اﻹﻼﻣﺔ وﺗﺎﺟت ﺎﻟﺎب وﺎﺎ ،ﻟﻟ ﻠﻬﺎ أن ﺗ اﻵن ﻣ اﻟﻬ ﻟﺎﻟﻬ ﺣ ﻟﻪ ،ﺎ أﻛ أن اﻟ ﻣ ﻻء اﻟﯾ ﺎﺑا 
اﻟﺎﺷﺎت ﺳ ﻣﺎﺳﻬ ﻰ و ﻣﻠم ﻠﻰ  اﻟﺎﻟﺎت اﻟﺛﺔ ﻟ أﺟﻬة اﻟوﻟﺔ.

وﻲ ﻣﺎل ان "ﻣ رﻣﺎن اﻟﻬب ﻧ وان" ،ﺗﺎول أﺎﺔ أزﻣﺔ اﻟﺎن اﻟ ﻣ رﻣﺎن ﻞ ﻣﻠ  ﺟﻊ اﻟﺎب واﻟ ورواد اﻟﺷﺎل ﻣﺎ،
ﻣ إﻟﻰ أن اﻟﺎن اﻟ ﯾﺎﻰ ﺑواﺗﻪ وﻣﻠﺎﺗﻪ وﺳﺎراﺗﻪ اﻟﺎرﺔ ُﻣﻬب ﻣ ﺟﺎرك اﻟﺎرات وﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻠﻎ ﻻ ﻞ  25 ﻣﻠن ﺟﻪ ﺗً ﺎ ،ﻟ ﯾﻬﺎ ﻰ اﻟ
ًا
اﻟ ﯾم ﻪ ﻟاء ر 1 ﺑـ  19ﻣﻠن ﺟﻪ.
ﻣا أن
وﻲ ﻣﺎل ﺟ ان "ﻣو اﻟ "اﻧ اﻟﺎﺗ اﻟﺎرﻧﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ُﺎرن ﻬﺎ اﻟ ﺑ اﻟﻼ اﻻﺳر ﻣ ﺻﻼح واﻟﻼ أﺣ ﺣﺎم »ﻣو«
ً
ﺻﻼح ﺻﺎر أﻧﺔ ﺎﻟﺔ ﺑﺎ ﺗﺎرﺦ ﻣو ﻠﻪ ﻰ أوروﺎ ﺎو ﺗﺎرﺦ ﻣﺎراﺗ  ﻣ ﻣ ﺻﻼح ﻰ ﻧﺎد رﻧﺎ اﻹﺎﻟﻰ ،أو ﺎزل اﻟ.

اﻟﺎﺗ ﻟ  ﺑﻟ   ﺢ ﺑﻧ" ﻣو" اﻟس ﺎﻟم ﻲ  ﺣ وﺻﻪ ،و أن اﻟﻼ اﻟﺎﺑ  اﻟﺎل ﺣ اﻟﺎوز ﻰ ﺣ دﻣﺎء اﻟﻬاء إذ
ﺎن ﻞ ﻰ ﺎة اﻟة وﺎﻟ ورة اﻟﺎﻟﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ  اﻟﻲ ﺷﺎر ﻲ ﻞ اﻟﻬاء اﻟ ﺎﻟ واﻟﻞ واﻟ ،ﺎ ُﺎدق ﻣﻟﻬﺎ ﻲ اﻟ

اﻣﺎ  ﺳﺎء ﺗُﺎﺻ ﻪ اﻹرﺎﺑ واﻟﻠﺔ ،ﺛ د ﻣ ﺟﯾ ﻟﻞ ﻲ ﺎة ﺑاﻣز اﻟدﺔ ﻲ اﻟ اﻟ ﺗ ﻪ
اﻟ ﺗﺞ ﻪ إﻣﺎرة اﻟ واﻹرﺎب ﻠﺎ وﺛﺎﺋﺎ إﺟً 
اﻟﻠﺔ واﺣة ﻣ أﺑز دول اﻟﺎﺔ اﻟﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
 اﻟ  اﻷﺳﺎء اﻟﻲ ﺗد ﻲ ﻣﺎﻻت اﻟﺎﺗ واﻵﺧ اﻟﯾ  ﻬ ﺗﻠﺎت ﺗﻠﺎ ﻧف ﻠﻬ ﺗﺎرة ،أو ُﯾ ﻟﺎ ﺎﻟ ﻬ ﺗﺎرة أﺧ ،و اﻟ
 ﺻﺔ ﻣﺎﻪ ﻣ ﻣﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻧﺢ ﻲ اﻟﺧل إﻟﻰ ﺎﻟ اﻟا ﺔ ،ﺷ أﺎﺔ ﻟ  ﻞ ﺎﻟﺔ ﻟﺎ ُﻣد ﻣﺎل ﯾ ﻠﻰ اﻟرق وﻟﺎ ﻧ إﻟﻪ ﻠﻰ أﻧﻪ
ﺷﺎ وﻟ ﻟﻰ ﯾﻰ ﻟﻠ  ﺔ ا اﻟﺎﺗ اﻟ ﻟﻟ أردت
اﻟوق اﻷﺳد ﻟﺎ ﺟ ﻣ أﺣاث وﺻﻠﺔ ﻟﺎ ﺳ ﻣ أﺣاث ،ﺻﺢ أﻧﻰ ﻻ أﻪ
ً
أﻧﻩ ﻪ و ﻣﺎﻻﺗﻪ اﻟﻲ ﻬﺎ رﺎ  اﻟ ﺿﺎﻟﻬ ﻲ ﺎﺎﺗﻪ اﻟﻰ أﺻ ﻼﻣﺔ ﻣ ﻼﻣﺎت روزاﻟﺳ.
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