
سغظ  طثغط  بعا  غمر  الاغ  الثاطغئ  افتثاث  إبر  سطى 
المضاإ  أخثر  لئظان،  شغ  شطسطغظ  لقجؤغ  التطعة 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ لئظان، غعم اقبظغظ ٢٩ طظ 
ذي الصسثة ١٤٣٨عـ، ٢١ آب/أغسطج ٢٠١٧م، بغاظا 
بسظعان: "أطظ طثغط سغظ التطعة عع طسآولغئ السططئ 
الطئظاظغئ"، اباثأه بعخش التالئ الخسئئ الاغ غسغحعا 
(طثغط  لئظان  أرض  طظ  بصسئ  "تسغح  شصال:  المثغط، 
سغظ التطعة) تالئ طظ الصاض والاثطغر، تاى إن ضاشئ 
إشحالعا  غاط  ضان  المسارك  شاغض  لستإ  المتاوقت 
طظ صئض أذراف داخض السططئ الطئظاظغئ سطى رأجعط 
المتاوقت  تطك  آخر  وضاظئ  لئظان.  شغ  إغران  تجب 
إشراغ المثغط طظ المططعبغظ لثى السططئ سئر ربط 
ططفعط بالخفصئ الاغ أتماعا الثولئ طع المصاتطغظ شغ 
جرود سرجال، لضظ عثه المتاولئ أشحطعا تجب إغران". 
افطظغئ  الطئظاظغئ  السططئ  ظزرة  سظ  الئغان  تتثث  بط 
والسظخرغئ لطمثغط شصال: "إن ظزرة السططئ الطئظاظغئ 
إظساظغئ  غغر  أطظغئ  ظزرة  عغ  التطعة  سغظ  لمثغط 
غحئه  وق  الئعابات،  وترضغإ  التائط  بظاء  شغ  تةطئ 
عثه الظزرة إق تطك المعجعدة سظث ضغان غععد تةاه 
أعض غجة والدفئ الشربغئ... وسقوة سطى ذلك الظزرة 
شاارة  ذائفغئ،  سظخرغئ  زاوغئ  طظ  التطعة  سغظ  إلى 
غاط اتعام أعض شطسطغظ (المسطمغظ) بأظعط عط طظ 
أحسض الترب افعطغئ الطئظاظغئ، طع أن الصاخغ والثاظغ 
غسطط أن السئإ افجاجغ لطترب افعطغئ شغ لئظان عع 
عحاحئ الضغان الطئظاظغ والطائفغئ المصغائ الماةثرة 
شغه، وتارة أخرى غاط الاترغخ سطى طثغط سغظ التطعة 
بالثات بعخفه غحضض تعثغثا لمتغطه وبعخفه غحشض 
بطث أراضغ بطثة درب السغط الظخراظغئ!!" وضثلك أضث 
الئغان أن أطظ طثغط سغظ التطعة عع طسؤعلغئ السططئ 
غتخض  شغما  افول  الماعط  عغ  وأظعا  بض  لئظان،  شغ 
شغ المثغط طظ اصااال وطا غطتص به طظ دطار، شصال: 
وآخرًا  "إن طسآولغئ أطظ طثغط سغظ التطعة تصع أوقً 
سظ  السططئ  عثه  تثطغ  وإن  الطئظاظغئ.  السططئ  سطى 
لةان  سطى  وإلصاءعا  المثغط  أعض  تةاه  طسآولغاتعا 
طتاوقت  طظ  صعة عغ طتاولئ  أطظغئ ق تعل لعا وق 
طجٍر  واصع  إلى  ودشسعط  المثغط  أعض  لاغؤغج  سثة 
طبض الثي حاعثظاه شغ اساخام أعض المثغمات أطام 
السفارات الشربغئ لفاح باب العةرة لعط... إن افجطتئ 
والثخغرة وتاى السظاخر الاغ غاط إدخالعا واجاسمالعا 
شغ المسارك الماةثدة، ق غاط إجصاذعا طظ الةع إلى 
داخض المثغط بض تمر سطى تعاجج السططئ الطئظاظغئ... 
وعضثا تضعن السططئ الطئظاظغئ عغ الماعط افول شغ طا 
غتخض داخض المثغط الغعم. وعثف السططئ أخئح أضبر 
طظ واضح وعع ضسر سجغمئ أعطه جغاجغا وطسظعغا لغاط 
إخداسه أطظغا لسططئ السظخرغغظ والطائفغغظ بسث أن 
تط إخداع ضض طظ بغروت وخغثا وذرابطج وسرجال". 
بط سظ الظزرة الاغ غةإ أن تظزر بعا السططئ الطئظاظغئ 
لمثغط سغظ التطعة وأعطه، صال الئغان: "إن أعض طثغط 
سغظ التطعة عط إخعة الثغظ والظسإ والصرابئ، ضما 
طسآولغئ  وإن  الحام،  بقد  ضض  بض  جعرغا،  أعض  عط 
أطظعط عغ طسآولغئ جغاجغئ تصع سطى ساتص الثولئ 
تاخض  عع  ضما  أطظغئ  طسآولغئ  ولغسئ  الطئظاظغئ 
الغعم... إن المسآولغئ السغاجغئ عغ طسآولغئ رساغئ 
إظساظغئ لمظ ساحعا شغ عثا الئطث شعق بسخ طا ساش 

شغه طظ غسمعن أبظاءه".
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تاصثم أجرة تترغر جرغثة الراغئ طظ أطغر تجب الاترغر 
سمعم  وطظ  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط 
حئاب وحابات تجب الاترغر، والمسطمغظ جمغسا شغ طحارق 
افرض وطشاربعا؛ بأتر الاعاظغ بمظاجئئ تطعل سغث افضتى 
المئارك، راجغظ طظ اهللا تسالى أن غةسطه سغث خغر وبرضئ 
سطغظا جمغسا. ضما ظثص تةاج بغئ اهللا الترام بالاعظؤئ 
بأن طضظعط اهللا سج وجض طظ تأدغئ عثا الفرض السزغط، 
جائطغظه جئتاظه وتسالى أن غاصئض ذاساتعط، وظصعل لعط 
اهللا.  بإذن  طشفعرا"  وذظئا  طحضعرا،  وجسغا  طصئعق،  "تةا 
وظسأل اهللا الصعي السجغج أن غسغث عاتغظ الحسغرتغظ سطغظا 
جمغسا، وصث ُأسجظا بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، شغسج شغعا اإلجقم وأعطه، وغثل بعا الضفر 

وأعطه، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.
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- السغاجئ الارضغئ شغ جعرغا

   عض عظاك اتامال باثخض ترضغ شغ إدلإ؟ ...٢

- صادة السططئ ترغخعن سطى طخالتعط ولع بصاض أعض غجة ...٢

- خراع افجظتئ داخض أروصئ صخر المرادغئ ...٣

- التراك السغاجغ الماسارع عثشه الصداء سطى بعرة الحام ...٤
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لطمضاتإ  صظعات  بإغقق  الغعتغعب  طعصع  إدارة  صاطئ 
اإلسقطغئ لتجب الاترغر سطى طعصسعط ضمظ التمطئ 
قجاؤظاف  والساططغظ  اإلجقم  سطى  الحرجئ  السالمغئ 
التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة. شثقل الحعر افخغر وتثه تط إغقق أربع 
صظعات رئغسغئ لظا، ضاظئ تتاعي سطى آقف الاسةغقت:

اإلسقطغ  المضاإ  صظاة  إغقق  تط   ٢٠١٧/٧/٢٠ شفغ   -
لطتجب شغ افرض المئارضئ - شطسطغظ، وعغ ضاظئ 

تتاعي جععدًا بثلئ فضبر طظ سحر جظعات.
اإلسقطغ  المضاإ  صظاة  إغقق  تط   ٢٠١٧/٨/١٠ وشغ   -

لطتجب شغ جعرغا.
- وشغ ٢٠١٧/٨/١٢ تط إغقق صظاة طظئر افطئ.

تجب  إسقطغات  طعصع  إغقق  تط   ٢٠١٧/٨/١٦ وشغ   -
المرضجي  اإلسقطغ  لطمضاإ  صظاة  أصثم  وعغ  الاترغر، 

لطتجب، وسطغعا ضض تسةغقته!
- وشغ ٢٠١٧/٨/٢٤ تط تثف صظاتغظ أخرتغظ عما: صظاة 
إسقطغات تجب الاترغر – الئثغطئ، وصظاة طعصع الثقشئ

آقف  بتثف  الغعتغعب  طعصع  إدارة  صاطئ  وصث  عثا   -
سثة طظ الفغثغععات الاغ تعبص جرائط ذاغغئ الحام 

طظث اظطقصئ البعرة شغ جعرغا.
تئرغر  المعصع  تاول  وطدتضئ  غائسئ  طتاولئ  وشغ 
بض  الاسئغر،  لترغئ  صمساً  لغسئ  بأظعا  عثه  جرغماه 
شالمعصع،  الشربغئ؛  التدارة  صغط  سظ  لطثشاع  طتاولئ 
الثغظ  عآقء  سمض  غسعض  أن  غرغث  ق  بجسمعط، 
غصثس  الثي  الشربغ  المةامع  صغط  سطى  غاعةمعن 
ترغئ الاسئغر وترغئ الرأي. شصث جاء شغ خاام الئغان 
الثي أخثره المعصع: "غعثف الماحثدون واإلرعابغعن 
إلى طعاجمئ لغج أطظظا شتسإ بض أغدا صغمظا، وعغ 
افجاس الثي غةسض طةامساتظا ترة. وظتظ لظ ظسمح 

لعط بثلك". (اظزر بغان طعصع الغعتغعب
https://www.blog.google/topics/google-europe/four-
steps-were-taking-today-fight-online-terror).

وعضثا غظفدح الائرغر العجغض طظ خقل خطط المعصع 
المثظغغظ،  تساعثف  الاغ  المادغئ  افسمال  بغظ 
وبغظ الظصاش الفضري والسغاجغ لما غسمعظه "صغط" 
زسمعط  طع  عثا  غظسةط  شضغش  الشربغ.  المةامع 
المئثأ  سطى  الصائمئ  الشربغئ،  الصغط  بأن  الئاذض 
وطظعا  الفردغئ،  الترغات  غصّثس  الثي  الثغمصراذغ 
ذلك  غسظغ  بما  الرأي  وإبثاء  والاسئغر  الفضر  ترغئ 
لشغرعا،  والمثالفئ  الماسارضئ  اآلراء  سظ  الاسئغر  طظ 
أو  التاضمئ  السططئ  أجعجة  صئض  طظ  ُذرتئ  جعاء 
تص  غسطمعن  وعط  جعاعا...  أو  اإلسقطغئ  العجائط 
السطط أن جقح تجب الاترغر عع السصغثة اإلجقطغئ 
وطا اظئبص سظعا طظ شضر غصعم سطى التةئ والئرعان، 
المظعب  غصافغ  غعم  أول  طظ  سمطه  شغ  التجب  وأن 
اجاؤظاف  أي  المظحعد،  الاشغغر  إتثاث  شغ  الظئعي 
التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
والضفاح  الفضري  بالخراع  وذلك  الظئعة،  طظعاج  سطى 
السغاجغ. وتارغت التجب غحعث له بأظه رشخ الطةعء 
إلى السمض المادي (المسطح) إغماظا طظه بعجعب اتئاع 
الطرغصئ الظئعغئ شغ الخثع بضطمئ التص وافخث سطى 
إذ  وطتاجئاعط  وتصرغسعط  المةرطغظ  التضام  أغثي 
غسططعن تطئغص حرع اهللا وغعالعن الثول المساسمرة 

الاغ تمضر باإلجقم وأعطه خئاح طساء.
جعى  غسظغ  ق  الغعتغعب  طعصع  طظ  الصعل  عثا  إن 
أوعظ  عع  الثغمصراذغ  الئغئ  بأن  الخرغح  اقساراف 
بغئ السظضئعت، شعع ق غاتمض ق خمارًا ترتثغه  طظ 
غظاصح  له  طسارض  شضر  جماع  وق  طسطمئ،  اطرأة 

التةب الئاذطئ الاغ غصعم سطغعا.
طظ  وأحغاسه  شعضعغاطا،  شرظسغج  السغث  شطسض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ  لضط  المئارضئ  سطى  اساثظا  صث  شإظظا  تسطمعن  ضما 
خئاح غعم السغث، غغر أن اإلطام صث صرأ شغ خقة الفةر 
َاٍل َعرْشٍ﴾، وصث رأغئ أن  َ اآلغئ الضرغمئ ﴿َوالَْفْجِر  َو
أتثاول التثغث طسضط شغ أول غعم طظ عثه السحر 
المئارضات الاغ أصسط اهللا بعا، وأن رجعل اهللا  صث 
جسض السمض الخالح شغعا أتإ إلى اهللا طظه شغ جعاعا؛ 
أخرج أتمث شغ طسظثه َسْظ َجِسغِث ْبِظ ُجَئْغٍر َسِظ اْبِظ 
اْلَعَمُل  َأَّاٍم  ِمْن  «َما   : اهللاَِّ  َرُجعُل  َصاَل  َصاَل:  َسئَّاٍس 
ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َهِذِه اْألََّاِم َْعِني  اِلُح ِفيَها َأَحبُّ ِإَلى هللااَّ الصَّ
ِ َوَال اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل  َأَّاَم اْلَعْشِر َقاَل َقاُلوا َا َرُسوَل هللااَّ
ِ ِإالَّ َرُجًال َخَرَج ِبَنْفِسِه  ِ َقاَل َوَال اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل هللااَّ هللااَّ
َوَماِلِه ُثمَّ َلْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك َِشْيء». إظعا أغام سزغمئ 
تئثأ بشرة حعر ذي التةئ المترم وتظاعغ بغعم الظتر 
غعم سغث افضتى الثي أجأل اهللا جئتاظه أن غضعن 
وأن  أجمسغظ،  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  وبرضئ  خغرًا 
السحر  الطغالغ  عثه  تضعن  وأن  الطاسات،  اهللا  غاصئض 
شعاتح خغر لمظ غحعثعا سطى وجععا وغسطغعا تصعا 
بالسمض  اهللا  إلى  وتصرب  وإخقص  خثق  أغام  شعغ 

الخالح والثساء المساةاب إن حاء اهللا.

اإلخعة الضرام:
غصعل بسخ الحئاب إن المداغصات صث احاثت سطغظا 
دولغاً وإصطغمغاً وطتطغاً... ظسط عثا ختغح، ولضظه لغج 
شإن  بالفرج،  إغثان  عع  بض  افجى  أو  لطغأس  طثساة 
الطغض  ظطمئ  وجعاد  باظفراجعا،  طآذن  افزطئ  احاثاد 
طآذن بالفةر الخادق... والماثبر لسغرة الظئغ  غةثعا 
  تظطص بثلك، شصث تارب ضفار صرغح دسعة الرجعل
بسئض  سطغه  وجقطه  اهللا  خطعات  وجعه  شغ  ووصفعا 
حاى، وضاظئ وصفاتعط تطك تاخاسث طداغصًئ وحثة، 
شصث صاذسعا الرجعل  وختئه رضعان اهللا سطغعط شغ 
الحسإ وسثبععط، وأدطعا صثطغ الرجعل ... واشاروا 
سطغه خطعات اهللا وجقطه سطغه بالستر والةظعن والضثب 

ْفوَاِهِهْم إِن َفُقولُوَن إِالَّ َكِذبًا﴾...
َ
ُْرُج ِمْن أ ﴿َكرُبَْت لَكَِمًة ختَ

بط احاثت افزطئ شاعاشصعا سطى صاض رجعل اهللا  بط 
  لتصعا به خطعات اهللا وجقطه سطغه إلى غار بعر، وعع
طثاٍش شغه طع خاتئه الخثغص أبغ بضر رضغ اهللا سظه، 
شعصفعا أطام باب الشار ولط غضظ بغظعط وبغظ رجعل اهللا 
ذلك  سحغئ  عثا  ضان  ذراع...  بسخ  أو  ذراعٍ  جعى   
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أمن مخيم عين الحلوة هو 
مسؤولية السلطة اللبنانية

ظحر طعصع (الصثس السربغ، السئئ ٤ ذو التةئ ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/٢٦م) خئرا جاء شغه: "أضث سظاخر طظ ترس 
التثود شغ بظشقدش أن الصعات الئعرطغئ شاتئ الظار طظ طثاشع العاون والرحاحات سطى طؤات طظ طسطمغ 
الروعغظشا الفارغظ طظ المسارك السئئ. وتةمع السئئ ظتع ألفغظ طظ الظساء وافذفال الروعغظشا سطى التثود طع 
بظشقدش، لضظ بظشقدش ترشخ بثورعا اجاصئال طجغث طظ عآقء القجؤغظ الثغظ لةأ سحرات اآلقف طظعط إلغعا 
بسئإ السظش الثي تسرضعا له.  وتسث وقغئ راخغظ طعثا لطسظش الثغظغ ولقضطعاد الثي تساظغ طظه بحضض خاص 
أصطغئ الروعغظشا المسطمئ الاغ ق تسارف بعرطا بأشرادعا طعاذظغظ بعرطغغظ وتسثعط طعاجرغظ غغر طرغعب بعط شغ 
الئطث ذي الشالئغئ الئعذغئ. وتسث افطط الماتثة الروعغظشا افصطغئ الاغ تاسرض فضئر صثر طظ اقضطعاد شغ السالط، 
وأحارت إلى أن ١٢٠ ألش طسطط طظ الروعغظشا غسغحعن شغ طثغمات ظازتغظ شغ وقغئ راخغظ شغ أوضاع طجرغئ 
وق غمضظعط طشادرتعا إق بخسعبئ ضئغرة وبسث التخعل سطى إذن طرور. وغترم الروعغظشا طظ السمض والمثارس 
والمساحفغات وازدادت طحاسر الضراعغئ تةاععط طع تظاطغ الظجسئ الصعطغئ الئعذغئ شغ بعرطا". ضما صال طعصع 
(شراظج ٢٤، اقبظغظ ٢٢ ذو الصسثة ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٠٨/١٤م) إن ضغرن رغةغةع وزغر الثولئ لطحآون الثاخطغئ 
العظثغئ صال شغ ضطمئ ألصاعا أطام الئرلمان افجئعع الماضغ، إن التضعطئ تساجم ترتغض تعالغ ٤٠ ألفا طظ (أصطغئ) 
الروعغظشا الئعرطغئ المسطمئ المعجعدغظ سطى أراضغعا. وأضاف رغةغةع أن العظث تسائرعط قجؤغظ غغر حرسغغظ، 

وذلك بالرغط طظ تسةغض أضبر طظ ١٥ ألش طظعط لثى المفعضغئ الساطغئ لفطط الماتثة لحآون القجؤغظ.
: ظصعل لطةغعش شغ الئقد اإلجقطغئ، الاغ تسث بالمقغغظ وطثجةئ بحاى أظعاع افجطتئ والثخائر، 
إن طسطمغ الروعغظةا الثغظ غساظعن طظ اإلبادة الةماسغئ سطى أغثي الئعذغغظ سئثة التةر شغ بعرطا، 
وطظ تظضر افظزمئ شغ الئقد اإلجقطغئ المةاورة لعط، بما شغعا العظث؛ إظعط غساخرخعن شغضط ظثعة 

المساخط، شعض أظاط طةغئعن لعط؟!

مسلمو الروهينجا يستصرخون في جيوش المسلمين
 نخوة المعتصم!

إلى تمطئ الثسعة افتصغاء افظصغاء، افخغار افبرار، وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا...
إلى زوار الخفتئ المصئطغظ سطى التص الثي تخثع به، والثغر الثي تتمطه بإذن اهللا...

. إلى ضض المسطمغظ الثغظ غتئعن اهللا جئتاظه ورجعله
إلى ضض عآقء أتغغضط باتغئ اإلجقم، السقم سطغضط ورتمئ اهللا برضاته وبسث،
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غاسرض  الاغ  الصعر  تالئ  سطى  ذعغطئ  حععر  طدئ 
بصطع  افخغرة  السططئ  صرارات  بسئإ  غجة  صطاع  لعا 
الرواتإ وصطع الضعرباء شغ ظض تر الخغش، ولط غحفع 
دخعل حعر رطدان شغ ظض التر ضغ تصطض ولع صطغق 
طظ صطع الضعرباء، وافطر الشرغإ عع تعاذآ ترضئ شاح 
شغ الدفئ طع صرارات سئاس افخغرة، بغظما حعث صطاع 
غجة تالئ تمطمض طظ صغاداتعا وسظاخرعا بسئإ أزطئ 
الرواتإ، بغظما لط تبرعط أشسال جططئ سئاس الثغاظغئ.

وضبغر طظعط غئرر إجراءات سئاس الماخاسثة تةاه غجة 
بتةئ إظعاء اقظصسام وتض الطةظئ اإلدارغئ الاغ حضطاعا 

تماس بسث اظاثابات طضائعا السغاجغ افخغرة.
شعض تصا أن سئاس صرر إظعاء اقظصسام؟ وعض عع شسق 
ترغص سطى طا غسمى بالمحروع العذظغ وعع ذات 
المحروع افطرغضغ الصاضغ بتض الثولاغظ؟ وعض تصا 
السئإ  عع  جثغثة  إدارغئ  لطةظئ  تماس  تحضغض  إن 

التصغصغ شغما غفسطه؟.

إن الماابع لتال السططئ طظث جظعات، غثرك وصعشعا 
به  تمظغ  ضاظئ  طا  أطام  وحطض  حثغث  سةج  تالئ  شغ 
وزغارته  تراطإ  طةغء  وبسث  بض  وأتئاسعا،  الظاس 
سمطغ،  طحروع  أي  غصثم  لط  غععد،  وضغان  لطسططئ 
به  تحثصئ  لطالما  الثي  الثولاغظ  تض  غثضر  لط  بض 
أطرغضا  اظحشال  ظض  شغ  الماعصع  افطر  وعع  السططئ، 
والخغظ  روجغا  طع  ضالسقصات  جثعظئ  أضبر  بصداغا 

وافوروبغغظ.
بض طا زاد تظص السططئ ورئغسعا، إدراضعط أن أطرغضا 
صث بثأت تسث السثة لرتغض سئاس، وعع افطر الثي خرج 

طظ ظطاق الاعصسات إلى ظطاق المثاوقت اإلسقطغئ.
شالسام الماضغ صاطئ أطرغضا بسصث لصاء لئتث طعضعع 
أطرغضا  خارجغئ  وزغر  ضغري  جعن  شغه  جمع  السقم، 
والسغسغ  افردن  ططك  اهللا  سئث  طظ  ضق  السابص 
وظاظغاعع ولط تثع له السططئ ورئغسعا، وأسطظ تحضغض 
والسسعدغئ  وطخر  افردن  تدط  سربغئ  رباسغئ  لةظئ 
واإلطارات، وعع طا أبار تفغزئ سئاس وعاجمعا بصعة 

فظعا جاضعن بثغق سظ السططئ وسظه.
وطظ بط وشغ طتاولئ إلضفاء ظعع طظ الحرسغئ سطى 
شغ  الئطثغئ  اقظاثابات  بإجراء  صام  طسه  وطظ  جططاه 

الدفئ شصط.
وبسث طةغء تراطإ وتسغغظ طئسعبه لطسقم غرغظئقت، 
والثي تساطض عع والسفغر افطرغضغ الةثغث شغ ضغان 
غععد طع سئاس بظعع طظ الخطش وذطإ طظه ططالإ 
والحعثاء،  افجرى  سائقت  سظ  الرواتإ  صطع  تعل 
وغغرعا طظ المطالإ المثلئ، واجاةاب سئاس لئسدعا 
ججئغا، طا جاعط شغ زغادة الظصمئ الثاخطغئ سطغه، دون 
سئاس  به  غطالإ  طا  تةاه  تصغصغ  أطرغضغ  تترك  أي 

وعع تض الثولاغظ.
بض زاد افطر سطغه بأن بثأت تماس اتخاقتعا طع خخط 
سئاس طتمث دتقن وبسطط ضض طظ اإلطارات وطخر، 
السغسغ،  ظض  شغ  بعا  سئاس  سقصات  تعترت  والاغ 
بسئإ إصخاء وتعمغح سئاس لضبغر طظ السغاجغغظ 
سطى  تتسإ  صغادات  لخالح  أطرغضا،  طظ  المصربغظ 
الترس الصثغط ولعا سقصات طامغجة بالظزام افردظغ، 
المفخعل  دتقن  بإسادة  غطالئه  السغسغ  ضان  بغظما 
طظ ترضئ شاح، إلى الترضئ والسططئ، دون أي تةاوب 

طظ سئاس.
شما أبار تفغزئ سئاس تةاه تماس طآخرا عع إدراضه 
إلى  اقتخاقت  غاةاوز  افطر  وأن  بثتقن،  اتخاقتعا 
غصفج  غجة،  خقل  طظ  لثتقن  جغاجغئ  حرسغئ  إغةاد 
خقشئ  رضائج  أتث  وغضعن  الدفئ  إلى  دتقن  طظعا 

سئاس والمتغطغظ به طظ رجاقت الترس الصثغط.
لثلك ضان ضشطه سطى تماس بتةئ الطةظئ اإلدارغئ، 

إلى إدلإ، وتخعل جئعئ شاح الحام المعغمظئ سطى 
إدلإ سطى الثسط والاأغغث طظ صئض المسارضئ المسطتئ 
دسائغئ  تمطئ  لعا  صثم  عثا  ضض  تطإ،  طظ  الثارجئ 
ضئغرة، إق أن أطرغضا ق تجال خاطائ وطاتفزئ سطى ضض 

طا غاسطص بإدلإ.
غث  شغ  إدلإ  تارك  لظ  أظعا  بتةئ  أطرغضا  شإن  لثلك 
شغ  العصعف  تساطغع  لظ  وترضغا   - الحام  شاح  جئعئ 
وبعثا  إدلــإ،  إلى  صعاتعا  ترجض  جعف   - ذرغصعا 
الئتر  إلى  غماث  لفضراد  جسرًا  تآجج  جعف  الحضض 

افبغخ الماعجط.
سطى  التخعل  جعى  تتصص  لط  الفرات  درع  سمطغئ 
جعرغا،  طع  التثود  تآّطظ  ولــط  والــئــاب،  جرابطج 
جعرغا  صعات  اإلرعابغئ  المظزمئ  تئصى  الحضض  بعثا 
تحضض  إدلإ  لائصى  التثود،  ذعل  سطى  الثغمصراذغئ 

بالظسئئ لارضغا المثغظئ افضبر اجاراتغةغئ.
طظ خقل تثصغصظا شغ طا الثي غمضظ أن تفسطه ترضغا 
جثا،  ضسغش  ظةث أن طعصفعا  بالظسئئ لمسألئ إدلإ، 

وأن عظاك بسخ الثغارات أطاطعا، أق وعغ:
الثغار افول: بإطضان ترضغا اآلن اجاثثام تص الثشاع 
المحروع، ضث المظزمئ (اإلرعابغئ) جئعئ شاح الحام، 
ضما اجاثثطاه طظ صئض ضث صعات جعرغا الثغمصراذغئ، 
وضث تظزغط الثولئ، ضمظ سمطغئ درع الفرات، بإطضاظعا 
اآلن الاظسغص طع روجغا، والصغام بتمطئ شغ إدلإ بتةئ 
أن (اإلرعاب) سطى التثود غعثد أطظعا الثاخطغ، عضثا 
تضعن صث أزسةئ صعات جعرغا الثغمصراذغئ وتطغفاعا 
أطرغضا  تحظ  جعف  التالئ  وبعثه  أطرغضا،  جعرغا  شغ 
تمطئ ضئغرة ضث ترضغا، طاعمئ إغاعا بالعصعف سائصا شغ 

وجه طتاربئ (اإلرعاب).
جئعئ شاح الحام، تماطك شغ إدلإ صعة سسضرغئ ضئغرة، 
ولضغ تامضظ ترضغا طظ الصغام بتمطئ ضثعا غاططإ 
جعف  أظعا  ضما  ضئغرا،  وجغاجغا  سسضرغا  جعثا  ذلك 
تسامر طثة ذعغطئ، لثلك شإن الاعصسات تحغر إلى أن 

ترضغا لظ تصعم بعثه التمطئ شغ العصئ التالغ.
الثغار الباظغ: عع جغطرة روجغا وإغران والظزام السعري 
سطى إدلإ، عثا طا صث ترغثه، شصط تاى ق تئصى صعات 
لثلك  وأطرغضا،  عغ  التثود  سطى  الثغمصراذغئ  جعرغا 

جعف تسسى جاعثة طظ أجض إبرام اتفاصغئ طع روجغا.
سطغ  وبظ  أردوغـــان  تخرغتات  تسإ  والثقخئ: 
أطرغضا  جاصرر  السغاجغئ)،  افجعاء  و(تسإ  غطثرغط، 
إسطاء اإلذن لارضغا بالاثخض شغ إدلإ سطى ظمط تخار 
تطإ، وسطى ظمط سمطغئ درع الفرات، إذا صاطئ بثلك 
المسارضئ  صادة  طظ  السثغث  بعرصئ  لسئئ  صث  تضعن 
الثغظ وبصعا بعا، وبعرصئ صعات جعرغا الثغمصراذغئ، 
أطرغضا  أن  سطى  غثل  حغء  ق  التالغ  العصئ  شغ  لضظ 

جعف تسمح بثلك.
بالاساون  المساسمر،  الضاشر  الشرب  دول  إن  خااطا 
اإلجقم  سطى  لطصداء  تمضر  الثعظئ،  طظ  أتئاسعا  طع 
َخرْيُ  وَاهللاُ  ﴿َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اهللاُ  ولضظ  والمسطمغظ، 
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جعرغئ،  طتاشزئ  سحرة  أربع  طظ  واتثة  عغ  إدلإ، 
طسزط جضاظعا عط طظ السرب السظئ، بغظعط ججء بسغط 
جثا طظ الظخارى، وتسامث إدلإ شغ اصاخادعا بحضض 
بسث  جضاظعا  سثد  وخض  وصث  الجراسئ،  سطى  أجاجغ 
العةرات افخغرة إلى طا غصارب ططغعظغ ظسمئ، وعثه 
المثن  لسضان  الصسري  الارتغض  سظ  ظاجمئ  العةرات 
الظزام  أجراعا  اتفاصغات  خقل  طظ  افخرى  السعرغئ 
السعري طع المسارضئ أجئرعط شغعا سطى ترك طثظعط 
عط وسائقتعط وغغرعط والاعجه إلى إدلإ. غسظغ تط 
تةمغع المسارضئ السعرغئ بحضض طا شغ طثغظئ إدلإ. 
لعثا السئإ ضاظئ إدلإ وطا جغةري شغعا وطا غثطط 

لعا شغ العصئ التالغ عع طعط جثا.
طئاحرة  التثود  سطى  تصع  ضعظعا  إدلإ  أعمغئ  تأتغ 
وسفرغظ،  عاتاي  الحمال  طظ  غتثعا  تئث  ترضغا،  طع 
افبغخ  الئتر  طثن  الشرب  وطظ  تطإ،  الحرق  وطظ 
ظصطئ  تحضض  وبعثا  وغغرعا،  القذصغئ  الماعجط 
ضمظ  وطظ  أطرغضا،  ظزر  وطتط  طعمئ  اجاراتغةغئ 

طثططاتعا لقجاغقء سطغعا.
تط الارضغج شغ السظئ افخغرة طظ صئض اإلسقم الشربغ 
واإلسقم الارضغ المدطض سطى طعضعع وجعد تظزغط 
إدلإ،  شغ  الظخرة  جئعئ  وعع  أق  (إرعابغ)  إجقطغ 
وذلك طظ أجض تدطغض الرأي السام السالمغ وطتع شضرة 
أن إدلإ أخئتئ عغ صطسئ المسارضئ افخغرة والعتغثة 

بض تط الارضغج سطى أظعا طرضج لةئعئ الظخرة.
لع ظزرظا إلى الارتغإ الجطظغ لعجعد جئعئ شاح الحام 
(جئعئ الظخرة جابصا) شغ إدلإ بحضض طثاخر: شصث 
وصعات  السعري  الظزام  صعات  بغظ  المعاجعات  بثأت 
البعرة  ــثقع  اظ طظث  إدلــإ  شغ  السعرغئ  المسارضئ 
شفغ  طاصطع،  بحضض  اآلن  تاى   ٢٠١١ شغ  السعرغئ 
السظغفئ  المعاجعات  بسئإ   ٢٠١٢ السام  طظ  حئاط 
السعري،  الظزام  صعات  صئض  طظ  الماجاغث  والارضغج 
اجاساد الظزام طثغظئ إدلإ شغ السام ظفسه شغ حعر 
آذار، لضظ بسث خمج جظعات شغ ٢٤ آذار ٢٠١٥ حظئ 
صعات المسارضئ عةعطا سطى صعات افجث شغ المثغظئ، 
تمضظئ طظ خقله تتصغص تصثم سطى افرض، وشغ ٢٨ 
آذار ٢٠١٥ اجاسادت صعات المسارضئ طثغظئ إدلإ طظ 
تثدع  اآلن  وتاى  الغعم  ذلك  وطظث  السعري،  الظزام 
إدلإ لسغطرة صعى طاسثدة طظ المسارضئ؛ وشغ تمعز 
الماضغ تمضظئ جئعئ شاح الحام طظ خقل المعاجعات 
طع طظزمات طظ المسارضئ المآغثة لارضغا طظ إتضام 

السغطرة سطى إدلإ. عثا باخاخار عع تال المثغظئ.
اتفاق أطرغضا طع صعات جعرغا الثغمصراذغئ بابئغاعا شغ 
جعرغا غحضض تعثغثا تصغصغا لارضغا، ولضغ تظصث ظفسعا 
الثطط،  جمغع  ظفثت  بعا  المتثق  الثطر  عثا  طظ 
العضع،  عثا  طظ  وصطصعا  ترضغا  اضطراب  وبسئإ 
السسضرغئ  المظاورات  جمغع  أطرغضا  أطام  اجاسرضئ 
الاثخض  سطى  بصثرتعا  إصظاسعا  أجض  طظ  والمثابراتغئ 
ترضغا  بعا  صاطئ  الاغ  السمطغئ  سفرغظ،  أو  إدلإ  شغ 
وروجغا بإخراج المسارضئ المسطتئ طظ تطإ وإرجالعا 

;€‚¢]ëŸ;Ì÷¡;‡ÊëÁÖt;ÏŞ÷â’\;ÎÄ]Õ
Îá≈;◊·^;◊iŒd;Ê’Â

ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: تسظ المثععن *ـ 

وشغ التصغصئ أن ضض تطك اإلجراءات تساعثف الدشط 
سطى تماس لضغ ق تسطغ حرسغئ لثتقن طظ خقل 

سقصاتعا به وبمخر.
لترضئ  افخغرة  اقظاثابات  وبسث  شإظه  المصابض  وشغ 
تماس والاصارب التاخض بغظ صغادتعا شغ غجة وطخر، 
شإظه طظ الخسعبئ بمضان أن تظعغ عثه السقصئ رغط 

أظعا لط تتض أغاً طظ طحاضض غجة.
ذرشغ  بغظ  طا  طخالتئ  إتثاث  صطر  طتاوقت  ورغط 
السمادي  طتمث  الصطري  المئسعث  وتسعث  السططئ، 
بثشع رواتإ طعظفغ جططئ غجة لمثة سام رغبما تةرى 
تماس  أن  إق  جثغثة،  وتحرغسغئ  رئاجغئ  اظاثابات 

ذالئئ بدماظات تصغصغئ لطمعضعع.
حث  بغظ  غجة،  صطاع  شغ  الحصاء  تغاة  تسامر  وعضثا 
وجثب وضظك اصاخادي غاتمطه الطرشان وضغان غععد 

الثي له باع ضئغر طظ الدشط سطى صطاع غجة.
طحروسه  بصاغا  سطى  خعشا  لغسئ  سئاس  شاثعشات 

وظفعذ  ظفعذه  سطى  تثعشات  عغ  طا  بصثر  "العذظغ"، 
افسعام  شغ  ضئغرة  شرص  له  ضاظئ  بغظما  تعله،  طظ 
الماضغئ لاتصغص المخالتئ، وتماس والاغ ططئ طظ 
اقظازار وترى صغادتعا الةثغثة طخطتاعا شغ الاصارب 
أزطاتعا  طظ  الثروج  تتاول  وعغ  ودتقن،  طخر  طع 
المالغئ وسإء تتمض تضالغش جططئ ضاططئ بثون طعارد 

داخطغئ، الطعط طا تةظغه طظ ضرائإ وطضعس.
لضظ القشئ شغ طتاولئ سئاس الئصاء وعع وطظ طسه 
طع  وتظسغصعط  تترضاتعط  اجائثالعط،  شضرة  أطام 
وزغارة  افردن  طع  السططئ  لاصارب  افردظغ  الظزام 
افوروبغ  اقتتاد  وإسقن  اهللا  رام  شغ  لسئاس  المطك 
طظ  سثد  صطص  بغظما  لطسططئ،  المالغ  دسمه  زغادة 

الثول السربغئ طظ طساسثاتعط لطسططئ.
شسئاس بإجراءاته تةاه غجة، وبإظعار بطعلاه الععمغئ 
تةاه إغقق افصخى، وبمتاولاه سصث المةطج العذظغ 
بسث سصثه اقظاثابات الئطثغئ، غتاول أن غسامث حرسغئ 
له ولرجاقت شاح طظ الترس الصثغط، وباظسغص أردظغ 
السططئ  شغ  اإلظةطغجي  الظفعذ  سطى  لطتفاظ  غسسى 
والدفئ، وطا طعصش السططئ طظ زغارة العشث افطرغضغ 
وإبارة  الثولاغظ،  بتض  غععد  ضغان  بإلجام  وططالئاه 
تالئ اقطاساض طظ تطك الجغارة بحضض واضح وسطى 
لسان سثد طظ طسؤعلغ السططئ وشاح، إق طبال سطى 
ططش  وتةمغث  اجائثاله  أطرغضا  ظغئ  طظ  سئاس  تئرم 

المفاوضات إلى تغظ.
المظطصئ  إلى  المئاسث  افطرغضغ  العشث  شإن  وبالطئع 
وعط  إتغاء  أو  المفاوضات  إلسادة  لغج  إلغعا  جاء  صث 
ق  وضغ  السططئ  إغصاع  لدئط  وإظما  السقم،  سمطغئ 
تسرح بسغثا سظ تعجعات أطرغضا، أو تسصث طخالتئ طظ 
وراء ظعرعا وظعر طخر برساغئ صطرغئ أردظغئ تصطع 
الطرغص سطى تصارب تماس طع طخر وتسطغ السططئ 
الاابسئ  طخر  اجاداشئ  ولثلك  جثغثة،  حرسغئ 
ضط  الماضغ،  السئئ  غعم  بقبغا  اجاماسا  فطرغضا، 
السططئ وافردن وطخر شغ الصاعرة، وتط تصرغر إبصاء 
ططش المخالتئ بغث طخر، وذلك لمظع سصث أغئ طخالتئ 
طفاجأة برساغئ صطر وافردن وطظ ورائعط اإلظةطغج، بض 
إن تخرغح أتمث غعجش المصرب طظ ترضئ تماس شغ 
٨/١٦، بدرورة اجاشقل شرخئ وجعد المئسعث الصطري 
السمادي شغ غجة لتض الطةظئ اإلدارغئ وإلصاء الضرة شغ 

ططسإ سئاس غضحش عثا الاعجه.
شالصدغئ سظث سئاس ورجاقت شاح طظ الترس الصثغط 
طاشغرات  أضتئ  والاغ  بالبعابئ  غسرف  بما  تاسطص  ق 
بصثر طا عغ طتاولئ لطئصاء، وسطى تأزغط تغاة أعض غجة 

 والمااجرة بمساظاتعط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

جغئ
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ظ
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ظحر طعصع (وضالئ وشا، الثمغج ٢ ذو التةئ ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٠٨/٢٤م) خئرا جاء شغه: "اجاصئض رئغج دولئ شطسطغظ 
طتمعد سئاس، طساء الغعم الثمغج، بمصر الرئاجئ شغ طثغظئ رام اهللا، طساحار الرئغج افطرغضغ جارغث ضعحظغر 
والعشث المراشص له. وصال أبع ردغظئ، "إن الرئغج سئاس، أساد تأضغث المعاصش الفطسطغظغئ، وخاخئ طئثأ تض 
الثولاغظ سطى تثود سام ١٩٦٧، ووصش الظحاذات اقجاغطاظغئ ضاشئ، طحثدًا سطى صرارات الحرسغئ الثولغئ ذات 

السقصئ والافاعمات المعصسئ، وخطئ خارذئ الطرغص وطئادرة السقم السربغئ"."
والاظازل  بفطسطغظ  الافرغط  واتثا  صعق  غسظغ  شطسطغظ،  بصدغئ  غاسطص  شغما  الثولاغظ  تض  إن   :
لغععد، طصابض جططئ عجغطئ طظجوسئ السغادة والسقح تسمى ظفاصا (دولئ). وتض الثولاغظ عثا عع طحروع 
أطرغضغ، وعع طعصش أطرغضا طظ صدغئ شطسطغظ، وبالاالغ عع طعصش سمقئعا طظ رجاقت السططئ، وتضام 
المسطمغظ. ولط غضظ غعطا ولظ غضعن بإذن اهللا طعصش أعض شطسطغظ الحرشاء، وق طعصش افطئ اإلجقطغئ 
خاتئئ الصدغئ، وعثه الاخرغتات تسظغ أن الثغاظئ وتصثغط الاظازقت سظث أزقم السططئ اجاراتغةغئ بابائ!

تقديم التنازالت استراتيجية ثابتة عند السلطة
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طظ جغرة تمغط الثاري رضغ اهللا سظه شاضعن له صطسئ 
أرض شغ بظاغا روطا...

وطظ بط ق غئصى بغئ طثر وق وبر إق دخطه اإلجقم بسج 
سجغج أو ذل ذلغض، سج غسج به اإلجقم وأعطه وذل غثل 
به الضفر وأعطه، صال الرجعل  شغ التثغث الثي أخرجه 
اِريِّ َصاَل: َجِمْسُئ َرُجعَل  أتمث شغ طسظثه َسْظ َتِمغٍط الثَّ
اهللاَِّ  َغُصعُل: «َلَيْبُلَغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما َبَلَغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوَال 
يَن ِِعزِّ  ُ َهَذا الدِّ ُ َبْيَت َمَدٍر َوَال َوٍَر ِإالَّ َأْدَخَلُه هللااَّ َيْتُرُك هللااَّ
 ُ ْسَالَم َوُذالًّ ُيِذلُّ هللااَّ ُ ِِه اإلِْ ا ُِعزُّ هللااَّ ٍز َأْو ِبُذلِّ َذِليٍل ِعزًّ َعِز
الضئرى  السظظ  شغ  الئغعصغ  ظتعه  وأخرج  اْلُكْفَر..»  ِِه 

وضثلك التاضط شغ طساثرضه.
 صث غصعل التاصثون والمرجفعن والثغظ شغ صطعبعط 
طرض أو شساد شعق المرض، صث غصعلعن إظظا ظتطط أو 
إظظا تالمعن... ولصث صالعا أحغاسعط طظ صئض، صالعا سظ 
رجعل اهللا  وختئه رضغ اهللا سظعط: غرَّ عآقء دغظعط 
شضغش غاططسعن إلى ضظعز ضسرى وصغخر؟! بط تتصص 
وسث اهللا وأظش أولؤك الساصطغظ راغط، شععى ضسرى 
وصغخر، وسطئ دولئ اإلجقم وراغئ اإلجقم، وجغضعن 
ذلك إن حاء اهللا طظ جثغث، شغمعت التاصثون بشغزعط 
ظاسٍص  وضض  والضائثون  الزالمغظ  جعاجغج  وغائسعط 

يَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن﴾.
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ بالئاذض ﴿وََسَيْعلَُم ا

اإلخعة الضرام:
إظظا ق ظسمض شغ خغال بض ظسمض وظتظ ططمؤظعن بظخر 
شصط  ولغج  لفظئغاء،  شصط  لغج  وعع  المعسعد،  اهللا 
شغ اآلخرة، بض ضثلك لطمآطظغظ شغ الثظغا واآلخرة ﴿

ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم  ُّ ا ََياةِ 
ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا

ْشَهاُد﴾... وإظغ أؤضث لضط أغعا اإلخعة أن التجب ضاد 
َ
األ

غخض إلى طئاشاه طرات سثغثة طظث ظحأته تاى الغعم، 
َجٍل كَِتاٌب﴾ وهللا التضمئ الئالشئ... وإذا 

َ
ولضظ ﴿للُِكِّ أ

صدى الصعي السجغج أطرًا غسر له أجئابه شق غاأخر سظ 
ٍء َقْدرًا﴾. ْ َ ُ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل ابَّ

َ
َ بَالُِغ أ طعسثه ﴿إِنَّ ابَّ

وشغ الثاام شأسعد إلى تغث بثأت، شصث رأغئ أن أتثاول 
التثغث طسضط شغ أول غعم طظ عثه السحر المئارضات 
الاغ أصسط اهللا بعا، وصال سظعا رجعل اهللا  «َطا ِطْظ 
ِطْظ  َوَجضَّ  َسجَّ  اهللاَِّ  ِإَلى  َأَتإُّ  ِشغَعا  اِلُح  الخَّ اْلَسَمُض  َأغَّاٍم 
َعِثِه اْفَغَّاِم َغْسِظغ َأغَّاَم اْلَسْحِر...» إظعا أغام سزغمئ تئثأ 
بشرة حعر ذي التةئ المترم وتظاعغ بغعم الظتر غعم 
خغرًا  غضعن  أن  جئتاظه  اهللا  أجأل  الثي  افضتى  سغث 
وبرضئ سطى اإلجقم والمسطمغظ أجمسغظ، وأن غاصئض 
اهللا الطاسات، وأن تضعن عثه الطغالغ السحر شعاتح خغر 
لمظ غحعثعا سطى وجععا وغسطغعا تصعا شعغ أغام 
خثق وإخقص وتصرب إلى اهللا بالسمض الخالح والثساء 
المساةاب إن حاء اهللا... وأجأل اهللا جئتاظه أن تسعد 
تطك افغام وصث أظطاظا راغئ الُسصاب وظتظ سطى خسغث 
ذاعر ظتمض الثغر بأغثغظا، وتعاش به ألسظاظا، شاطمؤظ 
َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  الخثور  له  وتظحرح  الصطعب،  به 
ِ يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. الُْمْؤِمُنوَن*بَِنرْصِ ابَّ
ق  هللا  الثسعة  عثه  أن  أضرر  شإظغ  الثاام  وخاتمئ 
وق  الزالمغظ  جعاجغج  وق  الضائثغظ  ضغث  غدرعا 
تصث التاصثغظ وق اشاراء المفارغظ، بض جاسطع دسعة 
اهللا، وغسرُّ ظعرعا الظاظرغظ الخادصغظ، وُغطفأ ضعؤعا 

هُ َنْعَد ِحنٍي﴾.
َ
صطعَب التاصثغظ المفارغظ ﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ
 والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
ُغرة ذي التةئ الحعر الترام ١٤٣٨عــ             

المعاشص ٢٠١٧/٨/٢٣م

المبصفغظ افطرغضان أختاب "بغان المبصفغظ الساغظ" 
ظتارب  الاغ  الصغط  عغ  "عثه  بسظعان  أخثروه  الثي 
فجطعا" شغ بثاغئ سام ٢٠٠٢م لغئرروا الترب الخطغئغئ 
الاغ حظعا جعرج بعش ضث افطئ اإلجقطغئ، زاسمغظ 
شعضعغاطا  زسط  ضما  تماطا  سالمغئ،  إظساظغئ  صغط  أظعا 
الثغمصراذغ  المئثأ  باظاخار  الاارغت  ترضئ  ظعاغئ 
المجسعم، لسطعط، إن ضان لثغعط ذرٌة طظ خثٍق طع 
أظفسعط بط طع حسعبعط، غسارشعن بتصغصئ أن تةئ 
السارغئ  الصعة  عغ  "المصظسئ"  العتغثة  الثغمصراذغئ 
أو  شضٍر  أي  سطى  ولغج  الشاب،  حرغسئ  سطى  الصائمئ 
الخطغئغئ  الترب  تصغصئ  أّن  هللا  شالتمث  سصطغ.  برعاٍن 
الاغ غحّظعا الشرب ضث المسطمغظ صث اظضحفئ لضض ذي 
بخغرة، إذ لط غُسث خاشغاً سطى أتٍث تماغئ الشرب، وسطى 
لطاغغئ  المجسعم،  الترغئ  تمبال  خاتئئ  أطرغضا  رأجه 
الحام شغما ارتضئه طظ جرائط غظثى لعا جئغظ اإلظساظغئ 

طاى وأغظما ُوجثت.
عثه الثطعات تضحش زغش دسعاعط الئاذطئ باتاراطعط 
تغظ  ظفاصعط  بعاان  سظ  تضحش  ضما  الاسئغر،  ترغئ 
به  غاحثصعن  الثي  الثغمصراذغ  المئثأ  أن  غجسمعن 
عع المئثأ افطبض لطئحرغئ، بغظما عع أوعظ طظ بغئ 

السظضئعت.
أطرغضا،  رأجعا  وسطى  الشربغئ،  الثول  أن  غسطط  الضض 
تمطك طظ أجئاب الصعة المادغئ طا لط تتجه أي دولئ أو 
صعة إطئراذعرغئ شغ تارغت الئحرغئ، وق داسغ لاسثاد 
إدارة  صغام  ولضظ  عثه؛  المادغئ  الصعة  أجئاب  أوجه 
طعصع الغعتغعب بمتاربئ عثه الصظعات اإلسقطغئ الاابسئ 

لتجب الاترغر عع:
غتمض  الاغ  التص  دسعة  بأن  طظعط  إصرار  بمبابئ   .١
خعارغثعط  طظ  أصعى  لعغ  الاترغر  تجب  طظارتعا 
وصظابطعط (الثضغئ وغغر الثضغئ)، وأصمارعط الخظاسغئ 
َِقّ  الاغ تتعط بافرض طظ ضض جاظإ. ﴿بَْل َغْقِذُف بِاحلْ
بَلَ اْكَاِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو زَاِهٌق﴾. والتمث هللا أن عثه 
الثطعة تضحش سظ صعة عثه الثسعة، وحاعث سطى أن 
دسعة التص سخغئ سطى ضغث أعض الئاذض الثغظ غرغثون 

تشطغئ حمج التصغصئ بشربال ضثبعط ودجطعط.
٢. وإصرار طظعط بأن دغمصراذغاعط عغ ظمر طظ ورق 
تغظ تسةج سظ طصابطئ التةئ بالتةئ شاطةأ إلى أجالغإ 

خراع افجظتئ داخض أروصئ صخر املرادغئ
ـــــــــ الغعم، وبسث غعٍم أو غعطغظ ضان الرجعل  غصغط الثولئ ــــــــــ بصطط: جالط أبع سئغثة – تعظجـ 

الثظغا  شادغء  خرتعا  وغسطغ  المظعرة  المثغظئ  شغ 
ْكَاِب﴾.

َ
ِ األ ْو

ُ
ِْكَرى أل َ وتخثع بالتص ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

 ، وعضثا عغ الثسعة الاغ ظتمطعا اصاثاًء برجعل اهللا
وحئابه  عع  غصعدعا  الثي  الاترغر  تجب  تسرض  شصث 
المفدغ  والاسثغإ  المداغصات  حاى  إلى  وصغادته 
لقجاحعاد طظ ضغث الضائثغظ وجعاجغج الزالمغظ 

وتصث التاصثغظ:
أطا التجب شصث ُتزر وُطظع شغ بقد السالط اإلجقطغ تاى 
تطك الئقد المفاعتئ لفتجاب بأحضالعا المثاطفئ طبض 
إظثوظغسغا شعغ صث طظسئ التجب، وضثلك تطك الئقد 
المحرسئ أبعابعا لفتجاب سطى أظعاسعا تاى الشث طظعا 
طبض تعظج شعغ ضثلك صث طظسئ التجب... أطا لماذا 

شثلك لضطمئ التص الاغ غخثع بعا التجب.
وأطا حئاب التجب شسةعن الطعاغغئ تظطص بتالعط، 
جةظعط  وشغ  غسثبعن،  الدغص  جةظعط  شغ  شعط 

افوجع غقتصعن، وإظا هللا وإظا إلغه راجسعن.
وأطا صغادات التجب، شافطغر افول اشارى سطغه التاصثون 
والةعاجغج اشاراءات طضحعشئ اإلشك وصالعا وصالعا... 
وأطا الباظغ شطط غضافعا باقشاراء سطغه بض زسمعا طثالفاه 
لطفضرة والطرغصئ... وأطا السئث الفصغر افطغر البالث شطط 
بض  طظه  المثالفات  بجسط  وق  سطغه  باقشاراءات  غضافعا 
أحاسعا وشاته! ظظاً طظعط أظعط بثلك غطفؤعن غغزعط! 
إظعط بتص لتمصى، شطعط صطعب ق غفصععن بعا فظعط 
لع ضاظعا غفصععن لسطمعا أن وشاة أطغر التجب ق تسظغ 
وشاة التجب، بض غثطش سطاًء سطاٌء أحث وأصعى غثاذئعط 
ِمَن  نَاِمَل 

َ
األ َعلَْيُكُم  واْ  َعضُّ َخلَوْاْ  ﴿َوإَِذا  تسالى:  بصعله 

ُدورِ﴾. َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ الَْغْيِظ قُْل ُموتُواْ بَِغْيِظُكْم إِنَّ ابَّ
 إن عثه الثسعة عغ هللا، ولظ غدرعا ضغث الضائثغظ 
وق جعاجغج الزالمغظ وق تصث التاصثغظ، وق اشاراء 
وغماث  حاعص  إلى  حاعٍص  طظ  جارتفع  بض  المفارغظ، 
اهللا  وسث  وُتتصص  السماء،  سظان  إلى  اهللا  باذن  ظعرعا 

جئتاظه وبحرى رجعله  شغ حسئعا البقث:
وتضعن  جتغص  طضان  شغ  الةئري  الُمطك  عثا  شغععي 
َتُضعُن  : «ُبطَّ  الظئغ  صال  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ 
ُطْطًضا َجْئِرغًَّئ، َشَاُضعُن َطا َحاَء اهللاَُّ َأْن َتُضعَن، ُبطَّ َغْرَشُسَعا ِإَذا 
َحاَء َأْن َغْرَشَسَعا، ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشٌئ َسَطى ِطْظَعاجِ الظُُّئعٍَّة ُبطَّ 
َجَضَئ». رواه اإلطام أتمث سظ تثغفئ بظ الغمان... شاظغر 
الثظغا وغتص اهللا التص بضطماته وغصطع دابر الضاشرغظ...

شغ  طسطط  أخرج  جثوره،  طظ  غععد  ضغان  وظصاطع 
«َال  صال:    اهللا  رجعل  أن  عرغرة:  أبغ  سظ  ختغته 
ْقُتُلُهُم  َفَ اْلَيُهوَد،  اْلُمْسِلُموَن  َُقاِتَل  َحتَّى  اَعُة  السَّ َتُقوُم 
َيُهوُد،  اْلُمْسِلُموَن...»، وشغ لفر آخر صال : «ُتَقاِتُلُكُم 
َفُتَسلَُّطوَن َعَلْيِهْم». وظثخض شطسطغظ افرض المئارضئ 
طتررغظ، وظخطغ شغ المسةث افصخى بأذان خاتئظا 
شغ السراق الثي أرجض رجالئ غدرع شغعا إلى اهللا أن 

غضعن عع أول طآذن شغ افصخى بسث تترغره.
 وضثلك جظفاح روطا بإذن اهللا، روى أتمث شغ طسظثه 
والتاضط وختته وواشصه الثعئغ سظ أبغ َصِئغٍض، َصاَل: 
َأيُّ  َوُجِؤَض:  اْلَساِص،  ْبِظ  َسْمِرو  ْبِظ  اِهللا  َسْئِث  ِسْظَث  ُضظَّا 
اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوًَّق: اْلُصْسَطْظِطغِظغَُّئ َأْو ُروِطغَُّئ؟ َصاَل: َشَصاَل 
َسْئُث اِهللا: َبْغَظَما َظْتُظ َتْعَل َرُجعِل اِهللا  َظْضُاُإ، ِإْذ ُجِؤَض 
َرُجعُل اِهللا : َأيُّ اْلَمِثغَظَاْغِظ ُتْفَاُح َأوًَّق: ُصْسَطْظِطغِظغَُّئ َأْو 
ْعِني  ًال،َ  ُروِطغَُّئ؟ َشَصاَل َرُجعُل اِهللا : «َمِديَنُة ِهَرْقَل ُتْفَتُح َأوَّ
ُقْسَطْنِطيِنََّة». وصث ُشاتئ الصسطظطغظغئ وجُافاح روطا 
إن حاء اهللا وتاتصص أطظغئ خاتئظا شغ شطسطغظ الثي 
أرجض رجالئ غدرع شغعا إلى اهللا أن غضعن له ظخغإ 

تامئ: ...﴿َواْلَفْةِر َوَلَغاٍل َسْحٍر﴾...

عجغطئ  غائسئ  طتاولئ  شغ  الصمسغئ  الثضااتعرغات 
أو  غفصععن  ضاظعا  ولع  التص.  خعت  لعأد  طدتضئ 
غسصطعن أو لثغعط ذرة طظ تةئ أو برعان لصئطعا دسعتظا 
إلى المظاظرة الفضرغئ الةادة، ولضظعط بثطعاتعط عثه 
صث أصروا بعجغماعط جطفا. وإق شطغصعلعا لظا ضغش تثاطش 
دغمصراذغاعط سظ دغمصراذغئ جاالغظ وغغره طظ سااة 
المةرطغظ سطى حاضطئ وغظساعن تحرحض وجعرج بعش 

وتعظغ بطغر وأضرابعط!
٣. وغضحش سظ التصث الثشغظ سطى اإلجقم والمسطمغظ 
ورائه  وطظ  الشرب  غصعدعا  الاغ  المساسرة  والترب 
أذظابه شغ الئقد اإلجقطغئ سطى اإلجقم وسطى تجب 
الاترغر، التجب الرائث الثي ق غضثب أعطه الثي غخض 
دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  بظعاره  لغطه 
اهللا  وسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
سطى  والسقم،  الخقة  سطغه  رجعله  وبحرى  جئتاظه 

جمغع افخسثة والاغ طظ أعمعا اإلسقم الئثغض.
أصدئ  صث  دسعتظا  بأن  طشائطعن  هللا  والتمث  وظتظ 
طداجسعط، وغعمظا أن ظآضث لفطئ صاذئئ أن السمض 
التجب  وشسالغات  فظحطئ  الاسةغقت  آقف  الدثط، 
إدارة  صاطئ  الاغ  جظعات،   ١٠ طظ  فضبر  السغاجغئ 
الغعتغعب بتثشعا خقل بعاٍن، عغ أسمال طتفعرة شغ 
المسطمغظ  أسثاء  شطغمئ  أسماصعا،  وشغ  افطئ  ذاضرة 
سطى  طاضعن  أظظا  المسطمعن  ولغسائحر  بشغزعط، 
التاصثغظ،  تصث  وق  الماضرغظ  طضر  غدرظا  لظ  السعث 
العمط  لحتث  لظا  طتفج  إق  وإغثاؤعط  ضرباتعط  وطا 
والمدغ شغ خطا بابائ ظتع المرتصى الساطغ، وإن حاء 
اهللا جظسعد صرغئا وظظحر تسةغقتظا بالطرغصئ وافجطعب 
المحروسغظ الطثغظ ظرتؤغعما طظاجئغظ بإذن اهللا رغط 

أظش الضفار وأذظابعط.
شغ  سمطظا  غاصئض  وأن  ذاساظا،  غاصئض  أن  ظسأل  واهللا 
جئغض ظخرة دغظه وإسقء ضطماه برغط ضغث الضاشرغظ 
وخثق  المسطمغظ.  بقد  شغ  السمقء  طظ  وأتئاسعط 
ْفوَاِهِهْم 

َ
نُوَر ابِّ بِأ ن ُفْطِفُؤواْ 

َ
﴿يُرِيُدوَن أ وجض:  سج  التص 

ِي  َّ ا ُهَو   * الْاَكفُِروَن  َكرِهَ  َولَْو  نُورَهُ  يُتِمَّ  ن 
َ
أ إِالَّ  ابُّ  ىَب 

ْ
َويَأ

يِن لُكِِّه َولَْو  ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
أ

 ﴾َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ ضطمئ السثد: الغعتغعب غشطغ حمج التصغصئ بشربال الضثب

ظحر طعصع (طةطئ العسغ، السثد ٣٧٠، السظئ الباظغئ والبقبعن، ذو الصسثة ١٤٣٨عـ، المعاشص آب/أغسطج ٢٠١٧م) 
الثئر الاالغ: "ظحرت طةطئ "جعن أشرغك" الفرظسغئ تصرغًرا، تطرصئ طظ خقله إلى اتامال سعدة الرئغج السابص 
لةعاز افطظ العصائغ الفطسطغظغ، طتمث دتقن، سطى رأس السططئ شغ صطاع غجة، وذلك بفدض سقصاته المصربئ 
طع بسخ الصعى السربغئ شغ المظطصئ. وتةثر اإلحارة إلى أن دتقن ضان صث قذ بالفرار طظ غجة صئض تعالغ ١٠ 
جظعات، إبر جغطرة ترضئ تماس سطى الصطاع. وصث حارك دتقن طآخًرا شغ جطسئ لطمةطج الاحرغسغ الفطسطغظغ 
شغ طثغظئ غجة بمحارضئ ظعاب تماس وظعاب طظ ضاطاه فول طرة طظث اقظصسام السغاجغ بغظ الدفئ والصطاع شغ 
سام ٢٠٠٧. وصث ألصى دتقن ضطمئ سئر الفغثغع ضعظفرظج طظ طتض إصاطاه شغ دولئ اإلطارات أحار شغعا إلى خفصئ 
سصثعا طع ترضئ تماس، تتثث شغعا سظ "تفاعمات تمضظظا طظ إسادة افطض فعض غجة وتثفغش طساظاتعط". صائًق: 
"وجثظا لثى تماس ضض اقجاسثاد والافعط واإلغةابغئ وبثأت تطك الافاعمات تسطغ بمارعا ولضظظا ق زلظا شغ بثاغئ 
الطرغص". وأضاف: "جظسمض بق ضطض طظ أجض تسمغص عثه الافاعمات لسطعا تسطغ ظمعذًجا لضض صعى حسئظا لطاقتط 
شغ إذار طآجسات وذظغئ طظاثئئ وشغ إذار طظزمئ الاترغر بسث إخقتعا لاخئح بغًاا لطضض الفطسطغظغ شسًق ولغج 
صعًق". وتأتغ عثه الةطسئ بسث تعخض وشث صغادي وأطظغ برئاجئ غتغى السظعار صائث تماس شغ صطاع غجة إلى 
تفاعمات طع دتقن، شغ لصاءات جمساعما شغ الصاعرة شغ تجغران/غعظغع الماضغ، تعل ترتغئات تاسطص بتض أزطات 
الصطاع. وتدمظئ الافاعمات دسعة المةطج الاحرغسغ لقظسصاد بتدعر ظعاب تماس وظعاب تغار دتقن وضاض 

برلماظغئ أخرى بعثف إسادة تفسغض المةطج وإسادة اظاثاب عغؤئ رئاجاه".
: لصث حضض طتمث دتقن رأس التربئ لثول سثة شغ تربعا سطى ترضئ اإلخعان المسطمغظ - الاغ 
تظامغ لعا ترضئ تماس - بحضض سام، وسطى ترضئ تماس بحضض خاص، وصث دأب دتقن عثا  طظث جظعات 
ذعغطئ بحضض حرس وطظزط وسطظغ سطى طتاربئ اإلخعان المسطمغظ، شغ طخر والثطغب وترضغا وأوروبا. 
وصث ذردته تماس طظ غجة طظ خقل سمطغئ سسضرغئ أذاتئ بةعازه افطظغ، ضما ذرده طتمعد سئاس طظ 
الدفئ الشربغئ بسث أن أخئح طظاشًسا طجسًةا له. عضثا ظئثه الفرغصان بسث وخمه بأظه سمغض لضغان غععد، 
ضما اتعمه الطرشان بحضض خرغح باسمغط غاجر سرشات، ودسط المعجاد شغ اغاغال سثد طظ الحثخغات 
الصغادغئ شغ ترضئ تماس طظ طبض الحعغث طتمعد المئتعح رتمه اهللا شغ دبغ. بسث ضض عثا، عض غسصض أن 
تصعم تماس ظفسعا، بفاح أبعاب المةطج الاحرغسغ له، إغثاًظا بسعدته إلى التغاة السغاجغئ شغ شطسطغظ، 

وإحراضه شغ تضط غجة، ولربما تسطغمعا له؟!

هل سيعود دحالن إلى فلسطين من بوابة حماس؟!

تمطئ حرجئ صادعا العزغر افول سئث المةغث تئعن ضث 
افسمال  رجض  رأجعط  سطى  الةجائر،  شغ  الفساد  رطعز 
الحعغر سطغ تثاد وأطغظ سام اتتاد السمال سئث المةغث 
جغثي السسغث؛ لما غاماسان به طظ ظفعذ طالغ وجغاجغ؛ 
شافول غحشض افغطئغئ الحسئغئ شغ طصاوقت الئظاء، والباظغ 
غثسط رجال وأرباب المال سطى تساب ذئصئ الحشغطئ. 
عثد افول باسرغح السمال، والباظغ باترغك الحارع إن 
اتثث سئث المةغث تئعن تةاععط إجراًء تسسفغا تسإ 
أوغتغ  أتمث  الرئاجغ  الثغعان  طثغر  وتثر  تسئغرعط، 
العزغر تئعن طظ تثاسغات اإلجراءات الماثثة ضثعط. 
وباظسغص طع جمغع الفرصاء اجامع بقباعط غعم افتث 
٣٠ تمعز/غعلغع بصخر المرادغئ سطى ذاولئ المفاوضات 
والئتث شغ جئض الثروج طظ افزطئ السغاجغئ بسث تسصث 
افطعر بغظعط وتطعغح العزغر افول باقجاصالئ شغ تال 
شحض تض افزطئ والثحغئ طظ اجاسمال خخعطه ورصئ 

ضشط الحارع ضث تضعطاه.
ضض الصرائظ تآضث أن طاشغعزا الةجائر وبصاغا الـDrs ق 
تجال تسغطر سطى الحارع الةجائري وق ِصَئَض لطسططئ بعا 
رغط المتاوقت الماضررة لاطعغر الئقد طظ ظفعذعط، 
إلى  بالةجائر  والعخعل  الحارع  تترغك  وبإطضاظعط 
تط  أو  طخالتعط  اضطربئ  إن  حاؤوا  طاى  المةععل 

إصخاؤعط طظ المحعث السغاجغ.
التغاة  شغ  وزظه  وله  المراس  خسإ  البقبغ  عثا 
السغاجغئ واقصاخادغئ، بقبغ بإطضاظعط صطإ طعازغظ 
التضط وإحسال ظار الفاظئ شغ الةجائر، ولعق تثخض أتمث 
شغ  والافاوض  ذارئ  قجاماع  الفرصاء  وسعدة  أوغتغ 

المسائض الثقشغئ لما دخطئ الةجائر شغ المةععل.
عثا الاثئط شغ أخث الصرارات السغاجغئ وتحسإ افزطئ 
الرئغج  جسض  المرادغئ  صخر  شغ  الخراع  واحاثاد 
ظجغش  إلغصاف  خارطا  إجراًء  غاثث  بعتفطغصئ  السجغج  سئث 
الخراسات بسجل سئث المةغث تئعن طظ طظخئه وإسقن 

طثغر الثغعان الرئاجغ أتمث أوغتغ خطفا له.
لغج ختغتا طا تسرب شغ وجائض اإلسقم طظ أن جئإ 
سجله عع اجاصئال طاضرون له شغ صخر اإلغطغجغه، وإظما 
عغ المعاصش الخارطئ والةرأة الجائثة الاغ اتثثعا تةاه 
تطتطئ  شغ  أوغتغ  طعصش  بعتفطغصئ  واجاتسظ  عآقء 
الخراع وصئض أن تاثععر افطعر وتحاسض افزطئ اتثث 
إجراء سجله لغساصر العضع السغاجغ ظسئغا شغ اظازار 

تشغغر حئه حاطض شغ طظزعطئ التضط...
وشغ أول خطاب فتمث أوغتغ بسث تسغغظه سطى رئاجئ 
التضعطئ أضث لرجال افسمال طظ جعئ أظه ق شرق بغظ 
أخرى  جعئ  وطظ  والسمعطغئ،  الثاخئ  المآجسات 
خاذإ السمال بطعةئ تتمض الضبغر طظ العد وتآضث أن 

تصعط لظ غدغع.
وطا غآضث تعتر افوضاع السغاجغئ شغ الةجائر طا ظحر شغ 
طعصع الةجائر اإلخئارغئ تعل اجاماع الرئغج بعتفطغصئ 
طع صغادات الةغح تعل افزطئ السغاجغئ الاغ تسغحعا 
الةجائر وتالئ اقتاصان الاغ غسغحعا الحارع بسإ افزطئ 
وآخرعا  السغاجغئ؛  افجعاء  وتسضر  الثاظصئ  اقصاخادغئ 
إصالئ العزغر سئث المةغث تئعن والخراع طع رجال افسمال، 
وأحار المخثر إلى أن الصغادة السسضرغئ أبطشئ الرئغج 
أن أي اظجقق لطعضع السغاجغ شغ الئقد جغضعن بمظه 
الادتغئ باقجاصرار التالغ وطا غارتإ سطغه طظ اظسضاجات 

جطئغئ سطى طساعى الحارع شغ افحعر الصادطئ.
إن ججائر السج والحعاطئ تفاصث لطرجض المثطص الثي 
والاةاذبات  المرادغئ  صخر  شغ  الخراسات  غتسط 
ووضقء  الفاجثغظ  رجج  طظ  وغطعرعا  السغاجغئ 
لثولئ  ارتضاز  ظصطئ  طظعا  وغةسض  المساسمر،  الضاشر 
بغدئ  تتمغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
باإلجقم  حآوظعط  وترسى  والمسطمغظ  اإلجقم 
والةعاد  بالثسعة  لطسالط  وظعر  عثى  رجالئ  وتتمطه 

 لااسظط طضان الخثارة بغظ الحسعب وافطط
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تركيا تقاضي الشيخ وجدي غنيم النتصاره لدين اهللا!

السسضرغئ  لطصغادة  المساعى"  "رشغع  اجاماع  ُسصث 
بغئ رئغج العزراء الئاضسااظغ شغ ٢٤  والسغاجغئ شغ 
طظ آب/أغسطج ٢٠١٧م، برئاجئ رئغج وزراء باضساان 
(حعغث خصان سئاجغ)، لائظغ "رّد طفخض" سطى اتعاطات 
الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ لئاضساان بضعظعا "طقًذا 
آطًظا لقرعابغغظ". وتدر اقجاماع ضض طظ وزغر الثاخطغئ 
(إتسان إصئال)، ووزغر الثارجغئ (خعاجا ساخش)، ورئغج 
لةظئ افرضان المحارضئ (زبغر تغاة)، ورئغج افرضان (صمر 
أطان)،  (جعغض  الةعغئ  الصعات  ورئغج  باجعا)،  جاوغث 

ورئغج الصعات الئترغئ افطغرال (طتمث زضاء اهللا).
تضبر الئغاظات والاخرغتات سظثطا تجداد التاجئ لخعت 
طتاوقت  عغ  اقجاماسات  شعثه  والطائرات!  المثاشع 
غائسئ لمعاجعئ ختعة افطئ الاغ وسئ سطى واصسعا 
الماجاغث  الشطغان  تئرغث  طتاولئ  سظ  شدق  وططالئعا، 
لماذا  إذن  ظفسعا.  المسطتئ  الصعات  خفعف  داخض 
غةإ سطى المسطمغظ أن غصئطعا بالصغادة الدسغفئ الاغ 
تساةغإ فواطر تراطإ، بغظما غمضظ لطصغادة اإلجقطغئ 
المثطخئ أن تدع تًثا فسمال الئططةئ شغ السالط الاغ 

تصعدعا أطرغضا؟!
غةإ سطى صادة المسطمغظ أن غسطظعا اظستابعط الفعري 
طظ التمطئ الخطغئغئ افطرغضغئ سطى اإلجقم، وغطردوا 
اقجاثئارات  وضالئ  سظاخر  وغثتروا  أطرغضا،  جفغر 
المرضجغئ افطرغضغئ وسظاخر طضاإ الاتصغصات الفغثرالغ 
ووتر)  (بقك  فطرغضا  الاابسئ  الثاص  الةغح  وصعات 
وأضرابعط، طظ الثغظ غحظعن تمطئ تفةغرات واغاغاقت 
شغ باضساان لاعرغط الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ شغ 
دخعل المظاذص الصئطغئ لطمتاربئ بالعضالئ سظ أطرغضا، 
أن  غةإ  لثلك  افطرغضغئ.  المطالإ  بثاغئ  عغ  وعثه 
تشطص السفارات والصظخطغات افطرغضغئ، وضثلك الصعاسث 
الاغ  دغفغج"  "رغمعظث  الثاخئ  والصعات  السسضرغئ، 
تدرب طثظظا والمظاذص السسضرغئ التساجئ. غةإ أن 
ترشخ المثابرات الئاضسااظغئ أغئ أواطر إلجئار ذالئان 
أششاظساان سطى اقظجقق شغ طااعئ المفاوضات إلضفاء 
طظ  وبثًق  افطرغضغ،  السسضري  العجعد  سطى  الحرسغئ 
الئاجطئ  الئاضسااظغئ  الصعات  تسئؤئ  تاط  أن  غةإ  ذلك 
بالضاطض لطةعاد شغ جئغض اهللا، وغةإ أن تصش الصعات 
المسطتئ الئاضسااظغئ سطى خط "دوراظث" الععمغ الفاخض 
بغظ باضساان وأششاظساان قخطغاد أغئ صعات أطرغضغئ 
عاربئ، وأن ق تسغظ صعات اقتاقل افطرغضغ الاغ حردعا 
صئض  طظ  شسطعا  ضما  افششان،  المةاعثون  المسطمعن 

بالروس السعشغغئ واإلطئرغالغاغظ الئرغطاظغاغظ.
العظث  حأن  طظ  لطرشع  تراطإ  لمتاوقت  بالظسئئ  أطا 
ضصعة إصطغمغئ طعغمظئ، وطعاجعئ الخغظ وترضئ افطئ 
الماساظمئ طظ أجض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
شإظه غةإ سطى الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ أن تصعم 
بمساظثة المةاعثغظ شغ ضحمغر شغ تتثغعط الةريء 

إغالق سفارة أمريكا وقواعدها العسكرية 
هي اللغة التي يفهمها ترامب
ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: طخسإ سمغر – باضساان ـ 

ظحر  بسث  العظثوجغئ،  لطثولئ  الاابسئ  اقتاقل  لصعات 
الرؤوس الظعوغئ الئاضسااظغئ الاغ تحضض صثرات رادسئ، 
تصعم  أن  الئاضسااظغئ  المسطتئ  الصعات  سطى  وغةإ 
بظفسعا بسمطغات الاترغر، وإتغاء الثضرغات الطغئئ لسام 
١٩٩٩م سظثطا اجاغصزئ روح الةعاد واقجاحعاد والظخر 
طظ أجض تتصغص السغطرة سطى طرتفسات (ضارجغض)، تغث 
قح تترغر ضحمغر المتاطئ شغ افشص. طع ذلك شإظه لع 
ضاظئ الصغادة الئاضسااظغئ طثطخئ، شئثًق طظ اقظتظاء 
سطى  صادرة  لضاظئ  الضاربغ،  اقظستاب  وأطر  فطرغضا 
تأطغظ اقظاخار سطى العظث، وطظ حأن ذلك بث الرسإ 
شغ صطإ العظث طما جغآدي إلى تفاغاعا، فن الصمع الثي 
تمارجه الصغادة العظثوجغئ صث أدى إلى إصخاء الضبغر طظ 

السرصغات وافدغان شغعا.
بالاالغ، شإن طخالح الثولئ الرائثة شغ المظطصئ جعف 
اإلجقطغئ  لطصغادة  وبالظسئئ  طئاحرة،  تعثغثعا  غاط 
المامبطئ بالثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغًئا بإذن 
اهللا، شساسمض سطى أن غضعن اإلجقم عع المعغمظ سطى 

أسثاء افطئ وجاةئرعط سطى اقظضفاء شغ أوذاظعط.
سطى  المآزر  الظخر  سظ  المسطمغظ  غفخض  الثي  إن 
أسثائعط عع سثم وجعد اإلطام الثي غعتث افطئ بأضمطعا 
شغ دولئ عغ افضبر براء وتغعغئ شغ السالط. إن الثطغفئ 
الراحث جاضعن أولى أولعغاته الظععض بافطئ شغ ظض 
دولئ رائثة تحضض المعصش الثولغ طظ أجض جسض اإلجقم 
طظعاًجا طعغمًظا شغ التغاة، بط غصعدعط بالةعاد شغ جئغض 
اهللا لاترغر الئقد اإلجقطغئ المتاطئ، ضحمغر وأششاظساان 

وشطسطغظ والسراق...
الصعات  ضئاط  سطى  غةإ  شإظه  ذلك  تتصغص  أجض  طظ 
المسطتئ إسطاء الظخرة لتجب الاترغر، طظ أجض إصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شعًرا، شعغ الاغ جاسغث إتغاء 
دور الةغعش اإلجقطغئ، وعع تترغر الئحرغئ طظ ظطط 
المئادئ الئحرغئ، وبسث ذلك جعف تتصص صعاتظا المسطتئ 
الاغ  والمطثات  الثظغعغئ  المماطضات  طظ  أبمظ  عع  طا 
غمضظ الاماع بعا شغ عثه التغاة الفاظغئ، وعع رضا اهللا 
 والساص طظ الظار، صال رجعل اهللا : «َما َأَحٌد َيْدُخُل 
ْنَا َوَلُه َما َعَلى اَألْرِض ِمْن  اْلَجنََّة ُِحبُّ َأْن َيْرِجَع ِإَلى الدُّ
ْنَا َفُْقَتَل َعْشَر  ِهيُد، َيَتَمنَّى َأْن َيْرِجَع ِإَلى الدُّ َشْيٍء، ِإالَّ الشَّ

 اٍت، ِلَما َيَر ِمَن اْلَكَراَمِة» رواه الئثاري َمرَّ

احلراك السياسي املتسارع هدفه القضاء على ثورة الشام
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أتمث طسازـ 

بسث أن ظةح الشرب الضاشر باعثئئ بعرة الحام سئر 
سثد طظ افسمال السغاجغئ والسسضرغئ المراشصئ لعا، 
اجاطاع تثفغش وذأة البعرة سطى ظزاطعط السمغض شغ 
دطحص، جسغاً طظ الضاشر المساسمر قجاغساب بعرات 
لاظفغث  اطاطائعا  وتاى  بض  وتعجغععا  المسطمغظ 
إرادته ورؤغاه الاغ غراعا لطعضع الثولغ الاغ تمبض 
شغه الحام وتراضعا طرتضجًا لطظزام الثولغ، وتسطغ 

خعرة سما جغضعن سطغه العضع شغ المساصئض.
شفغ العصئ الثي تصاذرت شغه صغادات الفخائض شغ 
ضان  افردن  إلى  الةظعب  وشغ  ترضغا،  إلى  الحمال 
الاتالش الخطغئغ الثولغ غخإ جام تصثه سطى أعطظا 
المؤات طظ الحعثاء والةرتى، طا  شغ الرصئ، طثطفاً 
عثظئ  ذطإ  الماتثة  افطط  طظزمئ  طظ  اجاثسى 
إظساظغئ وشاح طمرات آطظئ لطسماح لظتع ٢٠ ألش طثظغ 
طتاخرغظ بالرصئ بالثروج طظعا، وتبئ الاتالش بصغادة 
أطرغضا سطى تتةغط ضرباتعا الةعغئ، بغظما ضاظئ روجغا 
وططغحغات الظزام الطائفغئ تتاخر طظطصئ رغش تماة 
الحرصغ ترغث اجاؤخال حأشئ الثغظ خرجعا سطى ظزام 
اإلجرام شغ دطحص، ورغط أن الخعرة التصغصغئ تضحش 
أن التراك السغاجغ الماسارع شغ جعرغا، وأضبر طظه 
طع الثساغئ الضئرى سظ طخغر  شغ الحمال خخعخاً 
إدلإ الثي غاط تدثغمه وتثعغش الظاس به، والثي 
صاطئ به ترضغا بةمع صادة عثه الفخائض طع طمبطغظ 
سظ أطرغضا وبرغطاظغا وأوروبا، غأتغ شغ السغاق ظفسه 
البعرة،  سطى  لطصداء  الشرب  له  وغمضر  غثطط  الثي 
بتدعر  الةظعب  شخائض  صادة  اجاماع  طع  وغاراشص 
الفخائض  صادة  سطى  الدشط  عثشه  أطرغضغ  أردظغ 
لائظغ الظعب افطرغضغ الصائط سطى التض السغاجغ الثي 
غصعده سّراب أطرغضا شغ المطش السعري الحّئغح افطمغ 

جاغفان دي طغساعرا الشائإ افبرز سظ عثا التراك.
سطغعا  تصثم  الاغ  الضئغرة  السغاجغئ  افسمال  عثه 
تةئر  أن  وعغ  واتثة،  غاغئ  لعا  وأتقشعا  أطرغضا 
صادة الفخائض سطى تتعغض طسار البعرة السعرغئ طظ 

إجصاط الظزام إلى تئظغ طتاربئ (اإلرعاب) أي اإلجقم، 
بتةئ (تظزغمغ الظخرة والثولئ)، وعثا افطر غأتغ شغ 
الدشط  الخطغئغ  وتطفعا  أطرغضا  تتضط  الثي  العصئ 
سطى الرصئ بسث المعخض قظاجاسعا طظ الاظزغط، لضظ 
القشئ ضان عع أن شخائض البعرة لط تئث أي ترضئ تغال 
تصثم ططغحغات جعرغا "الثغمصراذغئ" باتةاه الرصئ تتئ 
غطاء جعي طظ الاتالش، وتعثغثعا بالاعجه إلى دغر 
الجور قتصاً، بض وتاى لتخار الظزام لظاتغئ سصغربات 
برغش تماة الحمالغ، الاغ تتاعي سحرات اآلقف طظ 
المثظغغظ والظساء وافذفال، ضض عثا سائث لسئإ وتغث 
أن  بسث  افطرغضغ،  أجث  ظزام  سطى  البائرغظ  أن  وعع 
شّرصعا الثاسط وجطإ صرارعا، جسطعا طحطعلئ تاى سظ 
اتثاذ صرار، وعع ظفسه طا تّرك التاضظئ الحسئغئ ضث 
بأظعا  أطرعا  واظضحاف  الفخائض  تساظغه  الثي  الةمعد 

تاترك وشص إرادة خارجغئ بسغثًا سظ البعرة وأعثاشعا.
إن سثم اظاخار البعرة إلى اآلن ضحش سعرة الفخائض 
بالحام وارتئاذعا بالصرار الثولغ وإرادته، وعثا سائث 
عثه  والضفر،  اإلجقم  بغظ  افبثي  لطخراع  بافجاس 
المعامغظ  طظ  الضبغر  أذعان  سظ  الشائئئ  التصغصئ 
الفحض  عثا  البعرة،  صغادات  طظ  وتاى  والظاحطغظ 
غعجإ سطغظا أن ظعضح أطرًا شغ غاغئ افعمغئ، وعع أن 
البعرة عغ بافجاس سمض تشغغري "غرائجي" إن لط غاط 
له  شساضعن  السغاجغ،  العاصع  لاشغغر  شضرغاً  اجاشقله 
ظاائب ضاربغئ، وعثا الاشغغر له أرضاظه وأجئابه وطسئئاته، 
وضعن  وإجصاذه،  الظزام  لاشغغر  خرجئ  شالبعرة 
الةماعغر تةعض ذرغصئ الاشغغر الاغ غةإ أن غصعم بعا 
السغاجغعن، وبشغاب اإلجقم سظ التغاة وتشغر طفععم 
جماسات  إظحاء  الشرب  تاول  المسطمغظ  سظث  السغاجئ 

ظحر طعصع (سربغ ٢١، السئئ، ٤ ذو التةئ ١٤٣٨عـ، ٢٦ 
أغسطج ٢٠١٧م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ التضعطئ الارضغئ 
ظغاعا طصاضاة الثاسغئ المخري وجثي غظغط، المصغط سطى 
أراضغعا، بسئإ تخرغتات أغدئئ التضعطئ الاعظسغئ. 
وصال جفغر ترضغا لثى تعظج سمر شاروق دوغان، الةمسئ، 
إن جططات بقه بخثد اتثاذ إجراءات صدائغئ ضث تعةط 
الثاسغئ المخري، وجثي غظغط، سطى جعات تعظسغئ بغظعا 
الرئغج الئاجغ صاغث السئسغ. وشغ حرغط شغثغع طسةض 
ظحره الثاسغئ المخري المصغط شغ طثغظئ إجطظئعل، سطى 
طعصع "غعتغعب"، عاجط غظغط الئرلمان الاعظسغ وصغادات 

شغ ترضئ الظعدئ الاعظسغئ، ضما اتعط رئغج الئقد بـ"الضفر" بسئإ دسعته، شغ ١٣ آب/أغسطج الةاري، إلى 
المساواة بالمغراث بغظ الرجال والظساء، وإلى تشغغر صاظعن غمظع زواج الاعظسغئ المسطمئ طظ غغر طسطط".

: إن ظزام ترضغا أردوغان الثي غفاري ضبغر طظ الُمدطِِّطغظ بعخفه أظه ظزام إجقطغ لط غضطش 
ظفسه طةرد الظزر شغما صام به السئسغ المةرم رئغج تعظج عع وضعظاه طظ طحاغت السعء والدقل، 
وزواج  المغراث،  أتضام  طبض  طظ  الثقلئ  صطسغئ  البئعت  صطسغئ  حرسغئ  فتضام  إظضار  بض  طثالفات،  طظ 
المسطمئ طظ ضاشر. طا غآضث أن الظزاطغظ الارضغ والاعظسغ ظزاطان سطماظغان ق غماان لقجقم بخطئ ق 
طظ صرغإ وق طظ بسغث، وغآضثان شساد العاصع الثي تسغحه افطئ اإلجقطغئ جمغسعا، وتاجاعا إلى الاشغغر 
التصغصغ، بالاثطص طظ أردوغان والسئسغ وجمغع التضام روغئدات المسطمغظ، وإصاطئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة، الاغ تطئص أتضام اهللا ضاططئ دون اجاجاء وق ظصخان.

جط
طار

جغاجغئ غربط صرار البعرة بعا، ورغط شحطه إق أظه لط 
غاعصش سظ إظحاء المةالج واقئاقشات والترضات، فظه 
غسطط أن الاشغغر ق غاط إّق بسمض جماسغ، ولضعن الظاس 
تامضظ  لط  والسطماظغئ،  السطماظغ  الظزام  ضث  خرجعا 
أن  غةإ  وعظا  الظاس،  ود  ضسإ  طظ  الاةمسات  عثه 
ظاثضر وأن ق ظظسى أن سمطغئ الاشغغر عغ سمطغئ شضرغئ 
جغاجغئ بتائ، شالرجعل  سظثطا بثأ سمطغئ الاشغغر بثأ 
بافجاس الفضري الثي تصعم سطغه افظزمئ الةاعطغئ، 
شصث أخئرتظا السغرة المطّعرة أن رجعل اهللا  سظثطا 
صرغح  بطعن  غظادي  وبثأ  جئض  إلى  خرج  العتغ  أتاه 
أن غأتعا إلغه وصال لعط «لع أظغ أخئرتضط أن خطش عثا 
طخثصّغ؟»  أظاط  عض  سطغضط  اإلغارة  ترغث  خغق  الةئض 
«إني   : اهللا  رجعل  صال  افطغظ.  الخادق  إظك  صالعا 
عظا  تفلحوا»، طظ  هللا  إال  إله  ال  قولوا  م  إل هللا  رسول 
اظططصئ سمطغئ الاشغغر؛ شالرجعل  غاضطط بالعتغ الثي 
أخئره ووجعه إلى الطرغصئ الاغ غساطغع طظ خقلعا 
تشغغر العاصع المجري طظ سئادة افوبان والحرك باهللا، 

إلى سئادة اهللا وتعتغثه واقظصغاد له وذاساه.
الاغ  الفضرغئ  الصعاسث  طظ  اظططصئ  الاشغغر  سمطغئ  إذًا 
أي  سطى  غظطئص  وعثا  الةاعطغ،  الظزام  سطغعا  غصعم 
ظزام آخر، شالاشغغر غئثأ باشغغر افشضار الاغ عغ افجاس 
الثي غئظى سطغه الظزام، وبعثم الفضرة الصائط سطغعا أي 
ظزام غسصط وغععي عثا الظزام تطصائغاً، لثلك أدرك 
بمحروع  صادطئ  البعرات  أن  طسألئ  غغره  صئض  الشرب 
تشغغر تصغصغ، وبسئإ الةعض المافحغ واخاقط أشضار 
اجاشطعا الشرب  إجقطغئ  غغر  أشضار  طع  الظصغئ  اإلجقم 
لمظع افطئ طظ العخعل لطاشغغر المظحعد، وعثا تصغصئ 
طا لط غاط إلى اآلن سطى افصض، طع تشغر ضئغر شغ أشضار 

الظاس باتةاه اإلجقم شضاظئ الثاشع الثي جسض أعض 
الفضرغئ  أدواته  بضض  الشرب  أطام  غخمثون  الحام 

والسغاجغئ وتاى السسضرغئ.
إذًا طا زالئ أطرغضا الثولئ افولى شغ السالط وخاتئئ 
الظفعذ شغ جعرغا، سظ ذرغص سمغطعا بحار وظزاطه، 
ترصغسغئ،  تطعل  سئر  البعرة  إلظعاء  الجطظ  تسابص 
باإلبصاء سطى الظزام السطماظغ والتفاظ سطغه، واتعام 
ذلك  شغ  جاسثعط  (إرعابغ)،  بأظه  غثالفه  طظ  ضض 
بسخ الةماسات اإلجقطغئ الصائمئ بسدعا أخقً سطى 
الاغ  الئاردة  العاصسغئ  سطى  وبسدعا  افشسال  ردود 
تأخث طا غسطغعا أسثاؤعا، ولضعن الاشغغر ق غضعن إق 
بأسمال جغاجغئ وبثأ الظاس غثرضعن ذلك خخعخًا 
طع تسارع افسمال السغاجغئ شغ الثاخض طظ ظاتغئ 
البعار سظ ذرغص طا جمغ باإلدارة المثظغئ شغ إدلإ 
ترتغإ  خقلعا  طظ  الشرب  غتاول  طحارغع  عغ  الاغ 
أوراصه شغ الثاخض، وتاى طظ جعئ الظزام الثي أصام 
ضئغرًا  إسقطغاً  زخماً  وأسطاه  الثولغ  دطحص  طسرض 

غسطظ طظ خقله اظاخاره سطى المآاطرة الضعظغئ.
شغ الظعاغئ ق بث أن ظعضح فطاظا أن بعرتعا طظخعرة 
بإذن اهللا إن عغ تمسضئ بتئض اهللا الماغظ وظئثت 
تئال أسثائعا خخعخاً تطعله السغاجغئ، وذلك بائظغ 
تجب  غصثطه  الثي  اإلجقطغ  السغاجغ  المحروع 
وضع  الثي  أعطه -  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر - 
طرتضجات بابائ لسمطغئ الاشغغر وطا غطجطعا طظ طحروع 
دجاعر بثطعات بابائ طظططصئ طظ جمع التجب طع 
واقظطقق  السسضرغئ،  والصعة  الحسئغئ  التاضظئ 
إلجصاط الظزام وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
أول  طظ  اإلجقم  وتطئغصعا  بإصاطاعا  الاغ  الظئعة، 
لتزئ، تدع لئظئ الاشغغر التصغصغ شغ جغاصعا الختغح 
بتمض  الطئغسغ  سمطعا  إلى  اإلجقطغئ  افطئ  بإسادة 
ضما  تضعن  بأن  بعا  اهللا  أطرعا  الاغ  اإلجقم  رجالئ 
ُمُروَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلَنّاِس تَأ

ُ
ٍة أ َمّ

ُ
وخفعا ربعا ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

 ﴾� بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاَبِّ

ذو  الةمسئ ٣  سربغ،  (أورغظئ  طعصع  سطى  خئر  شغ  جاء 
"ضحش  غطغ:  طا  ٢٠١٧/٠٨/٢٥م)  ١٤٣٨عـ،  التةئ 
رئغج غرشئ السمطغات شغ عغؤئ افرضان الساطئ لطصعات 
المسطتئ الروجغئ، "جغرغغ رودجضعي"، الغعم الةمسئ، 
أبظاء طحارضاه شغ شسالغات ذاولئ طساثغرة، شغ إذار 
طسرض "الةغح-٢٠١٧"، أن جقح الةع الروجغ ظفث 
ألش   ٢٨ ظتع  جعرغا،  شغ  سمطغاته  اظطقق  طظ  اسائارًا 
تتطغص صاالغ و٩٠ ألش غارة سطى طعاصع طظ وخفعط 
أضرارًا  ألتصئ  الشارات  تطك  أن  طسائرًا  بـ"اإلرعابغغظ"، 

عائطئ بالظزام اإلداري والئظى الاتاغئ لـ"الماطرشغظ".
وتفاخر رئغج غرشئ السمطغات شغ عغؤئ افرضان الساطئ 
لطصعات المسطتئ الروجغئ، بإظةازات بقده شغ طظع جصعط 
ظزام افجث، بض وطساسثته سطى اجاسادة السغطرة سطى 
افراضغ  طساتئ  "إن  وصال  جعرغا،  شغ  واجسئ  طظاذص 
الثاضسئ لـ"الصعات التضعطغئ" ازدادت ٤ أضساف، طظ ١٩ 
إلى ٧٨ ألش ضغطعطار طربع بفدض السمطغات الروجغئ"، 
إظةاز  السعري  لطةغح  أتاح  الروجغ  أن "الثسط  طآضثًا 

تتعل جثري شغ جغر الترب الثائرة شغ الئقد"."
: طا ضان لظزام أجث أن غسغث شرض جغطرته سطى عثه المساتات الاغ تاتثث سظعا روجغا لعق العثن 
والمفاوضات الاغ أرعصئ ضاعض البعرة، وأوصفاعا شغ ضبغر طظ المظاذص سطى تساب طظاذص أخرى، افطر الثي 
طعث لطظزام الاصاط أظفاجه ورص خفعشه، واجاسادة بسخ المظاذص. ولع ضان البعار صث اجامسعا لظخائح تجب 
الاترغر والمثطخغظ طظ أعض جعرغا، لثرجئ روجغا طظ جعرغا تةر أذغال خغئاعا، ولسصط الظزام وطا خمث 
إلى الغعم، شدق سظ اجاسادته طظاذص ضان صث خسرعا لتساب البعرة. وطع ذلك ظصعل إن العصئ لط غمِخ، 
وإن بإطضان البعار اجاسادة زطام المئادرة طرة أخرى بإلصاء العثن واقتفاصات وراء ظععرعط، وتعجغه بعخطئ 
بظادصعط ظتع الظزام شصط، إلجصاذه وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه، وتغظعا جغرى 
ُ َفالَ ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم  ُكُم ابَّ البعار ضغش أن سةائإ صثرة اهللا تاةطى لظخرتعط والثود سظعط، ﴿إِن يَنرُصْ

ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾.
ِ َفلَْيَتَولكِّ ُكم مِّن َنْعِدهِ وبََلَ ابَّ ِي يَنرُصُ َّ َفَمن َذا ا

روسيا الصليبية تتفاخر بجرائمها في سوريا


