
طصابطئ طع طثغر املضاإ اإلسقطغ املرضجي 
يف تجب الاترغر املعظثس سبمان بّثاش

الثولئ،  أجاس  عغ  اإلجقطغئ  السصغثة 
ضغاظعا  شغ  حغء  وجعد  غاأتى  ق  بتغث 
غاسطص  طا  ضض  أو  طتاجئاعا  أو  جعازعا  أو 
أجاجا  اإلجقطغئ  السصغثة  بةسض  إق  بعا، 
له. وعغ شغ العصئ ظفسه أجاس الثجاعر 
والصعاظغظ الحرسغئ بتغث ق ُغسمح بعجعد 
حغء طما له سقصئ بأي طظعما إق إذا ضان 

طظئبصا سظ السصغثة اإلجقطغئ
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كلمة العدد

أجرى المصابطئ طراجض الراغئ شغ بغروت
اجاؤظاف  ظروف  سظ  تتثبظا  أن  لك  عض  بثاغئ  س١: 

إخثار جرغثة الراغئ؟
ج: بسط اهللا الرتمظ الرتغط، التمث هللا والخقة والسقم 
سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه وطظ اعاثى بعثغه 
إلى غعم الثغظ، أخغ الضرغط، تجب الاترغر بسث دراجئ 
طسافغدئ لعاصع المسطمغظ تثد طظعةه الحرسغ شغ 
اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  إلى  غعثف  الثي  الاشغغر 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
ضان الشرب الضاشر صث عثطعا بسث الترب السالمغئ افولى، 
وسطض أتضام اإلجقم وشرض سطى افطئ أظزمئ وتضاطا 
ق غرصئعن شغ طآطظ إق وق ذطئ، وضان طظ سمض عثه 
افظزمئ تشرغإ اإلجقم، أي جسطه غرغئا بغظ المسطمغظ، 
والسمض لاروغب طفاعغط التدارة الشربغئ. والتجب تثد 
لظفسه اتئاع ظعب الظئغ  شغ الاشغغر، أي تبصغش افطئ 
تبصغفا طرّضجا وجماسغا بالبصاشئ اإلجقطغئ وصغادتعا شغ 
الضفاح السغاجغ والخراع الفضري ضث الشرب المساسمر 
السغرة  طظ  طسامثة  الثسعة  تمض  شطرغصئ  وأدواته، 
وافجالغإ  العجائض  اجاثثام  تادمظ  وعغ  الظئعغئ، 
الاغ طظ حأظعا تسجغج الافاسض طع افطئ، طظ عظا أخثر 

التجب جرغثة الراغئ شغ ١٣٧٣/١٩٥٤عـ، شسارع الظزام 
سحر  الرابع  السثد  خثور  سحغئ  تزرعا  إلى  افردظغ 
طظعا. شصرر التجب اجاؤظاف إخثارعا لاضعن طظئرا لضطمئ 
وتفدح  المساسمر  الشرب  دجائج  تسري  الاغ  التص 
خغاظئ التضام هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، وتضعن ظئراجا 
غساعط شغ إظارة ذرغص الظعدئ لطمسطمغظ لغاترروا طظ 

العغمظئ الشربغئ شغسعدوا خغر أطئ أخرجئ لطظاس.

س٢: سطى ذضر «الراغئ» تظاصطئ افظئاء الخثام افخغر 
شغ تطإ بغظ أظخار السطط الفرظسغ وبغظ أظخار راغئ 
الرجعل، وصغام طةطج الصداء الحرسغ باساصال حابغظ 
طظ حئاب تجب الاترغر شعض لك أن تعضح تصغصئ طا 

جرى؟
ج: تغظ غثسع التجب قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شعثا 
غسظغ تضما وتاما إظعاء ظفعذ اقجاسمار الشربغ الثي ق 
غطغص جماع أي حغء غثسع المسطمغظ لقساخام بتئض 
ربعط واقتاضام إلى حرغسئ ظئغعط، وطا جرى وغةري شغ 
طخر وتعظج ولغئغا والغمظ طظ طضر غربغ غعثف إلى 
تةثغث الصئدئ اقجاسمارغئ سطى المسطمغظ خغر دلغض 
سطى عثا. التادبئ الاغ ذضرتعا، باإلضاشئ إلى تعادث 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

                      
نعم... حكام السعودية مجرمون 

ولكن ماذا عن إجرام األسد بحق أهل 
سوريا يا سيد حسن؟؟!!

حظ السغث تسظ ظخر اهللا افطغظ السام لتجب اهللا عةعطا 
سظغفا سطى الممطضئ السربغئ السسعدغئ وصال إظعا تسّعق 
لطترب شغ الغمظ سطى أظعا ترب ضث الحغسئ وعغ لغسئ 

ضثلك.
و شغ خطاب طاطفج ضمظ «طعرجان العشاء والاداطظ طع 
الحسإ الغمظغ» صال ظخر اهللا إن عثه الترب عغ ترب 
جسعدغئ ضث الحسإ الغمظغ والعثف طظعا جغاجغ شصط.
وأضاف أن السسعدغئ ترغث شصط إسادة عغمظاعا سطى 
الغمظ بسثطا اجاساد الحسإ جغادته واسائر أن الترب عغ 

سثوان جسعدي أطرغضغ سطى الغمظغغظ.
وحئه ظخر اهللا «ساخفئ التجم» بالسثوان «اإلجرائغطغ» 
سطى لئظان سام ٢٠٠٦ طآضثا أن المصاتقت السسعدغئ 
تصخش المثارس بتةئ أظعا طساصض لطتعبغغظ. (بغ بغ 

جغ سربغ)

: إن تضام السسعدغئ حأظعط حأن جائر تضام 
بقد المسطمغظ شغ اإلجرام والائسغئ والثغاظئ... شعط 
غمطضعن  طا  غساسمطعن  المسطمغظ،  أسثاء  بغث  أدوات 
طظ جقح ضث المسطمغظ ولغج ضث أسثاء المسطمغظ، 
شغصُاطعن وغثطرون وغحردون... ولضظ أق غفسض الحغء 
ظفسه ظزام بحار افجث المةرم ضث أعض جعرغا طظث 
طا غجغث سظ ٤ جظعات؟؟ شما بالك رأغئ إجرام تضام آل 
جسعد ولط تَر إجرام آل افجث وحئغتاعط؟؟!! ضغش لك 
أن تشدإ طظ ظطط آل جسعد فعض الغمظ وق تشدإ 
طؤات  صاض  الثي  جعرغا،  فعض  افجث  ظزام  ظطط  طظ 
أظعاع  جمغع  واجاسمض  المقغغظ  وحّرد  طظعط  اآلقف 
افجطتئ ضثعط، بض تاةاوز سظ ذلك شاحارضه شغ عثا 
الزطط واإلجرام؟؟!! لماذا ترى صخش الطائرات الاابسئ 
لطظزام السسعدي المثارس والمساحفغات شغ الغمظ 
وق ترى صغام الطائرات الاابسئ لطظزام باظفغث جغاجئ 
افرض المتروصئ ضث أعض جعرغا، بض تسائر عثا الظزام 
ظسمئ طظ اهللا؟؟!! ولماذا تسائر صغام أعض الغمظ شغ وجه 
جعرغا؟؟!!  أعض  سطى  طمظعع  عع  بغظما  طحروسا  الزطط 
بط إظك تسائر أن السسعدغئ تساسمض الظاتغئ المثعئغئ 
ضساار لسثواظعا، وعع ختغح، ولضظ أق غساسمض أغدا 
تضام إغران الثغظ تثغظ لعط بالعقء الظاتغئ المثعئغئ 
ضساار لسثواظعط؟؟!! أق ترى أن جغاجات تضام إغران 
ظار  تسسغر  إلى  أّدت  السسعدغئ  تضام  جغاجات  ضما 
الفاظئ المثعئغئ الاغ غرغثعا أسثاء المسطمغظ ضغ غصاض 
المسطمعن بسدعط بسدا؟؟!! إن اإلجقم غا جغث تسظ 
غعجإ سطغك، ضما غعجإ سطى جائر المسطمغظ، الائرؤ 
طظ التضام الزالمغظ والسمض سطى تشغغرعط، ق تأغغثعط 
ق  جططان،  طظ  بعا  اهللا  أظجل  طا  بثرائع  وطظاخرتعط 
جعرغا،  وتضام  السسعدغئ  تضام  بغظ  ذلك  شغ  شرق 
وجائر تضام المسطمغظ... شطااإ إلى اهللا ولاسطظ الائرؤ 
طظ الزالمغظ أغا ضاظعا ولاظَتج إلى المسطمغظ الساططغظ 
لطاثطص طظ ظطط الزالمغظ شافج شغ الثظغا واآلخرة، 

شعض تساةغإ؟؟ 

اجامسئ طظث أغام لمصطع شغثغع صخغر لتعار دار بغظ 
وزغر افوصاف المخري الثضاعر طتمث طثاار جمسئ ووزغر 
الثارجغئ السراصغ إبراعغط الةسفري، غصرر شغ بثاغاه وزغر 
افوصاف أظه ق بث طظ إبساد الثغظ سظ السغاجئ، لغرد سطغه 
وزغر الثارجغئ السراصغ صائق إن عثا الصعل خطأ طتخ 
وطظاف لتصغصئ الثغظ اإلجقطغ ولسغرة الرجعل  الثي 
إلى  عاجر  وسظثطا  طضئ،  شغ  جغاجغ  بسمض  غصعم  ضان 
المثغظئ أصام تاضرة الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ، 
شصطئ شغ ظفسغ جئتان اهللا طا بال عثا الرجض!!!، وطا عثا 
اقظئطاح الحثغث الثي عع سطغه؟! والشرغإ أن الثي رد 
سطغه ضقطه وزغر خارجغئ شغ ظزام سطماظغ وضان شغ وصئ 
جابص رئغسا لطعزراء شغ تضعطئ السراق الاغ أحرف سطغعا 
المتاض افطرغضغ، بغظما وزغر افوصاف المخري رجض طسمط 
لغج  وصئ  طظث  وبحثة  تارب  الثي  افزعر،  رجال  طظ 
بالئسغث تطك الفضرة المظتطئ المامبطئ شغ شخض الثغظ 

سظ الثولئ وإبساد الثغظ سظ السغاجئ.
وشغ تعار له طع ختغفئ «المخري الغعم» افربساء ١٥ 
ظغسان/أبرغض الةاري، أساد وزغر افوصاف الَضّرة طرة أخرى، 
أحث  تاى  شاق  شةاجئ  أضبر  بحضض  المرة  عثه  ولضظ 
السطماظغغظ ساعا وإجراطا، شإذا به غثسغ أن ظزام الثقشئ 
اإلجقطغئ ططغء بصخص الثم والصاض والخراع طظ أجض 
السططئ. ضما زسط أن «الظئغ  لط غثضر شغ تثغث واتث 
طخططح الثقشئ اإلجقطغئ، وق صال إن طظ اإلغمان أن 
اآلخر  والغعم  باهللا  اإلغمان  صال  وإظما  بالثقشئ،  تآطظ 
والجطان  العضع  باشغر  غاشغر  والتضط  والصثر،  والصداء 
والمضان، وافخض أن غضعن عظاك ظزام واضح له رأس 
طامبض شغ الرئغج والتضعطئ، والرسغئ طامبطئ شغ الحسإ، 

أطا عثه المسمغات شطغسئ لعا أعمغئ».
غئثو أن الرجض ُطخٌر سطى المدغ صثطا شغ غغِّه وغأبى إق 
أن غضعن جظثغا شغ خظثق السطماظغغظ، ضما غئثو أظه غسغر 
سطى ُخطا جطفه المسمط سطغ سئث الرازق خاتإ الضااب 
الساصط «اإلجقم وأخعل التضط»، ولع ضان افزعر الغعم 
ضما ضان بافطج فخرج الرجض طظ زطرة السطماء ضما شسض 
طظ صئض طع جطفه، وفلصى به خارج افزعر غغر طأجعف 
سطغه، ولضظ أظى فزعر الغعم أن غفسض ذلك؟! وصث اظحشض 
صادته وبسخ سطمائه بافرغس اإلجقم طظ أعط طداطغظه 
والاشرغإ  السطماظغئ  دساة  وترضعا  والةعاد»،  «الثقشئ 
غسغبعن شغ افرض شسادا، وشغ سطماء افطئ جًئا وصثًشا، 
وشغ الثقشئ تةرغًتا وحاًما وتسفغًعا. وضغش غمضظ أن 
السئاب  غضغض  الثي  سغسى  إبراعغط  الظاس  أتث  غطعم 
والحاائط لثولئ الثقشئ اإلجقطغئ وتاى الراحثة طظعا، 
وعع لط غثرج سما صاله وزغر افوصاف بض ربما شاصه العزغر 

اشاراًء وبعااًظا وإشًضا؟!.
إن صعل العزغر أن الرجعل  لط غصض أن طظ اإلغمان أن 
تآطظ بالثقشئ، شغه تطئغج واضح وتدطغض لطسعام، إذ إن 
الثقشئ تضط حرسغ ولط غصض أتث طظ سطماء السظئ وق 
طظ الترضات الثاسغئ لعا أظعا طظ السصائث، وصغاًجا سطى 
طظ  أن  غصض  لط    الرجعل  شإن  عثا  الماعاشئ  ضقطه 
اإلغمان أن تآطظ بالجضاة والتب، وخطئ افرتام، وبرغط 
ذلك شإن الجضاة والتب وخطئ افرتام أتضام حرسغئ واجئئ 

شغ تص افطئ، شما لضط ضغش تتضمعن؟!.
وافحث وافظضى أن غجسط السغث العزغر أن الرجعل  لط 
غثضر شغ تثغث واتث طخططح الثقشئ اإلجقطغئ، شعض 
وخض به التال إلى طبض عثا الضثب الخراح؟ ألط غصرأ طا 
رواه طسطط سظ أبغ تازم صال: «صاسثت أبا عرغرة خمج 
بظع  «ضاظئ  صال:    الظئغ  سظ  غتثث  شسمساه  جظغظ 
إجرائغض تسعجعط افظئغاء ضطما عطك ظئغ خطفه ظئغ وأظه 
ق ظئغ بسثي وجاضعن خطفاء شاضبر»، صالعا: شما تأطرظا، 
صال: «شعا بئغسئ افول شافول وأسطععط تصعط شإن اهللا 
شغ  أتمث  اإلطام  رواه  طا  أو  اجارساعط»؟  سما  جائطعط 
طسظثه سظ الظسمان بظ بحغر رضغ اهللا سظه اهللا، صال: ضظا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

خئر وتسطغص

/c/1954جرغثةالراغئ

المضاإ المرضجي

تمطئ «ظسط لراغئ رجعل اهللا.. ق فسقم اقجاسمار!»

شغ خدط جسغ افطئ لاتطغط الظزام اقجاسماري الثي بظغ سطى أظصاض دولئ الثقشئ، 
ذلك الظزام الثي شائ بقد المسطمغظ إلى سحرات الضغاظات العجغطئ، وخظع لضض طظعا 
سطًما عع شغ تصغصاه رطج لقجاسمار وتدارته وعغمظاه سطى بقد المسطمغظ، غسطظ المضاإ 

اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر سظ إذقق تمطئ بسظعان: 
«ظسط لراغئ رجعل اهللا... ق فسقم اقجاسمار»..

ر!» تم

الغمظ

جعرغا

عاحااغ:

#ظسط_لراغئ_رجعل_اهللا_ق_فسقم_اقجاسمار
 #ق_فسقم_اقجاسمار 

 # ظسط_لراغئ_رجعل_اهللا 
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لغعن  برظاردغظع  لطغئغا  الثولغ  المئسعث  غئثل  بغظما 
شغ  بغظعا  المفاوضات  وإدارة  افذراف  لةمع  جععده 
بمتاولئ  تفار  صعات  تصعم  خطاه،  لاطئغص  المشرب 
إشحالعا وضأن تطك المفاوضات ق تسظغه. شاصعم صعاته 
بحظ غارات سطى المطار غعم ٢٠١٥/٤/١٥ بغظما ضان 
لطمفاوضات.  المشادرة  غتاول  ذرابطج  تضعطئ  وشث 
شأدان المئسعث الثولغ ذلك بصعله: «رأغظا رجائض جطئغئ 
طعجعئ لعثا التعار، ولضظظا لط ظر أبثا غارات جعغئ شغ 
الطتزئ الاغ غصطع شغعا أتث العشعد طاةعا إلى المتادبات 
شغ بثاغئ الةعلئ افخغرة طظ طتادبات السقم الطغئغئ 
شغ المشرب، إظه غغر طصئعل...». وأدان اقحائاضات الاغ 
غسطظ  تغث   ٢٠١٥/٤/١٨ غعم  ذرابطج  شغ  اظثلسئ 

تفار رغئاه بالسغطرة سطغعا.
شثطئ المئسعث الثولغ تظص سطى تحضغض المآجسات 

الاالغئ:
طظ  رئاجغ  وطةطج  رئغج،  غرأجعا  وذظغئ  تضعطئ 
رئغج وظائئغظ، وطةطج ظعاب، وطةطج أسطى لطثولئ 
الثولئ،  شغ  التعضمئ  خسغث  سطى  أجاجغئ  ضمآجسئ 
وعغؤئ خغاغئ الثجاعر، واقتفاق سطى آلغئ لطاساون بغظ 
عثه المآجسات لاتصغص الاعاشص، وطةطج أطظ صعطغ، 
وطةطج بطثغات. وعاتان الظصطاان افخغرتان تطئصان 
شارة  تمثغث  وغاط  لطمئاتبات،  الباظغئ  المرتطئ  خقل 
الةثغثة  اقظاصالغئ  المرتطئ  خقل  العغؤات  عثه  سمض 

وتظاعغ بسث المعاشصئ سطى الثجاعر وإجراء اقجافااء.
وتابع  لقجقم،  طثالش  لظزام  تآجج  الثطئ  شعثه 
لطشرب لاأطغظ ظفعذه وطخالته، وإخراج دجاعر غربغ 
لغثار الئطث تسإ أشضار الضفر وأظزماه وصعاظغظه ضما 

ضاظئ سطى سعث الصثاشغ.
إن برظاردغظع لغعن ُسغِّظ ضمئسعث خاص لفطغظ السام 
طئسعث  وعع أخق  الماتثة شغ ٢٠١٤/٨/١٤،  لفطط 
أوروبغ، إذ ُسغِّظ طئسعبا خاخا لقتتاد افوروبغ طظث أغار 
٢٠١٤. شئثل جعثه لفرض التض السغاجغ صئض اظاعاء 
 /٩/١٥ تاى  تمثغثعا  وصئض   ٢٠١٥ آذار  شغ  طعماه 
شعع  رصط ٢٢١٣.  افطظ  طةطج  صرار  بمعجإ   ٢٠١٥

غسمض لتساب أوروبا باطئغص التض السغاجغ.
وصفئ برغطاظغا شغ طةطج افطظ وسرصطئ صرارا غصدغ 
أطرغضا  سمغض  تفار  صعات  أي  ذئرق  تضعطئ  باسطغح 
لاظفغثه  أطرغضا  تسسى  الثي  السسضري  الاثخض  وغةغج 

طئاحرة أو بعاجطئ طخر السغسغ.
شئرغطاظغا تسمض سطى إجظاد ظفعذعا شغ لغئغا باقتتاد 
صال   ٢٠١٥/٣/١٦ غعم  بغاظا  أخثر  تغث  افوروبغ 
شغه: «إن الفحض شغ الاعخض قتفاق جغاجغ جغسرض 
وتثة لغئغا لطثطر.. بمةرد الاعخض قتفاق سطى تحضغض 
تضعطئ وتثة وذظغئ وترتغئات أطظغئ ذات خطئ جغضعن 

اقتتاد افوروبغ سطى اجاسثاد لاسجغج دسمه لطغئغا».
طعصفعا،  لاسجغج  لعا  الاابسئ  الثطغب  دول  وتساثثم 
 ٢٠١٥/٤/١٧ غعم  الثول  عثه  أوباطا  اتعط  ولثلك 
داخض  الثول  بسخ  ظحةع  أن  سطغظا  «جغاسغظ  صائق: 
الثطغب الاغ أساصث أن لعا ظفعذا سطى الفخائض المثاطفئ 
داخض لغئغا تاى تخئح أضبر تساوظا. وشغ بسخ التاقت 
طظ  بثق  السسضري  الخراع  ظغران  تطعإ  حعثظاعا 

طتاولئ تعثئاعا».
وتسمض سطى إجظاد طعصفعا وسمقئعا شغ لغئغا بعاجطئ 

دول تعظج والةجائر والمشرب تغث لعا ظفعذ جغاجغ 
صعي شغعا. شرشدئ عثه الثول التض السسضري وأسطظئ 

دسمعا لطتض السغاجغ.
شئرغطاظغا خاتئئ الظفعذ السغاجغ الصعي شغ لغئغا صث 
شرضئ جغطرتعا سطى لغئغا بسث الترب السالمغئ الباظغئ 
وأصاطئ عظاك ظزاطا ططضغا وطظ بط اجائثلئ به الظزام 
لغصش   ١٩٦٩ سام  بالصثاشغ  جاءت  سظثطا  الةمععري 
شغ وجه تمطئ أطرغضا الاغ ضاظئ تصعدعا بعاجطئ سئث 

الظاخر لطسغطرة سطى المظطصئ وطظعا لغئغا.
سمطئ أطرغضا سطى تظفغث التض السسضري، شئسث رئغسعا 
 ٢٠١٥/٢/٢٣ غعم  الضعظشرس  إلى  برجالئ  أوباطا 
لغتخض سطى دسمه غصعل شغعا: «إن العضع شغ لغئغا 
لفطظ  واجابظائغ  سادي  غغر  تعثغثا  غمبض  زال  طا 
طظ  غفعط  الماتثة».  لطعقغات  الثارجغئ  والسغاجئ 
لغسئ  شعغ  ترج،  لغئغا  شغ  أطرغضا  وضع  أن  رجالاه 
وعط  أصعغاء،  لغسعا  وسمقؤعا  عظاك  صعي  طعصع  شغ 
طظ  ذردوا  وصث  أضبر،  لغج  تفار  بترضئ  غامبطعن 
الساخمئ ذرابطج ولط غساطغسعا أن غسعدوا إلغعا تاى 
اآلن، ولط غامضظعا طظ السغطرة سطى بظشازي. ولثلك 
وغظصث  أطرغضا  طخالح  غثثم  السسضري  الاثخض  شإن 
سمقءعا لغسامروا شغ خثطاعا. وصث تاولئ اجاشقل 
صاض افصئاط فخث تفعغخ دولغ غسمح لمخر بالاثخض 

عظاك بتةئ طتاربئ اإلرعاب واقظاصام لمصاطعط.
لطاثخض  المسارضئ  بسئإ  تالغا  أطرغضا  تراجسئ 
السسضري ولط تساطع اجاخثار صرار شغ طةطج افطظ 
شصالئ بالتض السغاجغ، شصال رئغسعا بسث اقجاماع طع 
رئغج وزراء إغطالغا طاتغع رغظاسغ شغ الئغئ افبغخ 
غعم ٢٠١٥/٤/١٧: «إن أي سمض سسضري خارجغ لظ 
عثا  شغ  الاعترات  تثفغش  شغ  لطمساسثة  ضاشغا  غضعن 
الئطث الثي تمجصه الترب. عظاك تاجئ لتض جغاجغ شغ 
الثولئ الشظغئ بالظفط المططئ سطى الئتر الماعجط تغث 
سطى  السغطرة  أجض  طظ  طاظاشساان  تضعطاان  تاصاتض 
الئقد». شأطرغضا تزعر أظعا لغسئ ضث التض السغاجغ 
بافسمال  لغصعم  تفار  سمغطعا  تثسط  الثي  العصئ  شغ 
السسضرغئ لاتصغص جغطرة سطى افرض تاى ق غتخض 
تراوح  المفاوضات  وتئصغ  غعاشصعا،  ق  جغاجغ  تض 
طضاظعا تاى تتغظ الفرخئ لاسجغج طعصفعا وجسض التض 
السغاجغ غاةه لخالتعا، وأوروبا جاسمض سطى إرضاء 

أطرغضا تاى تامضظ طظ تتصغص خطاعا. 
وخاخئ  أوروبا  وبغظ  أطرغضا  بغظ  لغئغا  شغ  شالخراع 
وتشرغعا  طسعا  أوروبا  دول  تةطإ  الاغ  برغطاظغا 
الصثاشغ.  سعث  سطى  ضاظئ  ضما  لحرضاتعا  باقطاغازات 
شعع خراع بغظ المساسِمرغظ سطى بطث إجقطغ أعطه 
بغظ  غضعن  أن  غةإ  الخراع  أن  السطط  طع  طسطمعن. 
المسطمغظ وبغظ الضفار المساسِمرغظ لطردعط، ق أن 

غضعظعا وصعدا لطخراع بغظ الضفار المساسمرغظ.
أتثعط؛  غاشطإ  أن  إلى  افزطئ  تسامر  جعف  ولثلك 
أي أن تاشطإ أطرغضا أو أوروبا، أو ترجح ضفئ أتثعما 
غضعن  تض  سطى  غافصا  أن  أو  اآلخر،  سطى  رأغه  لغفرض 
فطرغضا شغه تخئ تسادل تخئ أوروبا سطى افصض، أو 
أن غامضظ المسطمعن طظ إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
افخطغ  وضسعا  إلى  لغئغا  وإسادة  الظئعة  طظعاج  سطى 

ضةجء طظ عثه الثولئ.

السآال:  
لضط  أورده  الحئاب  أتث  طظ  الاالغ  الاساؤل  وردظا 

بظخه:
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته، .. َضُبر الةثل عظا 
شغ جعرغا تعل راغئ رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وجطط.. 
وضبرت الثقشات .. وطظعا جآاٌل ُوجه لـ»عغؤئ الحام 
اإلجقطغئ» سطى طعصسعا سطى اقظارظئ، بسظعان: «عض 

عظاك راغئ طتثدة غةإ أن غطاجم بعا السعرغعن؟»
اهللا  خطى  اهللا  رجعل  سظ  َغِرد  (لط  الةعاب:  شغ  وُذضر 
الترب،  لراغات  واتث  حضٌض  أو  واتث  لعٌن  وجطط  سطغه 
شصث بئئ أن الظئغ خطى اهللا سطغه وجطط ضاظئ له راغئ 
جعداء، وأتغاظاً بغداء، وصغض أغًدا خفراء... ولط غبئئ 
أظه خطى اهللا وجطط ضان غضاإ حغًؤا شغ تطك الراغات 
ضما صث غاععمه بسخ الماأخرغظ، وطا ورد سظ ابظ 
سئاس أن راغئ الظئغ خطى اهللا سطغه وجطط ضان طضاعبًا 
شغعا: « ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا»، شإظه تثغٌث 

باذض ضما صال السطماء) اظاعى
أرجع الافدض بالةعاب تعل عثا المعضعع وججاضط اهللا 

خغرًا.

الةعاب: 
أوقً: لعن الطعاء والراغئ، شإن افدلئ الحرسغئ الختغتئ 
والراغئ  أبغخ  الطعاء  أن  سطى  تثل  العاردة  والتسظئ 

جعداء وطظ عثه افدلئ:
َسْظ  والارطثي  الضئرى،  جظظه  شغ  الظسائغ  أخرج   -١
َئ  َطضَّ «َدَخَض  َوَجطََّط  َسَطْغِه   

ُ
اهللا َخطَّى  الظَِّئغَّ  َأنَّ  َجاِبٍر، 

َوِلَعاُؤُه َأْبَغُخ». وأخرج ابظ أبغ حغئئ شغ طخظفه َسْظ 
 َسَطْغِه َوَجطََّط 

ُ
َسْمَرَة َصاَلْئ: «َضاَن ِلَعاُء َرُجعِل اهللاَِّ َخطَّى اهللا

َأْبَغَخ».
٢- أخرج أتمث، وأبع داود، والظسائغ شغ جظظه الضئرى 
َصاَل:  اْلَصاِجِط،  ْبِظ  ِث  ُطَتمَّ َطْعَلى  ُسَئْغٍث  ْبُظ  ُغعُظُج  سظ 
ُث ْبُظ اْلَصاِجِط ِإَلى اْلَئَراِء ْبِظ َساِزٍب َغْسأَُلُه َسْظ  َبَسَبِظغ ُطَتمَّ
 َسَطْغِه َوَجطََّط َطا عغ؟ َشَصاَل: 

ُ
َراَغِئ َرُجعِل اهللاَِّ َخطَّى اهللا

«َضاَظْئ َجْعَداَء ُطَربََّسًئ ِطْظ َظِمَرٍة».
َصاَل:  َسئَّاٍس  اْبِظ  َسْظ  طاجه  وابظ  الارطثي  أخرج   -٣
«َضاَظْئ َراَغُئ َرُجعِل اهللاَِّ َخطَّى اهللاَُّ َسَطْغِه َوَجطََّط َجْعَداَء، 

َوِلَعاُؤُه َأْبَغَخ».
وأخرج الئشعي شغ حرح السظئ، َسْظ َسْمَرَة، َصاَلْئ: «َضاَن 
 َسَطْغِه َوَجطََّط َأْبَغَخ، َوَضاَظْئ 

ُ
ِلَعاُء َرُجعِل اهللاَِّ َخطَّى اهللا

َراَغُاُه َجْعَداَء...»
باظغاً: أطا طا ورد طظ أظعا ضاظئ خفراء ضما شغ تثغث 
أبغ داود والئغعصغ شعظاك طصال شغ جظثه، شالتثغث 
َبَظا َجْطُط ْبُظ ُصَاْغَئَئ  َبَظا ُسْصَئُئ ْبُظ ُطْضَرٍم، َتثَّ ضما غطغ: َتثَّ
، َسْظ ُحْسَئَئ، َسْظ ِجَماٍك، َسْظ َرُجٍض ِطْظ َصْعِطِه،  ِسغِريُّ الحَّ
 
ُ
َسْظ آَخَر ِطْظُعْط َصاَل: َرَأْغُئ «َراَغَئ َرُجعِل اهللاَِّ َخطَّى اهللا
جظثه  شغ  شالتثغث  ترى  وضما  َخْفَراَء»،  َوَجطََّط  َسَطْغِه 

ابظان طةععقن، وعع ضسغش.
سظه  اهللا  رضغ  سطغ  (راغئ  أن  طظ  روي  طا  أطا  بالباً: 
غعم خفغظ ضاظئ تمراء طضاعب شغعا: طتمث رجعل 
اهللا، وضاظئ له راغئ جعداء.)، شعاضٌح أظه لغج تثغبًا 
سظ رجعل اهللا ، بض عع شسض ختابغ، شدقً سظ أن 
الرواغئ ظفسعا ضثلك تصعل: (وضاظئ له راغئ جعداء)، 

. وضما عع طسطعم شالمسامث عع تثغث رجعل اهللا
رابساً: عثا سظ لعن راغئ رجعل اهللا  ولعن لعائه، أي 

الراغئ الرجمغئ المسامثة لطثولئ، وضثلك لعاؤعا...
أطا أن بسخ الصئائض ضاظئ تاثث راغئ بطعن خاص بعا 
شغ التروب لطاماغج شعثا جائج شغمضظ أن غاثث جغح 

السعداء،  الراغئ  طع  آخر  بطعن  راغئ  الترب  شغ  الحام 
وجغح طخر راغئ بطعن آخر طع الراغئ السعداء... وعثا 
سظ  الضئغر  شغ  الطئراظغ  سظث  ورد  وصث  المئاتات  طظ 
 َسَطْغِه َوَجطََّط 

ُ
، َغُصعُل: «ِإنَّ الظَِّئغَّ َخطَّى اهللا َطِجغَثَة اْلَسْئِثيَّ

َسَصَث َراَغاِت اْفَْظَخاِر َشَةَسَطُعظَّ ُخَفًرا»، وضثلك ورد سظث 
ابظ أبغ ساخط شغ اآلتاد والمباظغ َسْظ ُضْرِز ْبِظ َجاَطَئ 
 َسَطْغِه َوَجطََّط َسَصَث َراَغَئ َبِظغ 

ُ
َصاَل: «...َوِإنَّ الظَِّئغَّ َخطَّى اهللا

الغعم  والةغعش  المئاتات،  طظ  شعثا  َتْمَراَء»،  ُجَطْغٍط 
تاثث ضاائئعا حارات تمغجعا غغر سطط الثولئ الرجمغ، 
ضما عع طظ المئاتات أغدا تمغغج الةغعش بأجمائعا، 
ضأن غعضع لضض جغح طظ عثه الةغعش رصط، شغصال: 
باجط  ُغسمى  أو  طبقً،  البالث  الةغح  افول،  الةغح 
شغصال،  السماقت،  طظ  ِسمالئ  أو  العقغات،  طظ  وقغئ 

جغح الحام، جغح تطإ طبقً.
شغ  الطئراظغ  أخرج  شصث  سطغعا،  الضاابئ  أطا  خاطساً: 
َسْئُث  ظا  َصاَل:  ِرْحِثغَظ  ْبُظ  َأْتَمُث  َبَظا  (َتثَّ صال:  افوجط 
ْبُظ  َتغَّاُن  ظا  َصاَل:  اِظغُّ  اْلَترَّ َخاِلحٍ  َأُبع  َداُوَد  ْبُظ  اِر  اْلَشفَّ
ُسَئْغِث اهللاَِّ َصاَل: ظا َأُبع ِطْةَطٍج َقِتُص ْبُظ ُتَمْغٍث، َسِظ اْبِظ 
َسَطْغِه   

ُ
اهللا َخطَّى  اهللاَِّ  َرُجعِل  َراَغُئ  «َضاَظْئ  َصاَل:  َسئَّاٍس 

َوَجطََّط َجْعَداَء َوِلَعاُؤُه َأْبَغُخ، َطْضُاعٌب َسَطْغِه: َق ِإَلَه ِإقَّ 
ٌث َرُجعُل اهللاَِّ» . َق ُغْرَوى َعَثا اْلَتِثغُث َسِظ اْبِظ  اهللاَُّ ُطَتمَّ
َد ِبِه: َتغَّاُن ْبُظ ُسَئْغِث اهللاَِّ).  َسئَّاٍس ِإقَّ ِبَعَثا اْإلِْجَظاِد، َتَفرَّ

وتغان بظ سئغث اهللا اخاطش شغ تعبغصه:
ضاابه  شغ  وذلك  البصات  طظ  تئان  ابظ  ذضره  أ- 

«البصات» ججء (٦ / ٢٣٠): 
(٧٤٩١ - َتغَّان بظ سئغث اهللا َأُبع ُزَعْغر طعلى بظغ سثي 
غروي َسظ أبغ طةطج َوَأِبغِه روى َسظُه ُطسطط بظ ِإْبَراِعغط 

وُطعَجى بظ ِإْجَماِسغض)
 /  ١) اقساثال  طغجان  ضاابه  شغ  الثعئغ  وذضره  ب- 

:(٦٢٣
(٢٣٨٨- تغان بظ سئغث اهللا، أبع زعغر، حغت بخري. 
سظ أبغ طةطج. صال الئثاري: ذضر الخطئ طظه اقخاقط).

التةاج  أبع  ذضره  عمام،  أبع  طتمث  بظ  عع  والخطئ 
المجي شغ ضاابه (تعثغإ الضمال شغ أجماء الرجال ٢ 

/ ٧٩) صال:
إلى  طظسعب  الثارضغ  ث  ُطَتمَّ ْبظ  الخطئ  عمام  أبع 
سمان،  طظ  صرغئئ  السربغ  الثطغب  شغ  ججغرة  «خارك» 

وصث روى له الئثاري شغ الختغح.
وبسئإ عثا اقخاقط شغ ضئره شصث سثه السصغطغ طظ 
الدسفاء شغ ضاابه «الدسفاء الضئغر -١/ ٣١٩» تغث 

صال:
َبِظغ آَدُم  ... َوَتثَّ «َتغَّاُن ْبُظ ُسَئْغِث اهللاَِّ َأُبع ُزَعْغٍر َبْخِريٌّ
ْبُظ ُطعَجى َصاَل: َجِمْسُئ اْلُئَثاِريَّ َصاَل: َتغَّاُن ْبُظ ُسَئْغِث 

ْطُئ ِطْظُه اِقْخِاَقَط...». اهللاَِّ َأُبع ُزَعْغٍر َذَضَر الخَّ
وصال سظه الثعئغ شغ ضاابه (المشظغ شغ الدسفاء ١/ 
١٩٨) «َتغَّان بظ سئغث اهللا َأُبع ُزَعْغر اْلَئْخِرّي َسظ أبغ 

طةطج َلْغَج ِبتةَّئ».
وعضثا شإظه طثاطش شغه، شعظاك طظ غةسطه شغ البصات 
وآخرون غةسطعظه شغ الدسفاء فظه اخاطط شغ ضئره، 
شغئثو أظه لما ضئر جظه ظعر طظه اخاقط، وطع ذلك 
شإن المعضعع عع ضاابئ «ق إله إق اهللا طتمث رجعل 
اهللا» سطى الراغئ والطعاء، واقخاقط ق غدر شغ عثه 
الضاابئ، وبثاخئ وأن بغظه وبغظ الرجعل  راوغان شغ 
السظث بصاان: أبع طةطج قتص بظ تمغث وابظ سئاس، 
ولثلك شظتظ صث تئظغظا ضاابئ الحعادتغظ سطى الراغئ 

والطعاء.

«عض عظاك راغئ طتثدة غةإ أن غطاجم بعا 
السعرغعن؟»  

هل تؤدي خطة املبعوث الدويل إىل احلل السياسي يف ليبيا؟  
بصطط: أجسث طظخعر

التضعطئ  إن  لغع  جاضعب  افطغرضغ  الثجاظئ  وزغر  صال 
افطغرضغئ تعاخض السسغ لضغ غعاشص  الضعظشرس سطى 
إخقتات تعصفئ شارة ذعغطئ تاسطص بخظثوق الظصث 
الثولغ. وأضاف «ق ظجال ظساصث أن الضعظشرس جعف 
غمرر صرغئا تحرغسا لاظفغث إخقتات ٢٠١٠ الاغ تحضض 
افطغرضغ  الصعطغ  وافطظ  لقصاخاد  طتعرغئ  أعمغئ 

واقجاصرار اقصاخادي السالمغ».
وجعف غآدي إدخال تسثغقت سطى طساعثة تأجغج 
شغ  سطغعا  اقتفاق  تط  صث  ضان  الثولغ  الظصث  خظثوق 
الخغظ  وطظح  الخظثوق  طعارد  زغادة   إلى    ٢٠١٠
شغ  الخقتغات  طظ  طجغثا  أخرى  خاسثة  واصاخادات 

إدارة  الخظثوق.
تغث  الضعظشرس،  شغ  طعصعشا  اإلجراء  عثا  زال  وطا 

الاجاطات  زغادة  سطى  افطغرضغعن  المحرسعن  غسارض 
تخعغئ  صعة  إضساف  وضثلك  الثولغ  الظصث  خظثوق 
العقغات الماتثة شغ طةطج الخظثوق وتعجغع ظطاق 

تخعغئ الخغظ سطى وجه الثخعص.
العقغات  اظاصثت  صث  السحرغظ  دول  طةمعسئ  وضاظئ 
الماتثة غعم الةمسئ الماضغ بسئإ سرصطئ إخقتات 

.٢٠١٠
شغ  لقجابمار  اآلجغعي  الئظك  أن  الئسخ  واسائر 
الئظغئ الاتاغئ جغضعن طظاشسا طتامق لخظثوق الظصث 
الثولغ والئظك الثولغ الطثغظ تعغمظ سطغعما العقغات 
سطغه  تعغمظ  الثي  اآلجغعي  الاظمغئ  وبظك  الماتثة، 

الغابان.
(الةجغرة ظئ)

ظزرات جغاجغئ

فف

  «بسث حسعرعا بثطر الئظك اآلجغعي لقجابمار  الثي أظحأته الخني وحارضئ شغه دول ضربى» 
واحظطظ تاسعث باظفغث إخقتات الظصث الثولغ  

جآال وجعاب
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أخرى شغ الساتئ السعرغئ، تضحش سظ وخعل البعرة 
شغ جعرغا إلى طفارق ذرق؛ أي تتثغث وجعئ طسغرعا: 
عض تسصط بسخ صغادات البعار شغ شثاخ الشرب وأدواته 
اإلصطغمغئ طظ تضام خعظئ وطثابرات وضغسئ طشرضئ، 
شغصئطعا السطط الثي رجمه اقجاسمار الفرظسغ لسعرغا 
وجماه سطط اقجاصقل حسارا لعط شغظاعغ بعط المطاف 
شغ جةض الثعظئ الثغظ باسعا دغظعط بثظغا غغرعط؟ أم 
أظعط غساخمعن بتئض اهللا شغفعزوا برضعاظه وسج الثظغا 

واآلخرة.
المآجش شغما جرى شغ تطإ أن طظ غجسط أظه «صداء 
سطى  شغظضر  بشربال،  الحمج  غشطغ  أن  غرغث  حرسغ» 
غسسعن  بأظعط  وغخفعط  الاعتغث  راغئ  غرشع  طظ 
لطفاظئ، وعثا بعاان سزغط. ولع سرف عآقء حغؤا طظ 
الحرع لضاظعا أول السئاصغظ لقساجاز براغئ ظئغعط وظئث 
غاتثبعن:  حرع  أي  شسظ  وإق  الضاشر،  اقجاسمار  راغئ 
  ورجعله  اهللا  سئث  سطى  المظجل  الرباظغ  العتغ  حرع 
أم حرع اقجاسمار الضاشر باهللا ورجعله؟ بط المدتك 
المئضغ أظعط شغ جثالعط ذالئعا بافتادغث الاغ تطجم 
المسطمغظ برشع راغئ الرجعل !! وضأن افتادغث تصئض 
برشع راغئ اقجاسمار الضاشر؟ عض ظسغ عآقء أن شرظسا 
صسمئ جعرغا إلى جئ دوغقت جسطئ لضض طظعا خرصئ 
جمععا سطما؟ أم ظسعا أن برغطاظغا طضظئ غععد طظ 
تثظغج أولى الصئطاغظ وطسرى الرجعل ؟ طا لعط ضغش 

غتضمعن!!

س٣: تأتغ عثه افظئاء شغ وصئ تحعث الةئعئ الةظعبغئ 
شغ درسا وتعران ظثر خثام بغظ الةغح التر وجئعئ 
الظخرة، بسث أن أسطظئ سثة شخائض (تمبطئ شغ الةغح 
افول، وشرصئ شطعجئ تعران، وألعغئ جغش الحام، والفغطص 
افول، وشةر اإلجقم) أظعا: «ظرشخ أي تساون أو تصارب 
عثا  شعض  الظخرة»،  جئعئ  طع  شضرغا  أم  ضان  سسضرغا 
خثشئ أم غأتغ شغ جغاق تخادم المحارغع السغاجغئ 

شغ جعرغا؟
جعرغا  شغ  البعرة  سثو  أن  الطئغإ  سطى  غثفى  ق  ج: 
إغران  شغ  وتطفاؤه  بحار،  وطا  أطرغضا،  الضفر  رأس  عع 
افطرغضغئ.  لطسغاجئ  طظفثة  أدوات  إق  وسخاباتعا، 
طخر  سطى  صئداعا  تةثغث  إلى  جارسئ  الاغ  وأطرغضا 
سئر المرتطئ اقظاصالغئ باإلتغان بالطظطاوي خطفا لسمغطعا 
البعرة  طعجئ  ورضعب  الحسئغ  الشدإ  قتاعاء  طئارك 
تاى غساصر لعا افطر، سةجت شغ جعرغا سظ شرض تض 
حئغه، شضان أن طاذطئ وطظتئ جفاح دطحص المعطئ 
تطع المعطئ شئغظما غصعم عع وزباظغاه بالستص والصاض 
بضض عمةغئ، تسمض عغ سئر أدواتعا سطى إظداج ذئثئ 
شغ  الحعثاء  وأحقء  بثطاء  المططت  التض «السغاجغ» 
طعجضع  ولصاءات  وجظغش٢  جظغش١  ولضظ  السج،  حام 
وطا بغظعا طظ اجاماسات شغ ضعالغج الثوتئ والصاعرة 
شغ  البعرة  خمعد  ظفسا.  ُتْةِثعا  لط  ضطعا  واجطظئعل، 
جعرغا أدى إلى تثاسغ واظعغار صعة الظزام افطرغضغ شغ 
دطحص ضما اسارف بثلك بحار شغ طصابطاه طع جرغثة 
إضسئرجظ السعغثغئ، وعثا طا دشع أطرغضا إلى تضبغش 
لطبعار  الصعغئ  الحعضئ  سطى  الصداء  أجض  طظ  السمض 
المظاوئغظ لعا سسضرغا وجغاجغا. شاإلسقن طظ الةئعئ 
الةظعبغئ غظثرج شغ إذار الامعغث لةظغش٣ والثي غاططإ 
شرض الراغئ السطماظغئ وإصخاء راغئ الاعتغث، ولضظ عثا 

دوظه خرط الصااد.

س٤: ولضظ بسخ صغادات الفخائض تئرر الثسعة إلى 
ذغ الراغئ بسئإ التاجئ اقجاراتغةغئ لطثسط الثولغ 
لطامضظ طظ إجصاط بحار، شالراغئ تئرر لطشرب طظع الثسط 

سظ البعرة بسئإ طضاشتئ الصاسثة والاطرف الت؟؟

بالافاوض  طا  غعطا  جغصئض  الشرب  أن  تععط  طظ  ج: 
أن  شسطغه  المظطصئ  وجائر  جعرغا  شغ  ظفعذه  إلظعاء 
غختع طظ عثغاظه وتععمه. إن اهللا ذغإ ق غصئض إق 
ذغئا، وصث تخر العتغ الظخر بأظه طظ سظث اهللا ق جعاه 
الثئإ  أن  ظظ  وطظ  اهللا﴾،  سظث  طظ  إق  الظخر  ﴿وطا 
عثم  طظ  بعغقته  ظضئظا  الثي  المفارس  اقجاسماري 
الثقشئ إلى شطسطغظ إلى السراق والغمظ وأششاظساان 
وبعرطا وأشرغصغا العجطى...، طظ ظظ أظه غآتمظ سطى 
أعطظا شغ الحام أو جعاعا شفغ سصطه خطض، إق أن غضعن 
سمغق لطشرب المساسمر. وعثه المساةثات شغ الساتئ 
الغعم  المطالئئ  الصغادات  طسثن  سظ  تضحش  السعرغئ 
أضبر طظ أي وصئ طدى باإلشخاح سظ تصغصئ رعاظعا: 
تئض  إلى  بالرضعن  أم  اهللا  بتئض  باقساخام  عع  عض 
المساسمر الضاشر سئر أدواته شغ المظطصئ؟ وعط غسطمعن 
أن اهللا غظغ سظ السالمغظ، وأن طظ غئاشغ طرضاة أطرغضا 
وأن  الثارغظ،  شغ  المئغظ  بالثسران  باء  شصث  والشرب 
افطئ جاظئثه ضما ظئثت بحار وزطرته، وصث جئص لظا 
أن ذالئظاعط باقساخام بمغباق الثقشئ لغضعن طغباق 

البعرة.

ورغفعا  دطحص  شغ  السسضري  المةطج  أسطظ  س٥: 
الحرصغئ  الشعذئ  شغ  افول  الختفغ  طآتمره  شغ 
(٢٠١٥/٤/١٨) سظ تأغغثه لسمطغئ ”ساخفئ التجم“ الاغ 
وتمظى  الغمظ،  شغ  التعبغغظ  ضث  السسعدغئ  تصعدعا 
سطى الصائمغظ سطغعا أن تامثد إلى جعرغا ”لاةاث ظزام 

افجث“ سطى تّث تسئغره. طا رأغك شغ عثه الثسعة؟
بحار  حثص  تشغغر  لغج  العثف  إن  وظصعل  صطظا  ج: 
تخض  ضما  الضفر،  بحرع  غتضط  آخر  بطاغغئ  واإلتغان 
دسا  افول  غعطه  طظ  الاترغر  تجب  وتعظج.  طخر  شغ 
افطئ ضاشئ إلى إجصاط التضام الثطى الثغظ شرضعط 
بحرع  ق  اهللا  بحرع  لغتضط  الثطغفئ  وطئاغسئ  الشرب، 
التجم  لساخفئ  المجطرون  المطئطعن  وعآقء  الضفر. 
غثرضعن جغثا أن الظزام السسعدي ق غعجث شغ طظعاجه 
تتضغط حرع اهللا، حأظه شغ ذلك حأن الظزام اإلغراظغ، 
وطا غرشع عثا وذاك طظ حسارات تطئج لئعس اإلجقم 
غرغث  وطظ  العاصع...  وتصائص  الخرغح  الحرع  غضّثبعا 
غعم  بمسغرات  افطئ  سطى  غدتك  ق  الصثس  تترغر 
الصثس شغ رطدان وق بالةسةسئ الفارغئ، شغ العصئ 
الثي غخرح صادته السسضرغعن أظعط صادرون سطى طسح 
غععد طظ سطى وجه افرض، وغخرح تجبعا شغ لئظان 
بأن خعارغثه تخض إلى طا بسث بسث تغفا بط ظةث أن 
عثه الخعارغت تمطر دطارا وصاق فعض الحام، وضثلك 
السظارغئ السسعدغئ الاغ اجاحاذئ غدئا ضث التعبغغظ، 
بط صام المحاغت والثساة لاترغخ الظاس لصاال الحغسئ 
بغظما لط ظسمع لعط تسا وق عمسا ضث غععد، ولط ظر 
صعات الاتالش المجسعم تاخثى لغععد، شعثه العصائع 

تضثب دسعاعط العاعغئ.

س٦: أشعط أن تجب الاترغر ق غآغث ساخفئ التجم شغ 
الغمظ لطاخثي لطثطر اإلغراظغ المجسعم؟

ظسط، لصث أسطظا سظ طعصفظا عثا أضبر طظ طرة وشغ أضبر 
طظ بغان. والرجعل سطغه الخقة والسقم سرف الحعغث 
بأظه طظ غصاتض إلسقء ضطمئ اهللا، وضما أجطفئ شق الظزام 
السسعدي غسرف وجه اهللا وق الظزام اإلغراظغ، وتصاُتُطعط 
وجفك دطاء المسطمغظ شغ الغمظ بشغر وجه تص عع إبط 
سزغط جُغتاجئعن سطغه غعم الثغظ، ضما غتاجإ ضض 
طظ أسان سطى صاض طسطط بشغر وجه تص ولع بحطر ضطمئ 
شفغ التثغث الحرغش: صال رجعل اهللا : «طظ أسان سطى 
صاض طآطظ بحطر ضطمئ؛ لصغ اهللا سج وجض طضاعب بغظ 

سغظغه: آغج طظ رتمئ اهللا».

تامئ : طصابطئ طع طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي ... 

بالشرب الضاشر وأدواته، والاروغب لتطعله المسمعطئ 
خاخئ وصث سطط الصاخغ والثاظغ تآطر الشرب وسطى 
رأجه أطرغضا سطى افطئ اإلجقطغئ، بض غةإ سطغعط أن 
ولغضظ  سثوا،  وغاثثوعط  بعط،  خطاعط  غصطسعا 
تعضطعط سطى اهللا تسالى، شعع جئتاظه وتثه الظاخر 
والمسغظ الثي وسث المآطظغظ بالظخر إن عط ظخروه 
أولغاء.  دوظه  طظ  أسثاءه  غاثثوا  ولط  ولغا  واتثثوه 
ععقء  أغثي  سطى  افخث  الحام  شغ  أعطظا  شسطى 
المةامسغظ شغ اجطظئعل والصاعرة وطعجضع وجظغش 
ودطاء  أحقء  سطى  لغج  وطساوطات  خفصات  لسصث 

الحعثاء وتسإ بض سطى سصغثة افطئ وأتضام دغظعا.

وجود الوعي السياسي َّـ األمة 
يحميها من السقوط 

ضض  سظ  بالمسطعطات  اإلتاذئ  طظ  بث  ق  ضان  لثلك 
الثول المتغطئ بثار اإلجقم، والثول الضئرى والفاسطئ 
شغ  افولى  الرضغجة  ُتسائر  بتص  فّظعا  تاطئ  إتاذئ 

أولعغات الفعط السغاجغ.
والعسغ السغاجغ لغج شصط طسطعطات جغاجغئ تاسطص 
ضان  وإن  السالط،  شغ  السغاجغئ  والمةرغات  بافتثاث 
ق بث طظ تعشر تطك المسطعطات، بض العسغ السغاجغ 
عع شغ افجاس أشضار جغاجغئ تاسطص برساغئ الحآون، 
آخر  وبمسظى  وافتضام،  والصعاسث  السصائث  وتحمض 
شالعسغ السغاجغ غحمض المفاعغط اإلجقطغئ البابائ 
واجاثثاطعا شغ رساغئ حآون الظاس طظ خقل تظجغطعا 

سطى العصائع الةارغئ.
إّن وجعد العسغ السغاجغ غاططإ بحضض خاص شعط 
طا غضعن شغ تالئ تشغر،  المعصش الثولغ والثي غالئاً 
فّن التالئ الاغ سطغعا الثولئ افولى إن لط تاشغر، شإّن 
التالئ الاغ سطغعا الثول المجاتمئ سادة طا غطرأ سطغعا 
الاشغغر. وشعط المعصش الثولغ وتشغراته ُغساسثظا شغ 
تفسغر وتتطغض طا غةري شغ بطثان المسطمغظ الاابسئ 
الدسش  ظصاط  سظ  الئتث  طظ  ُغمّضظظا  وصث  والثلغطئ، 
شغ تطك افظزمئ الاابسئ طظ أجض الظةاح شغ إجصاذعا 

وتتعغطعا إلى دولئ إجقطغئ.
شغ  ُغساسث  وافتجاب  افشراد  لثى  السغاجغ  والعسغ 
ولفظزمئ  السمقء  لطتضام  ضتاغا  جصعذعط  سثم 
إجقطغئ  ترضات  اظةرار  طظ  الغعم  ظراه  وطا  السمغطئ، 
شغ  السسضرغئ  سمطغاعا  شغ  السسعدغئ  حئاك  شغ 
الغمظ جئئه الرئغج عع سثم وجعد العسغ السغاجغ 
لثغعا، وضثلك طا ظراه طظ اظةرار افشراد خاخئ السطماء 
عثه  بسئإ  اقخائار  شغ  جصطعا  الثغظ  والعجعاء 
الترب الثولغئ والطائفغئ شغ الغمظ، وطظعط جطمان 
سعدة وظئغض السعضغ وسئث المةغث الجظثاظغ وذارق 
جعغثان، وضثلك السطماء المحععرون شغ السسعدغئ 
تأغغثعط  أسطظعا  عآقء  وضض  والصرظغ  ضالسرغفغ 
لطسسعدغئ شغ سثواظعا سطى الغمظ، وحضروعا وطّةثوا 
صغادتعا، وظزمعا شغعا افحسار، وطا ضاظئ عثه السصطئ 
السمغصئ لاصع لع ضاظعا غمطضعن العسغ السغاجغ الثي 
ُغصّرر بأّن تضام السسعدغئ طا عط جعى طةرد أدوات 

لطشرب وسمقء لثوله.
السغاجغئ  بالبصاشئ  افّطئ  تبصغش  طظ  إذن  بث  شق 
اإلجقطغئ، وذرح افشضار السغاجغئ سطغعا، وربط ضض 
افتثاث السغاجغئ بالجاوغئ الثاخئ، وتائسعا، وربطعا 
أو  افععاء  تاسطط  أن  دون  طظ  بابائ،  ربط  بصعاسث 
اآلراء المسئصئ سطغعا، وذلك طظ أجض غرس المفاعغط 
السغاجغئ الختغتئ شغ افطئ، بتغث تخئح ججءًا طظ 
تغاتعا الغعطغئ، وبالاالغ شق تظثثع باإلسقم الضاذب 

الثي ُغجغظ أسمال الطشاة وُغمّةثعا.
سطى  الارضغج  طظ  خاص  بحضض  بث  ق  ضان  لثلك 
السغاجئ الثولغئ باسائارعا الثئج الغعطغ لطسغاجغغظ، 
وذلك طظ أجض إدراك تخرشات افسثاء، وطا ترطغ إلغه 
بّط  وطظ  الثولغئ  وسقصاتعط  وخطئعط،  تخرغتاتعط 

طسرشئ ظعاغاعط الثئغبئ وضحفعا لفطئ.
وباإلجمال شسطى تمطئ الثسعة بحضض خاص أن غصعدوا 
افّطئ شغ طسغرة العسغ السغاجغ، وأن غاائسعا افخئار 
وغمّتخععا،  المسطعطات،  وغةمسعا  ططض،  وق  ضطض  بق 
الختغتئ  الربط  بصعاسث  طظعا  المعط  وغربطعا 
سطغعط  ذلك  بسث  بّط  الثولغئ،  بالسغاجئ  والماسطصئ 
أن ق غةّردوعا طظ ظروشعا وطقبساتعا، وق غصغسعا 
سطغعا أحئاععا وظزائرعا، شإن اساادوا سطى عثا الظعب 
أخئتعا طفضرغظ جغاجغغظ صادرغظ سطى صغادة الظاس، 
ق غمطضعن العسغ السغاجغ شتسإ، بض غمطضعن أغدًا 
الصثرة سطى الافضغر السغاجغ، والثي عع أسطى وأخسإ 

أظعاع الافضغر.

طظ  السالط  إلى  الظزرة  عع  السغاجغ  العسغ  ضان  لّما 
وجعد  غسظغ  افطئ  سظث  وجعده  ضان  خاخئ،  زاوغئ 
السصعط،  طظ  ظفسعا  سطى  به  ُتتاشر  جقح  أسزط 
فّن عثا العسغ غحامض سطى أطرغظ شغ غاغئ افعمغئ، 
وعما سالمغئ الظزرة والجاوغئ الثاخئ، أّطا بالظسئئ إلى 
المفارضغظ،  افسثاء  ضض  شاحمض  السالط  إلى  الظزرة 
جعاء أضاظعا طعجعدغظ شغ اإلصطغط ضثولئ غععد شغ 
ضأطرغضا  دولغغظ  ضاظعا  أو  افوجط،  الحرق  طظطصئ 
وجائر الثول السزمى اقجاسمارغئ والطاطسئ، أو ضاظعا 
عثه  شحمعل  الضئرى،  لطصعى  سمغطئ  طتطغئ  أظزمئ 
الظزرة لضض الصعى الماترضئ شغ السالط ُغضسإ افّطئ 
سظ  الثشاع  شغ  شصط  لغج  ُتسغظعا  ضرورغئ  طسرشئ 
ظفسعا وتسإ، وإّظما ُتسغظعا أغداً شغ الامثد والاعجع 
تةسطعا  طا  وعغ  السالط،  أرجاء  جمغع  شغ  واقظاحار 
واإلصطغمغئ  الثولغئ  السغاجئ  شغ  وطآبرًة  شاسطًئ  أّطئ 
والمتطغئ، إضاشئ إلى جسطعا أّطئ َطعغئئ الةاظإ ولعا 

وزن وتدعر دولغ طتارم.
دون  طظ  اإلصطغمغئ  أو  المتطغئ  الظزرة  ضاظئ  لثلك 
الظاتغئ الثولغئ ظزرة صاخرة ق تعِجث العسغ السغاجغ 
إلى  بسئئعا  تاسرض  المةامسات  وضاظئ  الحاطض، 
العصعع شغ حئاك الائسغئ ضما عع تال بقد المسطمغظ 
شغ العصئ الراعظ، وصث تعخطعا عثه الظزرة الصاخرة 
ضما  العجعد  طظ  وإزالاعا  تمجغصعا  بسث  الاقحغ  إلى 
تخض طع الثولئ السبماظغئ، لثلك ضاظئ الظزرة المتطغئ 

واإلصطغمغئ بالفسض تاسط بالافاعئ والسطتغئ.
وعع  السغاجغ  العسغ  طظ  افول  لطحص  بالظسئئ  عثا 
الظزرة إلى السالط، أّطا بالظسئئ لطحص الباظغ وعع أن 
تضمظ شغ  شأعمغاعا  خاخئ  زاوغئ  تضعن الظزرة طظ 
جغاجغئ  صاسثة  اإلجقطغئ  السصغثة  طظ  تةسض  ضعظعا 
خطئئ ق غشفض سظعا المسطط شغ اضاسابه لطمسطعطات 
السغاجغئ شغ أغئ لتزئ، وبفدطعا غاط إغةاد بصاشئ 
شغ  السصعط  طظ  خاتئعا  تتمغ  طامغجة  جغاجغئ 
طخائث التضام والسمقء وأجغادعط طظ الثول الضاشرة 

المساسمرة.
سمعطغاعا  شغ  بابائ  ضاظئ  وإن  الثاخئ  والجاوغئ 
شغ  لعا  وظحرًا  اإلجقطغئ  لطثسعة  تمقً  باسائارعا 
السالط، إقّ أّظعا خخعخغئ شغ ظزرة الثولئ اإلجقطغئ 
إلى افتثاث والعصائع وافسمال السغاجغئ سطى افرض، 
شالرجعل  ضاظئ زاوغئ السمض الاغ اسامثعا ُبسغث صغام 
دولاه شغ المثغظئ عغ تخر جمغع افسمال السغاجغئ 
والسسضرغئ السثائغئ بصرغح، ولضظ بسث اّذقسه سطى 
خغئر إلى  اظدمام غععد  اتامال  ُتحغر إلى  طسطعطات 
واسامث  افولى  اجاراتغةغاه  غّغر  صرغح،  طع  تتالش 
اجاراتغةغئ جثغثة تصعم سطى أجاس طعادظئ صرغح، 
بغظعما،  غاضعن  صث  الثي  التطش  وضسر  خغئر  لستص 
وذلك لدمان تفعق الصعة اإلجقطغئ ولسثم تسرضعا 

لثطر وجعدي.
شغ  السمض  لجاوغئ  السغاجغئ  الرؤغئ  شغ  الاشغغر  وعثا 
السغاجغئ  المسطعطات  بسئإ  غتثث  الثاخئ  الجاوغئ 
المتغط  سظ  السغاجغئ  لطصغادة  باجامرار  الماثشصئ 
الثي غتغط بثولئ اإلجقم، وعثا الاثشص المسطعطاتغ 
دائمغ  اتخال  وجعد  غصادغ  لفخئار  المسامر 
سطى  العسغ  تضعغظ  أجض  طظ  بالسالط  لطمسطمغظ 
دوله  دواشع  سطى  والاسرف  طحاضطه،  وإدراك  أتعاله، 
شغه،  تةري  الاغ  السغاجغئ  افسمال  وتائع  وحسعبه، 
وطقتزئ الثطط والمظاورات السغاجغئ الاغ غرجمعا 
أسثاء المسطمغظ، وضحفعا، وطظ بط إتئاذعا، وأخث 

اقتاغاذات السغاجغئ القزطئ تةاععا.
لطةماسئ  الثارجغئ  السغاجئ  شعط  ضان  عظا  وطظ 
والاضاقت وافشراد أطر جععري لتفر الثولئ وافطئ، 
اإلجقطغئ،  الثسعة  تمض  شغ  لطاتضط  أجاجغ  وأطر 

بصطط: أتمث الثطعاظغ

تامئ ضطمئ السثد : وزغر افوصاف المخري غصاتض شغ خظثق السطماظغغظ  
جطعجاً شغ المسةث شةاء أبع بسطئئ الثحظغ شصال: غا بحغر 
شصال  افطراء،  شغ  اهللا  رجعل  تثغث  أتتفر  جسث  بظ 
تثغفئ: أظا أتفر خطئاه. شةطج أبع بسطئئ. شصال تثغفئ: 
صال رجعل اهللا: «تضعن الظئعة شغضط طا حاء اهللا أن تضعن، 
بط غرشسعا اهللا إذا حاء أن غرشسعا، بط تضعن خقشئ سطى 
طظعاج الظئعة شاضعن طا حاء اهللا أن تضعن، بط غرشسعا اهللا 
إذا حاء أن غرشسعا، بط تضعن ططًضا ساًضا شغضعن طا حاء 
اهللا أن غضعن، بط غرشسعا إذا حاء اهللا أن غرشسعا، بط 
بط  تضعن،  أن  اهللا  حاء  طا  شاضعن  جئرغئ  ططًضا  تضعن 
غرشسعا اهللا إذا حاء أن غرشسعا، بط تضعن خقشئ سطى 
طظعاج الظئعة» بط جضئ، وغغرعما الضبغر طظ افتادغث 

شغ ختغح طسطط وغغره طظ ضاإ الختاح.
وإذا ضاظئ الثقشئ بعثا السعء ضما غثسغ السغث العزغر، 
بقد  شغ  الماساصئئ  السطماظغئ  افظزمئ  تصصئ  شعض 
المسطمغظ لطمسطمغظ أطظا وأطاظا؟!، وعض تفزئ دطاءعط 
وأسراضعط؟! أم أظعا أوغطئ شغ دطائعط وتربسئ سطى 
ضرجغ التضط شعق أحقئعط لاثغصعط خظعشا طظ الثل 
والععان، وتسطمعط وبرواتعط لسثو لؤغط ظض طاربخا 
لط  خطغئغئ  تربا  ضثعط  وخاض  ذعغطئ،  لسصعد  بعط 
غسطظ سظ ظعاغاعا إق سظثطا صدى سطى خقشاعا واتاض 
أرضعا وحائ حمطعا شغ طجق تسمى دوق، ق تمطك صرارا 
وق ترد غث قطج وق تتفر سرضا وق تخعن أرضا. أطا 

به  اظئعر  الثي  لطثول  التثغث  الشربى  الظمعذج  سظ 
الثضاعر شغضفى أن ظثضره بالثمسغظ ططغعن صاغض شى 
الترب السالمغئ الباظغئ، وبالمطغعظغ صاغض أبظاء غجو السراق 
بافجطتئ  المحععغظ  الفطعجئ  وبأذفال  وتخاره، 
الممظعسئ دولغا، غضفغ عثا لظسغثه إلى خعابه لغثرك 

تارغت َطظ المماطأ بصخص الثم والصاض.
إن الثقشئ الاغ ترغثعا افطئ عغ تضط حرسغ واجإ 
اقتئاع وبثل الشالغ والظفغج شغ جئغض تتصغصه، وعغ 
والسعز  الفصر  طساظصع  طظ  افطئ  جاظصث  الاغ  وتثعا 
والفعضى وافزطات الماقتصئ الاغ وصسئ شغعا، وعغ 
طحروع افطئ السزغط الثي جاطاش تعله بضض تأضغث، فظه 
غحضض تدارة وتارغت عثه افطئ تاى لع لط غسةإ عثا 

الضقم السغث وزغر افوصاف.
لصث تةاوزت افطئ طسألئ شرضغئ الثقشئ وضعظعا عغ 
شصط ظزام التضط شغ اإلجقم، شعغ وسث اهللا وبحرى 
رجعله، وافطئ اآلن تاعق لطغعم الثي تصعم شغه عثه 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ظسط لصث تةاوزت افطئ تطك 
المسألئ بغظما ق غجال عظاك شؤئ طظ المحاغت والسطماء 
وطثسغ الفضر غرددون عثا الضقم الممطعل المضرر الثي 

سفى سطغه الجطظ وتةاوزته افطئ!!

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تظاصطئ وجائض اإلسقم وطعاصع الاعاخض خئرا سظ زغارة 
صام بعا إلى ترضغا زعران سطعش، صائث «جغح اإلجقم» 
شغ جعرغا، وصث الاصى «رابطئ سطماء الحام» شغ ترضغا... 
سطعش طظ الشعذئ إلى  اظاصال  حئه المآضث أن  وطظ 
ترضغا، طع طا شغ ذلك طظ خسعبات وطظ «أخطار» غحغر 
إلى أن الجغارة لعا خطئ ببعرة الحام، وبثاخئ أن ذلك 
غاراشص طع طا أسطظه اقئاقف شغ اجطظئعل طظ سجطه سطى 
سصث طئاتبات طع شخائض البعار، وعثا تمعغث إلدخالعط 
تتئ سئاءته لطسغر شغ التض السغاجغ الثي غرغثه الشرب.  

صئض  طظ  لطسغان  الزاعر  الاآطر  طظ  بالرغط   :
تضام ترضغا وجائر تضام المسطمغظ سطى أعض الحام 
وبعرتعط، إق أن بسخ صادة البعرة طسامرون بمث 
لظ  أظعط  الصادة  أولؤك  غثرك  أشق  إلغعط!!  أغثغعط 
غةظعا طظ تطك السقصئ وذلك اقرتئاط بالتضام السمقء 
اقرتئاط  طظ  البعرة  صادة  ظتثر  إظظا  الثسران؟؟!!  إق 

خئر وتسطغص قائد جيش اإلسالم زهران علوش َّـ تركيا!!
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أشاد الرئغسان اإلغراظغ تسظ روتاظغ وافششاظغ أحرف 
غظغ شغ ذعران، أن بطثغعما جغسجزان تساوظعما شغ 
طضاشتئ اإلرعاب والاطرف اآلخثغظ شغ اقظاحار شغ 

المظطصئ.
غظغ  طع  طحارك  ختاشغ  طآتمر  شغ  روتاظغ  وأضث   
أظعما  افششاظغ  الرئغج  زغارة  طظ  افول  الغعم  شغ 
اإلرعاب  لمضاشتئ  الاساون  طظ  طجغث  سطى  «اتفصا 
والسظش والاطرف شغ المظطصئ، وخخعخاً شغ المظاذص 

أتباع أمريكا ينسقون 
جهودهم بتوجيه منها َّـ مجال محاربة «اإلرهاب»

التثودغئ».
وحّثد سطى «ضرورة تئادل المسطعطات وتظفغث سمطغات 
طحارضئ، فن طحاضض افطظ ق تصاخر سطى بطث بسغظه، 

وتظاحر تثرغةغاً شغ المظطصئ».
وصال غظغ: «ظتظ ظعاجه خطرًا جثغاً وأحضاقً طاسثدة 
طظ اإلرعاب. ظتظ ظعاجه الثعف والعتحغئ، وطظ دون 
تساون طعجع وصعي، ق غمضظ اجاباث ظاعرة داسح 

المروسئ». (جرغثة التغاة)

جعلئ إخئارغئ

صال الرئغج الفرظسغ شراظسعا أولعظث: «إظه غئتث سظ 
جئغض لطثروج طظ أزطئ طع روجغا بحأن تاطقت ذائرات 
تسطغص  بسث  طعجضع»،  احارتعا  طغسارال  عطغضعبار 
روجغا  سطى  السصعبات  تحثغث  بسئإ  إلغعا  تسطغمعا 

لثورعا شغ أزطئ أوضراظغا.
وصال خقل طصابطئ طع صظاة ضظال بطعس الاطفجغعظغئ: «إظه 

 ١,٣) غعرو  ططغار  وصغماه ١,٢  المسطص  السصث  جغظاصح 
ططغار دوقر) طع الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ سظثطا 

غطاصغ الجسغمان شغ أرطغظغا غعم الةمسئ الصادم».
وصال أولعظث: «ق غجال افطر ططروتا لطمظاصحات. ظتظ 
شغ ذعر المفاوضات. غظئشغ أن ظةث ذرغصئ لطثروج طظ 

افزطئ». (روغارز)

روسيا تدفع ثمن اعتمادها َّـ بعض الصناعات 
العسكرية على غها

إغران وأششاظساان غساجطان الاساون سطى طضاشتئ اإلرعاب

أولعظث: شرظسا تسسى لتض أزطئ تاطقت ذائرات طغسارال طع روجغا

العزراء  رئغج  غططإ  أن  إسقطغئ  وجائض  تعصسئ 
ظااظغاعع  بظغاطغظ  وقغاه  المظاعغئ  «اقجرائغطغ» 
إضاشغغظ  أجئعسغظ  رغفطغظ  رؤوشغظ  الرئغج  طظ 
بغان  أسطظ  طا  بتسإ  التضعطغ،  اقئاقف  لاحضغض 
الصاظعن  وبمعجإ  الرئاجئ «اإلجرائغطغئ».  سظ  خادر 
لاحضغض  غعطا   ٢٨ ظااظغاعع  لثى  شإن  «اإلجرائغطغ» 

تضعطئ جثغثة.
لاحضغض  طضبفئ  طفاوضات  إجراء  طظ  الرغط  وسطى 
ائاقف تضعطغ غمغظغ طظ ٦٧ ظائئا طظ أخض ١٢٠ 
شغ الئرلمان «اإلجرائغطغ» إق أن ظااظغاعع لط غامضظ 
تاى اآلن طظ تحضغض ائاقف تضعطغ بسئإ خقشات 

سطى التصائإ العزارغئ. (الترة)

«خالفات على الحقائب يؤخر 
تشكيل الحكومة االئتالفية َّـ كيان يهود»

ظااظغاعع جغططإ أجئعسغظ إضاشغغظ لاحضغض اقئاقف التضعطغ
 شغ ضغان غععد

أضث وزغر الثارجغئ الغمظغ رغاض غاجغظ شغ اتخال طع 
السربغئ أن ضاشئ المئادرات الاغ صثطئ جعاء طظ إغران 
أو طظ صئض خالح وأسعاظه طظ المغطغحغات واقظصقبغغظ 
الثي  العضع  شغ  الةعات  تطك  تعرط  سطى  دلغض  لثغر 
وخض إلغه الغمظ، شغ تغظ غتاولعن تسعغص أظفسعط 
سطى أظعط تمائط جقم. وحثد سطى أن إغران طاعرذئ 
بالعضع الثي وخض إلغه الغمظ. وأحار إلى أن التعبغغظ 

غاسمثون صخش طظاذص جضظغئ، وطا شسطعه غرصى إلى 
جرائط ترب.

ضما أضث أن اقظستاب وإلصاء السقح غسئص أي طئادرات، 
طدغفاً أن المططعب واتث وعع تظفغث صرار طةطج افطظ 
اقظصقبغغظ  طظ  وأسعاظه  خالح  صئض  طظ  ساجض  بحضض 
التعبغغظ. وأحار إلى أن طغطغحغا التعبغ وخالح ارتضئعا 

جرائط ترب شغ الغمظ. (السربغئ ظئ) 

«األزمة اليمنية إُّـ مزيد من التصعيد»
تضعطئ الغمظ ترشخ طئادرة إغراظغئ «لطسقم»

بغظ  تاراوح  لمثة  بالسةظ  أطرغضغئ  طتضمئ  صدئ 
جابصغظ  «طرتجصئ»  بتص  المآبث  والسةظ  ساطا   ٣٠
ضاظعا غسمطعن شغ حرضئ افطظ الثاخئ «بقك ووتر» 
بسث إداظاعط بصاض ١٤ طثظغا سراصغا شغ جاتئ الظخر 
جئامئر  أغطعل/   ١٦ شغ  بشثاد  السراصغئ  الساخمئ  شغ 

.٢٠٠٧
طعضإ  أطظ  طضطفغظ  ووتر  بقك  طعظفع  وضان 

دبطعطاجغ أطرغضغ شغ ١٦ أغطعل/ جئامئر ٢٠٠٧ شغ 
جاتئ الظخر سظثطا شاتعا الظار سطى سربات وطارة شغ 
المضان طساثثطغظ صاذشات صظابض غثوغئ ورحاحات 
الظخر  جاتئ  شغ  سراصغا  طثظغا   ١٤ وصاض  وبظادق. 
المتصصغظ  تسإ  و١٧  افطرغضغغظ  المتصصغظ  تسإ 
بةروح.  آخرغظ  حثخا   ١٨ أخغإ  بغظما  السراصغغظ، 

(شراظج٢٤)

«محاكمة لبضعة عناصر بدل محاكمة حكام أمريكا
أصحاب السجل الحافل باإلجرام َّـ العراق وغه» 

أتضام بالسةظ بتص «طرتجصئ» طظ «بقك ووتر» صاطعا طثظغغظ 
سراصغغظ سام ٢٠٠٧

وأخغإ  طخارسعط،  أذفال  بغظعط  حثخا   ١٤ لصغ 
بالئراطغض  السعري  الظزام  اجاعثاف  جراء  السحرات، 
المافةرة افتغاء السضظغئ شغ رغش درسا جظعبغ الئقد، 
واتعط ظاحطعن طةثدا الظزام باجاثثام غاز الضطعر شغ 
إدلإ، شغ تغظ تضرر طحعث الئراطغض المافةرة شغ ضض 

طظ تطإ وتمص.
وصال طراجض الةجغرة شغ درسا إن طروتغات الظزام ألصئ 
براطغض طافةرة سطى افتغاء السضظغئ شغ بطثة الضرك شغ 
الرغش الحرصغ، طما أجفر سظ طصاض جائ ودطار ضئغر لتص 

بالمماطضات والسثغث طظ المظازل.

وبسث ذلك بعصئ صخغر، أغار الطغران سطى بطثة داسض 
شغ الرغش الشربغ طظ درسا، شأوصع بماظغئ صاطى وسحرات 
الةرتى، وشص طآجسئ ظئأ اإلسقطغئ المعالغئ لطمسارضئ.

ضما أخغإ سثد طظ المثظغغظ إبر غارات أخرى لطغران 
خغثا  بطثات  شغ  السضظغئ  افتغاء  اجاعثشئ  الظزام 
شغ  واجع  دطار  إلى  أدى  طما  وداسض،  وذفج  وجتط 
الئظى الاتاغئ. وصال ظاحطعن إن الطغران المروتغ ألصى 
الغعم برطغق طافةرا غتاعى سطى غاز الضطعر السام سطى 

صرغئ ضعرغظ شغ رغش إدلإ الشربغ. 
(الةجغرة ظئ)

إرهاب النظام السوري مستمر بحق أهل سوريا
بدعم قوي من أمريكا وأدواتها 

صاطى بغظعط أذفال بئراطغض طافةرة شغ رغش درسا 

خثر غعم البقباء ٢٠١٥/٠٤/١٤م صرار طةطج افطظ 
الثي  الصرار  الغمظ.  بحأن  السابع  الئظث  تتئ   ٢٢١٦
أسثت طسعدته ظخش أظزمئ الاتالش شغ ساخفئ التجم، 
ولط تساثثم روجغا تص الظصخ الفغاع بحأظه واضافئ 
بسث  طادغئ  طضاجإ  باتصغص  سطغه  الاخعغئ  بسثم 
طفاوضات طع السسعدغئ بحأن رشع سائثات طغجاظغاعا 
لطسام ٢٠١٥م جراء رشع السسعدغئ إظااجعا طظ الظفط 
الثي أدى إلى اظثفاض جسر برطغض الظفط إلى تثود 

الظخش تصرغئاً.
سمطغئ  لطائرات  السسضرغئ  السمطغات  بأن  لعتر  وصث 
ساخفئ التجم سطى الغمظ وجسئ أعثاشعا طظث خثور 
صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ طساثثطئ صظابض وخعارغت 
أحث طظ ذي صئض إلضساف التعبغغظ سسضرغاً وجطئعط 
صرار  بظعد  أتث  أن  جغما  ق  التعار،  ذاولئ  إلى  جرغساً 
طةطج افطظ ٢٢١٦ وعع الئظث ٢٥ تزر بغع افجطتئ 
لعط ولةماسئ خالح، وعثا جغئصغعط ضسفاء طةردغظ 
الدربات  تتمض  التعبغعن  غتاول  شغما  السقح،  طظ 
إلى  غأتعن  تغظ  المظاخر  بمزعر  والصثوم  الةعغئ 

ذاولئ التعار.
تأتغ  ٢٠١٥/٠٤/١٥م  افربساء  الاالغ  الغعم  وشغ 
ضغ  لئان  الحثخغ  المئسعث  سمر  بظ  جمال  اجاصالئ 
سمطغئ  شغه  تسامر  الثي  العصئ  شغ  الغمظ  إلى  طعن 
تتالش  عةمات  واجامرار  الغمظ  شغ  التجم  ساخفئ 
التعبغغظ وخالح السسضرغئ لطسغطرة سطى المتاشزات 
الةظعبغئ شغ الغمظ، وبسث صئعل الرغاض دسعة عادي 
قتادان التعار بغظ التعبغغظ والظزام التاضط وبصغئ 
افذراف السغاجغئ شغ الغمظ بثقً طظ خظساء الثي ضان 
غصعده جمال بظ سمر شغ الغمظ، طما غسطغ دقلئ أن 
صغادة التعار شغ الرغاض لط تسث له وأظه ق صغمئ لما 

تصصه شغ تعار شظثق طعشظئغك بخظساء.
التعبغغظ  بغظ  التعار  إلى  لطسعدة  اآلن  تسمض  أطرغضا 
و«حرسغئ عادي» وبصغئ افذراف السغاجغئ شغ الغمظ 
لثطع «حرسغئ عادي» وإلئاجعا التعبغغظ، بسث أن شحطعا 
٢٠١٤/٠٩/٢١م  شغ  خظساء  بثخعلعط  ارتثائعا  شغ 
شصث  ٢٠١٥/٠٢/٠٦م،  شغ  الثجاعري  بإسقظعط 
طةطج  صرار  خثور  صئغض  أطرغضغعن  طسؤعلعن  خرح 
إذقق  التعبغغظ  سطى  «غةإ  بالصعل:   ٢٢١٦ افطظ 
ذاولئ  إلى  السعدة  اجاسثادعط  تعل  افولى  اإلحارة 
ساخفئ  تأغغثه  بسث   - أردوغان  وأردف  المفاوضات»، 
التجم بسث اظطقصعا - باخرغح غثسع شغه لسصث طآتمر 
دولغ لطسقم شغ الغمظ، بط دسعة ترضغا وباضساان - 
بسث تثطغعا سظ المحارضئ شغ ساخفئ التجم - لطتض 
السغاجغ شغ الغمظ، وتقه تأضغث سئث الفااح السغسغ 
غعم ٢٠١٥/٠٤/١٧م سطى التض السغاجغ شغ الغمظ، 
واخاامه بان ضغ طعن بثسعته غعم ٢٠١٥/٠٤/١٧م 

الاغ صال شغعا «أوجه ظثاء إلى ضض أذراف الظجاع طظ أجض 
وصش شعري إلذقق الظار شغ الغمظ»، وأضاف «سمطغئ 
السقم الثبطعطاجغئ الاغ تثسمعا افطط الماتثة عغ 
السئغض افشدض طظ أجض الثروج طظ الظجاع المسامر 
طظث شارة ذعغطئ وغظطعي سطى ظاائب طثغفئ لقجاصرار 

اإلصطغمغ».
 ٢٢١٦ افطظ  طةطج  صرار  جئصئ  الاغ  برغطاظغا  أطا 
شغ ٢٠١٥/٠٤/١٢م  لعادي  ظائئاً  بتاح  خالث  باسغغظ 
لقبصاء سطى «حرسغئ» الظزام التاضط شغ الغمظ بغثعا 
ولتةج ضرجغ باٍن طعاٍل لعادي شغ طعاجعئ التعبغغظ 
الثغظ غسسعن لاحضغض طةطج رئاجغ غحارضعن شغه، 
واجاتالئ سعدة عادي وبتاح إلى خظساء «بسث اإلصاطئ 
الةئرغئ شغعا» لضظ ربما إلى سثن أو تدرطعت! طما 
بئطء  لضظ  ذرغصه  غحص  السغاجغ  التض  أن  غسظغ 
إلغصاف افسمال السسضرغئ شغ رصساعا التالغئ صئض أن 

تاسع رصساعا أضئر طما عغ سطغه اآلن. 
لصث جّئإ التخار الئتري الثي تفرضه جماسئ ساخفئ 
التجم اخافاء الصمح والمحاصات الظفطغئ طظ افجعاق 
وارتفاع أجسارعما، وذلك طما غحضض ضشطاً سطغعط شغ 
طعاجعئ ذلك، شغ سثم تتمغض الظاس طا ق غطغصعن، 
وغثسط ذلك اقجاشابئ الاغ أذطصعا افجئعع الماضغ 
طتمث زطام وزغر المالغئ شغ تضعطئ بتاح المساصغطئ 
بسثم الصثرة سطى دشع رواتإ طعظفغ الصطاع التضعطغ.

إن الخراع شغ الغمظ سطى أحثه بغظ برغطاظغا، خاتئئ 
الظفعذ السغاجغ شغ جظعبه طظ ١٩٦٧م تغظ جطمئ 
شغ  خالح  تسطغمه  وتاى  الصعطغئ  لطةئعئ  التضط 
١٩٩٠م وشغ حماله طظث وخعل خالح لطتضط ١٩٧٨م، 
وبغظ أطرغضا الاغ لط تساطع السغطرة سطى جظعبه شغ 
طتاوقت طاضررة وسثم إتضام جغطرتعا سطى حماله 
طظ ١٩٦٢م وتاى تعلغئ خالح شغ ١٩٧٨م، وتغظ 
بعرة  طعجئ  برضعب  خالح  سطى  الصداء  شغ  شحطئ 
شئراغر ٢٠١١م، وأغدا طظ خقل اجاثثام التعبغغظ 
بثخعلعط خظساء شغ ٢٠١٤/٠٩/٢١م... إق أن الخراع 
لط غظةِض تاى اآلن بغظ ضر وشر سطى الغمظ السسغث، 
عثا الخراع الثي غعثد وتثة الئقد وغةسطعا سرضئ 
لطاصسغط تئساً لمخالح الثول الشربغئ الضاشرة قجاسماره 
والسغطرة سطى طعصسه اقجاراتغةغ المعط وإذقل أعطه 

وصعرعط وظعإ برواته.
إن طعمئ تترغر الغمظ طظ ظفعذ اإلظةطغج وافطرغضان 
عغ طعمئ أعض اإلغمان والتضمئ بالثرجئ افولى، وعثا 
غصادغ إغصاف الصاال بغظ المسطمغظ الثي ترطه الحرع، 
وتعجغه الصاال إلى خثور أسثاء المسطمغظ المتاربغظ 
لسصغثة أعطه والطاطسغظ شغه تتئ راغئ اإلجقم إلسقء 

ضطمئ اهللا.
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صالئ طظزمئ السفع الثولغئ إن العقغات الماتثة افطرغضغئ 
اقصاخادغئ  لمخالتعما  اظتازا  افوروبغ  واقتتاد 
والةغعجغاجغئ طع أوزبضساان، وغدا الطرف طظث جظعات 
سظ تسثغإ طمظعب تمارجه الحرذئ وافجعجة افطظغئ 
لظزام الرئغج إجقم ضرغمعف قظاجاع اساراشات بالصداغا 
السغاجغئ والةظائغئ أو لطتخعل سطى أطعال طظ الدتاغا 

أو إلرعابعط ظفسغا.
ووخفئ أطظساغ، شغ تصرغر أخثرته افربساء بالساخمئ 
افلماظغئ برلغظ، أوزبضساان بثولئ الاسثغإ، وذضرت أن 
الاسثغإ تتّعل شغ عثه الثولئ العاصسئ بآجغا العجطى 
السغاجغغظ  الماعمغظ  بتص  غمارس  غعطغ  واصع  إلى 

والةظائغغظ وضض طظ غظاصث الظزام التاضط.
الاسثغإ  إن  السالمغئ  التصعصغئ  المظزمئ  تصرغر  وصال 
طمظعع صاظعظغا بأوزبضساان غغر أظه غمارس غعطغا سطى 
ظطاق واجع بخعر طثاطفئ تحمض الدرب واقغاخاب 
والخثطات  والظساء  الرجال  سطى  الةظسغ  والاسثي 
الضعربائغئ والعخج باإلبر وتضسغر السزام وخطع افظفار 
حااء  الئرودة  صارجئ  بأطاضظ  السةظاء  ووضع  والترق 

وحثغثة الترارة خغفا وطظسعط طظ الشثاء والظعم.
وصال الاصرغر التصعصغ إظه بات طسروشا لطضاشئ بالسالط أن 
ضض طظ غسصط شغ غث ظزام ضرغمعف فتفه افجئاب 
قظاجاع  غمارس  الاسثغإ  أن  وأوضح  وُغسثب،  ُغساصض 
اقساراشات بمثاشر الحرذئ وطصار افجعجة افطظغئ وغرف 
الاتصغص والسةعن وشغ أطاضظ خاخئ أجعأعا بالساخمئ 

ذحصظث.
بتص  ترتضإ  الخارخئ  الاسثغات  عثه  أن  إلى  وأحار 
الماعمغظ بالسرصئ أو غغرعا طظ الةرائط، وبتص المظامغظ 
لةماسات إجقطغئ ولطمسارضئ السطماظغئ ورجال افسمال 

الظاجتغظ، وضض طظ تشدإ سطغه السططات.
الاغ  روجغا  بغظ  الماثبثب  ضرغمعف،  ظزام  إن  وصال 
والعقغات  دوقر  ططغعن  بـ٨٩٠  دغعظا  سظه  أجصطئ 
الماتثة الاغ طظتاه سربات طثرسئ بـ٣٤٨ ططغعظا، تعجع 
بممارجئ الاسثغإ بسث تعصش الثول الشربغئ سظ اظاصاد 
عثه اقظاعاضات الاغ تةري بأوزبضساان الاغ تتعلئ 

لتطغش طعط بـ «الترب ضث اإلرعاب». 
(الةجغرة ظئ)

الدول الغربية ال يهمها اإلنسان وال «حقوقه»
وإنما يهمها اِّـصالح اِّـادية 

أطظساغ تاعط الشرب بشخ الطرف سظ الاسثغإ بأوزبضساان

أسطظ الةغح افطرغضغ شغ بغان أن ظتع ٣٠٠ طزطغ 
جظثي  تسسمؤئ  لاثرغإ  أوضراظغا  إلى  وخطعا  أطرغضغ 
طظ الترس العذظغ افوضراظغ أبظاء طظاورات تةري شغ 

غرب الئقد.
وغفارض بتسإ الئغان أن تسامر شارة الاثرغإ جائ أحعر 

سطى أن غاط تظاوب المثربغظ افطرغضغغظ ضض حعرغظ.
وظصض الئغان سظ الصائث جعزغه طظثز أن عثف الةظعد 

افطرغضغغظ أن غثربعا الةظعد افوضراظغغظ لغج شصط 
بالروح  «اقلاجام  سطى  وأغدا  بض  الصاال  تصظغات  سطى 

المعظغئ وتسجغجعا وبمعارة الصعة السسضرغئ».
تاعط  روجغا الاغ  غدإ  تبغر  صث  المظاورات  عثه  لضظ 
افطرغضغغظ بالعصعف وراء التراك الثي أدى إلى جصعط 

الظزام المعالغ لروجغا شغ أوضراظغا. 
(شراظج٢٤)

أمريكا مستمرة َّـ دعمها العسكري للنظام الحاكم َّـ أوكرانيا 
وهو ما يتعارض مع اتفاق مينسك ب دول أوروبية وروسيا
وخعل ٣٠٠ طزطغ أطرغضغ إلى أوضراظغا لاثرغإ الترس العذظغ
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