
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر  أسقه  السظعان  تتئ 
رطدان   ٢٥ البقباء  غعم  لئظان  وقغئ  شغ  الاترغر 
شغه  أوضح  ختفغا  بغاظا  ٢٠١٧/٦/٢٠م،  ١٤٣٨عـ، 
خغس  إظما  لئظان  شغ  افخغر  اقظاثابات  صاظعن  أن 
واصع  "إن  شصال:  التالغئ،  السططئ  طخالح  لغدمظ 
الثولئ  طعارد  ُغثدع  أظه  الثغمصراذغ  التضط  ظزام 
افتجاب  طظ  السغاجغئ  بالسططئ  الماتضمغظ  فععاء 
عثه  الثغمصراذغئ  شاسطغ  السغاجغئ،  والاغارات 
السغاجغئ،  السططئ  طظ  المجغث  والاغارات  افتجاب 
والبصض السغاجغ، وصعة الاأبغر سطى السططئ الاحرغسغئ. 
وبالاالغ شإظه شغ ظض الظزام الثغمصراذغ غاط ضمان 
طخالح طظ بغثعط أجئاب الدشط السغاجغ. وعضثا 
شإن صاظعن اقظاثابات شغ لئظان صث تمئ خغاغاه أوق 
وآخرا لغدمظ طخالح السططئ التالغئ". بط أضث الئغان 
أن الظزام السغاجغ شغ لئظان جغئصى ضما عع دون أي 
تشغغر غثضر، وجائصى السططئ السغاجغئ سطى سمالاعا 
اقظاثابات  "إن  شصال:  أطرغضا،  الضفر  لرأس  وتئسغاعا 
وجغطئ  الشالإ  شغ  عغ  الثغمصراذغ  الظزام  ظض  شغ 
شغ  اجابظاء  لغج  ولئظان  ظفسه،  الظزام  إظااج  إلسادة 
عثا المةال. شعثه السططئ جائصى ضما عغ. وإن خسر 
الئسخ بدسئ طصاسث لخالح أتجاب أخرى أو لخالح طظ 
غتطعن  ق  المساصطعن  شعآقء  بالمساصطغظ،  غسمعن 
دغضعر  طةرد  وجعدعط  غخئح  وبالاالغ  غربطعن،  وق 
جاتاشر  السططئ  شعثه  التالغئ.  لطسططئ  تةمغطغ 
وجائصى  اقظاثابات،  بسث  عغ  ضما  اطاغازاتعا  سطى 
طراشص الثولئ وخظادغص الظعإ بغظ أغثغعط، وجغئصى 
أي  الئطث  سطى  غطرأ  ولظ  عع،  ضما  السغاجغ  الظزام 
أن  سصض  خاتإ  ضض  سطى  غثفى  ق  إظه  غثضر...  تشغغر 
أطرغضا تسغطر سطى أعط طراشص الثولئ بحضض طئاحر 
السططئ  شغ  والمعظفغظ  لطسمقء  الرجعع  دون  وطظ 
زغارة  وعظاك  إق  لئظان  شغ  حعر  غمر  شق  السغاجغئ. 
لعشث سسضري أطرغضغ أو جعلئ لطسفغرة افطرغضغئ أو 
زغارة لسدٍع أو رئغٍج لطةظئ شغ الضعظةرس افطرغضغ، 
لغطتصعا تسغغظات شغ طظاخإ تساجئ أو تترك أطظغ".

ضما أضث الئغان أن صاظعن اقظاثابات افخغر شغ لئظان 
المسطمغظ،  سطى  افطرغضغئ  لطترب  اجاضماق  جاء 
تثاطش  ق  لئظان  شغ  أطرغضا  جغاجئ  صعام  "إن  شصال: 
سظ تطك المائسئ شغ المظطصئ. شأطرغضا أسطظئ الترب 
عثه.  لتربعا  السمقء  ضاشئ  وجثرت  المسطمغظ  سطى 
لطترب  خثطًئ  تسثغرعا  تط  الطئظاظغئ  الثولئ  شأجعجة 
وطظ  إغران  أطرغضا  وجثرت  اإلجقم،  سطى  افطرغضغئ 
بط تجبعا لثثطئ طخالح أطرغضا شغ الثاخض السعري 
تغار  ضثلك  أطرغضا  وجثرت  الطئظاظغئ،  التثود  وسطى 
رئغج الةمععرغئ الثي طا شاأ رئغسه غئث الضراعغئ 
الاأغغث  بسخ  ضسإ  طتاوقً  الظاس  بغظ  والسظخرغئ 
شغ  جمععره  خثع  أن  بسث  خخعطعط  تساب  سطى 
حسارات شارغئ طبض اإلخقح والاشغغر. وتتئ وذأة عثه 
السغاجئ المائسئ ولث صاظعن اقظاثابات افخغر، شعع ُغَسّث 
واخااط  المسطمغظ".  سطى  افطرغضغئ  لطترب  اجاضماق 
الئغان باتثغر لطمسطمغظ شغ لئظان طظ المحارضئ شغ 
عثه اقظاثابات، شصال: "أغعا المسطمعن شغ لئظان: إظظا 
إذ ظتثر طظ المحارضئ شغ عثه اقظاثابات وفجئاب 
الظزام  عثا  طظ  أغثغضط  ظفخ  إلى  ظثسعضط  سثة، 
السطماظغ والطائفغ شغ آن طسا، وطظ رطعزه السغاجغئ 
المامبطئ شغ زساطاته الطائفغئ، وإلى أن ترظع بأسغظضط 
إلى الاضاطض طع أطاضط الاغ تظاحر شغ ضض أظتاء السالط، 
واجاؤظاف  الحاطض  الاشغغر  سمطغئ  طظ  ججءا  لاضعظعا 

التغاة اإلجقطغئ، شعض أظاط طساةغئعن؟"

ÏË’]ii∏\;k\3Ë∆i’\
ÄÊ¬à;ÿ ;̀Ï“÷π;∫

جرغثة  تترغر  أجرة  تاصثم  المئارك  الفطر  سغث  بمظاجئئ 
الراغئ، طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض 
أبع الرحائ، بالاعظؤئ الصطئغئ التارة جائطغظ اهللا سج وجض أن 
غمظته بسطئ شغ السطط والةسط، وأن غضرم افطئ اإلجقطغئ 

باقجاثقف والامضغظ وافطظ سطى غثغه.
بعثه  بالاعظؤئ  الضرغمئ  اإلجقطغئ  أطاظا  طظ  ظاصثم  ضما 
المظاجئئ المئارضئ، جائطغظ اهللا جئتاظه وتسالى أن غضعن صث 
تصئض طظا وطظعا الخقة والخغام والصغام وجائر الطاسات شغ 
حعر رطدان، وأن ظضعن جمغسا طمظ أساص اهللا رصابعط طظ 
أن  وتسالى  تئارك  وظسأله  الفدغض،  الحعر  عثا  بئرضئ  الظار 
غسغث سطغظا رطدان وسغث الفطر الصادطغظ وظتظ ظافغأ ظقل 
ذلك  ولغ  إظه  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

والصادر سطغه، الطعط آطغظ.
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- تخرغتات الظاذص باجط الرئاجئ الارضغئ تضحش طتطئ طظ 
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بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  ظحر 
الاعاخض  طعصع  سطى  خفتاه  سئر  الرحائ،  أبع  خطغض 
اإللضاروظغ "شغسئعك"، تعظؤئ لجوار خفتاه، ولتمطئ 
الثسعة، ولساطئ المسطمغظ؛ وذلك بمظاجئئ تطعل سغث 
الفطر المئارك لسام ١٤٣٨عـ المعاشص ٢٠١٧م، صال شغعا 

تفزه اهللا، وجثد سطى التص خطاه:
التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا، وسطى آله 

وختئه وطظ واقه، وبسث:
إلى افطئ اإلجقطغئ الاغ أضرطعا اهللا شصال شغعا: �﴿ُكْنُتْم 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخرْيَ أ

...�ِ﴾ الُْمْنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
اهللا  سطى  ظجضغ  وق  افتصغاء  افظصغاء  الثسعة  تمطئ  إلى 
أتثًا الثغظ غصعلعن التسظ طظ الصعل وغسمطعن الخالح 
�﴿َوَمْن  خفاته:  عثه  طظ  سطى  اهللا  شأبظى  السمض،  طظ 
ِ وََعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنَّيِن ِمَن  ْن َدَخ إىَِل ابَّ ْحَسُن َقْوًال ِممَّ

َ
أ

الُْمْسلِِمني�﴾...
إلى زوار الخفتئ الضرام المصئطغظ سطغعا بتص وخثق، 

والساسغظ إلى الثغر الثي تتمطه، شةجاعط اهللا خغرًا...
اهللا  وأجأل  الفطر،  سغث  لعط  أبارك  عآقء  ضض  إلى 
جئتاظه أن غاصئض خغاطعط وصغاطعط وغةسطعط طظ 

ساصاء الحعر الضرغط. 
خغر  شاتتئ  السغث  عثا  غضعن  أن  جئتاظه  أجأله  ضما 
وظتظ  الصادم  السغث  شغأتغ  المسطمغظ،  سطى  وبرضئ 
اهللا  إق  إله  ق  راغئ  الراحثة،  الثقشئ  براغئ  ظسازض 

طتمث رجعل اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج...
وشغ الثاام أصرئضط السقم وأدسع لضط بثغر، وتصئض اهللا 
الطاسات، وتفزضط اهللا طظ ضض جعء، ووصاضط طظ ضض 

رَْحُم الرَّامِحِنَي﴾�.
َ
ُ َخرْيٌ َحافًِظا وَُهَو أ حر، ﴿�َفابَّ

 والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
 لغطئ سغث الفطر، افول طظ حعال ١٤٣٨عـ        
المعاشص ٢٠١٧/٦/٢٥م                                 

أخعضط
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ                                                

/c/AlraiahNet

شةر غعم افربساء ٢٦ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٠٦/٢١م 
أجرى المطك جطمان طةمعسئ طظ الاشغغرات شغ عرم 
السططئ وضثلك شغ ظزام التضط، وضان أعمعا تسغغظ 
طتمث  وتظتغئ  لطسعث  ولغا  جطمان  بظ  طتمث  ابظه 
إسفاء  وضثلك  السعث  وقغئ  طظ  سمه  ابظ  ظاغش  بظ 
افخغر طظ ضض طظاخئه، طظ وزارة الثاخطغئ وسدعغئ 

طةطج العزراء.
لفتثاث  لطماائع  طفاجؤا  لغج  الاشغغر  عثا  ضان  وإن 
السغاجغئ شغ بقد الترطغظ ولضظ المفاجأ عع عثا 
الاعصغئ، تغث إن طئاغسئ طتمث بظ جطمان ضاظئ بسث 
خقة الاراوغح طظ لغطئ السابع والسحرغظ طظ رطدان 
وشغ طضئ المضرطئ وبالصرب طظ الضسئئ المحرشئ وعثا 
غسطغ حرسغئ وخخعخغئ لعثه الئغسئ ولعثا الاشغغر.

شمتمث بظ جطمان عع اقبظ السادس لطمطك جطمان 
شغ  الصاظعن  درس  جظئ،   ٣٢ وسمره  السجغج  سئث  بظ 
جاطسئ المطك جسعد شغ الرغاض، تثرج شغ المظاخإ 
تاى  تأبغر  أو  ذضر  أي  له  غضعن  أن  دون  السغاجغئ 
خثور افطر المطضغ شغ آذار/طارس ٢٠١٣ شغ سعث 
آظثاك  والثه  وضان  السجغج،  سئث  بظ  اهللا  سئث  المطك 
جطمان بظ سئث السجغج عع ولغ السعث، باسغغظه رئغسا 
بمرتئئ  لسمعه  خاخا  وطساحارا  السعث  ولغ  لثغعان 
وزغر، وصث بثأ غزعر بئسخ أسماله شغ دغعان والثه 

وتسغغظ أختابه طظ تعله.

وتغظ تعلى والثه المطك شغ ٢٣ ضاظعن الباظغ ٢٠١٥ 
المطضغ  لطثغعان  ورئغسا  لطثشاع  وزغرا  تسغغظه  تط 
وطساحارا خاخا لعالثه المطك جطمان، خطفا لطاعغةري 
ضئغر سمقء اإلظةطغج شغ سعث المطك سئث اهللا بظ سئث 
السجغج، وبثطعات جرغسئ شغ أصض طظ أجئعع خثرت 
إدارغا  غرتئطان  طةطسغظ  باحضغض  المطضغئ  افواطر 
السغاجغئ  الحعون  طةطج  وعما  العزراء،  بمةطج 
الحآون  وطةطج  ظاغش  بظ  طتمث  برئاجئ  وافطظغئ 
اقصاخادغئ والاظمغئ برئاجئ طتمث بظ جطمان وزغر 
أخئتئ  وبثلك  المطضغ،  الثغعان  ورئغج  الثشاع 
طفاخض الئطث اقصاخادغئ بغث طتمث بظ جطمان وعغ 
طظاب  أضئر  باظغ  تسائر  شالممطضئ  التصغصغئ  الئطث  صعة 

لطظفط وأضئر اتاغاذغ ظفط شغ السالط.
وشغ ٢٦ آذار/طارس ٢٠١٥ أسطظ طتمث بظ جطمان 
وغاابع  غاضطط  الةمغع  وأخئح  الغمظ  شغ  الترب  بثء 
الثئره،  صطغض  الحاب  افطغر  لعثا  السرغع  الخسعد 

وضبغرون تعصسعا له أن غخض لسثة التضط.
وشغ أصض طظ بقبئ أحعر وباارغت ٢٩ ظغسان ٢٠١٥ 
تمئ اإلذاتئ بعلغ السعث افطغر طصرن بظ سئث السجغج 
اهللا  سئث  المطك  سغظه  والثي  اإلظةطغج  سطى  المتسعب 
ولغ ولغ السعث وأخثر أطرا بأظه ق غسجل طعما تثث 
وأخئح ولغ السعث شغ سعث جطمان، إق أن ذلك لط 
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بصطط: سئث اهللا الصتطاظغ – بقد الترطغظ الحرغفغظ

النظام السياسي في لبنان 
مهترئ وغارق في الفساد،
ولن ينقذه قانون النسبية

غأبى الظزام السطماظغ الارضغ بصغادة تجب السثالئ 
أن  إق  إردوغان،  ذغإ  رجإ  وبرئاجئ  والاظمغئ 
غضعن ضمظ شسطاط الضفر شغ طتارباه لقجقم 
الةعات  صاطئ  تغث  ععادة،  دون  دسعته  وتمطئ 
الصدائغئ الارضغئ بالمخادصئ سطى صرارغظ صدائغغظ 
غظخان سطى السةظ الفسطغ لمثة ١٥ جظئ، ضاظا 
صث خثرا شغ وصئ جابص بتص افخ الفاضض غطماز 
الصرار  وإتالئ  الاترغر،  تجب  شغ  السدع  حغطك 
(حسئئ  افطظ  سظاخر  شأصثطئ  الاظفغثي،  لقجراء 
طضاشتئ اإلرعاب) طشرب غعم الةمسئ المعاشص ٢٣ 
تجغران/غعظغع ٢٠١٧م بمثاعمئ المظجل الثي ضان 
غةامع شغه افخ غطماز طع بسخ إخعاظه لاظاول ذسام 

اإلشطار، وصاطئ باساصاله بخعرة عمةغئ وصئ اإلشطار طسطظغظ سظ تمادغعط شغ تسثغعط سطى ترطات اهللا جئتاظه 
وتسالى وشغ السحر افواخر طظ الحعر المئارك... إظظا شغ جرغثة الراغئ ظسطظعا طثوغئ أن ذعبى لك غا غطماز.. ذعبى 
لك أن حرشك اهللا بتمض الثسعة اإلجقطغئ.. ذعبى لك سطى حرف الظضاغئ بالزالمغظ.. ذعبى لك أن ضان اساصالك 
شغ لغطئ الـ٢٩ طظ رطدان الاغ شغعا ساص طظ الظار.. وإن دسعتظا عغ دسعة اهللا جئتاظه وبإذن اهللا عع ضاشطعا تاى 
تخض لشاغاعا وظساأظش التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة بسج سجغج وذل ذلغض، سج غسج اهللا 
َْسنَبَّ ابَّ ذَلفِالً  به اإلجقم وأعطه، وذل غثل اهللا به الضفر وأعطه.. إن طعسثعط الخئح ألغج الخئح بصرغإ. ﴿َوالَ حتَ

بَْصاُر﴾
َ
َوٍْم تَْشَخُص فِيِه األ ِ رُُهْم  َما يَُؤِخّ الُِموَن إَِغّ ا َفْعَمُل الَظّ َقَمّ

النظام التركي يحكم على يلماز شيلك بالسجن الفعلي ١٥ سنة

رطدان   ٢٧ الثمغج  السربغ،  (العذظ  طعصع  ظحر 
وزغر  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٦/٢٢م)  ١٤٣٨عـ، 
الثشاع افطرغضغ جغمج طاتغج الثمغج إن أطرغضا 
وأحار  الارضغ.  افطظ  بحأن  اإلجراءات  ضض  جاأخث 
جغمج طاتغج إلى أن افجطتئ الاغ تصثم لطمصاتطغظ 

افضراد جاساد بسث عجغمئ تظزغط "داسح"
ألش   ٨٠٠ تعالغ  جغحعا  غئطس  الاغ  ترضغا   :
سحر  أصعى  بغظ  طظ  سالمغا  خظفئ  والاغ  جظثي، 
دول سسضرغا، وغئطس سثد جضاظعا ٧٣ ططغعن ظسمئ 
تاصث  المسطمغظ  طظ  السزمى  غالئغاعط  تصرغئا 
شاةسض  اإلجقطغئ،  السصغثة  جثوة  خثورعط  شغ 
أرواتعط تععن سطغعط شغ جئغض دغظعط وبقدعط 
والمسطمغظ؛ دولئ عثه تالعا، وعثا حأظعا تساطغع 
تماغئ ظفسعا طظ ضض خطر غثاعمعا، بض بإطضاظعا 
الثود سظ المسطمغظ طظ طبض أعض جعرغا والسراق 
ذلك  شعق  وبإطضاظعا  سظعط،  الدغط  ورشع  وغغرعط 
دظج  طظ  وتطعغرعا  شطسطغظ  تترغر  ذلك  وصئض 
غععد؛ إق أن رعظ أردوغان جغاجئ ترضغا وصراراتعا 
فطرغضا، وشاته الئقد لصعات أطرغضا تخعل وتةعل 
شغعا، وجسغه إلى تتصغص طخالتعا، وتظفغث أواطرعا، 
ذلك  ضض  وأعطعا،  ترضغا  تساب  سطى  ذلك  ضان  ولع 
أن  بثل  أطرغضا،  طظ  التماغئ  تساةثي  ترضغا  جسض 
غضعن جغحعا شغ ذقئع جغح الثقشئ سطى طظعاج 

الظئعة الماةعئ لفاح الئغئ افبغخ.

لماذا ال يكون جيش تركيا في 
طالئع جيش الفتح اإلسالمي
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ق غعاط الظزام الرأجمالغ بحآون غالئغئ الحسإ طظ 
أجض تتصغص طخالح افبرغاء الثاخئ. شعع غعاط شصط 
ضفاغئ  وطاسطمغظ  أختاء  الظاس  ساطئ  غضعن  أن  شغ 
افبرغاء  لةسض  القزطئ  الثثطات  تصثغط  طظ  لغامضظعا 
أضبر براء، وق حغء أضبر طظ ذلك. وشغ بسخ افتغان 
ضان شحض الظزام الرأجمالغ واضتا جثا لثرجئ ضان 
سطى التضعطات أن تسمض شغعا بسرسئ قجاسادة البصئ، 
ولضظ تضعطئ برغطاظغا افجئعع الماضغ ضاظئ بطغؤئ 
اإلسقن  إظةطارا  شغ  الضظسغئ  الصغادة  سطى  وضان  جثا، 
"وصئ  اآلن  بأظه  صالعا  الئقد.  تالئ  تعل  ظصاش  سظ 
ترج شغ تارغت الئقد". وأذطصعا دسعة لطخقة "لةمغع 
المظاثئغظ لطئرلمان بأن غسطعا افولعغئ لطخالح السام 
جطسطئ  أدت  به".  غصعطعن  طا  ضض  شغ  جمغسا  لطظاس 
برغطاظغا  اظستاب  وضثلك  (اإلرعابغئ)،  العةمات  طظ 
طظ اقتتاد افوروبغ إضاشئ لفحض تجب المتاشزغظ 
افخغرة،  اقظاثابات  شغ  بافغطئغئ  الفعز  شغ  المفاجأ 
أدى ذلك ضطه إلى خفخ البصئ شغ الظزام، بط جاءت 

خثطات افجئعع الماضغ.
ساظئ برغطاظغا افجئعع الماضغ طظ تادث طأجاوي، 
غصض  ق  طا  غرغظفغض"  "برج  شغ  ترغص  جراء  صاض  تغث 
سظ ٧٩ حثخا، وغصعل الئسخ بأن السثد وخض لمؤات 
الدتاغا - لضظ اتاساب الةبث لظ غسطظ رجمغا تاى 
غاط الاسرف سطغعا، وعثا أطر خسإ بسئإ ضراوة الظار. 
أولؤك  لضظ  لظثن،  شغ  طظطصئ  أغظى  شغ  ذلك  تثث 
الثغظ ساحعا وتعشعا شغ عثا الئرج السالغ المضعن طظ 
٢٤ ذابصا ضاظعا طظ الفصراء. برج غرغظفغض غسائر ضمظ 
وسظثطا  حصئ.   ١٢٠ وغتعي  المتطغ،  المةطج  ططضغئ 
اظثلع الترغص، لط غضظ باإلطضان جماع أجعجة اإلظثار 
أن  ضما  الماء،  لرش  ظزام  عظاك  غضظ  ولط  بالترغص، 
واجعئ  سطى  وضسئ  الاغ  افخغرة  "الضسعة"  إضاشئ 
المئظى أدت إلى اظاحار الترغص بسرسئ ضئغرة ضعظعا 
ضاظئ طخظعسئ طظ طعاد خطرة صابطئ لقحاسال. ضان 
لطترائص  طصاوطئ  طادة  طظ  الضسعة  تضعن  أن  غمضظ 
بإضاشئ ٥٠٠٠ جظغه إجارلغظغ شصط، تداف إلى رأس 
المال الثي بطس ٨,٦ ططغعن جظغه إجارلغظغ أظفص سطى 
تةثغث برج غرغظفغض السام الماضغ. وصث تثر السضان 
طظ الترغص إق أن أتثا لط غسامع لعثه الاتثغرات، 
سظ  غاعصفعا  لط  الثغظ  أولؤك  تعثد  رجائض  وأرجطئ 
لخالح  الئرج  تثغر  الاغ  العضالئ  إلى  السقطئ  حضاوى 

المةطج المتطغ بإجراءات صدائغئ.
غعم  خطئاه  شغ  صال  ذعطسعن  روبرت  الضعظئ،  أتث 

لفرظسا، وأن أولعغئ بارغج عغ اقلاجام الاام بمتاربئ 
دولئ  جعرغا  تخئح  أق  وضمان  (اإلرعابغئ)  الةماسات 
شاحطئ". باخرغتاته عثه تةاه جعرغا غزعر أظه ق غرغث 
أن غخطثم طع أطرغضا ضما شسطئ ألماظغا، وعع غاظاغط 
طع طعاصش أطرغضا تاى تحرضه شغ السمطغئ السغاجغئ، 
وضثلك طع طعصش روجغا عظاك الثي عع تئع لطمعصش 
أوقظث  اتئسعا  الاغ  السغاجئ  أن  رأى  فظه  افطرغضغ. 
شرظسا  تفث  لط  والاغ  بالمةابعئ  أتغاظا  تاسط  ضاظئ 
بأن تفرض ظفسعا سطى أطرغضا لاحرضعا شغ الحآون 
الثولغئ وخاخئ شغ الحأن السعري. وشغ العصئ ظفسه 
غسارض جغاجئ أطرغضا بالاثخض السسضري شصال "إظه 
طساسث لطسمض طع أطرغضا تال تحضض طبض عثا العضع" 
المسألئ  "إن  وصال:  الضغماوغئ،  افجطتئ  إلى  طحغرا 
وجغاجغئ...  دبطعطاجغئ  ذرغص  خارذئ  إلى  تتااج 
الصدغئ ق غمضظ تسمعا بظحر صعات سسضرغئ شصط 
شعثا خطأ ارتضئظاه طسا". واظاصث "الاثخض شغ السراق 
غرغث  ق  وأظه  طثطرة...  ضاظئ  ظاائةه  وأن  لغئغا  وشغ 
لطاثخض  رشده  غسطظ  شعع  جعرغا".  شغ  ذلك  تثوث 
سظ  تظجعا  ولغج  جعرغا،  شغ  السسضري  افطرغضغ 
الاثخض، وإظما لطدشط سطى أطرغضا لاحرك شرظسا شغ 
الطسئئ الاغ تطسئعا شغ جعرغا وصث أصخئ أوروبا سظعا، 
غسمح  وضع  تحضض  إذا  جااثخض  أظعا  تسطظ  شعغ 
دولئ  شعغ  أطرغضا،  لعا  جمتئ  إذا  أي  بالاثخض،  لعا 
عثه  تاشغر  ولظ  أطرغضا،  سظ  تثاطش  ق  اجاسمارغئ 
السغاجئ تاى غسصط المئثأ الرأجمالغ الثي تساظصه 

وضاشئ الثول الشربغئ.
التمطئ  أبظاء  صال  شصث  روجغا  تةاه  جغاجاه  وأطــا 
الرئغج  طع  بظاء  تعار  إلى  بتاجئ  "ظتظ  اقظاثابغئ: 
غمضظظا  ق  الزروف  طظ  ظرف  أي  تتئ  ولضظ  بعتغظ، 
الروجغ،  الةاظإ  غثسمه  أو  غساتسظه  سما  الاشاضغ 
وغظئشغ أن ظدع روجغا وجعا لعجه أطام طسآولغاه". 
وصام بعتغظ بجغارة شرظسا غعم ٢٠١٧/٥/٢٩ بمظاجئئ 
بطرس  الروجغ  الصغخر  زغارة  تعل  طسرض  اشاااح 
طاضرون  طع  واجامع  جظئ   ٣٠٠ صئض  لفرظسا  افضئر 
بسثطا  بطثغعما  بغظ  ــعاء  افج لاططغش  طتاولئ  شغ 
اظاصثت شرظسا صئض جئسئ أحعر الصخش الروجغ لتطإ 
بعتغظ  واضطر  ترب  جرائط  إلى  غرصى  أظه  واسائرته 
إلى إلشاء زغارته لئارغج آظثاك قشاااح ضظغسئ روجغئ. 
وضاظئ روجغا صث حظئ تمطئ ضثه وأغثت طظاشساه 
بعتغظ:  طع  اجاماسه  سصإ  طاضرون  وصــال  لعبان. 
"شرظسا بتاجئ إلى الاساون طع الةاظإ الروجغ شغما 
ذلك  ضض  وطظ  وجعرغا".  ــاب)  (اإلرع بمطفغ  غاسطص 
غائغظ أن جغاجئ شرظسا تةاه روجغا لظ غةري سطغعا 
لسرصطئ  طسعا  الاقصغ  سطى  شاسمض  جععري،  تشغغر 
ولضظ  أوروبا،  ضث  روجغا  باجاثثام  أطرغضا  جغاجئ 
وخاخئ  الصداغا  طظ  السثغث  شغ  روجغا  تةابه  تئصى 

شغ صدغئ أوضراظغا.
عع  شرظسا،  جغاجئ  شغ  غعمظا  شغما  أخغرة  وضطمئ 
اقجاسمارغئ  ططاطسعا  تةسض  اجاسمارغئ،  دولئ  أظعا 
ضئرى  ضثولئ  طعصسعا  سطى  لطمتاشزئ  والسغادغئ 
تضط  ضظزام  وسعدته  لقجقم  وسثاوتعا  وتسجغجه 
تاصطإ  شعغ  الثارجغئ،  جغاجاعا  طتعر  سغح  وذراز 
شق  السغاجئ،  عثه  ضمظ  طخالتعا  غتصص  تسئما 
لقجقم  سثوة  شعغ  بحغء،  السعري  الحسإ  غعمعا 
التروب  طظث  بثلك  تاشض  وتارغثعا  والمسطمغظ 
الخطغئغئ طرورا بتصئئ اقجاسمار الصثغط ووخعق إلى 
التاضر.  غعطظا  إلى  وبطعغا  الةثغث  اقجاسمار  حضض 
ولعثا غةإ أن ظدع ذلك شغ تساباتظا وظتظ ظاساطض 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ودولــئ  طسعا، 
المظاجئئ  المعاصش  جااثث  اهللا  بإذن  صرغئا  الصائمئ 
تةاععا وتساشض الخراسات الثولغئ شغ طتاولئ إبساد 
وصعتعا  ضسفعا  سعاطض  وطسرشئ  أخعاتعا،  وحر  حرعا 
تاى تامضظ طظ تطعغر بقدظا طظ برابظ اجاسمارعا 
 واجاسمار غغرعا بضض أحضاله وخاخئ شغ أشرغصغا

;ÏËpÑ]£\;]â›Ö…;Ïà]Ëà
‡ÂÖ—]Ÿ;√Ÿ

طآخرا  جرت  الاغ  والئرلماظغئ  الرئاجغئ  باقظاثابات 
شغ شرظسا تغث أصخئ الجساطات الاصطغثغئ وافتجاب 
الغمغظغئ والغسارغئ المساثلئ الاغ تثاولئ سطى تضط 
حئح  وأبسثت  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  شرظسا 
وخعل الغمغظ الماطرف إلى التضط، وأتئ برجض طبض 
غائغظ  جثغث،  جغاجغ  وبعجط  حابا  غسائر  طاضرون 
أن الفرظسغغظ أرادوا الاةثغث شغ جغاجاعط، ولضظعط 
باةثغث  وإظما  شغعا  افجــاس  سطى  التفاظ  أرادوا 
افجالغإ والمعاصش واتثاذ جغاجات تسالب الصداغا ق 

أن تةمثعا.
أظعا  طاضرون  جغاجئ  به  اتسمئ  طا  أعط  شإن  ولعثا 
افوروبغ،  اقتتاد  سطى  التفاظ  إلى  تعثف  أوروبغئ 
بظسئئ  شاز  ولعثا  شرظسا،  جغاجئ  شغ  أجاس  وعثا 
٦٦٪ طظ افخعات، وأبسث الغمغظ الماطرف المسارض 
لقتتاد افوروبغ. أي أن الحسإ اظاثئه فن جغاجاه 
أوروبغئ. وأسطظ سصإ شعزه وعع غخسث سطى المظخئ 
سطى أظشام الظحغث افوروبغ صائق: "شرظسا صعغئ داخض 

اتتاد أوروبغ صعي".
 وأسطظ اجاسثاده لطسمض طع ألماظغا شغ ضض الةعاظإ 
وافطظغئ  والسسضرغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  المعمئ 
اقتتاد  سطى  وغتاشر  شرظسا  طعصش  غسجز  تاى 
سطغه  الاأضغث  جاء  لثلك،  تتثغث  وآخــر  افوروبـــغ. 
سصإ اخااام صمئ اقتتاد افوروبغ شغ بروضسض غعم 
٢٠١٧/٦/٢٣ تغث أضث الرئغج الفرظسغ طاضرون طع 
"سطى  ضمعما  لصاء  شغ  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة 
ضرورة التفاظ سطى وتثة أوروبا، فن صعتعا تضمظ 
شغ وتثتعا، وضرورة طعاخطئ السمض المحارك لاةاوز 
شغ  برغطاظغا  وواجه  اقتتاد".  تعاجه  الاغ  الاتثغات 
طعضعع طفاوضاتعا لطثروج طظ اقتتاد سظث اجاماسه 
برئغسئ وزرائعا طاي غعم ٢٠١٧/٥/٢٧ صائق: "أوروبا 
وباباساد  برغضسئ"،  طفاوضات  شغ  طعتثة  جاضعن 
برغطاظغا سظ اقتتاد غاسجز المتعر الفرظسغ افلماظغ 
الثولغ تغث ضان الاترك البظائغ الثولغ بغظ برغطاظغا 

وشرظسا غدسش عثا المتعر.
جعف  أظه  اقظاثابغئ  تمطاه  أبظاء  طاضرون  ذضر  وصث 
"غائع طسار دغشعل وطغاران"، شعع غسطظ أن جغاجاه 
أظه  غسظغ  وعثا  والغسارغئ،  الثغشعلغئ  بغظ  تةمع 
جغسمض سطى تسجغج المرضج افوروبغ الثاخطغ والثولغ 
سطى حاضطئ جغاجئ دغشعل باصعغئ اقتتاد افوروبغ 
وطتاولئ صغادته وبالاصعي بألماظغا شغ طعاجعئ أطرغضا 
وروجغا، بةاظإ الاصارب طظ أطرغضا والسمض طسعا سطى 
شرظسا  تضعن  أن  غرغث  شعع  طغاران.  جغاجئ  حاضطئ 
طاتالفئ طع أطرغضا لاتصغص طخالح بقده سطى حرط 
بالظث.  طسعا  طاساططئ  فطرغضا  تئسا  شرظسا  تضعن  أق 
وضان اقجاماع افول بغظ الرئغج الفرظسغ طاضرون 
والرئغج افطرغضغ تراطإ سطى عاطح صمئ الظاتع شغ 
بروضسض غعم ٢٠١٧/٥/٢٥ والمخاشتئ الصعغئ الاغ 
أتغاظا  جغاجاته  سظ  غسئر  الثي  وعع  تراطإ  أذالعا 
أطرغضا  صعة  لغزعر  الةسثغئ  أو  الغثوغئ  بالترضات 
طخاشتئ  رشخ  الــثي  وعع  وغطرجاعا،  وتسالغعا 
غعم  الئغداوي  الئغئ  شغ  افلماظغئ  المساحارة 
٢٠١٧/٣/١٨ راشدا الظزر إلغعا لغسئر سظ غدئه لسثم 
خدعسعا قباجازاته بأن تثشع ألماظغا المطغارات طصابض 
تماغئ أطرغضا لعا بسث الترب السالمغئ الباظغئ. ولثلك 
تضظ  "لط  بأظعا  تراطإ  طع  طخاشتاه  طاضرون  وخش 
أراد  "إظه  وصال:  التصغصئ"  لتزئ  "ضاظئ  وأظعا  برغؤئ" 
أن غزعر أظه لظ غصثم تظازقت تاى لع ضاظئ خشغرة 
شغ  لطمئالشئ  طساسثا  أغدا  أضظ  لط  لضظغ  رطجغئ،  أو 

شسض أي حغء".
افخغرة  طاضرون  تخرغتات  تأتغ  المظططص  عثا  وطظ 
الماسطصئ بسعرغا، شصال: "طظزعري الةثغث بحأن عثه 
المسألئ عع أظظغ لط أصض إن رتغض بحار افجث حرط 
طسئص لضض حغء فظغ لط أر بثغق حرسغا". ولفئ إلى 
أن "افجث عع سثو لطحسإ السعري لضظ لغج سثوا 
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الثخض  ذوي  طظ  الظاس  "إن  الترغص:  بسث  افتث 
المظثفخ بئساذئ ق غحسرون بأظعط ُغسامع إلغعط، 
الماضغئ،  السظعات  خقل  أو  الماضغ  افجئعع  جعاء 
طظ صئض أولؤك الثغظ شغ السططئ. وافجعأ طظ ذلك 
وجعد  وسثم  الضسعة  طسألئ  سطغه  الدعء  تسطط  طا 
رحاحات طاء الترائص طظ أن بسخ الظاس شغ طةامسظا 
أخئتعا بئساذئ شائدا وسالئ سطى طةامسظا الطغئرالغ 

غغر الظزاطغ والفردي الرأجمالغ المساعطك".
إن جئإ وضع الضسعة سطى برج غرغظفغض لط غضظ طظ 
أجض جسض تغاة السضان الفصراء أشدض، وإظما لةسض برج 
الفصراء أصض صئتا سظث جغراظه افبرغاء، الثغظ غرغثون 
الظفغسئ!  طماطضاتعط  صغمئ  رشع  أجض  طظ  ذلك  إخفاء 
عثه عغ الرأجمالغئ الاغ اجاغصر سطغعا صادة ضظسّغعن 
افجئعع الماضغ. عثه الرأجمالغئ اجامرت شغ خثقن 
شغ  جثا  أجثغاء  الةغران  ضان  الترغص.  بسث  الظاس 
تصثغط المساسثة، شاتئ المساجث والضظائج أبعابعا 
أخاشاعا  تاى  حغؤا  تفسض  لط  التضعطئ  لضظ  لطدتاغا. 
المسغرات وطا جرى شغ الئقد طظ حشإ. وصث أسطغ 
وُعثدوا  بسغثة  طثن  شغ  ذارئا  جضظا  الظاجغظ  بسخ 
بأظعط إن لط غصئطعا بعا شطظ غتخطعا سطى طساسثات 
شظادق  شغ  أطاضظ  اآلخرون  الظاجعن  وأسطغ  أخرى. 
أطعرعط،  لغاثبروا  شصط  غعطغا  جظغعات  و١٠  طتطغئ 
الظاجغظ اضطروا إلى ترك  سطى الرغط طظ أن طسزط 
طماطضاتعط  وجمغع  وععاتفعط  وأطعالعط  طقبسعط 
افخرى وراءعط. وبسث تطك الفدغتئ، ُوسثت ضض سائطئ 
بـ ٥٠٠٠ جظغه، لضظ عثا ق غضفغ تاى لثشظ المعتى 

وحراء أباث وطقبج جثغثة.
وصع عثا الترغص شغ رطدان، رشع المسطمعن اإلظثار 
وجاسثوا جغراظعط سطى الفرار. ضبغر طظ السضان حضروا 
أضاذغإ  طع  غاسارض  طا  أتغاء،  بصائعط  سطى  رطدان 
بأن  تثسغ  والاغ  برغطاظغا  شغ  الماساصئئ  التضعطات 
الصغط اإلجقطغئ عغ طخثر لطحر. وصث اجاثثم رئغج 
العزراء التالغ العةمات اإلرعابغئ افخغرة لرشع الحضعك 
ضث المسطمغظ إلى تث وخض شغه افطر لخثطئ أخرى 
وصسئ شغ لظثن بسث الترغص. عةعم إرعابغ طظ صئض 
وإخابئ  طسطط  طصاض  سظ  أجفر  طسطط  غغر  حثص 
سحر  الااجع  شغ  لظثن  شغ  المسةث  خارج  آخرغظ   ١١
المسادون  الماطرشعن  أطا  الةاري،  تجغران/غعظغع  طظ 
شحض  سظ  بسغثا  اقظائاه  غخرشعن  شعط  لطمسطمغظ 
الرأجمالغئ وغخئعن جام افطر سطى الثطر المئالس شغه 

طظ المسطمغظ شغ برغطاظغا.
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السابص  افطرغضغ  السفغر  "غصعل  شغه:  جاء  خئرا  رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/٢٠م)،  البقباء ٢٥  (أورغظئ،  طعصع  ظحر 
أن  بسث  بالسراق  سظعط  تثطعا  وضما  بافطرغضغغظ،  بصاعط  بمظ  جغثشسعن  إن افضراد  شعرد  روبرت  جعرغا  لثى 
اجاثثطععط ذعغقً شغ سعث خثام تسغظ، جغاثطعن سظعط شغ جعرغا شغ طرتطئ طا بسث تظزغط الثولئ، إذا طا 

شضر افجث بالاتالش طع إغران وترضغا لطصداء سطى افضراد، تغظعا لظ تثاشع أطرغضا سظ غرب ضردجاان".
: إن تخرغتات روبرت شعرد جفغر أطرغضا السابص شغ جعرغا، تظثر بما جاآول إلغه أتعال افضراد شغ 
جعرغا، خاخئ المطغحغات اقظفخالغئ الضردغئ، الاغ رعظئ صرارعا فطرغضا الخطغئغئ، بأن أطرغضا جااثطى 
سظعط لتزئ أن غساصر لعا افطر شغ جعرغا، شأطرغضا طامسضئ بالظزام السطماظغ الطائفغ شغ دطحص، لاصعر 
أعض الحام وتصمع إرادتعط ورغئاعط بالاشغغر. لثلك غةإ سطى إخعتظا افضراد والفخائض السسضرغئ بض وأعض 
الحام جمغسا أن غظائععا لطمضر الثي غثبر لعط، ولطحر الثي غراد بعط بسث تفرغصعط حغسا وشخائض بفااوى 
طظ رؤوس الةعض، وأظه غاط اآلن اقجافراد بعط شخغق تطع اآلخر، وأن سطى الفخائض ضاشئ أن غضعظعا سطى 
صثر المسؤعلغئ، واتثاذ الصرار الثي شغه ظةاة البعرة واظاخارعا وشغه ظةاتعط وخقخعط، وذلك بظئث المال 
السغاجغ الصثر الثي صئطعه سطى أظفسعط، وصطع سقصاتعط بالشرب الضاشر المساسمر وسطى رأجه أطرغضا، 
ولفر سمقئه وظئثعط، وتئظغ المحروع السغاجغ اإلجقطغ المظئبص طظ خمغط سصغثتعط، الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة، لسض اهللا سج وجض غظخر افطئ بعط.

هل يعي األكراد أنهم سيدفعون ثمن ثقتهم بأمريكا غاليا

ظحر طعصع (روجغا الغعم، افربساء ٢٦ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/٢١م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ ططضئ برغطاظغا إلغجابغث الباظغئ 
أن تضعطئ بقدعا جاسسى إلى إغةاد تض جغاجغ دائط لفزطات شغ طظطصئ الحرق افوجط وجاطسإ دورا رائثا شغ 
طضاشتئ (اإلرعاب). وصالئ المطضئ شغ خطاب ألصاه شغ الئرلمان الئرغطاظغ افربساء: "ضعظظا السدع الثائط شغ طةطج 
افطظ الثولغ، والثي غثخص ٠,٧٪ طظ الثخض الصعطغ لطاظمغئ الثولغئ، جاسامر تضعطاغ شغ لسإ دور رائث شغ 
الةععد الثولغئ الراطغئ إلى تسجغج افطظ السالمغ وتروغب الصغط الئرغطاظغئ شغ ضض أظتاء السالط. وجاسمض تضعطاغ سطى 
إغةاد تطعل آطظئ لفزطات شغ الحرق افوجط". وأضاشئ المطضئ: "التضعطئ جاسمض سطى اجاؤخال جثور (اإلرعاب) 

وجاطسإ دورا رائثا شغ السمطغئ السسضرغئ الثولغئ طظ أجض الصداء سطى تظزغط "داسح" شغ جعرغا والسراق"."
: دأب جاجئ الثول الشربغئ سطى الثثاع والادطغض شغ تخرغتاتعط، شأصعال ططضئ برغطاظغا عثه ذات 
وجعغظ وعغ طعجعئ لةعاغظ، الةعئ افولى عغ حسئعا، ورجالاعا لعط عغ أن برغطاظغا طا زالئ دولئ ضئرى 
ولعا وزظعا شغ السغاجئ الثولغئ، والعجه اآلخر أن برغطاظغا جاطسإ دورًا بارزًا شغ إغةاد التطعل فزطات الحرق 
افوجط باجاؤخال (اإلرعاب) أي اإلجقم والصداء سطى جثوره، وعثا الثطاب طعجه لفتئاع والسمقء والثخعم 
شغ آن واتث، شالثول الشربغئ وطظعا برغطاظغا، شغ التصغصئ لغج لثغعط تطعل لطمحاضض، شالمئثأ الرأجمالغ 
برطاه غسامث الارصغع شغ تض المحاضض أتغاظا، وترتغطعا لعصئ آخر أتغاظا أخرى، عثا طظ جعئ. وطظ جعئ أخرى 
شإن جاجئ الشرب سظثطا غصعلعن إظعط جغتطعن طحضطئ طا شالتصغصئ أظعط جغجغثوظعا تسصغثًا، وعثا واضح؛ 
شعط غساسمطعن الضثب الخراح شغ ضض جغاجاتعط، شضط طرة طبق اجامع الشرب بثخعص جعرغا، شغ طآتمرات، 
ورشع خعته بعصش الصاض والاحرغث؟، بغظما شغ التصغصئ عع ضان غسطغ الدعء افخدر لجغادة الصاض واإلجرام، إن 

تخرغتات جاجئ الشرب ق سقصئ لعا بالعاصع إق بصثر تتصغصعا لمخالتعط.

الساسة الغربيون ال يتقنون إال المكر والخداع والتضليل
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ظاغش  بظ  طتمث  أن  بالثضر  وغحار  العذظغ،  الترس 
بظ  ظاغش  افطغر  والثه  الثاخطغئ  لعزغر  طساسثا  سغظ 
لطثاخطغئ  وزغرا  تسغغظه  وتط   ،١٩٩٩ جظئ  السجغج  سئث 

بسث وشاة والثه جظئ ٢٠١٢.
صرار  جاء  أغام  ببقبئ  المطضغئ  الصرارات  عثه  وبسث 
تظتغئ طتمث بظ ظاغش وتسغغظ طتمث بظ جطمان ولغا 
لطسعث بمعاشصئ ٣١ سدعا طظ عغؤئ الئغسئ طظ أخض 
لطصرار،  المسارضغظ  سظ  رجمغا  غسطظ  لط  وتغث   ،٣٤
طظ  البقبئ  غضعن  أن  المخادر  بسخ  تعصسات  لضظ 
بسخ  سظثعط  ضان  والثغظ  السجغج  سئث  المطك  أبظاء 
طبض  الئثاغئ،  طظ  جطمان  بظ  طتمث  سطى  الاتفزات 
وربما  السجغج  سئث  بظ  وأتمث  السجغج،  سئث  بظ  ذقل 

طصرن بظ سئث السجغج أو ربما بظثر بظ جططان.
سظ  تساؤقت  غبغر  الطرغصئ  بعثه  ظاغش  ابظ  سجل 
طثى تثطغ واحظطظ سظ حثص بثئرته وتربطه بعا 
تفسغر  وق  واقجاثئاراتغ،  افطظغ  السمض  طظ  جظعات 
لعثا جعى المضاظئ الاغ اتاطعا ابظ جطمان شغ الئغئ 
افبغخ إذ أصظع اإلدارة افطرغضغئ طظ خقل جغاجاه 
اقصاخادغئ والسسضرغئ بأظه خغر طظ غسامث سطغه شغ 
المظطصئ، وضاظئ الخفصئ السسضرغئ الاغ سصثعا شغ 
صمئ الرغاض بتعالغ ظخش ترلغعن دوقر والاغ أسطظ 
سظعا تراطإ شغ الرغاض، وصال إظعا جعف تعشر اآلقف 
طظ شرص السمض. وضـأن طعاشصئ أطرغضا سطـى سجل ابظ 
ظاغش ق تثرج سما أجماه طراصئعن حراء طعصش إدارة 

الرئغج افطرغضغ قبظ جطمان ططك المساصئض.
لجغارة  جطمان  بظ  طتمث  دسعة  تراطإ  لئى  وصث 
ظحرت  وصث  الثاخطغئ،  أجعمه  طظ  زاد  طما  الرغاض 
بسخ طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ طبض تساب (السعث 
سظ  لطاظازل  ظاغش  ابظ  طع  سصثت  خفصئ  أن  الةثغث) 
إلى  غخض  ربما  ضئغر  طالغ  طئطس  طصابض  السعث  وقغئ 
١٠٠ ططغار دوقر وطبطعا أخعل طالغئ داخطغئ وخارجغئ 
زغارة  بسث  ذلك  وضان  ظاغش  ابظ  سطغعا  واشص  وصث 
تراطإ لطرغاض باارغت ٢٠١٧/٥/٢٦ ولضظ تط تأخغر 
تضعن  وربما  المتثد،  الاارغت  إلى  الصرار  سظ  اإلسقن 

عثه افخئار ختغتئ.
وصث تطصى طتمث بظ جطمان اتخاق عاتفغا طظ تراطإ 
وعظأه باخاغاره ولغا لطسعث، وتططع بأن غسعط اخاغار 
افطغر طتمث بظ جطمان شغ ترجغت الحراضئ السسعدغئ 
افطرغضغئ، وظاصح طسه سثدًا طظ المسائض السغاجغئ 

(السربغئ ظئ ٢٠١٧/٦/٢١) 
وشغ الثاام طا عع المساصئض الماعصع شغ بقد الترطغظ 

بسث خسعد طتمث بظ جطمان؟
ابظه  وتسطغط  صرغئا  جطمان  المطك  تظتغ  طاعصع  أوق: 
المطك، وتاى غدمظ تثوث ذلك طظ غغر خقف ضئغر 
طع السائطئ المافضضئ أخق صام باسثغض الفصرة "ب" طظ 
المادة الثاطسئ طظ الظزام افجاجغ لطتضط، وسثلئ 
عثه الفصرة لاضعن سطى الحضض الاالغ: "غضعن التضط 
شغ أبظاء المطك المآجج سئث السجغج بظ سئث الرتمظ 
الفغخض آل جسعد وأبظاء افبظاء، وغئاغع افخطح طظعط 
لطتضط سطى ضااب اهللا وجظئ رجعله ، (وق غضعن طظ 
بسث أبظاء المطك المآجج ططضا وولغا لطسعث طظ شرع 
واتث طظ ذرغئ المطك المآجج) وعثا الحرط افخغر 
غضعن  لظ  التضط  اظاصال  أن  سطى  غثل  الاسثغض  طظ 
رأجغا ضما شسض المطك جطمان طظ افب إلى اقبظ بض 
أشصغا، لثلك صام باعزغع المظاخإ سطى افتفاد وأبظاء 
افتفاد طظ وزارة الثاخطغئ الاغ أبصاعا طع أتفاد ظاغش 

وسغظ اآلخرغظ طساحارغظ شغ الثغعان المطضغ.
وصث سطصئ الشاردغان: ظةض المطك السسعدي أصرب إلى 
تعلى التضط بسث "اقظصقب الظاسط" (صظاة بغ بغ جغ 

السربغئ ٢٠١٧/٦/٢٣)
شغ  التثغثغئ  الصئدئ  أجطعب  ترجغت  جغاط  باظغا: 
التضط بالاعازي طع ترك طةال لطترغات الفردغئ الاغ 
لامضظ  أتثبعا  الاغ  الارشغه،  لةظئ  سطغعا  جاحرف 
وبطرغصئ  طساثل،  بحضض  اقجامااع  طظ  السسعدغغظ 

سطماظغئ بسغثة سظ أتضام الثغظ التظغش.
بالبا: جااعاخض السغاجات اقصاخادغئ الطائحئ الاغ 
اسامثعا طتمث بظ جطمان والاغ صث ق تتصص الظمعذج 
اقصاخادي الطغئرالغ الةثغث المرغعب، والثي غادمظ 
طع  الظفط  لسائثات  تئسغاعا  طظ  السسعدغئ  تثطغص 
الرغسغ  اقصاخاد  أجطعب  وتصطغص   ،٢٠٣٠ تطعل 
التضعطغئ،  المآجسات  بسخ  وخخثخئ  المضطش 
وافعط طظ ذلك عع ذرح خمسئ بالمائئ طظ أجعط 
أغطعل  حعر  شغ  السالمغئ  افجعاق  شغ  أراطضع  حرضئ 
عع  ضما  اقصاخاد  تثععر  إلى  جغآدي  طما  ٢٠١٧؛ 
تادث اآلن بسث "رؤغئ ٢٠٣٠" الاغ جطئئ الاثطر طظ 
سظ  الاراجع  إلى  أدى  طما  اقصاخاد،  وتثععر  الةمغع 

بسخ صرارات خخط الئثقت والجغادة السظعغئ.
رابسا: بخسعد ابظ جطمان جاضعن بثاغئ الظعاغئ لتضط 

آل جسعد شغ افرض، وسسى أن غضعن ذلك صرغئا.
 : سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا
َاِذُب،  َها اْل ُق ِف دَّ َ اَعاُت،ُ  اٌت َخدَّ َ « َسَْأِتي َعَلى الَّاِس َسَ
َها  ُن ِف َّ َ ، َوُ ُ اِئ َ َها اْل ُ ِف َ اِدُق، َوُْؤَت َّ َها ال َذَُّب ِف ُة؟ َقاَل: َوُ َ ِ َوْ َل: َوَما الرُّ ُة»، ِق َ ِ َوْ َها الرُّ ُ ِف ِ ْ ، َوَ ُ اْألَِم

 «ُجُل الَّاِفُه ِفي َأْمِر اْلَعامَِّة «الرَّ

غمظع جطمان طظ سجله وتسغغظ طتمث بظ ظاغش ولغا 
لطسعث وعع وزغر الثاخطغئ ورجض أطرغضا افول والثي 
تسامث سطغه وتسائره حرغضا لعا شغ طتاربئ اإلجقم 
بةظرال  افطرغضغئ   MSNBC حئضئ  لصئاه  والثي 
الترب سطى (اإلرعاب). وتط تسغغظ ابظ المطك طتمث 
لرئغج  الباظغ  والظائإ  السعث  لعلغ  ولغا  جطمان  بظ 

طةطج العزراء.
وأخئح طتمث بظ جطمان غاترك خارجغا طرة بخفاه 
وزغرا لطثشاع وأخرى رئغسا لطمةطج اقصاخادي وبالبئ 
إلى  سثغثة  جعقت  له  شضاظئ  لطمطك،  طمبق  بخفاه 
شغ  شمبق  تعله،  السالمغئ  افظزار  غطفئ  وأخث  الثارج 
"شاغظظحال  ختغفئ  ضحفئ   ٢٠١٥ تجغران/غعظغع 
طتمث  لجغارة  التصغصغئ  افجئاب  الئرغطاظغئ"  تاغمج 
جسعر  بظاء  إذار  شغ  تأتغ  وأظعا  لروجغا  جطمان  بظ 
بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  طع  الاعاخض 
وضان ذلك سطى  وضثلك لمظاصحئ الترب شغ جعرغا. 
الثولغ.  اقصاخادي  بطرجئغرغ  جان  طظاثى  عاطح 
شزعر طظ خقل زغاراته ولصاءاته الثارجغئ أظه خاتإ 

الصرار وأظه طفعض شغ أطر الئقد.
وصث تزغ داخطغا باشطغئ إسقطغئ ضئغرة، شصطما ظسمع 

سظ ظحاذات ولغ السعث طتمث بظ ظاغش.
لطمطك  وخعله  صرار  بأن  جطمان  بظ  طتمث  وأدرك 
بغث افجغاد افطرغضان، وسطغه أن غبئئ لعط إخقخه 
ووقءه وأظه أضفأ طظ ابظ سمه طتمث بظ ظاغش، وصث 
ضاظئ له سثة زغارات فطرغضا فظه أدرك أن الاشغغر ق 
غضعن إق بمعاشصئ أطرغضغئ، والثغظ تظفسعا الخسثاء 
رجاقت  تضط  بسث  المطك  جطمان  والثه  تسطط  بسث 

اإلظةطغج شغ سعث المطك سئث اهللا بظ سئث السجغج.
وضاظئ لمتمث بظ جطمان زغارة حعغرة شغ تجغران 
أوباطا  افطرغضغ  بالرئغج  الاصى  تغظ   ٢٠١٦
طضاشتئ  صدغئ  طسه  وظاصح  ضالرؤجاء  واجاصئطه 
ووزغر  ضغري  الثارجغئ  بعزغر  الاصى  ضما  (اإلرعاب)، 
طةطج  رئغج  طع  اجاماع  له  وضان  آحاعن،  الثشاع 
طةطج  وأسداء  ورؤجاء  راغظ  بعل  افطرغضغ  الظعاب 
تغث  آخرغظ،  وطسآولغظ  الظعاب  وطةطج  الحغعخ 
السسعدغئ  اإلخئارغئ  (طعصع  ولصاء  اجاماسا   ٣٢ سصث 
٢٠١٦/٠٦/٢٧) وظتسإ أن عثه الطصاءات طا عغ إق 
اخائار طعط لمتمث بظ جطمان لغبئئ وغعضح صثرته 
وأظه  بقده،  شغ  أطرغضا  طخالح  سطى  المتاشزئ  سطى 

غخطح أن غضعن ططك المساصئض.
جطمان  بظ  طتمث  دسا  الرئاجئ  تراطإ  تعلى  ولما 
آذار/طارس   ١٥ شغ  ذلك  وضان  به،  واقلاصاء  لجغارته 
٢٠١٧، وضان عثا أول لصاء بمسآول إجقطغ وسربغ، 
وصث رتإ تراطإ بمتمث بظ جطمان وتط تةاوز بسخ 
الئروتعضعقت طما غثل سطى تفاوة الطصاء، وصث تظاول 
الطصاء طضاشتئ (اإلرعاب) وطعاضغع جغاجغئ واصاخادغئ 
طعصع  سطى  وجاء   ،(٢٠١٧/٣/١٥ ظئ  السربغئ  (طعصع 
ضئار  تدر  (لماذا  بسظعان  طصال  اإللضاروظغ  السربغئ 
جطمان؟)  بظ  وطتمث  تراطإ  اجاماسات  المسآولغظ 
الئغئ  اجاماع  أن  شغه  ذضر   ،٢٠١٧/٣/١٨ باارغت 
افبغخ تدره باإلضاشئ إلى طساحار افطظ الصعطغ 
وعط  المساحارغظ  طظ  بقبئ  طاجار،  طاك  الةظرال 
جارد ضعحظر وعع خعر الرئغج تراطإ وطسآول ططش 
وعغ  باول،  تئغإ  ودغظا  افبغخ،  الئغئ  شغ  السقم 
المئادرات  سطى  وتسمض  لطرئغج  اصاخادغئ  طساحارة 
جغاجغ  طساحار  وعع  باظعن  وجاغش  الةثغثة، 
لطرئغج وغسائر طظزر تراطإ السصائثي، شضاظئ زغارة 
طتمث بظ جطمان إلى أطرغضا زغارة حاططئ لما غصعده 
افطغر طتمث بظ جطمان طظ ططفات سسضرغئ وأطظغئ 
واصاخادغئ وجغاجغئ، ضما أن الئغئ افبغخ وتراطإ 

غاساذغان طع الجغارة سطى أظعا حاططئ أغدا.
طتمث  السعث  لعلغ  المتةِّمئ  الصرارات  تاابسئ  وصث 
بظ ظاغش شصث تط إسفاء ضبغر طظ طساحارغه وتسغغظ 
طعالغظ لطمطك أو طتمث بظ جطمان، شفغ ٢٣ ظغسان/

اقجاثئارات  رئغج  ظائإ  إصالئ  تمئ   ٢٠١٧ أبرغض 
الساطئ الفرغص أول الرضظ غعجش اإلدرغسغ المتسعب 
سطى طتمث بظ ظاغش وتسغغظ أتمث السسغري بثق طظه 
وعع الثي ضان طساحارا لمتمث بظ جطمان واحاعر 
"طرضج  إظحاء  تط  ضما  الغمظ،  ترب  شغ  باخرغتاته 
افطظ العذظغ" وعثا المرضج غرتئط تظزغمغا بالثغعان 
المطضغ وتط تسغغظ طتمث بظ خالح الشفغطغ طساحار 
افطظ العذظغ (جرغثة المثغظئ ٢٠١٧/٤/٢٣)، وبثلك 
تط تصطغص خقتغات طتمث بظ ظاغش وجاءت الدربئ 
طسمى  باجاتثاث  رطدان   ٢٣ باارغت  افخغرة  صئض 
"ظغابئ ساطئ" بثقً طظ "عغؤئ الاتصغص واقدساء السام" 
وتضعن طرتئطئ طئاحرة بالمطك ق ضما ضاظئ طرتئطئ  
بعزغر الثاخطغئ، ضما تط إسفاء طثغر افطظ السام الفرغص 
ظائئه  وتسغغظ  طظخئه  طظ  المترج  ظاخر  بظ  سبمان 
جسعد بظ سئث السجغج عقل بسث ترصغاه إلى رتئئ شرغص 
عع  ضطه  عثا  وضأن   ،(٢٠١٧/٦/١٨ افوجط  (الحرق 
طظ  وتظتغاه  ظاغش  بظ  لمتمث  الضئغر  لطاشغغر  تمعغث 
المطك  غدمظ  تاى  الاشغغرات  تطك  ضض  طظاخئه،  ضض 
وزارة  شغ  تمرد  أي  تثوث  سثم  جطمان  بظ  وطتمث 
تعازي  الئقد  شغ  تصغصغئ  صعة  تسث  والاغ  الثاخطغئ، 

تامئ: الاشغغرات المااالغئ شغ طمطضئ آل جسعد

الصاظعن  دوتغرت  رودرغةع  الفطئغظغ  الرئغج  أسطظ 
السسضري غعم ٢٣ أغار/طاغع شغ طثغظئ طراوي بمصاذسئ 
الممغئ  طراوي  تخار  طظ  واتث  غعم  بسث  طغظثاظاو 
الثي ادساه تظزغط الثولئ. تسائر طثغظئ طراوي طثغظئ 
إجقطغئ افخض تدط ظتع ٢٠٠ ألش ظسمئ غسغح شغعا 

المعرو طظث صرون.
رابطر  أشاد  الةاري،  تجغران/غعظغع  طظ  الساحر  وشغ 
سظ  أسربعا  شطئغظ  جعر  دغض  قظاو  شغ  المتاطغظ  بأن 
"اجاظضارعط الحثغث" لما غجسط طظ اظاعاضات لطصاظعن 
السرشغ شغ طراوي تعل سمطغات الافاغح غغر المحروسئ 
والمدئعذات شغ طثغظئ طراوي طظ صئض رجال الةغح 
والحرذئ وغغرعا طظ وضاقت تظفغث الصاظعن طما غآدي 
إلى شصثان وترطان طافٍح لمماطضات المثظغغظ افبرغاء. 
وأجفرت المسرضئ سظ السثغث طظ العشغات وأدت إلى 
أزطئ إظساظغئ شغ الئقد. ووشصا لتضعطئ الفطئغظ، أجئر 
دغارعط.  طظ  الفرار  سطى  حثص  ألش   ٣٣٠ طظ  أضبر 
غثائغئ.  أزطئ  طعرو  طظ  المسطمعن  عآقء  وغساظغ 
وصث عربئ تعالغ ٤٧٥ سائطئ إلى طئان تضعطغئ لمثة 
حعر، إضاشئ إلى ١٠٠٠ أجرة أخرى تسغح طع أصارب شغ 
الئطثات الصرغئئ الاغ تتااج إلى طساسثات غثائغئ شغ 

ظعاغئ حعر رطدان صئض سغث الفطر.
وطغظثاظاو  جعلع  ججغرتغ  شغ  طعرو  طسطمع  غسغح 
طظ  تسائران  المظطصاان  وعاتان  الفطئغظ،  جظعب  شغ 
شعثه  جًثا،  اجاراتغةغئ  طظاذص  الةغعجغاجغئ  الظاتغئ 
السالمغئ  والاةارة  السالمغ  لطحتظ  ذرصاً  تسائر  الطرق 
لفئ  شغ  المعصع  جاعط  وصث  السسضرغئ.  والمخالح 
اقظائاه واقعامام بعثه المظاذص، واجاثراج ضبغر طظ 
المةمعسات الراغئئ شغ المحارضئ والاثخض شغ حآون 
المظاذص، عثا أغدا صث جاعط بعجعد خطابات طضاشتئ 
المظاذص  عثه  إلى  الثخعل  حرسغئ  تمظح  لـ(اإلرعاب) 
لطسثغث طظ المخالح الشربغئ. ولفعط طا غتثث شغ عثه 
المظطصئ، ظتظ بتاجئ إلى تسمغص الاتطغض طظ جاظئغظ. 
أوقً، تارغت طتظئ المسطمغظ شغ جظعب الفطئغظ وباظًغا 

ارتئاط الةماسات اإلجراطغئ طآخًرا بمسمى اإلجقم.
أوقً، ظتظ بتاجئ إلى شعط الاارغت. غظئع الخراع الطعغض 
شغ جظعب الفطئغظ طظ الاظاشج بغظ الئسبات اإلجقطغئ 
والظخراظغئ شغ جظعب حرق آجغا بسث الصرن البالث سحر 
المغقدي. شغ الماضغ، ضاظئ طغظثاظاو طمطضئ طساصطئ 
بط شغ ظعاغئ الصرن البالث سحر، وشث الاةار المسطمعن 
وظما  اإلجقم  تطعر  العصئ  ذلك  وطظث  المظطصئ،  إلى 
تاضط  ُوجث  سحر،  الرابع  الصرن  ظعاغئ  وبتطعل  جغًثا. 
إجقطغ شغ طغظثاظاو. وجعلع الاغ تسائر أغًدا طةمعسئ 
جسر واصسئ شغ الةجء الةظعبغ طظ الفطئغظ ضاظئ ذرغًصا 
تةارًغا وأخئتئ واتثة طظ الصعى السغاجغئ شغ الصرن 
الثاطج سحر. طبض طغظثاظاو، دخض اإلجقم وظما شغ 
وبعرظغع،  طاقضا،  بــ  غمرون  سرب  خقل  طظ  جعلع 

والفطئغظ.
١٥٦٥م،  شغ  وجعلع  طغظثاظاو  إجئاظغا  وخطئ  سظثطا 
إلى  تخض  لمثة  اإلجقطغئ  السططظئ  بمعاجمئ  صاطئ 
تضط  شغ  أبثا  إجئاظغا  تظةح  لط  ذلك،  وطع  ساطا.   ٣٥٠
السططظئ اإلجقطغئ. بسث أن خسرت إجئاظغا شغ الترب 
الفطئغظ  تسطغط  تط  سام ١٨٩٨،  شغ  أطرغضا  ضث  الباظغئ 
وجعلع  طغظثاظاو  طظاذص  تسطغط  تط  ضما  أطرغضا.  إلى 
الاغ لط تسغطر سطغعا إجئاظغا صط إلى أطرغضا. تمرد 
المسطمعن عظاك ضث اقتاقل افطرغضغ، وأخغرا شغ ٢٠ 
آب/أغسطج ١٨٩٩م، وصع جططان جعلع اتفاق جقم 
طع أطرغضا. ولضظ بسث ذلك شغ سام ١٩٠٢، أظحأت أطرغضا 
طصاذسئ طعرو الاغ حمطئ طغظثاظاو وجعلع. وطظث ذلك 
التغظ ضاظئ جغطرة طاظغق سطى أراضغ جظعب الفطئغظ 
السثغث  شغ  التال  عغ  ضما  اآلن،  تاى  بط  طئاحرة. 
طظ الئطثان الاغ غالئغاعا غغر طسطمغظ، ضان طسطمع 
طعرو غساظعن طظ الامغغج الحثغث. وبالمصارظئ طع أعض 
ضبغًرا  اخاطفعا  المسطمغظ  شإن  المسطمغظ،  غغر  الئطث 
سظعط. وذلك فن التضعطئ الفطئغظغئ تسائر المسطمغظ 
عغ  تسائر  طظطصاعط  أن  طظ  الّرغط  وسطى  طامردغظ. 
المظطصئ افضبر خخعبئ وافغظى بالمعارد الطئغسغئ شغ 
الفطئغظ، شإن التضعطئ الفطئغظغئ تزرت سطى المسطمغظ 

التضط شغ أراضغعط والسغطرة سطى برواتعط.
باظغا، ظتظ بتاجئ إلى رشخ إرشاق الةماسات اإلجراطغئ 
وربطعا بمسمى اإلجقم. إن تةرغط المسطمغظ الثغظ 
غضاشتعن ضث الصمع لغج حغؤا جثغًثا غصعم به الشرب 
طبض  جماسات  اتعمئ  وصث  (اإلرعاب)،  طتاربئ  بثرغسئ 
جماسئ أبع جغاف وجئعئ طعرو لطاترغر العذظغ ووخفئ 
(طةمعسئ  ضان  وطآخًرا  ذعغطئ.  لفارة  (إرعابغئ)  بأظعا 
طعت) اقجط المساعتى طظ تظزغط الثولئ صاظعًظا سرشًغا 

غغر إظساظغ صائما ضث ٣٣٠٠٠٠ طسطط طظ المعرو.
وسطى الرغط طظ خسعبئ الظدال الثي غسغحه المعرو 
افطئ  شإن  المتطغ،  وضسعط  ظض  شغ  الامرد  بسإ 
اإلجقطغئ بتاجئ إلى اتثاذ طعصش، لثا غةإ أن ظرشخ 
رشدا صاذسا جمغع افسمال اإلجراطغئ الاغ ترشص باجط 
سمض  أي  أو  والاجوغر  والصرخظئ  السظش  فن  اإلجقم، 
اإلجقم.  صئض  طظ  واضح  بحضض  طتزعر  آخر  إجراطغ 
إلى جاظإ ذلك، غةإ سطى افطئ اإلجقطغئ أن تعاخض 
اإلرعاب)  (طضاشتئ  السسضري  لطصاظعن  بحثة  اظاصادعا 
خثسئ  العاصع  شغ  عع  عثا  سمطعط  فن  لمراوي،  ضتض 
اإلجقطعشعبغا.  وظحر  المسطمغظ  قجاعثاف  رخغخئ 
تةسطعط  المعرو،  المسطمغظ  أزطات  أن  العاضح  وطظ 
عط  الدتاغا الرئغسغغظ، ولغج اآلخرغظ. والحغ ظفسه 
إذا طا وجسظا طثى ظزرظا، تغث أخئح المسطمعن دائما 
طضاشتئ  طحارغع  ضض  شغ  تصرغئا  لعا،  صغمه  ق  ضتاغا 

(اإلرعاب) سطى الخسغث السالمغ.
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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الثول  غالئغئ  "أسطظئ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٦/٢٤م)  ١٤٣٨عـ،  رطدان   ٢٩ السئئ  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
السربغئ واإلجقطغئ بئعت رؤغئ عقل حعر حعال السئئ، طا غسظغ أن غعم افتث عع أول أغام سغث الفطر السسغث، 
وتدط الصائمئ: السسعدغئ، واإلطارات، وصطر، والئترغظ، والضعغئ، وطخر، وجعرغا، وشطسطغظ، وافردن، والسراق 
والغابان،  وترضغا،  الروجغ،  واقتتاد  وتعظج،  ولغئغا،  ولئظان،  والسعدان،  السظغ"،  والعصش  الفصعغ  "المةمع 
وإظثوظغسغا، طالغجغا، وضعرغا الةظعبغئ. بالمصابض أسطظئ ضض طظ جططظئ ُسمان، والمشرب، وإغران، تسثر رؤغئ 

العقل، لغضعن غعم افتث طامما لحعر رطدان الضرغط، وأن غعم اقبظغظ عع أول أغام السغث شغ عثه الثول".
: افخض أظه شغ تالئ بئعت رؤغئ عقل رطدان شغ بطث بحعادة طسطط وجإ سطى المسطمغظ جمغسا 
الخعم، وق غةعز لمسطط شغ أي بطث إجقطغ أن غفطر بتةئ أن أعض الئطث لط غروا العقل، فن الثي غراه 
تةئ سطى طظ لط غره. ولغسئ حعادة طسطط شغ بطث طا طظ بطثان المسطمغظ أولى طظ حعادة طسطط آخر 
شغ بطث آخر،  شالمسطمعن سثول، وطاضاشؤعن شغ الحعادة، وق صغمئ طططصا شغ ظزر الحرع لطتثود الاغ 
خظسعا الضاشر شغ بقد المسطمغظ،  شسظ ابظ سمر رضغ اهللا سظعما صال: جمسئ رجعل اهللا خطى اهللا سطغه 
وجطط غصعل: "إذا رأغامعه شخعطعا، وإذا رأغامعه شأشطروا، شإن غط سطغضط شاصثروا له" وصعله رأغامعه إظما 
غفغث طططص الرؤغا . أطا وصث بئائ رؤغئ عقل حعر رطدان شغ بطث طظ بطثان المسطمغظ،  شغةإ الخعم 
طع ذلك الئطث الثي بئائ شغه الرؤغا، وسطى طظ تثطش سظ ذلك الصداء بسث اظصداء حعر الخعم، ضما غةإ 
اإلشطار طع أول بطث تاتصص شغه رؤغئ عقل حعر حعال، دون الافات لطصرارت السغاجغئ الاغ تاسمث تفرغص 
المسطمغظ وتحاغاعط،  ودون اعامام لئغاظات طعظفغ الثولئ الثغظ ظخئاعط لثثطئ أغراضعا، طعما أوتعا 
طظ السطط، جائطغظ اهللا جئتاظه وتسالى أن غمظ سطى المسطمغظ بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

الاغ تةمع حاات افطئ،  وتعتث خفعشعا، وتسزط حسائر ربعا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

الحكام وعلماؤهم يفرقون بين المسلمين في يوم صومهم وفي 
يوم عيدهم



افربساء ٤ طظ حعال ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢٨ تجغران/غعظغع  ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٣٦

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان أن طآتمر "سمطغئ ضابعل" عع طئادرة أطرغضغئ ضث جععد 
طعجضع، وأظه ِطْبُض افربسغظ اجاماًسا وطآتمًرا الثغظ جئصعه صث اظاععا جمغسعط بثون أي ظاائب ذات أعمغئ، وسطى 
أبر عثا المآتمر الثولغ الثي سصث شغ السادس طظ حعر تجغران/غعظغع شغ ضابعل ساخمئ أششاظساان بمحارضئ 
افطط الماتثة واقتتاد افوروبغ وتطش حمال افذطسغ و٢٣ دولئ أخرى، واظاعى بثون أي ظاغةئ ُتثضر، اسائر 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان، شغ بغان ختفغ أخثره غعم افربساء ١٢ طظ رطدان المئارك 
١٤٣٨عـ، المعاشص ٠٧ تجغران/غعظغع ٢٠١٧م، بسظعان ""سمطغئ ضابعل" عغ اجامرار لطسمطغات الفاحطئ السابصئ"، 
اسائر أن عثا المآتمر عع طتاولئ شاحطئ تعثف إلى خثاع الرأي السام، وأن السئإ التصغصغ لطخراع والفعضى شغ 
أششاظساان عع العجعد ذعغض افطث لطصعات افطرغضغئ ولصعات تطش حمال افذطسغ وأعثاشعط اقجاسمارغئ شغ 
المظطصئ، والاغ تتااج لطترب أضبر طظ اتاغاجعا لطّسقم، وأضث الئغان أن أطرغضا وتطش حمال افذطسغ غساشقن 
أششاظساان ضصاسثة سسضرغئ لمحروسعما اقجاسماري شغ المظطصئ، وأظه تاى لع واشصئ ترضئ ذالئان سطى طا 
ُغسّمى اتفاق السقم شإظه لظ غضعن له تأبغر طعط سطى إظعاء الترب العتحغئ، وأظه تّاى تسامر الترب شإظه غاّط 
اجاشقل تظزغط الثولئ الثي ق غحارك شغ السمطغئ السطمغئ المجسعطئ، واظاعى الئغان إلى أظه غةإ سطى المسطمغظ 
المةاعثغظ شغ أششاظساان إدراك أن أطرغضا وتطش حمال افذطسغ والظزام السمغض شغ أششاظساان غساشطعن طبض 
عثه "السمطغئ السطمغئ" إلسطائعط آطاقً ضاذبئ، وشغ العاصع شعط غساشطعن تضبغش الخراع وأشسال المسارضئ المسطتئ 
لمخطتاعط الثاخئ وبسثعا غةئروظعط سطى إلصاء السقح وسجلعط سظ المآجسات الثولغئ بّط إجئارعط سطى الصئعل 
بالثجاعر السطماظغ افطرغضغ الٌخظع فششاظساان، وضض طظ ق غعاشص سطى الحروط افطرغضغئ افربسئ جعف ُغسائر 

خطًرا سطى المخالح افطرغضغئ وجغاّط صاطه بتةئ "طضاشتئ اإلرعاب".

أطام عثا العاصع لطبعرة واظاعاء باخرغتات الظاذص باجط 
الرئاجئ الارضغئ ق بث طظ اجاثقص الفعط السغاجغ 
طظ البعرة الضاحفئ الفاضتئ الاغ صثم أعطعا طؤات آقف 
الحعثاء طظ خغرة الحئاب المةاعثغظ سثا سظ الحعثاء 
طظ الظساء وافذفال والحغعخ الثغظ صدعا تتئ الصخش 

شغ بغعتعط وأجعاصعط وطساجثعط وطساحفغاتعط...
لصث بطشئ صعة البعرة طؤات اآلقف طظ المصاتطغظ الثغظ 
عثا  شطماذا  وتطإ  دطحص  شغ  الظزام  غتاخرون  ضان 
الاراجع والفحض شغ إجصاط الظزام، أغظ الظصص وأغظ 
لمحروع  البعرة  تئظغ  سثم  شغ  عع  الظصص  إن  الثطض؟ 

جغاجغ غظئبص طظ دغظعا وسصغثة أعطعا.
طخظعسئ  جغاجغئ  صغادة  اتثاذ  شغ  شعع  الثطض  وأطا 
الظزام  غحضض  الاغ  الــثول  طظ  والمثابرات  بالمال 
ججءًا طظعا وجصعذه غحضض بشرة شغ جثار المظزعطئ 

الثولغئ المتاربئ لقجقم.
وأطام عثا العاصع ق بث طظ رؤغئ جغاجغئ تعاجه عثه 
المرتطئ الثطغرة الاغ تتاول شغعا أطرغضا سئر سمغطعا 
أردوغان الصداء سطى الصاسثة الخطئئ لطبعرة وعغ التالئ 
بمظعا  ودشع  البعرة  خقل  طظ  تحضطئ  الاغ  الةعادغئ 
طؤات آقف الحعثاء وتثطغر الئظى الاتاغئ واقصاخادغئ 

لمظ صاطعا بالبعرة.
إن التفاظ سطى عثه التالئ البعرغئ لطعخعل إلى الشاغئ 
المظحعدة بإجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم غضعن 
شغ تئظغ طحروع جغاجغ طظ خطإ سصغثة افطئ غرضغ 
اهللا ورجعله وغتصص طخطتئ افطئ، إظه طحروع الثقشئ 
صغادة  المحروع  عثا  تمطئ  واتثاذ  الظئعة  طظعاج  سطى 

جغاجغئ ترتئط باهللا وتثه.
وبظاء سطى عثا غةإ رشخ ضض تثخض دولغ ووخفه 
باقتاقل وبغان خطعرته سطى البعرة وخخعخاً طسألئ 
ظجع السقح الاغ خرح سظعا شغ طآتمر الرغاض الثغاظغ 
وذرد المةاعثغظ الثغظ وخفعط المآتمر بافجاظإ 
المتطات  أخطر  طظ  الاثخض  عثا  جغضعن  والثغظ 

الاآطرغئ سطى البعرة.
إن الاثخض الارضغ عع خثسئ لطصداء سطى طا تةمع طظ 
صعى البعرة شغ الحمال السعري وذلك بالسغطرة سطغه 
بالارغغإ والارعغإ وتسثغره لغضعن طظ أدوات التض 
السغاجغ الثي غتاشر سطى بظغئ الظزام وغارضه ججءًا 
لط  أم  بحار  رتض  جعاء  السغاجغئ  المسادلئ  طظ  وازظاً 
غرتض، سطى أن أطرغضا إذا اجاطاسئ أن تفرض التض 
طع بصاء سمغطعا بحار ججءًا طظ المسادلئ شطظ تألع جعثا 

شغ التفاظ سطغه.
عثا التض السغاجغ الثي جغئصغ جعرغا دولئ سطماظغئ 
جغاجغغظ  طظ  الفاجث  الطاصط  سطى  المتاشزئ  طع 
المةازر  أبحع  ارتضئعا  لطظزام  وإدارغغظ  وسسضرغغظ 
طمظ  بالفاجثغظ  وتطسغمعط  الحام  أعض  تص  شغ 
والمثابرات  السفارات  سمقء  طظ  البعرة  ظعر  اطاطعا 
البائرغظ  بمأجاة  غحسروا  لط  الثغظ  الفظادق  جضان 
ترغثه  الثي  السغاجغ  الثغضعر  لغضامض  وتدتغاتعط 
جغاجغاً، وشغ التصغصئ طا عع إق  أطرغضا وتسمغه تقً 
إدارة لفزطئ فظه لظ غساطغع تعثئئ افطعر، وطا تطعل 
أطرغضا شغ أششاظساان والخعطال والسراق سظا بئسغثة؛ 
الئقد  تطك  شغ  أطرغضا  تثخطئ  طظث  افوضــاع  تغث 

طافةرة وق أطظ وق أطان وق اجاصرار...
خطر  أي  وطظع  أطظعا  تماغئ  بتةئ  ترضغا  تثخض  إن 
سطغعا؛ وبثساغئ تأطغظ طظاذص خفخ الاعتر طا عع إق 
ضمظ المسطسض افطرغضغ الثي اتفص سطغه طظث بثاغئ 
البعرة ووضسئ خطاه لطصداء سطغعا وتضحفئ طتطاته 
شحغؤاً، تطك المتطات الاغ تثرظا طظعا وضحفظا  حغؤاً 
ظا السغاجغ الثي غظئشغ  خطرعا شغ تغظعا بفعمظا وتسِّ
تتصغص  إلى  البعرة  لغصعد  وأعمغاه  دوره  غسطى  أن 

 أعثاشعا وغاغاتعا

تخرغتات الظاذص باجط الرئاجئ الرتضغئ تضحش 
طتطئ طظ طتطات الاآطر ضث بعرة الحام

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث جسغث المتمعدـ 

خرح الظاذص باجط الرئاجئ الارضغئ غعم ٢٠١٧/٦/٢٢ 
بأن صعات روجغئ وترضغئ جعف تثخض إدلإ شغما جاضعن 
صعات إغراظغئ وروجغئ تعل دطحص وضثلك صعات أردظغئ 

وأطرغضغئ تسغطر سطى درسا.
إن عثا الاخرغح غضحش واتثة طظ تطصات طسطسض الاآطر 
سطى بعرة الحام لطصداء سطغعا وظجع جقتعا وشرض 
التض السغاجغ افطرغضغ الثي غتفر ظفعذ أطرغضا شغ 
جعرغا بالمتاشزئ سطى الثولئ السمغصئ لطظزام طظ جغح 
وأجعجة أطظ وطآجسات غسغطر الظزام سطى طفاخطعا، 
إن عثا المعصش الارضغ جئصاه طعاصش ظعرت تئاسا تثل 
سطى تفاعط أطرغضا والثول الاغ زسمئ خثاصئ الحسإ 

السعري سطى تخفغئ البعرة والصداء سطغعا.
بعا بعرة  طرت  المتطات الاغ  بسةالئ  اجاسرضظا  ولع 
ظفعذ  تراجع  إلى  أدت  الاغ  افجئاب  لظضاحش  الحام 
البعرة إلى طظاذص طتاخرة أذطص سطغعا طظاذص خفخ 

الاعتر أو المظاذص المآّطظئ.
فطرغضا  سمغض  ظزام  ضث  صاطئ  الحام  بــعرة  إن 
والظاس ق غثرضعن عثا إق طظ له باع شغ السغاجئ 
الاآطرغئ  المتطات  ضض  إلى  ظئه  الثي  الاترغر  ضتجب 

ضث البعرة شغ تغظعا.
عثه المتطات بثأت باظخغإ صغادة جغاجغئ لطبعرة طمظ 
ترضعا البعرة وخرجعا إلى شظادق ترضغا وصطر والرغاض 
لاظخئعط السفارات والمثابرات السمغطئ فطرغضا وغغرعا 
صغادة جغاجغئ تتمض طحروسا جغاجغا غاطدا تثثع به 
البعار، بط ضان بسث ذلك طظع الثسط الظزغش طظ افطئ 
والمعم  المعك  بشرف  وتخره  الحام  فعض  اإلجقطغئ 
السسضرغئ  الصغادة  بجطام  لقطساك  أطرغضغا  المخظسئ 
والمةاعثغظ  البعار  سطى  الفاجثغظ  وتسطغط  لطبعرة؛ 
طظ  تالئ  إلى  البعرة  تعجغه  إلى  أدى  طما  المثطخغظ 
أذال  طما  الظزام؛  تآذي  ق  الاغ  والمسارك  اقجاظجاف 
طأجاة الظاس وتعةغرعط وتثطغر طظاذص البعار بسقح 
الطائرات الاغ طظسئ أطرغضا سمقءعا طمظ ادسعا خثاصئ 
الحسإ السعري طظ إدخال طداد لططغران؛ ضما رشدئ 
صمع  طظ  سمغطعا  لامضظ  الطغران  تزر  طظاذص  إصاطئ 
البعرة وصاض الظاس وجطئئ له إغران وططغحغاتعا وروجغا 
وذائراتعا طما أدى إلى طتاخرة طظاذص البعار وشرض 
طخالتات  إلى  وخعق  الثادسئ  والمفاوضات  العثن 
السعري  الحسإ  أخثصاء  دول  وصفئ  لطبعار،  وتعةغر 
المجسعطئ طافرجئ بض وطاةاعطئ ضض طا غةري، بض ضان لعا 
الثور افضئر شغ خثسئ البعار وشرض العثن والمفاوضات 
الثي  السغاجغ  التض  أطض  سطى  والاعةغر  والمخالتات 
والرغاض،  وشغظا  جظغش  طآتمرات  شغ  ورساه  له  روجئ 
وضان طظ أبرز طتطات الاآطر الاغ تضحش الظزام الارضغ 
عغ أن ترضغا شاتئ بقدعا لضض طثابرات الثظغا لاسغث 
ببعرة الحام شسادا؛ ضما أظعا شاتئ تثودعا طع جعرغا 
وجاعمئ تتئ بخرعا وباثبغر طظعا وتآطر طع أطرغضا 
إلدخال سحرات اآلقف طمظ تخفعط طع جغثتعا أطرغضا 
بأظعط إرعابغعن، بط أغطصئ التثود بسث ذلك شغ طآاطرة 
واضتئ لاتعغض البعرة إلى تالئ (إرعاب) غئرر الاثخض 
الثولغ واتاقل الئقد تاى أخئتئ تخغطئ الثول الاغ 

تتاض جعرغا تاى اآلن أربساً.
خظاسئ  عغ  الارضغ  الاآطر  طتطات  أبرز  طظ  وضان 
درع الفرات وأخث حمال تطإ والئاب طصابض تسطغط 
شزغع  بحضض  طظعا  أعطعا  أخرج  الاغ  لطظزام  تطإ 

وطأجاوي وطثل.
ضض تطك المتطات وخعق إلى الاخرغح افخغر لطاثخض 
افضئر  المسصض  سطى  لطصداء  إدلإ  شغ  الارضغ  الروجغ 
ضاشئ  طظ  المعةرون  البعار  شغه  جمع  الــثي  ــرز  وافب
المظاذص السعرغئ والثي غدط سحرات آقف المصاتطغظ 
والمةاعثغظ الثي غحضطعن خطرا سطى التض السغاجغ 

شغ تال إسقظه.

طظ عع خقح الثغظ الثي ظرغث؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: : بغان جمالـ 

"لعق أن المعت أتاظغ وطظغاغ صث تاظئ، لةسطئ جمغع 
الثول افوروبغئ تثغظ باإلجقم". ضاظئ عثه الةمطَئ 
سظث  افغعبغ  الثغظ  خقح  الظاخر  المطك  صالعا  الاغ 
 ٥٨٩ المعاشص  ١١٣٩م  سام  شغ  ذلك  وضان  وشاته. 
بخقح  ُلصِّإ  الثي  أغعب  بظ  غعجش  عع  لطعةرة. 
تسرف  الثي  المزفر.  وأبغ  الظاخر،  والمطك  الثغظ، 
أن  اهللا  طظ  فجاتغ  "إظغ  المحععرة:  صعلاه  افطُئ 

أضتك والمسةث افصخى أجغر".
غظ افغعبغ رتمه اهللا،  خطَّث الاارغت بطعقت خقح الثِّ
وسةجت أصقم المئططغظ سظ طتع جغرته السطرة طظ 
وطظ  المصثَّس  الئغئ  شاتح  وعع  ضغش  افطئ.  ذاضرة 
رأب اهللا به خثع الثقشئ السئاجغئ شصدى سطى شاظئ 
ر  الفاذمغغظ، ووتثَّ جظاتغ افطئ: طخر والحاَم وترَّ
جاتض الماعجط طظ اقتاقل الخطغئغ بسث ٧٠ ساطًا 
عةمات  المسطمغظ  بقد  سظ  وردَّ  غطرجاعط،  طظ 
رغاحارد  شتارب  طرة.  طظ  أضبر  الخطغئغ  التصث 
صطإ افجث، وردَّ غعرو وصاض أرظاط وتارب بطثوغظ 

شاظاخر سطغه.
بثول  تربطعا  الاغ  السقصئ  غعطاً  افطئ  تظَج  لط 
غ أجقشظا بالاراب  الشرب، ضما لط غظسعا عط ضغش طرَّ
اإلسقطغ  والخثإ  الثقشئ،  غغاب  رغط  ضراطاتعط. 
طع  والاساغح  الاساطح  أشضار  لئث  المسثَّر  العائض 
ودول  الماصثم  الشرب  بغظ  الععَّة  وجسر  الشرب 
السالط البالث، والثسعات لطترغات والتدارة الشربغئ 
الشرب  لةسض  أطعال  طظ  ُغظفص  وطا  وظمعذج،  ضصثوة 
صثوة وأظمعذجاً ُغصاثى به شغ حآون السغح ضاشئ: 
بثءًا بالمغعل والععاغات، إلى الفضر الشربغ ضظمعذج 
الطئاس  آخرعا  ولغج  وتصثطعا،  الئحرغئ  لظعدئ 
أوصات  وطضء  وافسغاد  والتفقت  افضض  وذرغصئ 
جععد  طظ  السمقء  التضام  غئثله  طا  ورغط  الفراغ. 
الائسغَّئ  وتضرغج  اإلجقطغئ،  الععغئ  طسالط  لطمج 
الفضرغئ واقظئعار التداري بالشرب شغ طظاعب الاسطغط 
ورساغئ المآجسات البصاشغئ افجظئغئ وشاح الئقد سطى 
وتثسع  جمعطعا  لائث  الةمسغات  لعثه  طخراسغعا 
لطفضر الشربغ، بض وتحعِّه الاارغت وتئرز رجاقً ضشاظثي 
وطارتظ لعبر وغغرعط سطى أظعط أبطال ودساة إخقح! 
وشغ المصابض تطمج جغَر افبطال التصغصغغظ ضثالث 
والثطغفئ  الصاظعظغ،  جطغمان  والسططان  العلغث،  بظ 
سئث التمغث وخقح الثغظ... تطمج جغرعط وتحعه 
ذضراعط شغ سصعل افجغال لاضسر الخطَّئ بغظ الماضغ 
شاصثًا  جثوره،  سظ  طظسطثاً  ظحأً  وتعجث  والتاضر، 

لئعخطاه شغ التغاة.
رغط ضّض طا ذضر - وعع اخاخار غتااج طةطثات طظ 
إق  المتظ  تجدعا  لط  شافطئ   - تصه  إلغفائه  الحرح 
بئاتاً، وق زالئ ذضرى خقح الثغظ خالثة شغ الصطعب 
ودسعاتظا  وأعازغةظا  أظاحغثظا  شغ  تزعر  وافشؤثة، 
خشارًا وضئارًا. وق زلظا ظطمح لسعدة خقح آخر، غترر 
اقتاقل  دام  وإن  ظغأس  شطط  أخرى،  طرًة  الصثس 
سصعدا شاارغت افطئ دوطاً غصش طثضرًا: أن اظئقج خئح 
عثه افطئ صادم رغط ذعل جظعات الزطمئ. وغصغظظا 
﴿َولََقْد  الصرآن:  ووسث  اهللا  رجعل  بحرى  طظ  ظابع 
ْرَض يَرُِعَها ِعَبادَِي 

َ ْ
نَّ األ

َ
ِّْكرِ أ ُبورِ ِمْن َنْعِد ا َكَتبَْنا يِف الزَّ

احِلُوَن﴾ [افظئغاء: ١٠٥]. الصَّ
خقح  ظسغث  ضغش  أو  ظرغث؟  الثغظ  خقح  أيَّ  ولضظ: 

الثغظ طرًة أخرى؟
سزغمئ  حثخغئ  سظ  التثغث  تغظ  غةإ،  بثاغًئ 
ضخقح الثغظ، أن ق ظظساق وراء الظسص الثي جطَّرته 
لظا المظابر اإلسقطغئ المتسعبئ سطى السططئ شغ بقد 
ضاإ  ذلك:  غحمض  أجغادعط.  سطى  أو  المسطمغظ، 
بثور  الثغظ  خقح  جسثَّت  الاغ  التثغبئ  الاارغت 
الئطض الثارق الثي ظعر ضفرٍد حةاع غتارب وتثه، 
شغ خعرة تحئه أشقم ععلغعود افطرغضغئ. وطظاعب 
الاسطغط المثرجغَّئ الاغ لصظَّئ افجغال أن خقح الثغظ 
تغظ  أرضاً  أجصطه  الثي  وأبغه  أطِّه  تربغئ  ظااج  ضان 
رآه غطسإ طع الخئغئ، صائقً: "طا ضان لفاتح افصخى 
أن غطسإ". ورجماه شغ عثا اإلذار شصط، واصاطساه 
طظ الخعرة الضئرى الاغ ضان سطغعا خقح الثغظ تصًا 
وأدَّت به إلى تترغر بقد الحام طظ رجج الخطغئغغظ 

- شغ تصجغط لحثخغئ خقح الثغظ -، ولفئ افظزار 
سظ الطرغص التصغصغ لاترغر الصثس، وربطعا بالاربغئ 
الفردغئ المتخعرة شغ إذار افجرة، بسغثًا سظ أجعاء 
خقح  جاعث  الاغ  الثولئ  وجططان  والةعاد  التضط 

الثغظ تتئ لعائعا وشغ ظض جغحعا.
المسةث افصخى الثي بسبئ سطى لساظه رجالٌئ لطظاخر 

خقح الثغظ بسث تترغر سضا وجاء شغه:
  غا أغعـا المطك الثي لمسالط الخـطئان ظضج

جاءت إلغك ظقطئ تسسى طظ الئغئ المصثس   
  ضض المساجث ُذعِّرْت وأظا سطى حـرشغ أدظج

عثا المسةث غؤظ اآلن تتئ اقتاقل الخطغئغ، وإن 
ضان غععد عط افداة الفسطغئ لعثا اقتاقل. غؤظ طظث 
٧٠ ساطاً، وق ظاخر وق خقح. والشرغإ أن افطئ شغ 
خقح  لمعصع  تطافئ  لط  آخر،  لخقح  الحثغث  تعصعا 
الثغظ وطضاظاه وضغفغئ تترغره لطصثس. ظرغث خقح 
بظاتظا  طظ  وظرغث  جغرته،  ظثرس  لط  ولضظ  الثغظ 
وأطعاتظا أن غربغظ أبظاءعظ لغضعظعا ضخقح الثغظ، 
ولضظ ق غثرضعن بسث أن خقح الثغظ غتااج طظا سمًق 
آخر، وعع إغةاد الثولئ الاغ تترك جغحعا لغضعن عع 
صائثًا له شغترر به بغئ المصثس طرة أخرى. أجض ظرغث 
خقح الثغظ. وظتااج رجاقً أتصغاء أظصغاء طبطه. ولضظَّ 
المألعشئ.  بالخعرة  خارصاً  بطقً  لغج  الثغظ  خقح 
ولظ غسعد بغظ لغطئ وضتاعا وظتظ شغ ضض أشضارظا 
تشغغره،  طظه  ظرغث  الثي  العاصع  ظضرِّس  وتخرشاتظا 

وظتارب دون سطط طظا سعدته.
ظاشظى  جاسئ  ضضَّ  وظتظ  ضردغاً،  ضان  الثغظ  خقح 
ظض  تتئ  تارب  لضظَّه  سراصغاً  خقُح  ضان  بسروباظا، 
الحام.  بقد  لغترروا  والسربغ  الارضغ  جمسئ  دولئ 
ُس تثودًا  وق زلظا ظاشظَّى بعذظغاٍت ظاظئ طظاظئ وظصثِّ

رجمعا لظا أتفاد الثغظ تاربعط خقح الثغظ.
غظ ضان ذالإ سطٍط تربَّى سطى غث السطماء  خقُح الثِّ
سظ  لغثود  غةاعث  تغاته  وأطدى  المةاعثغظ، 
لئغئ  الطرغص  شغ  أشساله  أول  شضاظئ  اإلجقم، 
لطثقشئ الحرسغئ شغ  إسادة السططان  عغ  المصثس 
سظ  المظحصغظ  "الفاذمغغظ"  سطى  والصداء  بشثاد 
الثقشئ. لضظَّ الضبغرغظ طمظ غتطمعن الغعم بسعدة 
وإسادتعا،  لطثقشئ  السمض  سظ  صسعد  الثغظ،  خقح 
"أضشاث  وصالعا  الرجفئ  أخاباعط  ذضرعا  ذرأ  وإن 
أتقم" وأطبطعط ذرغصئ غصعل: اذعئعا أظاط وأسغثوعا 

وإظا عا عظا صاسثون!
صئض تترغر الصثس، وتَّث خقح الثغظ طخر والحام، 
واتث،  رجض  صطإ  سطى  الثقشئ  جغح  حمض  وجمع 
شضان الظخر المآزر. شضغش ظتطط بسعدة خقح الثغظ 
أن  ظانٌّ  ظظَّ  إن  جعث؟  أي  لسعدته  م  ظصثِّ ق  وظتظ 
وتربغئ  شصط،  افطعات  بةععد  غسعد  الثغظ  خقح 
افبظاء سطى تفر الصرآن ضما غتفزه طسزط الظاس، 

لمةرد التفر والاطصغظ. شغا لاساجاظا!
ق ألشغ دور ظسائظا وق أصطض طظ الثور المظعط بعظَّ 
تتااج  والثغظ  الصادطئ،  لطمرتطئ  افجغال  إسثاد  شغ 
افطئ ضضَّ شرٍد طظعط لغضعن بصطإ خقح وعماِّه وتئه 

لطةعاد وتدتغاه لقجقم.
والظزر  صداغاظا،  تةجئئ  سظ  ظضش  أن  سطغظا  ولضظ، 
رعاب  طظ  ساطاً  تسسعن  غضفغظا  بسطتغئ.  لفطعر 
طسرضئ  شغ  الصطغض  فصض  والرضعن  الةثري  الاشغغر 
سعالص  إلزالئ  السمض  غساعجإ  الثي  الحاطض  الاشغغر 
ظزام تالغ وإتقل ظزام اإلجقم طضاظه بحضض ضطغ 
طرة واتثة. تترغر الصثس لغج طظفخقً سظ تعتغث 
افطئ، وق إغةاد أبطال ضثالث وخقح بسغثًا سظ إغةاد 

الثطغفئ الُةظَّئ الثي ُغصاتض طظ ورائه وُغاَّصى به.
شغ  التضط  ضرجغِّ  سئر  غمرُّ  الصثس  إلى  الطرغص 
ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وآغات اهللا 
الاغ ُتةسض واصسًا ططئصًا صئض أن تضعن صرآظًا تاطعه 
السططان  شإسادة  الثاحسئ.  الصطعب  وترتطه  الحفاه، 
ظئغعا،  وجظئ  ربِّعا  بضااب  لاتضط  افطئ  لعثه 
ذلك  صئض  الصثس  تررت  الاغ  الثقشئ  ظزام  سئر 
الةعاد  سطى  افطئ  حمض  وجمسئ  سثغثة،  طرات 
واقجاحعاد، عع وتثه السئغض لتغاة ضرغمئ شغعا 

 آقف طبض خقح الثغظ
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