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بصطط: ذطتئ تسظ – العظث

افربساء  غعم  افردظغ  الظزام  أطظ  طتضمئ  أخثرت 
جالط  الثضاعر  سطى  الةائر  تضمعا   ٢٠١٧/٩/٢٧
جرادات أتث حئاب تجب الاترغر، تغث تضمئ سطغه 
باعمئ  جظعات  بقث  بالسةظ  وبعااظًا  وتصثًا  ظطمًا 
الطسان  وإذالئ  التضط  ظزام  تصعغخ  سطى  السمض 
واقظاماء لةمسغئ غغر طحروسئ (تجب الاترغر). وإزاء 
وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  صال  ذلك 
افردن، شغ بغان ختفغ أخثره غعم الثمغج ٨ طظ 
تتئ  ٢٠١٧م،  أغطعل/جئامئر   ٢٨ ١٤٣٩عـ،  طترم 
سطى  تتضط  افردظغئ  الثولئ  أطظ  طتضمئ   " سظعان: 
ظطمًا  جظعات  بقث  بالسةظ  جرادات  جالط  الثضاعر 
وتصثًا وبعااظًا"، صال: "وإظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ 
افردن إزاء عثا اقجاصعاء الاارغثغ سطى حئاب تجب 
الاترغر والزطط الثي غاسرضعن له طظ خقل أجعجة 
لطظزام  ظصعل  الثولئ،  أطظ  وطتضمئ  الظزام  أطظ 
بمراضجعط  غساصعون  الثغظ  الزالمغظ  طظ  وأزقطه 
وحئابه  الاترغر  تجب  سطى  الرجمغئ  وطعاصسعط 
وغججعن بعط شغ السةعن والمساصقت، ق لثظإ، إق 
وق  بتمث الظزام  وق غسئتعن  ربظا اهللا،  أظعط صالعا 
سظ  وغظععن  بالمسروف  غأطرون  بض  له،  (غستِّةعن) 
ضما  اإلجقم  أجاس  سطى  الظزام  وغتاجئعن  المظضر 
أتضام  تضعن  أن  سطى  وغسمطعن  ورجعله،  اهللا  أطر 
اإلجقم ططئصًئ شغ واصع التغاة اطاباقً واظخغاسًا فطر 
 ﴾ ابُّ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  بَيَْنُهم  اْحُكم  ِن 

َ
﴿َوأ جئتاظه  ربعط 

َ َلُْمِلي ِللظَّاِلِم  ظصعل لعط طا صاله رجعل اهللا  «ِإنَّ هللااَّ
َحتَّى ِإَذا َأَخَذُه َلْم ُْفِلْتُه» ولظ ُغصئض طظضط سثر أطام اهللا 
شغ اآلخرة الاغ بسامععا لضئرائضط وجادتضط بسرض 
طظ الثظغا صطغض ﴿يَْوَم ُيَقلَُّب وُُجوُهُهْم يِف اجَّارِ َفُقولُوَن 
إِنَّا  َربََّنا  َوَقالُوا    الرَُّسوَال  َطْعَنا 

َ
َوأ  َ ابَّ َطْعَنا 

َ
أ ْتََنا  َ يَا 

بِيَال  َربََّنا آتِِهْم  َضلُّونَا السَّ
َ
َطْعَنا َساَدَيَنا َوُكرَبَاَءنَا َفأ

َ
أ

زالئ  شما  َكبرِيًا﴾،  لَْعًنا  َوالَْعْنُهْم  الَْعَذاِب  ِمَن  ِضْعَفنْيِ 
ططك  غثاعمضط  أن  صئض  أطاطضط  جاظتًئ  الفرخئ 
المعت وغأخث أرواتضط إلى اهللا ظاخر المسادسفغظ، 
شعض أظاط إلى اهللا سائثون وسظ الزطط طاعصفعن؟! 
أم أظضط جازطعن شغ ذشغاظضط تسمععن؟! ُتشرغضط 
المظاخإ وافطعال والرتإ؟! وإن ضظاط تزظعن بأن 
تجب  جابظغ  الةائرة  الصدائغئ  وأتضاطضط  ظطمضط 
والسمض  الثسعة  تمض  طعاخطئ  سظ  وحئابه  الاترغر 
الثقشئ  دولئ  شغ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  سطى 
شتجب  وتالمعن،  واعمعن  شأظاط  الظئعة  طظعاج  سطى 
وسطى  اهللا  طع  سعثعط  سطى  باباعن  وحئابه  الاترغر 
قئط  لعطئ  اهللا  شغ  غثاشعن  ق    اهللا  رجعل  ذرغص 
شغ  السمض  سظ  غصسثعط  وق  تاصث  تصُث  غطعغعط  وق 
جئغض اهللا طضُر طّضار خئغث وق ظطط طرتِجق رخغص، 
افطئ  وتثطغص  والظةاة  السجة  ذرغص  شغ  طاضعن 
سطى  خابرون  وعط  واقجاسئاد،  والصعر  الثل  طظ 
بَلَ   َ َغَتَولكَّ الَّ 

َ
ك َجَا  ﴿َوَما  طاعضطعن  اهللا  وسطى  افذى 

َوبَلَ  آَذْفُتُمونَا  َما   ٰ بَلَ نَّ  َوَجَْصرِبَ ُسُبلََنا  َهَدانَا  َوَقْد   ِ ابَّ
بالظخر  اهللا  وسث  ظظازر  ُوَن﴾  الُْمَتَولكِّ  ِ

َفلَْيَتَولكَّ  ِ ابَّ
يِف  اْسُتْضِعُفوا  ِيَن  َّ ا بَلَ  غَُّمنَّ  ن 

َ
أ ﴿َونُِريُد  والامضغظ 

َْعلَُهُم الَْوارِعنَِي﴾ وبإذن اهللا 
َ

ًة َوجن ئِمَّ
َ
َْعلَُهْم أ

َ
ْرِض َوجن

َ ْ
األ

تسالى جغضعن صرغئًا.

بفعمه  الاترغر  تجب  غتمطه  الثي  اإلجقم  إّن 
جمساء،  لطئحرغئ  التداري  الئثغض  عع  له  الثصغص 
الةعع  تالئ  طظ  إلخراجعا  العتغث  السئغض  وعع 
اإلجقم  شعاصع  شغعا،  تسغح  الاغ  المثصع  والفصر 
وأظزماه وأتضاطه شغ رساغئ حؤعن الظاس، غآضث 
لضض ذي لإ أّن أتضام اإلجقم طمغجة شغ رساغاعا 
والرشاعغئ  السسادة  تتصص  وأظعا  الظاس،  لحؤعن 
والسثل بغظعط، وتارغت دولئ الثقشئ سطى طر صرون 

خغر دلغض وحاعث سطى ذلك.
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إن طسطمغ الروعغظةا شغ بعرطا ساظعا فضبر طظ ظخش 
غث السضان  سطى  والمظعةغ  صرن طظ الصمع المظزط 
وبافخص  الئعرطغغظ وجغح بعرطا. وإن الئعرطغغظ 
وبثؤوا  أجاؤوا طساططئ طسطمغ الروعغظةا  الئعذغغظ 

بسمطغات طثاطفئ ضثعط ذعال عثا العصئ.
تعلى  أن  بسث  السمطغات  عثه  طسزط  بثأت  وصث 
سام  طظث  طغاظمار  شغ  السططئ  وغظ)  (ظغ  الةظرال 
١٩٦٢. وضاظئ الضراعغئ ضث المسطمغظ ظصطئ اظطقق 
طثى  سطى  تعصش  دون  اجامرت  الاغ  المترصئ  عثه 

السصعد الصطغطئ الماضغئ.
وشغ سام ١٩٧٨، أذطص الةظرال بحضض رجمغ سمطغئ 
زالئ  وطا  الروعغظةا  طسطمغ  ضث  سرصغ  تطعغر 
طسامرة طظث ذلك التغظ. وطظ أجض ضمان ترطان 
صاظعن  جظ  تط  الئقد،  شغ  تصعصعط  طظ  الروعغظةا 
اقساراف  ألشى  الثي   ١٩٨٢ سام  شغ  الةثغث  الاابسغئ 
شرض  إلى  ذلك  وأدى  بعرطغغظ.  ضرساغا  بالروعغظةا 
والجواج  الاسطغط  سطى  والتخعل  السفر  سطى  صغعد 

والرساغئ الختغئ لمسطمغ الروعغظةا.
المظعةغ  لطاسثغإ  اجامرار  عع  الغعم  ظراه  طا  إن 
الثي تسرض له طسطمع الروعغظةا شغ بعرطا. وخقل 
غث  سطى  طخرسعط  طظعط  السثغث  لصغ  العصئ  عثا 
دول  إلى  الضبغرون  وعرب  الصمسغغظ  الئعذغغظ 

طةاورة طبض بظشقدغح وطالغجغا والعظث.
الئعرطغغظ  لطمسطمغظ  جعقً  خغارًا  لغج  العروب  إن 
فن الةغح الئعرطغ غامضظ طظعط بإذقق الظار سطغعط 
أبظاء عروبعط، وتاى شغ بسخ التاقت الاغ ظةعا شغعا 
لط  المةاورة  الئطثان  إلى  التثود  سئعر  طظ  وتمضظعا 
تضظ المسغحئ طغسرة شغ تطك الئقد. وطع اظاحار صعات 
افطظ سطى التثود ووجعد الثغظ غااجرون بالئحر؛ شإن 
ذلك صث جسض طظ القجؤغظ شرغسئ جعطئ، شالسغح سئر 

التثود أضبر خسعبئ بمراتض طظه شغ بعرطا.
شرخئ  سطى  قجؤئ  بعرطغئ  أجرة  تتخض  طا  وغظثر 
بةمغع  المةاورة  الئطثان  شغ  وجعاعا  إلى  لطعخعل 
غااجرون  الثغظ  لسإ  ضالعظث،  بطثان  وشغ  أشرادعا. 
تغث  جغؤًا،  دورًا  التاقت  عثه  طبض  شغ  بالئحر 
الدسفاء،  الروعغظةا  باخاطاف  طظعط  السثغث  صام 
بسث  بغسعظ  غاط  الطعاتغ  الحابات  طظ  وطسزمعط 
افسمال  شغ  لغسمطظ  الئقد  أظتاء  جمغع  شغ  ذلك 
شغ  اجاشقلعظ  غاط  افتغان  بسخ  وشغ  المظجلغئ 

الةظسغئ. الاةارة 
إق  غعاجععظعا،  الاغ  المخاسإ  طظ  الرغط  وسطى 
أظه بسئإ دسط المسطمغظ شغ العظث، اخاار السثغث 
أضبر  طع  شغعا  لعط  ططةأ  سظ  الئتث  الروعغظةا  طظ 
خقل  العظث  إلى  جاشروا  الروعغظةا  طظ   ٤٠,٠٠٠ طظ 
ضقجؤغظ.  عظاك  ووضسعا  الماضغئ  السحر  السظعات 
ضئغرًا  سثدًا  الثولغئ  اإلغابئ  وضاقت  صئطئ  وصث 
بطرق  بمساسثتعط  صاطئ  ضما  ضقجؤغظ،  طظعط 
الاغ  افخغرة  الصاض  طعجئ  وطع  ذلك،  وطع  حاى. 
التضعطئ  أسطظئ  بعرطا،  شغ  الئعذي  الةغح  بثأعا 
العظثغئ الاغ جضائ تاى اآلن سظ طسألئ طسطمغ 
طظ   ٤٠,٠٠٠ لارتغض  تثطط  أظعا  أسطظئ  الروعغظةا، 
وبالاالغ  حرسغغظ،  غغر  طعاجرون  فظعط  الروعغظةا 
شعغ طسآولئ سظ ترتغطعط. وضان عثا خقل العصئ 
والاصى  بعرطا  العظثي  العزراء  رئغج  شغه  زار  الثي 

بظزغرته أوظس جان جع ضغ.
العظثي  المعصش  عع  الافضغر  سطى  المرء  غةئر  وطا 
طرارًا  ضررت  صث  العظث  شإن  السغظارغع.  عثا  شغ 
والسغت  لطعظثوس  وطساسثتعا  دسمعا  وتضرارًا 
وسرضئ  العظث  إلى  اقظاصال  شغ  غرغئعن  الثغظ 
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تصرغر  (تص  أو  (الفثرالغئ)  المسطمعن  غسرف  لط 
الئطثان  أوخال  تصطغع  إلى  المفدغ  المخغر) 
لط  ظسط  طثعئغئ،  أو  سرصغئ  أجج  سطى  المعتثة 
طصسث  تاسظط  اإلجقم  دولئ  ضاظئ  غعم  ذلك  غسرشعا 
المحرق  تارغثعا  ذعال  السالط  شغ  افولى  الثولئ 
لتض  وطسالةاتعا  صعاظغظعا  ضاظئ  تغث  والمثغث، 
تصدغ  الاغ  الظاخسئ  سصغثتعا  طظ  تظئبص  المحاضض 
ضض  واجائساد  وجض،  سج  ربعا  حرع  تتضغط  بعجعب 
الغعم  ظراه  وطا  بخطئ.  الظفج  تزعظ  إلى  غمئ  طا 
أو  طا  حسإ  تص  إلبئات  عظاك  أو  عظا  خغتات  طظ 
طةمعسئ سرصغئ شغ اقجاصقل سظ بطثعا افم شثلك 
بقد  اغاخئعا  الثغظ  الضفار،  طظ  بثشع  غتخض  إظما 
ضغاظعا  وإزالئ  اإلجقم،  دولئ  ضسش  بسث  المسطمغظ 

السغاجغ سظ التغاة طظث تعالغ طائئ سام.
ضردجاان  بإصطغط  غسمى  طا  رئغج  بارزاظغ  عع  وعا 
حسئه  تص  تصرغر  بدرورة  زطظ  طظث  ظادى  السراق، 
طظ  لشغرعط  ضما  دولئ  لعط  غضعن  بأن  (المجسعم) 
حسعب افرض، وظض طخرا سطى طعصفه ذاك، شثسا 
لمحروسه  أجاجا  لغضعن  الحسئغ  اقجافااء  إلجراء 
الثئغث، الثي طا غطئث أن غضعن ضغاظا طسثا ضضغان 
طحروسه  سعرض  وصث  افجغرة.  شطسطغظ  شغ  غععد 
طسارضئ حثغثة سطى الخسغثغظ الثولغ واإلصطغمغ، 
شغ طصثطاعط أطرغضا الاغ رشدئ اقجافااء طظ أول 
شردت  إجرائه،  سطى  سجطه  بارزاظغ  شغه  أسطظ  غعم 
إجراء  "أن  طاضشعرك:  بغرت  طئسعبعا  بعاجطئ  سطغه 
زسجسئ  إلى  جغآدي  الراعظ  العصئ  شغ  اقجافااء 
بط   ،(٢٠١٧/٨/٦ ب  ف  (أ  المظطصئ"  شغ  اقجاصرار 
تغطرجعن  رغضج  خارجغاعا  وزغر   - قتصا   - أبطشه 

غعم ٢٠١٧/٨/١١ شغ اتخال عاتفغ رغئئ واحظطظ شغ 
تأجغض اقجافااء، عثا سظ المعصش الثولغ.

أطا المعصش اإلصطغمغ المامبض شغ سمقء أطرغضا ترضغا 
رشخ  إلى  آبارعا  سطى  ُعرسعا  شصث  وجعرغا  وإغران 
بسئإ  لعط  طعجسئ  ضربئ  غحضض  الثي  اقجافااء 
ترصإ  أراضغعط  شغ  تاعزع  ضردغئ  جضاظغئ  تةمسات 
طا غةري شغ ضردجاان السراق، طا غجغث افطر خسعبئ 
(جرذان  غضاشتعن  وعط  طظاجإ  غغر  ظرف  شغ 
تظزغط الثولئ) الثي اجاحرى شغ المظطصئ والسالط، 
صعى الحر  سطى  اجاسخاء البعرة السعرغئ  سظ  شدق 
الحام،  ججار  جصعط  دون  غتعلعن  الثغظ  طةامسئ، 
تثرج  وتترضات  افوراق،  اخاقط  سطغه  وجغارتإ 
ُغطتص  طا  الضردغئ،  المظطصئ  جغما  ق  السغطرة  سظ 
بعط ضررا لغج طسظعغا وجغاجغا شتسإ بض طادغا. 
شعع   - اقتتادغئ  تضعطاه  أو   - السراق  طعصش  وأطا 
طعاشصعن  جاجاه  ضض  أن  ذلك  غثضر،  أن  طظ  أتصر 
أصثام  تطأ  أن  صئض  طظ  السراق  تصسغط  طحروع  سطى 
السغاجغ  الظفاق  لضظه  أرضه!  افطرغضان  المتاطغظ 

لغزعروا بمزعر الترغص سطى تراب الئطث!!
دولئ  إلظحاء  اقجافااء  إجراء  بارزاظغ  شصرار  وسطغه 
طظ  ججء  وعع  افسثاء  طخطتئ  شغ  غخإ  طساصطئ 
شاح  إلى  أدى  وإن  المظطصئ  سطى  الثولغ  الخراع 
باب الامجق والاحرذم، شدق سظ افضرار السغاجغئ 
واقصاخادغئ الاغ جاسخش بعط وترطان افضراد طظ 
السغح طع بصغئ إخعاظعط المسطمغظ شغ دولئ واتثة، 
شغه  غظعإ  لقجاسمار  طرتسا  ضردجاان  أرض  وجسض 
إلى  أرضعط  وغتغض  بعا،  اهللا  تئاعط  الاغ  برواتعط 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

النظام األردني يواصل حربه 
على اإلسالم وحملة دعوته 

فيحكم بالسجن ثالث سنوات
 على الدكتور سالم جرادات

طآتمر  سصث  سجطه  سظ  طالغجغا  شغ  الاترغر  تجب  أسطظ 
الثقشئ السالمغ شغ ضعاقلمئعر، والثي جغاظاول إن حاء 
اهللا واصع افطئ اإلجقطغئ وطا آلئ إلغه طظ ضسش وععان 
طظث أن تمضظ الضاشر المساسمر طظ عثم ظزام التضط 
اإلجقطغ (الثقشئ) شغ البالث طظ آذار/طارس ١٩٢٤م، 
والفرض المطصى سطى ساتص افطئ جمساء المامبض بإصاطئ 
دولئ الثقشئ طظ جثغث، وذلك بالسمض الةاد طع تجب 
الاترغر الثي غخض الطغض بالظعار باذقً الشالغ والظفغج 

قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا جئتاظه وتسالى 
وبحرى ظئغه . (جغاط اإلسقن سظ زطان وطضان سصث المآتمر والافاخغض افخرى شغ تغظه بإذن اهللا)

ماليزيا: مؤتمر الخالفة العالمي في كوااللمبور 1439هـ - 2017م
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صال وزغر خارجغئ الظزام اإلجراطغ السعري ولغث المسطط 
أبظاء إلصاء خطاب شغ افطط الماتثة غعم ٢٠١٧/٩/٢٣ "إن 
جعرغا تظزر بإغةابغئ إلى طسار أجااظئ وطا ظةط سظه طظ 
وصش  إلى  بالاعخض  أطق  الاعتر  تثفغش  طظاذص  تتثغث 
شسطغ لفسمال الصاالغئ وشخض المةمعسات (اإلرعابغئ)... 
سظ تطك الاغ واشصئ سطى الثخعل شغ طسار أجااظئ الثي 
بات غمبض اخائارا لةثغئ تطك افذراف وطثى الاجاطعا 
تةثد  السعرغئ  التضعطئ  إن  الارضغ...  راسغعا  والاجام 
الاجاطعا بسمطغئ جظغش والسسغ لطثشع بعا صثطا" واسائر 

ذلك أظه "بحائر الظخر أضتئ صرغئئ" لظزاطه اإلجراطغ.
أن  غثرك  ووسغ  إخقص  ذرة  لثغه  حثص  أي  إن 
اجاماسات أجااظئ وجظغش ضطعا تخإ شغ خالح الظزام 
اإلجراطغ، وطا خطط لعا إق طظ أجض تماغاه وتبئغاه 
بالصداء سطى البعرة سظ ذرغص المسار السغاجغ، تغث 
جعرغا  أعض  خمعد  أطام  شحض  السسضري  المسار  إن 
البائرغظ بعرة تص وخثق رغط احاراك إغران وروجغا 
وترضغا وأطرغضا طئاحرة شغ السمطغات السسضرغئ وطسعط 
سمقؤعط وأتئاسعط. شمظ غحارك شغ عثه اقجاماسات 
عع خائظ سطى سطط، وعع غسمض لتساب الظزام السطماظغ 
أجث  بحار  المةرطغظ  إشقت  وتأطغظ  وتبئغاه  الضاشر 
وزطرته طظ السصاب. عثه تصغصئ ق طراء شغعا وق جثال. 

ذلك  لغآضث  اإلجراطغ  الظزام  خارجغئ  وزغر  جاء  وصث 
باخرغتاته عثه، وغآضث أن الظزام الارضغ الثي خثع 
تظزغمات شسطمئ تطإ وذعئئ إلى افجااظئ وجظغش عع 

ظزام غسمض لتساب الظزام السعري.
إن ترضغا أردوغان تاتالش طع إغران وروجغا الثاسماغظ 
بحضض طئاحر لظزام بحار أجث، وعثه الثول البقث عغ 
الاغ تصعد المفاوضات بغظ الظزام اإلجراطغ وبغظ الثعظئ 
طظ المسارضئ شغ افجااظئ وعغ الثول الداطظئ لاثفغش 
الاعتر، أي طتاولئ وصش البعرة ضث الطاغغئ. شمسظى ذلك 
أن ترضغا أردوغان عغ ضإغران وروجغا تسمض سطى تماغئ 
الظزام السعري اإلجراطغ وزطرته المةرطئ. شعض شغ ذلك 
حك؟! وطظ ورائعط أطرغضا الاغ تثسط اجاماسات أجااظئ 
الصعى  وعثه  جعرغا،  شغ  الظفعذ  خاتئئ  وعغ  وجظغش 
تسمض لتساب أطرغضا لاأطغظ بسخ المخالح لعا، وبحار 
أجث ورث السمالئ فطرغضا سظ والثه العالك وعع غثرك 
ذلك، وغثرك شدطعا سطغه إذ أتئ به وعع ق غمطك أغئ 
طآعقت لطتضط وق صثرة سطى العخعل؛ ق السظ تسإ 
الثجاعر السعري الفاجث، وق السصض، وق الحرسغئ الحسئغئ 
إذ وخض رغما سظ الظاس وباسثغض دجاعري جرغع زائش!

إن عثه الثول ضطعا طاآطرة سطى بعرة افطئ طظ دون 
حك، وضض واع وضض طراصإ جغاجغ غثرك ذلك. وطظ 
غثعإ إلى أجااظئ وجظغش عع طاآطر سطى عثه البعرة 
صطسا، شعع خائظ بق حك هللا ولرجعله ولطمآطظغظ ولبعرة 
افطئ ولثطاء الحعثاء، شثطره سطى البعرة أحث طظ خطر 
افسثاء الزاعرغظ الثغظ غثسمعن الظزام اإلجراطغ؛ فظه 
طظث طا غجغث سظ جئ جظعات لط غظض الظزام وق إغران 
وق روجغا وق أطرغضا طظ البعرة بصثر طا ظالئ طظ تظازل 
الئسخ وذعابعط إلى أجااظئ وجظغش لمفاوضئ الظزام. 
شطع تسامر البعرة طؤئ سام طظ دون تظازل أتث شطظ غظال 

سثوعا طظعا ظغق غثضر طعما أخاب الظاس طظ فواء.
عط  وجظغش  أجااظئ  إلى  وذعئعا  تظازلعا  الثغظ  إن 
اظاعازغعن  شعآقء  البعرة،  أعض  جظج  طظ  لغسعا 
المال  ولةمع  لطزععر  البعرة  طعجئ  رضئعا  جاصطعن 
ولطةاه، طاععمغظ أظعط جغتخطعن سطى وظغفئ شغ 
الظزام الصادم الثي ترغث أطرغضا خغاغاه طظ جثغث. 
وحرضاؤعا وأتئاسعا غظازرون طظعا اإلحارة بالاترك، 
سظ  غرتطعن  بط  وطظ  بأجر،  لثغعا  غسمطعن  شعط 
جعرغا، وغارضعظعا فطرغضا خاتئئ الظفعذ شغعا، والاغ 
تسمض سطى إسادة خغاغئ الظزام وإغةاد السمقء الةثد 

بثق طظ السمقء الصثاطى بحار أجث وزطرته.
لطظزام  الظخر  بأن  غاععط  الظزام  خارجغئ  وزغر  إن 
بأن  طغساعرا  دي  جغثه  تععط  ضما  صرغئا  أضتى 
لغععط  غصال  ذلك  ضض  ق!  وألش  ق  اظاعئ.  البعرة 
وغثثع البائرغظ وأعض جعرغا وأبظاء افطئ المثطخغظ 
لغاثطعا سظ بعرتعط وغظفدعا أغثغعط طظ البائرغظ، 

ولضظ ذلك غغر طاتصص بإذن اهللا، لماذا؟
فن أغئ بعرة اظططصئ بفضر أو جادعا شضر أو ارتضجت سطى 

لُغثاشسعا  جثغثة  جغاجئ  تئّظى  سئاس  شعض  السصغمئ؟ 
سظه بضض عثه الحراجئ؟ أم أّظه وسثعط بأحغاء ق ظسطط 

طاعغاعا؟ ظئؤعظا بما عع خاٍف سظ أجماسظا.
تماس  صغادة  أّن  شرض  سطى  الثاطج:  والسآال 
لمتمعد  اقجاسقطغ  الفاتاوي  بالظعب  اصاظسئ 
افسظاق  بضسر  الاعثغث  التضمئ  طظ  شعض  سئاس، 
ضعظه  السظعار  أّن  أم  الظعب؟  ذلك  ُغثالش  طظ  لضض 

طئاثئًا شغ السغاجئ لط ُغتسظ الثطاب؟
طعما ضاظئ اإلجابات سطى عثه افجؤطئ شإن الزاعر 
أّن ترضئ تماس صث خدسئ إلطقءات سمقء أطرغضا، 
بأْن  وصئطئ  طخر،  ذاغغئ  السغسغ  رأجعط  وسطى 
تضعن الصغادة المخرغئ السمغطئ فطرغضا عغ الراسغئ 
لطمخالتئ المجسعطئ بغظ ترضاغ شاح وتماس بثقً 

طظ الصغادة الصطرغئ السمغطئ لئرغطاظغا.
السغاجغئ  المخالتئ  أّن  ُتثرك  أْن  تماس  سطى  إّن 
المطروتئ لغسئ طةرد طخالتئ سطى تصظ الثطاء، أو 
ُطخالتئ غامثخ سظعا سفع وتساطح وإجصاط فسمال 
لغسئ  شعغ  الترضاغظ،  أتئاع  بغظ  واقظاصام  البأر 
تعاشص  عغ  وإّظما  حثخغئ،  أو  سحائرغئ  ُطخالتئ 
ترساه  (وذظغ)  جغاجغ  طحروع  سطى  الترضاغظ  بغظ 
المخرغئ،  الصغادة  بإدارة  الثولغ  وطةامسعا  أطرغضا 
دور  لطسإ  تماس  تأعغض  إلى  الظعاغئ  شغ  ُغفدغ 
الصدغئ  تخفغئ  شغ  شاح  ترضئ  لثور  ُطضّمض  جغاجغ 
الفطسطغظغئ، وعع طا غسظغ جسض ترضئ تماس حرغضًا 

جغاجغًا شغ جططئ عجغطئ بإحراف سمقء أطرغضا.
وأعط طا ُغمّغج عثا المحروع الثطغر عع اقساراف المئاحر 
أو الدمظغ بضغان غععد طظ خقل اقساراف بما ُغسّمى 
السغاجغئ  افسمال  شغ  واقظثراط  الثولاغظ،  بمئثأ 

ذعغطئ المثى لطعخعل إلى تتصغص عثا العثف.
وعثا افطر غتااج إلى خظاسئ صغادات جثغثة ضالسظعار 
الثي أذطص تخرغتات سظارغئ بطشئ الاعثغث والعسغث 
وتضسغر افسظاق لغثّعف بعا صغادات تماس الراشدئ 

لسطعك عثا الظعب الةثغث صئض غغرعط.
لترضئ  ُغــراد  سّما  والضحش  الظخغتئ  باب  وطظ  إّظظا 
الترضئ  شغ  إخعاظظا  ظظخح  ُطساطغر،  حٍر  طظ  تماس 
بأْن ق غسضاعا سطى جغظارغع إغصاع ترضاعط شغ عثه 
المآاطرة الةثغثة، وذلك طظ خقل حراضاعا طع ترضئ 
شاح شغ ُطخالتئ وعمغئ زائفئ، عثشعا العتغث عع جّر 
ترضئ تماس إلى ُطساظصع الثغاظات الاغ جصطئ شغعا 
ترضئ شاح طظ صئض، وإّظظا ظربأ بترضئ تماس طظ العصعع 
شغ طبض عثه الثطغؤئ، وظثسععط لرشع خعتعط سالغًا 
ُطظّثدغظ بما خّرح به السظعار، وأن غضعظعا سظث تسظ 
طظ  البصئ  طظتععط  الثغظ  طظ  بعط  المسطمغظ  ظظ 
أعطظا شغ شطسطغظ، بض إظظا ظثسععط بخثق لغضعظعا 
جظثا طظ الةظعد الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة الاغ شغعا سج الثظغا واآلخرة، وشغعا جسئ 
الثظغا واآلخرة، وبعا الثقص طظ حراك وشثاخ الثول 
اقجاسمارغئ وسمقئعا تضام المسطمغظ، واهللا طسعط 
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صال غتغى السظعار رئغج ترضئ تماس شغ صطاع غجة 
بأّظه جغصّثم تظازقت ضئغرة جثا، وضض تظازل جغضعن 
طفاجؤا وخاسصا أضبر طظ الثي صئطه، وصال بأّظه جغضسر 
سظص طظ غسطض المخالتئ، جعاء أضان طظ شاح أم طظ 
غغرعا، وأّضث سطى أّظه غرغث أْن غضعن طتمعد سئاس 

صعغا، وذلك لما شغه طخطتئ لطفطسطغظغغظ.
ترضئ  رئغج  السظعار  غتغى  تخرغتات  خقخئ  عثه 
عثه  بأّن  حك  وق  غجة،  صطاع  شغ  الةثغث  تماس 
ظعب  سطى  وخرغتًا  واضتًا  اظصقبًا  ُتمبض  الاخرغتات 
لصغادة  اقظخغاع  غرشخ  ضان  الثي  السابص،  تماس 
غظسص  وفّظه  لطحرسغئ،  شاصثًا  ضعظه  سئاس  طتمعد 
ظعب  سطى  ُغخّر  أّظه  وبسئإ  غععد،  ضغان  طع  أطظغًا 
آخر  ظعب  أي  وغرشخ  اقتاقل،  طع  السئبغ  الافاوض 
اقجاسقطغ  الظعب  غغر  غععد  ضغان  طع  الاساطض  شغ 
الثي دأب سطغه طظث تسطمه رئاجئ السططئ بسث وشاة 
سرشات، شعع أي سئاس ق غضافغ بظئث ظعب المصاوطئ 
بعا،  غصعم  بمظ  وغساثش  وغتاصرعا،  بض  المسطتئ، 

وغساظضر السمطغات الفثائغئ بالُمططص.
وصئض الثعض شغ الاتطغض السغاجغ لما آلئ إلغه ترضئ 
والُمفاجؤئ،  الثطغرة  الاخرغتات  عثه  بسث  تماس 
دسعظا ظطرح بسخ افجؤطئ الاغ تتااج إلجابئ طاّجئ 

سطغعا طظ صادة تماس بحضٍض خاص وصئض غغرعط.
عثه  بمبض  تماس  ترضئ  تصئض  لماذا  افول:  السآال 
غغرعط؟  صئض  طآغثغعا  تفغزئ  ُتبغر  الاغ  الاخرغتات 
شأغظ طآجساتعا وصغاداتعا طظ عثه الاخرغتات؟ أغظ 
المسارضعن والراشدعن لطظعب اقجاسقطغ؟ أغظ الجّعار؟ 
وأغظ جائر الصغادات الاغ ضاظئ ضطغسئ شغ شدح خط 
ضض  شأغظ  الجطظ؟  طظ  ذعغقً  ردتــاً  وجططاه  سئاس 
عآقء طظ عثه الاخرغتات المظاصدئ لسغاجات الترضئ 
المسععدة الاغ اجامرت طتاشزًئ سطغعا أضبر طظ سحرغظ 
جظئ؟ عض غسصض أن تضعن صث تئّثرت ضض بعابئ تماس 
السغاجغئ بغظ سحغئ وضتاعا، وبمبض عثه السععلئ؟

والسآال الباظغ: عض ترضئ تماس الاغ سادًة طا تفاثر 
وشصًا  المثروجئ  المآجسغئ  وبصراراتعا  بمآجساتعا 
لصادتعا، عض درجئ عثه المرة وتفتخئ تخرغتات 
السظعار تطك صئض أن غطصغعا سطى وجائض اإلسقم؟ أم أّن 
الضقم سظ المآّجسات الُمظدئطئ شغ الترضئ ق غثاطش 

ضبغرًا سظ طآّجسات الثول السربغئ الخعرغئ؟!
والسآال البالث: طا عع الحغء الةثغث السةغإ الثي 
اضاحفاه تماس والثي دشسعا لطاتعل سظ جغاجاعا 
تمغض  جسطعا  تادة  جغاجغئ  دوران  بجاوغئ  السابصئ 

ضض عثا المغض؟
بمتمعد  شسق  تبص  تماس  باتئ  عض  الرابع:  والسآال 
سئاس إلى عثه الثرجئ، وعع الثي ذالما ظاخئعا السثاء 
طتاخرتعا  شغ  غععد  ضغان  طع  وتساون  سطغعا،  وتآطر 
وطتاخرة صطاع غجة؟ شطماذا ُترغث تصعغاه بسث أْن ضاظئ 
تسمض دوطاً سطى تصعغخ حرسغاه فّظه ضان غرغماً طرغرًا 
لعا؟ شما الثي تشّغر سطى سئاس؟ وطا الةثغث الثي صّثطه 
فعض شطسطغظ، أو لتماس غغر الضقم سظ المفاوضات 

شضرة لغج طظ السعض الصداء سطغعا، فن أي حغء غرتضج 
سطى شضر غضعن صعغا ق غمضظ الصداء سطغه إق بالصداء سطى 
عثا الفضر أو تطك الفضرة. فن الظاس غظططصعن بإغماظعط 
واقظثاشع  الثشع  صعة  غسطغعط  والفضر  الفضر،  بعثا 
واقجامرار وغمظتعط افطض شغ الظةاح وتتصغص العثف. 
شق غحسر خاتإ الفضر بالفراغ الثاخطغ وق بالغأس وق 
غخغئه اإلتئاط طعما تخطئ طظ عجائط شغ طسارك، فن 
الترب ذعغطئ وعغ سئارة سظ جطسطئ طسارك، شق تاعصش 
لثى خاتإ الفضر واإلغمان، وغثرك التصغصئ السغاجغئ 
المظئبصئ سظ شضره ﴿َوقَ َتِعُظعْا ِشغ اْبِاَشاء اْلَصْعِم ِإن َتُضعُظعْا 
َتأَْلُمعَن َشِإظَُّعْط َغأَْلُمعَن َضَما َتأَْلمعَن َوَتْرُجعَن ِطَظ اهللاِّ َطا قَ 
َغْرُجعَن﴾. شغثرك أن السثو غاألط ضما غاألط عع أو أحث، 
وسثوه سطى وحك اقظعغار واقظعجام، ولضظ السثو غرغث 
طظه اقجاسقم وغععمه بأظه اظاعى وعع صعي واظعجم 
وعع طظاخر، شسطغه المةغء لطافاوض والمتاشزئ سطى 

ظفسه وسطى طا تئصى له، وافطر لغج ضثلك.
شخاتإ الفضر غطةأ إلى شضره لغأخث طظه تطعله لطمسدقت 
ذرغصه  وتسارض  تةابعه  الاغ  والسصئات  والمحضقت 
وتسرصض سمطه أو تتث طظه، شطثغه طخثر وطظئع وططةأ. 
بتماس  اظططص  أو  شضر  لثغه  لغج  طظ  سضج  وعثا 
طةرد أو لمخطتئ أو رضإ المعجئ، شسرسان طا غفرغ 

ر به  تماجه وتظاعغ بعرته وغضافغ بئسخ الشظائط، شغشرَّ
بسععلئ شغ افجااظئ وجظغش، شُغشرى بئسخ المظاخإ 
المساصئض.  تخعر  غساطغع  وق  صثر  طال  طظ  وبتفظئ 

وعثا عع الفرق بغظ الباباغظ والساصطغظ.
غشثغعط  الفضر  شعثا  شضر،  إلى  غرتضجون  شالباباعن 
وغثشسعط لطادتغئ بالشالغ والظفغج وغسطغعط الجخط 
الاظازل  أو  الاعصش  طظ  وغمظسعط  واقظطقق،  لقظثشاع 
ذعغض  ذرغصعط  أن  غثرضعن  الجتش،  غعم  الاعلغ  أو 
وحاق شغاتطعن بالخئر. صال شغعط ربعط جئتاظه: ﴿ِمَن 
َ َعلَْيِه َفِمْنُهم مَّن  الُْمْؤِمننَِي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َخَهُدوا ابَّ

لُوا َيْبِديًال﴾. َْبُه َوِمْنُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ
َ

َ حن َق
وأطا الساصطعن وعط الثغظ ق غظططصعن طظ شضر، بض 
تغث  شغمغطعن  الرغاح  طع  وغسغرون  المعجئ  غرضئعن 
تسئغرعط  تسإ  أو  والمخالح  افععاء  تاصطئعط  طالئ، 
الفعطعة الئرغماتغئ، شطغج لثغعط صثرة سطى البئات، 
والبئات  لطادتغئ  غثشسعط  طا  داخطعط  شغ  غعجث  شق 
واقظازار تاى غأتغ اهللا بظخره أو غضرطعط بالحعادة، 
شإذا قصعا خسعبات أو سصئات أو سرضئ سطغعط افطعال 
والمظاخإ شغظضص العاتث طظعط سطى سصئغه، شغساسثون 
لطاظازل وغئررون ذلك بضاشئ اقدساءات العاعغئ والضاذبئ، 
شعط غساسةطعن صطش البمار وق تاجئ لعط بالبعرة، 
وغسائرون ذلك صمئ السصقظغئ والتضمئ والثضاء! سطما أن 
اآلخر لط غاظازل سظ شضره السطماظغ وعع شضر باذض، وق 

سظ ظزاطه السطماظغ وعع ظزام شاجر شاجث.
ظصعل لظ غصدعا سطى بعرة افطئ! لماذا؟ فظه جادعا شضر 
اإلجقم وشضرة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وصث جصاعا 
تجب الاترغر وطا زال غسصغعا وغشثغعا وغرساعا شعع أطعا 
وأبععا بفدض طظ اهللا وظسمئ. شعثا الفضر لظ غصدعا 
وضربه  وصاطه  وأده  سطى  سمطعا  وصث  اهللا  بإذن  سطغه 
بصعة شغ طتاولئ بائسئ غائسئ لطصداء سطغه؛ بالثساغات 
الجائفئ وافخئار الضاذبئ وبالثثع السغاجغئ، بالمأجعرغظ 
طساثلغظ،  أجمععط  وطظ  الماظازلغظ  طظ  والرخغخغظ 
وبالتخار  لطمثطخغظ،  واإلسثام  السةظ  وبأتضام 
وبالاساغط وغغر ذلك، شما ترضعا وجغطئ إق جربععا وق 
اهللا  أشحطعط  شحض،  ذلك  وضض  اجاسمطعه،  إق  أجطعبا 
افطئ  بعرة  سطى  غصدعا  شطظ  شألعط،  شثاب  وأخجاعط 
وجاسامر طا دام عثا الفضر غسري شغ افطئ جرغان الثم 
شغ الةسط، وطا دام تجب الاترغر باباا بابئغئ اهللا له! 
وإذا ظظ الئسخ أظعا وصفئ صطغق شإظعا جاساأظش طظ 
جثغث، وإذا تععط أظعا أخمثت طآصاا شغ طضان شسعف 
تظفةر طظ طضان آخر، وعضثا تاى غصدغ اهللا أطرا ضان 
وخفعط  الثغظ  سئاده  وغظخر  وسثه  شغظةج  طفسعق، 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ ُ ا بصعله: ﴿وََعَد ابَّ
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
ِ َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد  ْمًنا َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َخْوفِِهْم أ

 ﴾ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َذلَِك َفأ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ  ـ 
لظ غصدعا سطى بعرة افطئ يف أجااظئ وجظغش

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أجسث طظخعرـ 

ظصض طعصع (جرغثة التغاة، البقباء ٦ طترم ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/٩/٢٦م) تخرغتات الرئغج الفرظسغ طاضرون 
لمغحغض سعن رئغج لئظان خقل لصائعما أبظاء زغارة افخغر لفرظسا، تغث صال له: "إن طسرضاضط الغعم عغ 
وواجإ  تاجئ  وعغ  تتمطعظعا  الاغ  الاسثدغئ  عغ  عثه  وظدالعط،  الحرق  شغ  المسغتغغظ  طسرضئ  أغدا 
لفرظسا أن تصش شغعا إلى جاظئضط وجاظإ ضض طظ غثاشع سظ التدعر المسغتغ شغ الحرق افوجط وأغدا 
شغ جعرغا تغث غةإ أن غضعن لضض حثص طضاظاه، ق أن تتخض طسارك بسئإ الاارغت. ظتظ جظصش إلى 
جاظئضط وجظضاشح طسضط، عثه عغ طعمئ شرظسا: السسغ طظ أجض تض جطمغ لضض طظطصئ تحعث طا تحعثه 
تماغاعط  جاعاخض  "شرظسا  وصال  طتمغا"،  وبصاشاظا  ععغاظا  طظ  ججءا  غتمض  طظ  ضض  غضعن  لضغ  طظطصاضط 

وجافسض ذلك إلظعار دورعط وتماغئ طضاظاعط شغ تارغت المظطصئ".
: طا زالئ شرظسا اقجاسمارغئ تظاعب جغاجاعا الصثغمئ ظفسعا شغ اجاشقل الظخارى الثغظ غسغحعن 
شغ بقد المسطمغظ وبغظ ظعراظغعط، وخاخئ ظخارى لئظان، لااثثعط جسرا لطاثخض شغ الئقد اإلجقطغئ، 
ضما ضاظئ تفسض سطى سعث دولئ الثقشئ السبماظغئ، شامضظئ طع برغطاظغا طظ إغةاد وضع خاص لعط، إلى أن 
تصاجمئ طماطضات الثولئ السبماظغئ بسث أن تمضظعا طظ عثطعا بمساسثة خعظئ السرب والارك، شاتاطئ شرظسا 
الصسط الحمالغ طظ بقد الحام وأصاطئ شغه ضغاظغظ باجط جعرغا ولئظان. وعغ تسائر ظفسعا تاطغئ لطظخارى، 
سطما أن الظخارى وغغرعط طظ أعض ذطئ المسطمغظ، ضاظعا غاماسعن بتماغئ المسطمغظ وخقشاعط سطى طثى ١٣ 
صرظا، غسغحعن شغ أطظ وأطان، لعط طا لطمسطمغظ طظ اإلظخاف وسطغعط طا سطغعط طظ اقظاخاف، إلى أن جاء 
المساسمرون وأوغطعا خثورعط سطى المسطمغظ لغضعظعا طسعقً شغ عثم الثقشئ، واآلن غساشطعظعط لغضعظعا 
سائصا أطام سعدتعا، ولع سطط الظخارى الثغظ غسغحعن شغ بقد المسطمغظ طا جغظالعط طظ سثل وصسط شغ ظض 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ لظاشسعا المسطمغظ وجابصععط شغ السمض لعا.

فرنسا االستعمارية على عهدها في استغالل نصارى الشرق األوسط



 السثد ١٥٠  ٣افربساء ١٤ طظ طتّرم ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٤ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧ طـ 

وزغر  "صال  "باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٩/٢٤م)  ١٤٣٩عـ،  طترم   ٤ افتث  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
غععد  وضغان  شطسطغظ  أعض  بغظ  الظجاع  قجامرار  طئررا  ترى  ق  بقده  إن  الةئغر  سادل  السسعدي  الثارجغئ 
شغ ظض الاعاشص الثولغ بحأن التض الصائط سطى دولاغظ، دون أن غثغظ ضغان غععد أو غتّمطه طسآولغئ 
لطةمسغئ  والسئسغظ  الباظغئ  الثورة  أطام  السئئ  ألصاعا  الاغ  بقده  ضطمئ  شغ  الةئغر  ودسا  الخراع.  اجامرار 

الساطئ لفطط الماتثة شغ ظغعغعرك، إلى تعشغر اإلرادة الثولغئ الةادة لارجمئ التض إلى واصع ططمعس".
: ضغفما شسرظا تخرغتات سادل الةئغر عثه شغ خطابه أطام الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، شإن 
المصطعع به عع تصغصئ طعصش تضام آل جسعد طظ ضغان غععد. شظزام آل جسعد ق غرى أن ضغان غععد 
ضغان غغر حرسغ، بض غسائره ضغاظا حرسغا، وأن الثقف طسه عع طةرد ظجاع طخالح، وأظه ق طئرر قجامرار 
عثا الظجاع. وطظ ظاشطئ الصعل إن تترغر شطسطغظ وتطعغرعا طظ غععد، الثغظ أصاطعا ضغاظعط المست سطى 
جماجط أعض شطسطغظ وأحقئعط، لغج واردًا شغ تسابات الةئغر وأولغاء ظسماه سطى اإلذقق، وإظما غسائرون 
ذلك خروجا سطى المئادرة السربغئ وطا غسمى باإلجماع الثولغ، بض غسثوظه (إرعابا وتطرشا). إن خغاظئ تضام 
المسطمغظ وتآطرعط سطى افطئ اإلجقطغئ، وارتماءعط تتئ أصثام المساسمرغظ صث شاصئ ضض تث وتقحئ 
أطاطعا جمغع خعر الثغاظئ، وعع طا غثشع افطئ اإلجقطغئ جمساء وخاخئ جغعحعا فن غاترضعا بسرسئ قجاباث 
عثه افظزمئ السمغطئ الثائظئ، وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعا، الاغ جاترر شطسطغظ وضض 

بقد المسطمغظ المتاطئ، وتسغث لطمسطمغظ سجتعط وضراطاعط، وطضاظاعط المرطعصئ بغظ الحسعب وافطط.

ططارات وصعاسث سسضرغئ لطثول الطاطسئ.
تطك  أطام  غخمث  أن  طظ  أوعظ  ضردجاان  وإصطغط 
السراق  شغ  تاتضط  الاغ  أطرغضا  وبثاخئ  الثول، 
بضاططه، لعق وصعف دولئ ضئرى ضئرغطاظغا الاغ ضاظئ 
بعط  تئا  لغج  افضراد،  اجاصقل  تثسط  تجال  وق 
شغ  أطرغضا  تترضات  سطى  لطاحعغح  ذلك  تفسض  بض 
المظطصئ...! وصث ارتئطئ سائطئ بارزاظغ بئرغطاظغا طظث 
أواخر الثولئ السبماظغئ، وورث بارزاظغ عثا اقرتئاط 
سرغصئ  شالسائطئ  الئارزاظغ".  طخطفى  "طق  والثه  سظ 
شغ ارتئاذعا بئرغطاظغا الاغ ضان طعصفعا طآغثا لصرار 
اقجافااء. شصث اجامع بارزاظغ طع السفغر الئرغطاظغ 
دسط  لغئثي   ٢٠١٧/٨/٢٤ غعم  بغضر  شراظك  السراق  شغ 
حسإ  لتصعق  بقده  تفعط  أبثى  تغث  له،  برغطاظغا 
الئرغطاظغ  المعصش  سطى  بارزاظغ  وأذطع  ضردجاان، 
الضردغئ).  روداو  (ختغفئ  اقجافااء".  إجراء  طظ 
الاأغغث  عع  الثبطعطاجغئ  الطشئ  شغ  الافعط  وطسظى 
دون  طظ  الئرغطاظغ  المعصش  سطى  إذقسه  وطسظى 
ذضر حغء عع الاأغغث أغدا، أي أن المعصش الئرغطاظغ 
وغططإ  له  داسط  عع  بض  بارزاظغ  صرار  طظ  إغةابغ 
والثول  افطرغضغئ  المسارضئ  رغط  اقجامرار  طظه 
طسآول السقصات الثارجغئ  المعالغئ لعا. وصال أغدا 
شغ اإلصطغط شقح طخطفى: إن "برغطاظغا لغسئ ضث 
الضردغئ"،  الاططسات  تسارض  وق  اقجافااء،  إجراء 
الئرغطاظغ  الثولئ  وزغر  اجاماع  بسث  ذلك  وضان 
ألغسار  إشرغصغا،  وحمال  افوجط  الحرق  لحآون 
بغرت طع المسآولغظ الضرد شغ أربغض لطائاتث تعل 

ططفات سثة. (ضردجاان ٢٤، ٢٠١٧/٩/٥).
سظه  رحح  وطا  بارزاظغ  اجافااء  شإن  المتخطئ،  وشغ 
وجغئصى  طسثود،  ذرغص  إلى  وخض  ظاائب،  طظ 
المظاجئئ  افجعاء  تعشر  لتغظ  الطاولئ  سطى  ططروتا 
أطرغضا،  المساثغئ  الضاشرة  لتسابات  ذئصا  له، 
بأطرعا،  غأتمر  الثي  الثولغ  المةامع  وأضثوبئ 
وطظعط  اإلجقطغئ،  افطئ  أسثاء  جغاسابص  وسظثعا 

تامئ: لظ غعصش طآاطرات افسثاء لافاغئ بقد المسطمغظ غغر الثطغفئ ...

تامئ ضطمئ السثد: لماذا تسسى العظث لارتغض القجؤغظ طظ الروعغظةا؟

الةظسغئ  سطى  تخعلعط  سمطغئ  تسرغع  سطغعط 
اعاماطعا  سثم  أبثت  ظفسه  العصئ  وشغ  العظثغئ، 
ضض  ترتغض  إلى  تسسى  شعغ  الروعغظةا،  بمسطمغ 
المجدوجئ  المساغغر  إن  العظث.  إلى  طظعط  لةأ  طظ 
تساظث  شعغ  واضتئ؛  باتئ  العظث  تطسئعا  الاغ 
وغظئشغ  المسطمغظ.  طع  وآخر  العظثوس  طع  لمسغار 
بالظزط  غسمى  طا  تصغصئ  تفدح  أن  التعادث  لعثه 
السطماظغ  لطظزام  التصغصغ  العجه  وتسرض  السطماظغئ 
رساغاه.  لةمغع  طاساوغئ  تصعصًا  غمظح  ق  الثي 
بأن  الافضغر  غمسظ  لمظ  دلغق  غضعن  أن  وغظئشغ 
الظزام الطغئرالغ السطماظغ عع ظزام شاحض أدى إلى 

المةامع. شغ  الزطط  وظحر  اقجاصرار  سثم 
وعظاك درس سمغص لطمسطط المثطص شغ طا غةري شغ 
بعرطا ولمظ غئتث سظ تض لطعضع الثي تسغحه افطئ. 
وعع شعط تصغصئ الئعذغغظ شغ بعرطا الثغظ غائسعن 

الثغظ الثي غسسى لظحر القسظش، ولضظ سطى الرغط طظ 
تسجغجعط لعثه الفضرة آلقف السظغظ إق أظعط أخئتعا 
غسئرون  وعط  الروعغظةا.  طسطمغ  لثطاء  طاسطحغظ 
وق  السعاصإ،  طظ  غثحعن  ق  فظعط  بةرأة  ذلك  سظ 
غثحعن خقح الثغظ افغعبغ الثي جغصاتض طظ أجض 

المسطمغظ أو طتمث الفاتح أو السططان بغئرس.
إن خعشعط شصط عع طظ وجعد صائث طثطص غرسى 
جغصش  الثي  المسطط  الثطغفئ  وعع  افطئ،  حآون 
وجمغع  الئعرطغغظ  وغثّضر  المسطمغظ،  تصعق  سطى 
بأن  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  والتاصثغظ  الطشاة 
غضعن  لظ  أطر  عع  المسطمغظ  طساططئ  وإجاءة  الصمع 
طصئعقً، وأن الثطغفئ لظ غاردد ولع لطتزئ شغ تسغغر 
جغعحه لتماغئ ورساغئ المسطمغظ أغظما ضاظعا جعاء 
آخر  بطث  أي  شغ  أو  الخغظ  أو  بعرطا  أو  العظث  شغ 

 غاسرض شغه المسطمعن لقضطعاد

أخثر المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج أطرا بمظح 
المرأة تص صغادة السغارة، واجاظث المرجعم المطضغ إلى 
"طا غارتإ طظ جطئغات طظ سثم السماح لطمرأة بصغادة 
المرضئئ، واإلغةابغات الماعخاة طظ السماح لعا بثلك طع 

طراساة تطئغص الدعابط الحرسغئ القزطئ والاصغث بعا".
لصث ضان السصث افخغر طظ الصرن المظخرم صث حعث خسعدا 
ضئغرا لما غسمى بالترضئ اإلخقتغئ شغ السسعدغئ (الاغ 
عغ شسطغا طسعل عثم وتثرغإ لسصعل السثج)، وجاسثعا 
شدائغئ  شغ ذلك اقظفااح اإلسقطغ الضئغر طظ صظعات 
وحئضئ اإلظارظئ، ورأغظا طا غسمى بالاغارات الطغئرالغئ 
الاغ تثسع إلى الترغئ لطفضر والثغظ والاراث، واإلخقح 
الاظعع  بصاشئ  وإحاسئ  واقجاماسغ،  والاسطغمغ  الثغظغ 
والاةثغث،  التثابئ  طظعب  وتئظغ  واقخاقف،  والاسثد 
ضما  شعغ  افخرى،  والاةارب  التدارات  سطى  واقظفااح 
"غزعر" تثسغ اإلخقح شغ الئطث، وتطالإ بتصعق المرأة 
المةامع،  تشرغإ  غرغثون  عط  شسطغا  بغظما  المسطعبئ، 
اتثثوا  وصث  وبعاباه.  وصغمه  أخقصغاته  سطى  والصداء 
المرأة  ضمظع  سظثعط  الماعاربئ  الصعاظغظ  بسخ  طظ 
الثئغبئ  أغراضعط  لاتصغص  ططغئ  السغارات  صغادة  طظ 
ووضع الطعم سطى اإلجقم وصعاظغظه وأتضاطه. تغث تائع 
التضعطئ عظا أجطعب الادطغض بإغعام الظاس بأظعا تطئص 
الحرغسئ اإلجقطغئ بغظما عغ شغ التصغصئ تائع الععى 
شغ الاحرغع. شعع ظزام ططغء بالاظاصخ واقزدواجغئ، 
شمظ جعئ غمظع المرأة طظ صغادة السغارة بتةئ طظع 
الفاظئ شغ المةامع وبالمصابض غسمح بعجعدعا طظفردة 
طع جائص أجظئغ! وغمظع اقخاقط شغ أطاضظ وبالمصابض 
ظةثه غسمح لطصظعات الفدائغئ الفاجثة المفسثة طبض 
لارّوج  الثولئ  شغ  بترغئ  السمض  طظ  وطبغقتعا  روتاظا 
المفاعغط الاتررغئ الشربغئ ضاقخاقط، وأظماط التغاة 
الشربغئ المظفاتئ الاغ عغ بق صغعد وق أخقق! شعع ق 
غرغث تطئغص اإلجقم والمتاشزئ سطى ضراطئ المرأة وق 
غسغر أي أعمغئ لمحضطئ اقظعغار افخقصغ شغ المةامع، 
بض غرضه إرضاء الطغئرالغغظ شغ المةامع طع المتاشزئ 
سطى رضا افذراف ذات المغعل اإلجقطغئ طظ أجض أن 

غتاشر سطى حسئغاه وغتمغ ضرجغ التضط.
وصث دأبعا ضض تغظ سطى إبارة صدغئ طظع الظساء طظ 
ضما  والاغ  طتعرغئ!!  طخغرغئ  صدغئ  وضأظعا  الصغادة 
سقصئ  لعا  ولغج  والاصالغث  لطسادات  تسعد  آظفا  صطظا 
بالسماح  أخغرا  خثر الصرار  عع  وعا  اإلجقم.  بأتضام 
لطمرأة بصغادة السغارة والثي ظعر سطى أظه ظخر ضئغر 
لطمرأة وتصعصعا! طع أن الظاظر لتصغصئ افطر غرى أن 
الصدغئ عظا لغسئ الصغادة بتث ذاتعا بض ذراز التغاة 
السغارة  بصغادة  المطالئئ  غاةاوز  افطر  وإن  الشربغئ، 
إلى طا عع أضئر بضبغر طظ عثه الافاعات، وعع زسجسئ 
الثغظ وإضساشه طظ خقل بسخ المطالئات الاغ تئثأ 
الثي  الغعم  غأتغ  أن  إلى  البطب  ضضرة  وتضئر  بسغطئ 
الصعاظغظ  وإتقل  الثغظ  بإزاتئ  المطالئئ  شغه  غاط 
تماطًا  العاسغ  الشرب  وتعجه  تاظاجإ  الاغ  العضسغئ 
لـمصعلئ الفاروق سمر رضغ اهللا سظه: (ظتظ صعطًا أسجظا 

اهللا باإلجقم شإن ارتدغظا السجة بشغره أذلظا اهللا).
شالمسألئ لغسئ طسألئ صغادة جغارة والضفاح لظغض عثا 
التص، بض اساماد طئثأ المساواة والسسغ تثرغةغا لاظفغث 
شاجثة  وضسغئ  صعاظغظ  طظ  وغغرعا  جغثاو  اتفاصغئ 
طفسثة بتةئ اإلخقح. عغ ترب طظ أجض تشغغر ظسغب 
اإلخقح  غّثسعن  الثغظ  المدئعسغظ  ترب  المةامع؛ 
"رؤغئ  إذار  طع  خاخئ  الشربغئ،  التغاة  ظحر  أجض  طظ 
تئظاعا  والاغ  واقجاماسغ  اقصاخادي  لقخقح   "٢٠٣٠
السربغئ  شغ  جاء  وضما  جطمان.  بظ  طتمث  السعث  ولغ 
لمجغث  شاتتئ  جغضعن  الصرار  عثا  أن  لعا  تصرغر  شغ 
طظ اإلخقتات بما غخإ شغ طخطتئ تصعق المرأة. 

واجاحعثت بسثة "إخقتات" شغ الفارة افخغرة.
أحعر  صئض  أدخطئ  الممطضئ  أن  بالثضر  الةثغر  وطظ 
سطى  الرجض"  "وقغئ  ظزام  سطى  تسثغقت  صطغطئ 
بْغث  طظه،  ظحاذات  باجابظاء  بمعجئعا  أطرت  المرأة، 
الظزام  عثا  بإلشاء  ذالئظ  جسعدغات  ظاحطات  أن 
شغ  تاى  العقغئ  أو  "العخاغئ"  ظزام  وإلشاء  برطاه، 

افطعر الاغ شرضعا الحرع ضالجواج والسفر!
تحعثعا  صث  لطاشغغر  أخرى  خطعات  عظاك  وضثلك 
تطعغر  تحمض  السعث  ولغ  غث  سطى  السسعدغئ 
المظاةسات السغاتغئ سطى ذعل جاتض الئتر افتمر، 
الشربغئ،  المساغغر  وشص  المظحآت  بظاء  جغاط  تغث 
لطةظسغظ،  باقخاقط  شصط  لغج  غسمح  الثي  افطر 

بض بارتثاء "لئاس الئتر" وربما حرب الثمعر!
الساطئ  العغؤئ  تأجسئ  الرؤغئ،  عثه  طع  وتماحغاً 
لطارشغه لاصعم سطى تظزغط وتظمغئ صطاع الارشغه شغ 
السسعدغئ وتعشغر الثغارات والفرص الارشغعغئ لضاشئ 
حرائح المةامع شغ ضض طظاذص الممطضئ، "إلبراء التغاة 
الصطاع  دور  تتفغج  سطى  ولاصعم  الئعةئ"!،  ورجط 
الثاص شغ بظاء وتظمغئ ظحاذات الارشغه. وصث ضحفئ 
عثه العغؤئ سظ تفاخغض برظاطةعا لطسام الةاري ٢٠١٧ 
والثي غادمظ شسالغات غغر طسئعصئ، بغظعا الارخغص 
إلصاطئ تفقت غظائغئ وإجراء دراجئ تعل إصاطئ خاقت 
بالغعم  اقتافال  شغ  تخض  طا  وعثا  شغعا.  جغظما 
راصخئ  غظائغئ  تفقت  ظزمئ  تغث  الـ٨٧،  العذظغ 
ظاحطعن  وتثاول  الرغاض.  الساخمئ  شغ  وطثاططئ 
سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ طصاذع شغثغع تزعر 
وعط  وظساء"  "رجاق  السسعدغغظ  طظ  ضئغرًا  سثدًا 

غرصخعن طع بسدعط خقل عثه اقتافاقت.
ضئار  بـ"عغؤئ  غسمى  طا  عظا  المحعث  سظ  غثفى  وق 
السطماء" شغ السسعدغئ، والاغ رتئئ، وأغثت، وطثتئ، 
وأوجثت الاثرغب الحرسغ لطصرار! وضائئ تشرغثة شغ 
شغعا:  تصعل  الصرار  سطى  تسصغئاً  تعغار  سطى  تسابعا 
"تفر اهللا #خادم_الترطغظ_الحرغفغظ الثي غاعخى 
طخطتئ بقده وحسئه شغ ضعء طا تصرره #الحرغسئ_

ضان  الثي  شمظ  ضثلك،  افطر  ضان  شإذا  اإلجقطغئ"؛ 
غمظع وغترِّم وغةرِّم؟! ألغسئ عغؤئ ضئار السطماء عثه 
والاغ اجاحعث بعا المطك جطمان شغ صراره وجارسئ 
بالارتغإ به، عغ ظفسعا الاغ ضاظئ صث أخثرت سام 
طثالفا  أطرا  لطسغارة  المرأة  صغادة  تسائر  شاعى   ١٩٩٠
السسعدغئ  طفاغ  ُغْفِئ  أَولط  اإلجقطغئ؟!!  لطحرغسئ 
طسثودة  حععر  وصئض  طةثدا  الحغت  آل  السجغج  سئث 
بأن "صغادة السغارة صث تفاح سطى المرأة أبعاب الحر، 
ظصر  أق  طظا  المططعب  شالعاجإ  أطعرعا،  تظدئط  وق 
عثا افطر فن عثا أطر خطغر غسّرضعا لطحرور"؟!! عض 
شأصروا  وضتاعا  لغطئ  بغظ  عثه  الحر  أبعاب  أغطصئ 

بالسماح لعا بالصغادة؟!! أق جاء طا غتضمعن!
ظثطص طما جئص أن عثا الصرار لغج اظاخارا لتصعق 
المرأة ضما غجسمعن، ولغج الاجاطا بتضط الحرع الثي 
غئغح ذلك، بض عع ججء طظ "سطمظئ" السسعدغئ وجغر 
واحظطظ  ترتغإ  غفسر  طا  عثا  ولسض  ظتععا،  تبغث 
السرغع بالثطعة السسعدغئ، وترتغإ الرئغج افطرغضغ، 
بغان  وشص   - الصرار  أن  طسائرًا  بالصرار،  تراطإ،  دوظالث 
تصعق  تةاه  إغةابغئ  "خطعة   - افبغخ  الئغئ  ظحره 
المرأة السسعدغئ والفرص المااتئ لعا شغ الئقد". ضما 
طسائرًة  الاارغثغ،  بالصرار  افطرغضغئ  الثارجغئ  أحادت 

إغاه "خطعة إغةابغئ شغ الطرغص الختغح...
إذن عثا الصرار وغغره جغضعن بمبابئ خثع شغ السث 
الثي غسمح لطسطماظغئ بالفغدان، وبالاالغ السمض سطى 
الحرغفغظ...  الترطغظ  لئقد  اإلجقطغئ  الععغئ  طسح 

 لضظ بإذن اهللا جغفحطعن وتثعإ رغتعط

السماح لطمرأة بصغادة السغارة يف السسعدغئ
عع جري تبغث ظتع السطماظغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

١٤٣٩عـ،  طترم   ٣ السئئ،   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
الثاص  المئسعث  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٩/٢٣م) 
إن  الةمسئ  جقطئ  غسان  لغئغا  إلى  الماتثة  لفطط 
الصثاشغ  طسمر  الراتض  الطغئغ  السصغث  ظزام  طآغثي 
ضض  ودسا  السغاجغئ،  بالسمطغئ  المحارضئ  غمضظعط 
الثول المظثرذئ بالمطش الطغئغ إلى السمض تتئ طزطئ 
صظاة  طع  طصابطئ  شغ  جقطئ  واسائر  الماتثة.  افطط 
والرئاجغئ)  (الئرلماظغئ  "اقظاثابات  أن   "٢٤ "شراظج 
"أرغث  وأضاف  لطةمغع".  طفاعتئ  تضعن  أن  غةإ   (...)
ذاك.  أو  لعثا  خاخا  ططضا  السغاجغ  اقتفاق  غضعن  أق 
السصغث  (ظةض  اإلجقم  جغش  غحمض  أن  غمضظ  شعع 

جآال  سطى  وردا  بمضائغ".  سطظا  أجاصئطعط  الثغظ  السابص  الظزام  طآغثي  غحمض  أن  وغمضظ  الصثاشغ)، 
ضظاط  "إذا  وأوضح  جثا".  ضئغرة  "طةمعسئ  غحضطعن  عآقء  إن  جقطئ  صال  "اإلجقطغغظ"،  طحارضئ  تعل 
تاتثبعن سظ جماسات سظغفئ، شعغ ق ترغث المحارضئ بالطسئئ الثغمصراذغئ وعغ تسائسث ظفسعا طظ الطسئئ" 
الثغمصراذغئ. وخقل عثا افجئعع سرض جقطئ الثي تعلى طظخئه شغ تمعز/غعلغع، خرغطئ ذرغص وضسعا 
طظ أجض لغئغا وتادمظ خطعات سثة صئض الاعخض قظاثابات ساطئ "سطى افرجح خقل الخغش" المصئض سطى 
تث صعله. وتابع جقطئ "غةإ أن ظعغأ الزروف لعثه اقظاثابات، وأن ظسرف ضغش ظظاثإ رئغسا وأي جططئ 
جظمظته إغاعا". وأوضح "الثطعة افولى عغ أن غضعن عظاك صاظعن اظاثابغ. لط تضظ عظاك صط اظاثابات 
رئاجغئ شغ لغئغا. عظاك صداغا غاسغظ تطعا". وتثر المئسعث افطمغ طظ طئادرات لط غاط الاحاور بعا تصعم 

بعا بطثان طظثرذئ بالمطش الطغئغ، وصال إن الثطعات غةإ أن تاط "تتئ طزطئ افطط الماتثة"."
: إن سثاء الثول الشربغئ اقجاسمارغئ لفطئ اإلجقطغئ غاط دائما تدطغطه تتئ صئئ افطط الماتثة، 
طئسعبعا  ضقم  وإن  والمسطمغظ،  اإلجقم  طتاربئ  شغ  الطعغض  الئاع  خاتئئ  وعغ  بصراراتعا.  وتشطغفه 
شغ  السغاجغئ  بالسمطغئ  المحارضئ  غمضظعط  الصثاشغ  ظزام  طآغثي  أن  جقطئ  غسان  لغئغا  إلى  الثاص 
برواتعا  وظعإ  لغئغا،  شغ  اقجاسمارغئ  الثول  ظفعذ  لاضرغج  الماتثة  افطط  خثع  طظ  خثغسئ  عع  لغئغا 
وطصثراتعا طظ جعئ، وطظ جعئ أخرى لاعاخض عثه الثول اقجاسمارغئ طتاوقتعا لمظع اإلجقم السغاجغ 
طظ العخعل إلى التضط، ولضظ خاب شألعط وذاش جعمعط شإن عئئ افطئ الضرغمئ جااعج صرغئًا بإذن 

اهللا بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وجاصطع ظفعذ الشرب الضاشر برطاه طظ بقد المسطمغظ.

الدول االستعمارية تخفي عداءها للمسلمين
بعباءة األمم المتحدة

تضام السراق بمئارضئ اصاطاع ضردجاان، ضما صطسعا 
وأطبالعما،  الحرصغئ  وتغمعر  السعدان،  جظعب  إصطغط 

صطع اهللا أسظاصعط.
(المآاطرة)  اقجافااء  سظ  رحح  طا  إعمال  أجئاب  أطا 

شعغ ضما غطغ:
طسارضاه  باإلجماع  غصرر  الثولغ،  افطظ  طةطج   -
ووتثته  السراق  بسغادة  تمسضه  طةثدا  لقجافااء، 

وجقطئ أراضغه". (السربغئ).
- إسقن الثارجغئ افطرغضغئ، بطسان تغطرجعن: أظعا 
ذرف  طظ  جرى  "الثي  اقجافااء  بظاائب  تسارف  ق 
غفاصران  والظاائب  "الاخعغئ  أن  طدغفا:  واتث". 
اتتادغا  طعتثا  سراصا  دسمظا  وظعاخض  الحرسغئ،  إلى 

دغمصراذغا وطجدعرا". (السربغئ).
- اتفاق وزراء خارجغئ السراق وإغران وترضغا الثغظ سارضعا 
تال  شغ  اإلصطغط  ضث  إجراءات  دراجئ  سطى  اقجافااء، 
اجامر صثطا شغ اقجافااء، بسث اجاماسعط سطى عاطح 

أسمال الةمسغئ السمعطغئ شغ ظغعغعرك. (السربغئ).
جططئ  أسطى   - السطغا  اقتتادغئ  المتضمئ  إخثار   -
صدائغئ شغ السراق - أطرا بإغصاف اقجافااء، وإبطال 
دجاعري.  غغر  اقجافااء  صرار  أن  وطآضثة  ظاائةه، 

(روجغا الغعم).
أسدائه  بأغطئغئ  غرشخ  السراصغ  الظعاب  طةطج   -
السئادي  العزراء  رئغج  طثعق  اقجافااء،  إجراء 
ضردجاان،  إصطغط  لمصاذسئ  السراق  جغران  طثاذئئ 
الثول  عثه  طع  واقتفاق  طظه،  الظفط  حراء  وسثم 
لاطئغص افطعر اقتتادغئ بما شغعا التثود والفداء".

السجغج  الصعي  اهللا  إلى  ظدرع  شإظظا  الثاام،  وشغ 
شغ  تثطغرعط  وغةسض  الضاشرغظ،  بأس  غئطض  أن 
راغات  شغه  تسطع  سزغط  بظخر  وغسةض  تثبغرعط، 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  التص، 
بَِكلَِماتِِه  َقَّ  احلْ حُيِقَّ  ْن 

َ
أ  ُ ابَّ ﴿َويُِريُد  الظئعة  طظعاج 

اْكَاِطَل  َويُْبِطَل  َقَّ  احلْ ُِحقَّ  ِ   الْاَكفِِريَن  َدابَِر  َويَْقَطَع 
 ﴾َولَْو َكرَِه الُْمْجِرُموَن

تصريحات وزير خارجية مملكة آل سعود هي شرعنة لكيان يهود
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اجاطاع أن ُغترز ضبغرًا طظ الاصثم سطى تساب ظزام 
بمعماعط  الروس  لغصعم  الصخش  تعّصش  شعض  أجث، 
شغ الطرف الحرصغ شغخّئعا تممعط سطى دغر الجور؟ 
أم أن عظاك اتفاصًا اجاطاسئ المسارضئ الاعخض إلغه 
وعض  ورغفعا؟  إدلإ  سطى  الصخش  لعصش  الروس  طع 
بسث  الروجغ  الطغران  اجاعثشعا  الاغ  المسارضئ 
تدعرعا افجااظئ صادرة سطى إصظاع الروس باعصفعط 
التاضظئ  ساصئئ  طظ  عغ  روجغا  أن  أم  الصخش؟  سظ 
بـ(اإلرعابغغظ)  تخفعط  طظ  اتاداظعا  سطى  الحسئغئ 

ضما ضان غفسض ظزام أجث طظث اظطقق البعرة؟
ُتةّطغ  سّطعا  التصائص  طظ  سثغثًا  أذضر  أن  عظا  أودُّ 
الخعرة سظ عثه الاساؤقت وتدع الصارئ شغ خعرة 
السالط  شغ  تةري  الاغ  افتثاث  شعط  شإن  غةري،  طا 
والصرآن  اإلجقم،  ظزر  ِوجعئ  طظ  غضعن  أن  بّث  ق 
الضرغط صث صّرر لظا تصائص سظ أسثائظا ق بّث أن تضعن 
شاهللا  الشئح،  واظصحاع  الخعرة  لاةطغئ  لظا  ُطسغظًا 
جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َولَن تَْرَضٰى َعنَك الَْيُهوُد َوَال 
الَنَّصاَرٰى َحَتّٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾، وصال أغدًا: ﴿َقْد بََدِت 
ْكَبُر﴾، 

َ
أ ُصُدوُرُهْم  تُْخِفي  َوَما  ْفَواِهِهْم 

َ
أ ِمْن  الَْبْغَضاُء 

بالاظازقت  غصئطعا  لظ  شعط  أسثائظا،  تصغصئ  شعثه 
بعا،  غسارضغعط  أن  الئسخ  ُغتاول  الاغ  الحضطغئ 
وطا تتمطه خثورعط طظ تصث وغضٍّ سطى المسطمغظ 
وأشسالعط،  أصعالعط  طظ  غخثر  ظراه  طما  أضئر  لعع 
دعالغج  شغ  اقظةرار  طظ  التثر  شغةإ  عثا  وسطى 
﴿ُهُم  شثاخعط  شغ  العصعع  طظ  والتثر  طضرعط، 

نَّٰى يُْؤَفُكوَن﴾.
َ
ُ ك الَْعُدُوّ َفاْحَذْرُهْم َقاتَلَُهُم اَبّ

سعث  ق  أظعط  عغ  أسثائظا  سظ  افخــرى  والتصغصئ 
الحام  أعض  سظث  جطّغًا  عثا  ضان  وصث  ذطئ،  وق  لعط 
طع  عــثن  باعصغع  الفخائض  بسخ  صاطئ  سظثطا 
وعط  الظزام،  غثر  حاعثوا  شصث  المةرم،  الظزام 
جعء  جاطعط  الثي  الظزام  شعع  غسرشعظه  ذلك  صئض 
وصّاض  أشعاععط  وضّمط  أبظاءعط  شاساصض  السثاب، 
حئابعط وأشسث سطغعط سغحعط، ضغش ق وصث خرجعا 
أرضاظه  بضض  إجصاذه  غئشعن  السارغئ  بخثورعط 
سظ  ُطضّئرة  ظسثئ  إق  الغعم  الروس  وطا  ورطــعزه، 
الظزام، وواجعئ ُطخّشرة سظ المةامع الثولغ الثي 

تاجسمه رأس الضفر أطرغضا.
وأخغرًا شإن الصاخغ والثاظغ والخشغر صئض الضئغر بات 
غسطط أن إجصاط الظزام ق غضعن إق شغ دطحص، طع 
ضربات ُتطعغه أو ُتعجسه شغ الساتض، وأن ضّض طسرضئ 
وتعثر  الةعث،  ُتدغع  طسرضئ  شعغ  لثلك  تعثف  ق 
العصئ  ُتسطغه  الظزام  طع  العثن  وأن  الادتغات، 
أعض  سطى  لقظصداض  والاثطغط  المضر  طظ  لمجغث 
الحام وإظعاء بعرتعط، وأن الُمساعثف طظ ضض عثا 
المضر عط أعض الحام، ساّطاعط، شعط الثاجر العتغث 
إذا طا ُصدغ سطى بعرتعط، وضثلك عط الفائج العتغث 
أن  طظعط  غاططإ  وعــثا  بعرتعط،  اظاخرت  طا  إذا 
الثغظ  الصادة  غث  سطى  شغأخثوا  جططاظعط  غساسغثوا 
إلى  شُغسغثوعط  الطرغص،  وضّطعا  العثف  سظ  اظترشعا 
جادة الخعاب وذرغص التص شغفعز الةمغع برضا رّب 

 ﴾السالمغظ ﴿َوذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

جعرغا

تثاسغات طسرضئ تماة افخرية

أذطصه  اجــط  تتئ  افخغرة  تماة  طسرضئ  اظططصئ 
المسرضئ  بثأت  وصث  ابئاعا"،  اهللا  سئاد  "غا  الظاحطعن 
سطغه  اساادت  لما  خقشًا  اظطقصعا  سظ  اإلسقن  دون 
ضاظئ  وضثلك  المسارك،  اظطقق  إسقن  طظ  الفخائض 
تسابات الفخائض الرجمغئ خاطائ ق تائظى أي إظةاز 
سسضري عظا أو عظاك، إق أن تعصغئ عثه المسرضئ غأتغ 
بسث اظسصاد طآتمر أجااظئ ٦ باارغت ٢٠١٧/٩/١٥م، 
تغث تط الاعخض إلى طظطصئ "خفخ تعتر" شغ إدلإ، 
شغ  تام،  بحضض  المظاذص  تطك  طسار  بثلك  لغظاعغ 
تغظ ظّض ططش المساصطغظ وافجرى طعضع خقف بغظ 
افذراف المةامسئ شغ الساخمئ الضازاخسااظغئ، سطى 

أن ُغطرح لطئتث شغ الةعلئ المصئطئ.
بثأت  تاى  المسرضئ  اظطقق  سطى  أغام  إق  عغ  وطا 
السمض  عثا  شغ  الُمحارضئ  الفخائض  أجماء  تاضحش 
السسضري، وتاضحش الظاائب الُمتجظئ لعثه المسرضئ، 
اظاخار  إلــى  تعفع  الظاس  صطعب  ضاظئ  أن  وبسث 
سسضري سطى الظزام المةرم، واظاخار جغاجغ سطى 
الاساؤقت  بثأت  عثا  بسث  أجااظئ،  شغ  المةامسغظ 
ُتراود أعض الحام، شعض عثا السمض ُطثطٌط له شصط 
شحض  السمض  أن  أم  ُخّطئّغئ؟  بمسارك  الظاس  إللعاء 
ذئغسغًا ضأّي سمض سسضري ُطسّرض لطظةاح أو الفحض؟ 
وعض عثه المسرضئ ضاظئ إلصظاع الظاس بأظه ق ذاصئ 
خدّط  شغ  جعلئ  أّظعا  أم  وجظعده؟  بأجث  الغعم  لظا 

طسرضئ تسامرُّ تاى إجصاط الظزام؟
جئعئ  سطى  الئظادق  جضعت  سطى  أغام  إق  عغ  وطا 
سطى  تممه  غخإ  الروجغ  الطغران  بثأ  تاى  تماة 
صادرًا  غضظ  لط  الاغ  تطك  تاى  المتررة،  المظاذص 
شئسث  الارضغئ،  التثود  طظ  لُصربعا  اجاعثاشعا  سطى 
الثمغج  غعم  صخره  شغ  بأردوغان  بعتغظ  اجاماع 
ُتظفث  الروجغئ  الطائرات  بــثأت  ٢٠١٧/٩/٢٨م 
افجعاء  طساثثطئ  الحام  أعض  سطى  التاصثة  غاراتعا 
السثغث  وأوصسئ  تارم،  بطثة  شغ  تخض  ضما  الارضغئ 
طظ المةازر الاغ راح ضتغاعا المؤات طظ المثظغغظ، 
لمصّرات  الروجغ  الطغران  اجاعثاف  إلى  إضاشئ 
تخض  ضما  أجااظئ،  شغ  حارضئ  لفخائض  سسضرغئ 
طردغت،  تض  شغ  الحام  لفغطص  طصّرًا  صخفئ  سظثطا 
سظث  ق  واضتئ  أجعبئ  غغر  طظ  الاساؤقت  وتئصى 
الُمحارضغظ شغ أجااظئ وق سظث الراشدغظ المحارضئ، 
المثظغغظ؟  الروجغ  الطغران  غساعثف  لماذا  ُترى 
إصظاع  سطى  الــروس  غسمض  أن  المظطص  طظ  ألغج 
الظاس أظعط تماطئ جقم ولغسعا جّجارغظ ضما اصاظع 
بثلك طظ حارضعط المآتمرات شغ أجااظئ؟ بّط لماذا 
أجااظئ،  شغ  حارضئ  الاغ  الفخائض  طصّرات  َتصخش 
تةظئًا  بمصّراتعط  خرغطئ  تسّطمئ  أظعا  حاع  وصث 
اقتفاق  تّط  طا  ُتظفث  لط  الفخائض  أن  أم  لصخفعا؟ 
سظ  طاذا  بط  ُطساصئاعا؟  شاّمئ  أجااظئ  شغ  جّرًا  سطغه 
ترضغا؟ ضغش تسمح لطروس باجاثثام طةالعا الةعي 
لصخش الظاس؟ أم أن الظزام الارضغ أخًق عع ُطاآطٌر 

سطى البعرة لضّظه غّثسغ خثاصاعا زورًا؟
افخغرة،  اآلوظئ  شغ  برزت  الاغ  افجؤطئ  عغ  ضبغرة 
المةازر،  طظ  السثغث  ووصعع  الصخش  احاثاد  شئسث 
الحمال،  باتةاه  الةعغئ  الططسات  شةأة  اظصطسئ 
الثي  الثولئ  تظزغط  طع  الئادغئ  طسارك  احاسال  بسث 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طظغر ظاخر*ـ 
الشرب غشطغ سعرته الفضرغئ بسغاجئ الضراعغئ

سظث ذضر طخططح الثغمصراذغئ غائادر لطثعظ طا أراد 
الشرب تروغةه وترضغجه شغ افذعان أق وعع ارتئاذه 
الثغمصراذغئ  شغ  "ظزرغا"  المفارض  شمظ  بالترغئ. 
شغ  تظحر  أظعا  التغاة  سظ  ظزر  ووجعئ  ضفطسفئ 
طصثطاعا  وشغ  الترغئ  سطى  أبظاءه  وتربغ  المةامع 

ترغئ اقساصاد أو الاثغظ والترغئ الحثخغئ.
غاسارض  الترغئ  لمفاعغط  السمطغ  الاطئغص  ولضظ 
طع الظزرغئ، وأخص بالثضر عظا طا غاسطص باقساصاد 
شغ  لطعصعع  تةظئا  الحثخغئ  والترغئ  والاثغظ، 
ترغاك  "تظاعغ  طصعلئ  أطام  المخططح  طصاضاة 
الئسخ  غسائرعا  والاغ  غغرك"،  ترغئ  تئثأ  سظثطا 
طثرجا آطظا طظ السصعط شغ الاظاصخ لمسظى الترغئ 
طسألئ  أن  بالدرورة  المسطعم  شمظ  "المططصئ"، 
اقساصاد والاثغظ شغ دغمصراذغاعط طسألئ حثخغئ 

بتائ وعغ أجاس شخض الثغظ سظ التغاة.
ضان  الترغئ  عثه  طع  الاساطض  عثا  أن  المقتر  طظ 
جارغا تاى طظاخش البماظغظات طظ الصرن الماضغ دون 
تاجئ لاسثغقت أو إجراءات صاظعظغئ، تتثُّ طظ طزاعر 
الاثغظ سظث الصساوجئ أو الراعئات، وتسثد المثاعإ 
والةماسات الثغظغئ، أو تئثغض الثغاظئ أو الثروج طظ 
المثارس  طظ  ضبغرا  إن  بض  ذلك،  غغر  أو  الضظغسئ 
والمآجسات  افذفال  وتداظات  والمساحفغات 
الحسارات  وترشع  لطضظغسئ،  تظاسإ  ضاظئ  الاساوظغئ 

الضظغسغئ سطى المئاظغ وشغ الشرف والصاسات.
ق  ضاظئ  الاغ  اإلجقطغئ  المزاعر  طع  الاساطح  جاد 
ترغئ  طفععم  سطى  طئظغا  طةامسغا،  تعثغثا  تحضض 
ضان  تغث  الحثخغئ،  والترغئ  الرأي  وترغئ  اقساصاد 
سطى جئغض المبال أضبر طظ ططغعظغ طسطط طظ افتراك 
شغ ألماظغا الشربغئ غسغح أغطئعط تغاة إجقطغئ حئه 
اظسجالغئ شغ المةامع الشربغ، وطبطعط شغ بطةغضا وشرظسا 
تاقت  تسةض  ولط  الشرب،  بقد  طظ  وغغرعا  وععلظثا 
اساثاء ُطظزََّمئ ضث عآقء "الشرباء" أو الطعائش الثغظغئ 
الخشغرة، شصث ضان الشرب بمئثئه طظحشق شغ طعاجعئ 
المئثأ الحغعسغ، شضرغا وسسضرغا، وضان ططمؤظا إلى 
سثم المعاجعئ طع اإلجقم، تغث اجاطاع إظعاء وجعده 
السمطغ بالصداء سطى دولاه (الثقشئ السبماظغئ) وصعته 
السسضرغئ الاغ ضاظئ تحضض تعثغثا له. وضان ظاعرا 
المسطمغظ  اجاصطئئ  الاغ  الشربغئ  المةامسات  شحُض 
شغ خعرعط شغ بعتصاعا شزطعا طظسجلغظ، سطى خقف 
طئثأ اإلجقم الثي خعر الحسعب والصئائض والئقد الاغ 
شاتعا شغ بعتصئ اإلجقم شضاظعا جمغسا إخعة وظسغةا 

طاةاظسا رغط اخاقف ألعاظعط وألسظاعط.
وطا أن اظعار اقتتاد السعشغغاغ، السثو الزاعر لطشرب، 
غاسار  بثغض  سثو  إغةاد  الشرب  سطى  لجاطا  خار  تاى 
خطفه شق تظضحش سعرات طئثئه وسةجه، شاط رشع حسار 
"اإلجقم سثو بثغض" سام ١٩٩١ سطى لسان دغك تحغظغ 
المآتمر  شغ  وذلك  آظثاك،  افطرغضغ  الثشاع  وزغر 
السالمغ السظعي لطحآون افطظغئ شغ طثغظئ طغعظغت، 
وبسث عثا بصطغض ضان الاتّعل إلى "طضاشتئ افخعلغئ" 
تمعغعاً لاةظإ ضطمئ "اإلجقم" وطظ بط اقظاصال إلى 
طخططح "الترب ضّث اإلرعاب". وجرسان طا اظاحر شغ 
الثي  اإلجقطعشعبغا  طخططح  الاترضات  عثه  خدط 
خار جائثا شغ اإلسقم وبغظ الساجئ وشغ المةامع، 
واجاماسغئ  جغاجغئ  ترضات  ظععر  إلى  أدى  طما 
طزاعر  ضض  وتظضر  طئاحرة  اإلجقم  تسادي  ودغظغئ، 

اقرتئاط شغ اإلجقم شغ المةامع الشربغ.
ظاعرة اإلجقطعشعبغا بثأت طع ظععر اإلجقم السغاجغ، 
وسعدته لاعثغث الشرب، شاضطر الشرب إلى الاصثم بظفسه 

لطثشاع سظ طخالته بسثطا ضان أوضطعا لسمقئه الثغظ 
شحطعا شغ الاثطص طظ اإلجقم ضمئثأ وذرغصئ سغح 
ق تصئض بالشرب، شخار الخراع وجعا لعجه، وذلك سظثطا 
سةج المئثأ الشربغ سظ طعاجعئ اإلجقم شضرغا وطصارسئ 
التةئ بالتةئ شطةأ إلى المعاجعئ السسضرغئ. وصث اجاشض 
ضسش المسطمغظ لشغاب الصغادة العاسغئ المثطخئ أغما 
اجاشقل لطصداء سطى الثطر المرتصإ ولمظع المسطمغظ 

طظ الظعدئ، الاغ خارت صاب صعجغظ أو أدظى.
والسآال المطروح: أق غاسارض تزر الفضر المثالش 
ذات  طع  رطعزه  طظع  أو  (اإلجقم)  لطثغمصراذغئ 

المئثأ الصائط سطى الترغات؟
الةعاب سطى ذلك، ظسط، ولعثا خار ق بث له طظ اشاسال 
أجالغإ لطثقص طظ المأزق الفضري، شسمث إلى الخراخ 
إذ أتج بالعجغمئ. ولضغ غشطغ سعرته لةأ إلى الادطغض 
الفضري وإظعار طتاجظ طئثئه طصارظئ طع طا ادَّسى أظه 
وإغران،  والسسعدغئ  أششاظساان  طبض  دول  شغ  إجقم 
وترضات طبض الصاسثة وتظزغط الثولئ، شخعر المسطمغظ 
بأبحع الخعر وأصئح الخفات، وراح غئرر اساثاءاته وتروبه 
بتةئ تفر أطظه واجاصرار طةامسه، وعغ تصغصًئ تروب 
اجاسمار، وَدَسط عثه التروب بسغاجئ الضراعغئ والثعف 
والامغج، تاى اظاحرت بغظ الظاس خعرة وتحغئ المسطط 
وضراعغئ اإلجقم والئطح والاظضغض والافةغر والةرغمئ 
ضث افبرغاء وغغرعا طظ أجالغإ الاثعغش الاغ غمارجعا 
الشرب، وصث تعاشصئ الثول سطى عثا افجطعب وتعاذأت 
سطغه ضغ تظصث طا بصغ طظ واجعٍئ أوحضئ سطى اقظعغار 
لافدح الارضغئئ المعطعطئ والمةامع القإظساظغ الثي 

تط بظاؤه سطى أجاس طئثأ الرأجمالغئ.
واقساصاد  الافضغر  ترغئ  سغ  غثَّ الثي  عض  ولضظ 

بتاجئ إلى عثا افجطعب الرخغص؟
ظسط عع ضثلك، فن عحاحئ الفضر وضتالئ الصاسثة 
تآدغان إلى اظعغار المئثأ بسرسئ إذا وجث طا غصابطه، 
الئثغض  غغاب  ولضظ  به.  البصئ  زسجسئ  سطى  وغسمض 
سطى  وغئصى  (جااتغضغاً)  المئثأ  سمر  غطغض  تشغغئه  أو 

جمعده، تاى غأتغ طظ غترضه شغظعار وغثافغ.
طظ المقتر أن ظاعرة السثاء ضث اإلجقم تاجاغث 
باجاغث وتغرة ططالئئ الحسعب اإلجقطغئ بالاترر. وطا 
عثه العةرة والاحرغث إق بسئإ جحع الشرب وظعئه 
ك الثغرات الحرسغغظ إلى  لثغرات الئقد، طما ألةأ ُطقَّ
غعاجععن  وعظاك  لطتغاة.  ذطئا  بقدعط  طظ  العةرة 
الرشاعغئ  تغاة  شصثان  غثحى  إظساظغ  ق  طةامع  شغ 
أو  طاء  بئسخ  المعاجر  غحارضه  تغظ  السغح  ورغث 
ذسام لط تاعشر شغ بقده فن الشرب ظعئعا ولط ُغئِص 

لعط رطص سغح بسئإ جحسه الرأجمالغ.
تآضث  اقتتادي  افلماظغ  الةظائغئ  طضاإ  إتخائغات 
طظ  المعاجرغظ  طقجأ  سطى  اقساثاء  تاقت  اذراد 
طظعا   ،٢٠١٦ سام  تالئ   ١٥٧٨ إلى   ٢٠١١ سام  تالئ   ١٨
٢٠١٦، شغ  ٣٨٥ تالئ اساثاء طئاحر سطى قجؤغظ سام 

تغظ جةطئ ٨١ تالئ سام ٢٠١٤.
سطى  شغسمض  واصسا،  الاعثغث  غرى  الشرب  إن  ظسط، 
اصاقسه، ولضظه غثالش بثلك صعاسثه الفضرغئ وطئثأه 
لظ  الشرب  شغعا  وصع  الاغ  والثوَّاطئ  له.  غثسع  الثي 
الساتئ  وتضعن  أغام  إق  عغ  وطا  الترب،  تظعغعا 
افرض،  طظ  بصسئ  ضض  شغ  اإلجقم  لعلعج  طضحعشئ 
ضما وسث رجعل اهللا سطغه الخقة والسقم، سظ تمغط 
اري رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا : «لَيْبُلغن  الثَّ
هذا األمُر ما َبلَغ اللَّيُل والنَّهاُر، وال َيتِرِك ُهللا َبيَت َمَدٍر 
ٍز أو ِبُذلِّ َذليٍل،  ين، ِِعزِّ َعِز وال َوٍَر إالَّ أْدخلُه ُهللا هذا الدِّ

 «ه الُكفر ه اإلسالَم، وُذالًّ ُيِذلُّ ُهللا  ا ُِعزُّ ُهللا  ِعزًّ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس غعجش جقطئ – ألماظغاـ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، السئئ، ١٠ طترم ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٧/٩/٣٠م) الثئر الاالغ: "اسائر ظائإ رئغج العزراء 
الارضغ، عاضان جاوغح أوغطع، أن بسخ الةعات تتاول 
إسادة رجط تثود المظطصئ، طحغرا إلى أن بقده تسطط 
أغظ تتاك تطك المآاطرات. وبتسإ وضالئ "افظاضعل" 
بمثغظئ  أطج  ألصاعا  ضطمئ  شغ  أوغطع،  جاوغح  صال 
تتاول  غسمعا)  (لط  الةعات  "بسخ  إن  اجطظئعل، 
إسادة رجط تثود المظطصئ، بسث ١٠٠ سام سطى اتفاصغئ 
جرغئ  اتفاصغئ  عغ  بغضع"،  و"جاغضج  بغضع".  جاغضج 
 ،١٩١٦ أغار/طاغع   ١٦ شغ  وشرظسا  برغطاظغا  وصساعا 

بعثف تفاغئ طظطصئ الحرق افوجط. وأضاف المسآول الارضغ "لصث حاعثظا ذلك شغ افتثاث الاغ ظسغحعا شغ 
جعرغا، واجافااء اظفخال إصطغط حمال السراق، ولضظظا وابصعن طظ الثطعات الاغ اتثثظاعا". وتابع "ضما أظظا ظثرك 
جغثا أغظ تضاإ جغظارغععات الطسئئ (الاغ تتاك ضث المظطصئ)، وظسطط الثطغئ والةعئ الاغ تساثثطعا أغدا". 
تخرغتات المسآول الارضغ تأتغ سصإ اقجافااء الثي جرى شغ إصطغط ضردجاان حمال السراق، اقبظغظ الماضغ، 

وأدى إلى تخاسث الاعتر طع التضعطئ السراصغئ، وطسارضئ صعى إصطغمغئ ودولغئ طظعا إغران وترضغا".
: إن الظزام الارضغ السطماظغ الثي وجث بسث عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ، والثي أظحأ أجاجا بظاء 
سطى إشرازات اتفاصغئ جاغضج بغضع (تط العخعل إلغعا بغظ ظغسان/أبرغض وأغار/طاغع ١٩١٦م سطى خعرة تئادل 
وبائص بغظ وزارات خارجغئ شرظسا وإظةطارا وروجغا الصغخرغئ)، وغثاشع سظ تثودعا المسآول الارضغ عغ إتثى 
المخائإ الاغ ألمئ بافطئ اإلجقطغئ. ولعصش الافاغئ والاصسغط لئقد المسطمغظ غةإ السمض سطى تعتغثعا 
شغ دولئ واتثة طظ خمغط سصغثة أعطعا لاصش شغ وجه طثططات الثول اقجاسمارغئ الاغ سرَّض إلغعا جاوغح 
أوغطع دون أن غسمغعا، وسطى رأجعا أطرغضا. إن وصش تفاغئ المظطصئ ق غضعن بالامسك بتثود جاغضج 
بغضع، بض بالثروج طظ تتئ المزطئ اقجاسمارغئ الخطغئغئ، وإصاطئ الثولئ اإلجقطغئ الةاطسئ الاغ تعتث الئقد 

اإلجقطغئ، وتساسغث خغرات المسطمغظ وبرواتعط طظ المساسمرغظ الثغظ غاظسمعن بعا سطى تساب افطئ.

وقف تفتيت المنطقة ال يكون بالتمسك 
بحدود سايكس بيكو االستعمارية

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (جضاي ظغعز، الةمسئ، ٩ طترم ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/٩/٢٩م): "ذضرت تصارغر إسقطغئ أن 
السططات الخغظغئ لةأت إلى تصغغث جثغث غثص المسطمغظ اإلغشعر شغ طصاذسئ حغظةغاظس "ترضساان الحرصغئ" 
حمال غربغ الئقد، تغث ذالئاعط باسطغط ضض طا لثغعط طظ طاسطصات دغظغئ، بما شغعا المخاتش وجةادات 
افربساء، شإن طسآولغظ خغظغغظ  إذاسئ "آجغا الترة"،  ذضرت  ووشصا لما  وتعسثت بسصاب المثالفغظ.  الخقة، 
ظفثوا جعلئ شغ افتغاء والمساجث، إلبقغ المعاذظغظ المسطمغظ بافطر وتتثغرعط طظ "سصاب صاس" بتص طظ 
غسبر لثغه سطى حغء طظ تطك الماسطصات، ضالمخاتش أو جةادات الخقة. وظصطئ اإلذاسئ سظ الماتثث باجط 
طظزمئ المآتمر السالمغ لقغشعر، دغطضات راضسغئ، أن تطك الممارجات بثأت تاضحش افجئعع الماضغ. وصال 
راضسغئ: "تطصغظا إحسارا غصعل إن ضض شرد طظ سرصغئ اإلغشعر، غةإ أن غسطط أي طعاد بمظجله طرتئطئ بالثغظ 
اإلجقطغ، بما شغ ذلك المخاتش وجةادات الخقة، وأي حغء آخر غرطج لطثغظ". وأضاف اإلحسار أن الاسطغط 
غظفث ذعسغا، طع شرض سصعبات صاجغئ بتص المثالفغظ، دون أن غعضح ذئغساعا. وأضاف راضسغئ، أن الحرذئ 

تظحر إسقظات بعثا الحأن سظ ذرغص طظخئ الاعاخض اإللضاروظغ واجسئ اقظاحار شغ الخغظ "وغحات"."
تاى  ذال  الثي  اإلغشعر  المسطمغظ  ضث  الخغظ  به  تصعم  الثي  واإلجرام  الادغغص  عثا  إن   :
المساجث،  شغ  الخقة  وطظ  رطدان،  حعر  خغام  طظ  طظساعط  أن  بسث  الخقة،  وجةادات  المخاتش 
وطظ تسمغئ أبظائعط بأجماء إجقطغئ، وطظسئ رجالعط طظ إسفاء لتاعط وظساءعط طظ ارتثاء التةاب، 
وصئض ذلك صاطعا سحرات اآلقف طظعط وتحرغث المقغغظ، بض واتاقلعا بقدعط ضردجاان الحرصغئ طظ 
افخض؛ طا ضان ذلك ضطه لغتخض، لع ضان درع افطئ وُجّظاعا - خطغفاعا - طعجعدًا، ولضظ الخغظ أطظئ 
السصعبئ شأجاءت افدب. وصث ظسغ تضام الخغظ طصعلئ إطئراذعرعط المأبعرة أن المسطمغظ لع أرادوا 
صطع الةئال قصاطسععا. ولضظ افغام الصادطئ ووسث اهللا ظاشث ق طتالئ، وجاصعم دولئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة لاصطع دابر الخغظ والمةرطغظ المساسمرغظ، وإن غثًا لظاظره صرغإ.

حرب الصين على اإلسالم طالت حتى المصاحف وسجادات الصالة


