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هيعباتم مامأ  ةلئسألا  باب  ماشلا  يف  عارصلا  سأ  خألا  حتف   
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يماشلا دمحم  س :

ةلزهملا هذهل  لحلا  وه  ام  كيأرب  هكيكفت  بعصو  يوق  ميظنت  ةئيهلا  نا  امب 

هكيكفت بعص  سيلو  يوق  سيل   ج:
يموي لكشب  تاقاقشنالاو  اهتالاح  فعضأ  يف  نآلا  ةئيهلا  ٍلك  ىلعو  فيعض  رخآلا  فرطلا  نكل  .

Mohammed ALhassan:س
نآلاو كراعملا  موقت  تناك  ايافلح  يف  سانلا  تناك  امدنع  اذاملو  ايافلح  ةنيدم  نع  اهعيمج  لئاصفلا  توكس  ءارو  زغللا  وه  ام  حلاص  خيش 

ايافلح تعيب  له  كيأرب  ةدحاو  ةفيذق  اهيلع  برضي  ملو  اهيف  دحأ  نيتنس ال  ذنم  ايافلج 

ةغللا هذه  نع  اولختو  نونزحي  مهالو  عيب  دجويال  ج:ال 
ررحتت نأ  نكميال  نمز  ذنم  اهتلقو  دادمإلا  قرط  عطق  ببسب  اهيف  تابثلا  نكميالو  يصاعلا  ببسب  ةريزج  هبش  ايافلح  نأ  رمألا  يفام  لك 

ًارصح برغلا  ةهج  نم  الإ  ايافلح  .

يصمحلا دمحم  س :
 نيرفع نم  اهدعاوق  ايسور  تبحس  امك  مدقتتل  ايكرتل  لاجم  حسفتو  بلدإ  نم  ةبقارملا  طاقن  ايكرت  بحست  نأ  لوقعملا  نم  له  انخيش 

نكمي ال  ج :
ةيلودلا لفاحملا  يف  اهل  فعض  يلاتلابو  ذوفنلا  اذهل  ةراسخ  اهل  باحسنا  يأو  ةيكرت  ذوفن  ةقطنم  بلدا  .

يقرشلا ودبع  وبأ  س :
 ركفلا باحصأ  نيب  ايانديص  نجسب  تلصح  يتلا  تافالخلا  نع  ةيفافشلا  سفنبو  انربختال  اذامل..ةيفافش  لكب  ينالوجلا  نع  تلملكت  كنا  امب 

دحاولا

هتقو سيلو  ىضم  ءيش   ج :
فيلأتلا ديق  وه  يذلا  يباتك  يف  كلذ  لصفأس  هللا  نذإب  نكل  .

يومحلا عيبرلا  س :
 ةطوغلا طوقسب  لهو  لئاصفلا  لاتتقا  الا  ىرن  مل  ايكرت و  ةنماضلا  ةلودلا  فقوم  ىرن  ملو  لود  ةثالث  ةقزترم  هجاوت  ةطوغلا  تكرت  اذامل 

لاتتقالا فقوتيس 

ةطوغلل نماض  تسيل  ايكرت   ج:
بلدا يف  ديعصتلا  ضفخ  قطانم  يف  نماض  طقف  يه 

طقف بلحو  لامشلا  ىلع  تزكر  ثيح  اهئاطخأ  نم  اذه  ييأربو  هيف  مواست  ىتح  بونجلاو  ةطوغلا  يف  ذوفن  يأ  اهل  سيل  ايكرتو  .

M syria :س
ناريإ ايسور  فلح  نم  ايكرت  جارخا  اكيرما  عيطتست  له 

ةوقلاب ال ج:
نكمم ديرتام  ايكرت  تطعأ  اذا  نكل 

ايسور عم  اهمهافت  نم  رثكأ  حلاصم  اهل  ققحي  اكيرما  عم  ايكرت  مهافتف 
يبرغلا فادهتسالا  ةرئاد  يف  ايكرت  نأ  ًاديج  يعن  نأ  انيلع  نكل  .

هللادبع ABDULLAH س :
 اهجراخ سيلو  ةطوغلا  لخاد  دصقأ  كلذ  ةيلوؤسم  لمحتي  نمو  ريبكلا  عجارتلا  اذه  بابسأ  امو  اهتاهويرانس ، يه  امو  نيأ  ىلإ  ةطوغلا 

مكحير بهذتو  اولشفتف  اوعزانتالو  ج :
ةماعلا ةحلصملا  باسح  ىلع  ليصفلل  بصعتلاو  يلئاصفلا  لاتتقإلا  وه  ببسلا  .

يئاحيف س :
هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا   

هيلع يبنلا  ثيداحا  نيب  دقانت  كانه  اراتحم  فقا  ضرالا  ىلع  رئاسخ  نم  يرجيام  نيبو  ةيوبنلا  هنسلا  يف  ةطوغلاو  ماشلا  لئاضف  ثيداحا  نيب 
ريسفت نم  له  ةطوغلا  يف  يرجيامو  مالسلاو  ةالصلا 

لهس ريسفتلا  ج :
ماظنلا ديب  ًةلماك  اهطوقس  عم  ةمسن  فلا  لتقب ١٥٠٠٠٠٠  ةليفك  ةطوغلا  ىلع  تيقلأ  يتلا  لبانقلاو  فصقلا  ةيمك  ةيداملا  تاباسحلا  ىلع  ول 

موجهلا ةوق  مامأ  ركذتال  رئاسخلا  لعج  طاطسفلا  ةيصوصخ  عم  ماشلل  هللا  ةلافك  نكل  .

Lol man :س
اماع نيعبرا  رادم  ىلع  ةيداهجلا  تاعامجلا  لشف  رسفت  اذامب   ..

مدعو ددحم  جهن  ديدحت  نم  نوحلصملاو  ءاملعلا  نيا  رفحلا ..  سفنب  طوقسلاو  ةقباسلا  براجتلا  نم  ةدافتسالا  مدع  لوقعملا  نم  لهو 
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لحلا وهام  ريبك  لكشب  قارتخالا  باب  حتفت  ةديدشلا  ةينمالا  تاءارجالا  ءاطخالا ...  راركت  .

ىفطصملا ةريسلو  ممألا  ءانبل  ةينوكلاو  ةيعرشلا  ننسلا  فلاخي  ركفلا  اذه  نأ  وه  ببسلا  ج:
يتاذ يراطشنا  وه  لب  دحأ  عم  شياعتلل  لباق  ريغ  يئاصقا  يمداصت  ركف  .

ةروثلا نبا  س :
مهعضو وش  فرعت  سانلا  قح  نمو  مهعم  سامت  ىلع  سانلا  لوده  نال  هيكحت  تير  اي  تاعاطقلاو  تافاضملا  ءارمأ  ائيش  فرعت  تنك  اذا 

؟ نيئيس ما  نيديج  مه  له 

ريفكتلاو ولغلا  نم  يروسلا  سارف  يبأ  ركف  نولمحي  ةئيهلا  ءارمأو  رصانع  نم  ًاقباس ٩٠٪  اهتلق  .ج :

obaida.Hama.Ush :س
هيفخت دعب  ملاعلا  مامأو  مالعالا  تاشاش  هجو ع  رهظأ  ينالوجلا  اذامل 

جورخلل رطضاف  لوهجملا  ةعيب  ةيعورشم  مدع  نم  كلذ  عم  نمازت  يذلا  يمالعالا  طغضلاو  شعاد  ببسب  .ج :

يتارفلا مامه  وبأ  س :
 فصقلا نم  افوخ  اهب  دلو  يتلا  ةقطنملا  مسا  لوقتال  فيكو  هركذ  يذلا  ناونعلاو  مسألا  بسح  ينالوجلا  ةيصخش  نم  مكسفنأب  متدكأت  له 

نالوج كانه  نكي  مل  ماع 1984  يف  هنا  مث  فرعي  ماظنلاو 

هئاقدصأو هتلئاع  فرعا  معن   ج :
تاونس عبس  ىوس  اهيف  شعي  ملو  ةريغص  يهف  هتيرق  امأ  .

يماشلا مصاع  س :
؟ اهب ىضري  وأ  اهعم  لمعي  نم  مكح  امو  ةيطارقميدلاب  مكحلا  ديرتو  ةيناملع  اهنوك  ةرفاك  ةموكح  ةتقؤملا  ةموكحلا  له 

لهجلا نيع  اذه  ج :
عمج نم  يعرش  دصقم  تققح  اهنأل  اهعم  لمعلا  بجاوو  ةيعيرشت  تسيلو  ةيذيفنت  ةطلس  يهو  نوملسم  اهدارفأو  ةملسم  ةموكح  يه 

عماج فده  ىلع  نييروسلا  .

يبقارسلا هللا  دبع  وبأ  س :
 حلاص خيش   

ينالوجلا جراوخ  بناج  ىلا  ايروس  ريرحت  ةهبج  لاتقل  ايكرت  مهكرحت  ناتسكرتلا  له   
ريخالا عازنلل  لح  ةروص  دجويس  كيأرب  لهو   

يكرت طغضب  ايروس  ريرحت  لتاقي  ينالوجلا  ىقبيس  وا   
قيدص ةروصب  ةروثلل  ودع  ايكرت ) ) اهنا انل  نيبت  يذلا 

ال ال  ج :
ميهاربا جح  ةعامج  نيب  مهلخاد  ماسقناو  خرش  ثدح  ىتح  ناتسكرتلا  ىلإ  للستي  ةرصنلا  ركقو  نيتنس  ذنم  امنإو  ناتسكرتلا  كرحت  مل  ايكرت 

ءاشي فيك  هكرحي  ينالوجلا  ديب  ةيمد  وه  يذلا  دمحم  وبأ  ماعلا  يركسعلا  ةعامجو  .

ميمصلا يف  س :
ةضماغلا ينالوجلا  ةيصخش  نع  تملكت  ىتح  تقولا  اذه  ىلإ  ترخأت  اذامل 

اهعجار يتاديرغت  ةيادب  يف  ةثالثلا  بابسألا  تركذ  .ج :

نامثعلا دومحم  س :
ايكرت دنع  رارحالا  ةقرو  تقرحنا  له   !

اهناكم ةئيهلا  تحبصاو   ?

ال ال ج :
يدض وأ  يعم  امإ  يداحألا  لقعلاب  لماعتت  لودلا ال 

تانيمطتلا نم  ديزم  اهءاطعاو  ايكرت  هاجت  مهباطخ  ةغل  رييغت  رارحألا  ىلع  نكل 
اهنم صلختت  اهتقو  يهتني  امدنعو  اكيرمأو  ايسور  دض  ايكرت  اهمدختست  ةقرو  يهف  ةئيهلا  امأ  .

بجرلا مالسلادبع  س :
لجا نم  رثكا  وا  رتم  وليك  قمعب 30  يدودحلا  طيرشلا  ىلع  ةرطيسلا  لباقم  هامح  فير  ةطوغلا و  ةكسلا و  قرش  نع  تلزانت  ايكرت  له 

اهدودح نيمات 

ءاوهلا يف  مالك  ج :
لامشلا لباقم  هنع  لزانتت  ىتح  ةطوغلا  يف  ذوفن  يأ  اهل  سيل  ايكرت 

نيرفع نأشب  ايسور  عم  قافتا  جسنب  ملحت  ايكرت  تناك  اهتقوو  ةناتسا ٢  ذنم  اهيلع  قافتالا  مت  ةكسلا  يقرش  طاقن 
اهفصق فقرو  بلدا  ىلع  موجهلا  فقو  لباقم  ناك  ةكسلا  يقرش  لزانتلا  .

abomohmad :س
هتيلقع هذه  العف  ما  تقو  دعب  اهادعتو  شيطو  ةقهارم  ةلحرمب  رم  ينالوجلا  نا  لوقلا  انناكمإب  له 

طقف ةمظعلا  نونج  عم  ةطلسلا  قبش  يه  ةلأسملا  .ج :



بجرلا مالسلا  دبع  س :
 هتاكربو ةمحرو  مكيلع  مالسلا   

لاؤسلا  
تاقافتالا تايرجملا و  ةفاك  ىلع  لماك  عالطا  اهيدل  اهريغ  وا  يشتوس )  فينج -  اناتسا -  تارمتؤملا (  رضحتل  قباست  يتلا  لئاصفلا  له 

ةروثلل ةيداعملا ) ) ةنماضلا لودلا  لبق  نم  هيلع  قافتالا  متي  يتلا  ةيلودلا 

اعبط ال  ج :
لئاصفلا اهيلع  علطتال  لودلا  نيب  ةيرس  دونب  كانه  .

abomohmab :س
صمح ما  اعرد  ما  بلدإ  اهدعب  ماظنلا  ةهجو  عقوتت  نيا  هللا  حمس  تطقس ال  وا  ةطوغلا  يف  ةنده  تمت  اذا 

اعرد ج :

abomohmab :س
ماظنلا مدقت  عنم  يف  ةداج  ليئارسإ  لهو  ليئارسإ  نما  ظفحل  اهيف  ماظنلل  ادح  عضتسو  اهل  ذوفن  ةقطنم  اعرد  ايروس  بونج  ربتعت  اكيرما  له 

ةلزاع ةقطنم  داجيإو 

كلذ يف  ناتداج  ليئارساو  اكيرما  معن  .ج :

دعس س :
 ؟  اروف داعل  نامألا  ينالوجلا  هاطعأ  ول  هنأو  ةيروسلا  يضارألا  جراخ  حلاص  دمحم  نأ  حيحص  له   

؟ ينالوجلا ةزوالج  نم  كتيامحب  ماشلا  رارحأ  دهعتت  مل  اذاملو 

جراوخلاو ةالغلا  نم  بابسألاب  ذخألا  عم  ايروس  يف  لقنتا  حيحص  ريغ  .ج :

دعس س :
؟  هيحيرأ لكب  ملكتي  هنوك  حلاص  دمحم  نطقي  نيأ   

؟  ككرت كلذل  هيلع  دي  كل  نأب  هلوح  نمل  رذعتي  هنكلو  كلتقو ،  كيلإ  لوصولا  عيطتسي  ينالوجلا  نأ  حيحص  لهو 

مهنم هللا  يناجنأو  بلدا  ةنيدم  لخاد  نيترم  لاوح  وه  .ج:

قحلا مهس  س :
بأ ةباثمب  تنك  كتفصب   ) ةئيهلا دونج  نم  هيف  ناهتسي  ددع ال  مض  هناكمإب  ناك  ديدج  ليصف  ليكشت  اقباس  كناكمإب  ناك  امدنع  حلاص  خيش 
ررغي ملو  هحلاصمو  ينالوجلا  سوهل  ةعئاط  ةادأ  نآلا  اوحبصأ  نيذلا  دونجلا  كئلوأ  ديك  نم  ماشلا  ديفت  تنك  كلذبو  رصانعلا  كئلوأل  يحور )

؟  اذاملف مهنم .  ريثكب 

يدنع أدبم  عوضوملا  ج :
هلمحأ أدبم  ضقاني  اذه  ديدج  ليصف  ليكشتل  وعدأ  فيكف  اهدحوتو  لئاصفلا  جمدل  ةوخإلا  نم  ددع  عم  راهن  ليل  لمعأو  وعدأ  تنك  انأ  فيك 

تضفرو اعرد  نم  يتدوع  ةيادب  يف  ريبك  ليصف  ليكشت  يلع  ضرع  هنأ  مغر  .

رحلا ريسألا  س :
 بلدإ ىلإ  رحلا  شيجلا  لوخدو  ماشلا  ريرحت  ةئيه  لحب  ايكرت  حمستس  له  كيأرب  انخيش 

عردلا لاخدا  قيرط  نع  سيل  نكلو  ًاعبط  ج :
كلذل ططخ  ةعضاو  يه  .

ماشلا روقص  / بلدإ دمحم  س :
هيغب نع  ينالوجلا  فقوتيس  كيأرب  له  ثدح  اذاو  ما ال  ماشلا  ريرحت  ةئيهو  ايروس  ريرحت  ةهبج  نيب  حلص  ثدحيس  هنا  كيأرب  له 

ديدج يغبل  ةدعلا  دعيل  نداهيس  وه  اذل  هفنأ  رسك  دعب  ةصاخو  ينالوجلا  ربكو  رورغ  ببسب  نظأ  ام  لماشلا  حلصلا  .ح :

Yousuf :س
؟ ماظنلا دض  ةكرعم  يأ  حتف  عونمم  ينعي  بلدإ ؟ يف  كارتالا  نيكمت  دعب  اذام 

هيلع درلاب  حمسي  اذل  مزلتي  هنكلو ال  قافتالاب  ماظنلا  مزتلا  لاح  يف  عونمم  معن  .ج :

هللادبع ABDULLAH س :
؟ نيأ ىلإ  ةروثلا 

هللا نذإب  رصنلا  ىلإ   ج :
نيقي اذه  .

ليعامسإ سنأ  سدنهملا   س :
مهل ةيناثلا  ةكرعملا  ىتحو   .. رارحألا عم  ىلوألا  مهتكرعم  ذنم  ةئيهلل  كارتألا  معد  ىلع  لدت   . ةيقيقح تارشؤم  كانه  له  .



ال ج :

ىنثملا وبأ  دمحم  س :
 عم ةديدج  ةحفص  حتفو  يضاملا  ءاطخأ  زواجت  لجأل  اهلعف  ماشلا  ريرحت  ةئيه  ىلع  بجاولا  نم  هنأ  ىرت  يتلا  ةيرذجلا  تاءارجإلا  يه  ام 

ةيروسلا ةروثلا  حلاصم  مدخي  امب  بعشلا 

نمزلا هزواجت  اذه  ج :
تاونسب مئتلي  نأ  نكميال  ررحملا  يف  ةئيهلا  هتثدحأ  يذلا  يعامتجالا  خرشلا 

يضاملا نم  تراص  ًايلمع  ةئيهلاو 
طقف تقو  ةلأسم  اهئاهتنا  .

يومحلا عيبرلا  س :
ةروثلل لمالا  ديعي  ليدب  لح  ينطولا  شيجلا  لهو  يلئاصفلا  مذرشتلا  اذه  ىتم  ىلا 

الوعفم ناك  ًارمأ  هللا  يضقيل  ج :
ينطو شيج  يف  اهلك  لئاصفلا  لح  يف  لحلا  .

بلاغ وبأ  لالج  س :
يكرتلا ءاطغلا  تحت  ةنماطللا  يلامشلا  هامح  فير  عضو  وش 

نآلا ىتح  مسحت  مل  ايكرتو  سورلا  نيب  اتيزرفكو  يه  ةيفالخ  ةطقن  ةنماطللا  .ج :

يئاحيف س :
ركذام له  نييرطقلا  نئاهرلا  ةقفص  مامتا  لجا  نم  رطق  نم  لاوما  تقلت  ماشلا  رارحا  ةكرح  زميات  كروينلا  ةفيحصل  مايا  لبق  ريرقت  يف 

حيحص

ملع يدنعام  ج :

يماشلا قورافلا  س :
؟ يلحمو يلود  لذااخت  لظ  يف  فثكملا  مصقلا  تحت  ةطوغلاب  لئاصفلا  ءاقب  مدع  وأ  ءاقبل  ةيعرشلا  ةحلصملا  يه  امو 

ةطوغلا لئاصف  هررقي  ءيش  اذه  ج :

ريثألا س :
يف كارتألا  دعاست  ةيروسلا  لئاصفلا  اذامل   # دض نيرفع   # دودللا ايكرت  ودع  داركألا 

يف ةيروسلا  لئاصفلا  كارتألا  دعاسي  الو   # ماظن دض  ةيقرشلا  _ ةطوغلا  # دودللا مهودع  ضوفملا  دسألا (  )
ةقزترم درجم  ناغودرأ  لئاصفلا  نأل  له 

؟؟ ناريإو سورلل  حطبنمو  نابج  درجم  ناغودرأ  نأل  مأ 

فيخس لاؤس  ج :
ةردقلاب قلعتم  رمألا 

؟ لعفت الو  ةطوغلا  ةدعاسمل  ايكرت  ةردق  يهام 

يماشلا قورافلا  س :
؟..  ناوألا تاوف  لبقو  البقتسم  ..دحاو  لجر  بلق  ىلع  اهتانوكم  فلتخمب  لئاصفلل  عامتجأ  ىرت  له 

روطنملا ىدملا  يف  بعص  ج :

يداه وبأ  Abu_Hadi س :
ةلئسألا باب  ةياهن  يف   

ءامدلا نم  ارحب  تكفس  دقو  لئاصفلا  نيب  فالخلا  يهتني  نأ  عقوتت  فيك  ?

ةاغبلا ةكوش  رسك  دعب  عنام  عماج  يروث  دقع  ىلع  يهتنيس  .ج :

يومحلا س :
؟ ررحتت فوس  له  ةيبرعلا  ىرقلا  تعفر و  لت  عضو  وهام  !!

ةمداقلا مايألا  يف  ىرنس  .ج :

حالص Salah/س :
؟ يناتسدروكلا لامعلا  بزح  نع  ىلختت  اكيرما  نكمم  ةلاح  يا  يف 

ةسايسلا ةصروب  بسح  اهمونت  وا  اهكرحت  قدايب  هذه  قلطملاب  معدت  الو  قلطملاب  ىلختت  لودلا ال  .ج:

لجنم وبأ  س :
؟ كلذ لعفت  كنأ  نيقيلا  ملع  ملعت  تناو  هلوسرو  هللا  ةاداعم  ىلإ  كعفدي  يذلاك  ةحارصب !!!  بواجت  نأ  ىنمتأ 

ربكأ هللا  !! ج :
؟ ةدحو ةبرض  هلوسرو  هللا  ةاداعم  !!



رحلا ريسألا  س :
ةتقؤملا ةموكحلل  ةررحملا  قطانملا  ةرادإ  ميلستو  ينطو  شيج  ليكشت  ةررحملا  قطانملا  يف  ديحولا  لحلا  سيلأ  انخيش 

ًاعبط معن  ج :

نيسحلا نيمأ  س:
امبرو رسلا  ظفحت  مل  كنأو  امرحم  نم  اذه  دعي  الأ  هسفن  نع  ءيش  لك  كربخأ  نم  وهو  هنع  ءيش  لك  تفشكو  ينالوجلا  نع  تثدحت  تنا 

يتحارص ىلع  ينحماس  هيلع  نمتؤم  تنا  يذلا  رسلا  فشكت  فيكف  ليمعب  سيل  ينالوجلا  نأ  تلق  هتنا  ًايناثو  هللا  لوسر  ثيدحب  تلخد 

هرشنأ نلو  مل  هب  ينثدح  امم  ريثكلا  كانه  ًالوأ   ج :
تاونس ثالث  هنع  تتمصو  ماع  لكشب  ةروثلاب  ةقالع  هلام  ترشن  انأ 

تابابدلاب اهفصقو  ليفلا  خيراوصب  نيملسملا  برض  دعب  ةمرح  نكل ال  .

Mohamed :س
؟ ةطوغلا يف  ثدحي  امع  لئاصفلا  توكس  رسفت  فيك  , مكيلع مالسلا 

زجعلا هنإ  اهتاردق  هذه  ج:

نامثعلا دومحم  س :
نيفرطلا نم  يش  نالعا  نود  مايا  هعبرا  فقوت  اذاملو   ? لامشلا يف  لاتقلا  عضو  وهام 

براحم ةحارتسا  ج:

ahmad st :س
لاؤس انخيش  مكيلع  مالسلا   

مهلحو يروسلا  لامشلا  نم  مهترك  قرحني  حر  تميا  ةيماعلاب  ينعي  ماشلا  ريرحت  ةئيه  ءاهنا  تقو  نيحيس  ىتم  ..

تالاح ثالث  يف  :ج :
اكيرمأو ايكرت  نيب  قافتالا  مت  اذا  - ١

ةناتسالا قافتا  نم  ةيناثلا  ةلحرملا  ىلإ  لاقتنالا  متو  ديعصتلا  ضفخ  قطانم  تيبثت  مت  اذإ  - ٢
ةيكرتلا ةبقارملا  طاقن  عيمج  رشن  مامتإ  دعب  - ٣

يماشلا دمحم  وبأ  س :
؟ ررحملا اهفيرو  بلدا  يف  فورعم  لامجل  رظتنملا  رودلا  وهام 

كلميال تيب  فورصم  ءيش  هدنع  قبي  مل  نيكسم  لجرلا  ج:

مشألا لبجلا  س:
؟؟؟ نيا ىلا  بلدا  يف  ةدعاقلا 

لابجلا  ج:

بيهص وبأ  س :
عيمجلا لمشي  ينطولا  شيجلا  اوه  مذرشتلا  لح  لوقت   

ةلود لك  حلاصمو  جراخلا  رماوأب  ديقم  شيج  نم  ةدئاف  كانه  لهو 

هنم دبال  اذهو  ةكرتشملا  حلاصملا  ىلع  تافلاحت  جسن  نيبو  جراخلل  ناهترالا  نيب  قرف  كانه  .ج:

ANAS :س
؟ روزلا ريد  ةقرلل و  لصوت  ايكرت  نكمم..تارفلا  قرش  جبنمل و  كتاعقوت  وش  حلاص  خيش 

ريدلاو ال ةقرلا  ج:
معنف ينابوكو  ضيبأ  لتو  نيعلا  سأرو  جبنم  امأ 

دلاخ س :
؟  راوثلا حلاصل  يه  لب  مدقتلاب  ماظنلا  دعاسي  اذهف ال  ةحطسم  ضرالا  ّنوك  عرازملا  نم  ةطوغلا  يف  لئاصفلا  تعجارت  اذامل  / ١

؟  ةنايخ يه  له  حضاو  اذهو  يمتح  رمأ  ةطوغلا  طوقس 
؟  نئاخلا فرطلا  وه  نمو 

بنج ىَلع  فطاوعلا  يلخو  حيرص  نوكت  ىنمتآ   !

ةغللا هذه  نع  اولختو  ةنايخ  دجويال  هللاب  مسقأ  ج :
لئاصفلا ةردق  هذه 

اعرد هللادبع  س:
ةيماشلا ةحاسلل  ةكرحلا  يذاه  نم  ةدئافلا  امو  هللا  هظفح  ينالوجلا  خيشلا  نع  ةيصخش  تامولعم  رشنت  نا  نم  ةياغلاام   

؟؟؟  ةلامع اهنا  كقحب  ةهبش  هذه  سيلا  مالعالل  نلعم  سيل  لمعلا  نوكيو  ماظنلا  هاجتاب  لمع  ايا  حضفت  تنك  ببسلاامو 



رمألا ضيفتسم  ماظنلا  نوكي  نأ  دعب  اذهو  هامح  لمع  ًالثم  لوقأف  ًايفارغج  هددحأ  ملو  اهتقو  يف  ةحلصمل  هنع  تبتك  ماظنلا  دض  لمع  يأ  ج:
هامح يف  زهجتي  لمع  كانه  نأ  هدنع 

هتلئاع نم  دحأ  وأ  ينالوجلا  نمأ  سمت  هيصخش  ةمولعم  يأ  ركذأ  مل  يرس  ءيش  يأ  اهيف  سيل  ةهبجل  ةهبجو  ةحوتفم  اهلك  كراعملا  هذه  مث 
كلملا نم  رثكأ  ًايكلم  نكتالف  كلذ  فرعي  وهو 

بيهص وبأ   س:
؟ رارحالا ةداق  لايتغا  ةيلمع  نع  كتامولعم  يهام 

؟  رفص رقملا  يف  أطخ  ةجيتن  عقوتم  ريغ  راجفنا  ما  لايتغا  ةيلمع  تناك  له 

اودهشتسا نيذلا  ةوخإلا  ةقفارم  دحأل  قارتخاب  اهعضو  مت  ًابلاغو  عدوتسملا  رجفنيل  اهريجفت  مت  عدوتسملا  لخاد  ةوبع  عرز  ةيلمع  ج:

Abo Adam :س
نوتيزلا نصغ  يلت  يتلا  ةلحرملا  يهام   

؟.  لصاحلا لاتتقالا  اذه  نم  ايكرت  فقوم  وهامو 

ةوقلاب هفقول  ةقرو  يأ  كلمت  الو  ةروثلا  نوزخم  نم  صقن  وه  لاتتقا  يأ  ربتعت  ايكرت  ج:
جبنم نوتبزلا  نصغ  دعب 

لالش لالش  س:
هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا   

يناتسكرتلا يمالسالا  بزحلا  عم  لحلا  وه  ام  خيش   
؟ لاتقلاب مهلوخد  دعب 

مهلقاعم يفو  مهدض  ةيبعش  تارهاظم  - ١ ج :
كراش نم  ىلع  اورثؤيل  مهيلع  طغضلاو  مهنم  لزتعا  نم  باطقتسا  - ٢

هيلإ مهبحسو  ماظنلا  دض  لمع  حتف  - ٣

safwan alkasem :س
؟ ةئيهلا عم  نادجاوتم  الازام  يريدلا  يلعو  يبعزلا  ءالع  ناخيشلا  له  انخيش ..  كيف  هللا  كراب 

ملعأ ال  ج :

نامثعلا دومحم  س :
يروسلا لخادلا  يف  رارحالا  دض  ايكرت  اذامل   !

نوتيزلا نصغ  يف  اهعم  براحتو   ¿
يهو ايكرت  عم  براحتال  ةئيهلا  اذامل   

كارتالع ةبوسحم 

برغلا نم  ةساردو  ةقفاومل  عضخي  نوتيزلا  نصغ  يف  كراشيس  ليصف  يأ  .ج:

يروسلا بيبيلج  وبأ  ***س :
دحاو يداهج  يروث  نايكب  مهعمجو  ايروس  ريرحت  ةهبجو  رحلا  شيجلا  نم  نيقداصلاو  ةدعاقلل  عماج  عورشم  ىلع  انخيش  لمعت  اذامل ال 

دحاو ودعلا  نأ  ًاصوصخ   (pkk دسألاو ينالوجو  ).

اهنع زجعي  يبن  هذه  ج:

يناركوألا رماس  س :
؟ ماشلا ىلع  ريثأت  هل  لهو  قارعلا  يف  شعاد  تايلمع  دعاصت  يف  كيأرام 

ريثأت يأ  اهيأ  سيل  ج :

يداهلادبع وبأ  س :
ىوتسملا اذهب  بلح  فيرو  بلدإ  يف  لئاصفلا  له  ثيبخلا ؟ مرولا  اذه  لصأسي  يوق  فلاحتب  ماشلا  حتف  ىلع  درلا  لئاصفلا  جهتنت  اذامل ال 

؟ ناريإل ماشلا  ميلست  مامأ  ناوهلاو  لذلا  نم 

هحالس بلس  متو  فيعض  وه  يقبامو  لئاصفلا  ككف  ينالوجلا  نأل  ج :

براتألا ديبع  نسح  .د  س :
اذامل لاؤسلا  اذه .  نم  ريثك  انيأر  نييمالسإلا .  عم  اهدقع  متيس  ماظنلا  عم  ىربكلا  تاقافتالا  نأ  يف ٢٠١٣  ليق  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا 

اذامل ينطولا  دض  يمالسإ  ةلداعم  و  يروثلا .  يروسلا  دض  يداهجلا  يفلسلا 

خيسرت يلحملاو  ينثو  ينطولا  ىريف  عرشلا  فلاخي  هنأ  يلحم  وهام  لك  ىلإ  رظنيو  يممأ  ركف  يداهجلا  يفلسلا  ركفلا  نأ  ببسب  هذه  ج :
اذكهو وكيب  سكياسل 

نسح .د  در 
ةيلاع ىوقب  لود  اهنع  زجعت  ليحتسم .  رمأ  عقاولا  تاباسحب  رمأ  ةفالخلا  ةيممأ  نحكل 

ماشلا يف  عارصلا  سأ.در 
ناكم لكو  رئازجلاو  نميلاو  يلامو  لاموصلاو  قارعلا  ىلإ  ناشيشلا  نم  اولشف  مه  كلذل  معن 



ايروس اعادو  س :
نآلا ةرصنلا  ةهبج  نع  ضفني  نم  كانه  له   

؟  كملع بسح  دارفأ  رصانع و 
؟ ةينمألا ةمذرشلا  الإ  هعم  دجي  نل  ظقتسيس و  ينالوجلا  نا  ىنعمب 

هاجتالا اذهب  ريست  رومألا  معن  ج:

M Monzier Al hossien :س
ةرصنلا ةهبجل  ينمللا  اواك  لايتغا  يف  ةقيقحلا  لوقت  ول  اذبح   

نيملسملا لاتقل  تغرفتو  دهاجم  بابش  ةروطسا  تمطح  ةرصنلا  اذامل  ًاضياو   
ايندلا يف  مهصبرتو  مهناميا  مهنادقف  ينعي  اذهو ،  

ملعا هللاو   
اواك ةيضق  ىلع  كدر  رظتنا 

كتبجأل ملعأ  تنك  ول  دكأتو  اواك  ةيضق  نع  ءيش  ملعأ  ال  ج :

يماشلا يرئازج  س :
؟ لبقتس له  نايغطلاو  ملظلا  نم  ايروس  ررحي  عماج  عورشم  ةدايقب  لئاصفلا  نم  تفلك  اذا  له 

ًاعبط ال  ج :
رداوكلاب ةئيلم  ةحاسلا  دمحلا  هللو  أفكأو  انم  لضفأ  مه  نم  مدقتي  نأ  بجيو  ةدايزو  انرود  انذخأ  نحن 

ةديبع وبأ  ءالع  س :
هنا ما  دسألا ؟؟ رود  يهتني  ىتم  يلعفلا ؟؟ ميسقتلا  نكي  مل  نأ  يعقاولا  ميسقتلل  اهقيرط  يف  ايروس  له  ...هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا 

؟؟؟ مكحلا يف  رمتسم 

ةرطيسلاو ذوفنلا  مساقت  ىلع  اكيرمأو  ايسور  قفتت  امدنع  يهتنيس  دسألاو  ًادج  ديعب  ميسقتلا  ج:

ىنثملا وبأ  دمحم  س :
؟ اهعم نواعتلاو  مهافتلاو  اهبذج  نكمي  ماشلا  ريرحت  ةئيه  يف  لتك  وأ  تاعمجت  دجوي  له 

؟ تدجو نإ  يه  نمو  يه  نيأ 

ةيقطانملا لتكلا  نم  ريثكلا  دييحت  متو  كلذ  ىلع  لمعلا  يراجو  ريثك  دجوي  معن  ج :

abdsyria913 :س
روقص اصوصخو  ديدج  نم  ةروثلا  ةدايق  ةفد  ىلا  نادوعيس  له  ةريخالا  تاروطتلا  دعب  مالسالا  شيجو  ماشلا  روقص  لبقتسم  ىرت  فيك 

درلا وجرأ  لامشلا  يف  ةئيهلل  هتسفانم  دعب  خيشلا  دمحا  هدئاقو  ماشلا 

 ج:ال
دوعي نل 

صخش وأ  ليصف  ءاوس  هتصرفو  هرود  ذخأ  نم  ةروثلا  دوقي  نلو 

بيهص وبأ  س :
ضقانتلا اذه  امف  يبيلصلا  وتانلا  فلح  يف  وضع  ايكرتو  ةدر  ةيبيلصلا  لودلا  عم  لماعتلا  نإف  هيسسؤم  دحأ  تنأ  يذلا  يداهجلا  ركفلا  بسح 

؟ لاوقالا يف 

حيحص سيل  ج :
هقفلا بتك  يف  اهعجار  ةعداوملا  ىمسي  امب  يهقف  روظنم  نم  اهعم  لماعتت  نكلو  ةرفاك  لودلا  عيمج  ىرت  ةيداهجلا  ةيفلسلا 

بجرلا مالسلا  دبع  س :
؟ كتاباتكب همعدت  تنك  يذلا  ماشلا  ءانبأ  ليصف  ريصم  وهام 

هدحول همعدأ  مل  ج:
ريثكب رثكأ  اهدجتس  ةزعلا  شيجل  ةمعادلا  يتاديرغت  تبسح  اذإو  اهموي  هامح  لمع  يف  كراش  نم  لك  تمعد  لب 

يئاحيف س :
مهتلم عبتت  ىتح  ىراصنلا  الو  دوهيلا  كنع  ىضرت  نلو   

يكرتلا شيجلا  عم  برح  يف  لوخدل  ةيعيشلا  تايشيلملاو  دسالا  شيج  عفدت  نا  ايسورل  نكمملا  نم  له   
اهتاوق يف  ةيرشبلا  رئاسخلل  ايكرت  لمحت  ىدمامو 

اهعم فلاحتلا  اذه  برخت  نأ  نم  ريثكب  ربكأ  ايكرت  عم  ايسور  حلاصمال  ج :

سيوأ سيوأ  س:
؟ ءامدلا ةقارا  نوديزيو  ضعبلا  اهضعب  ىلع  لئاصفلا  نوضرحيو  ايروس  جراخ  يف  نوسلجي  نيذلا  بيلحب  زرلا  خياشم  نم  كفقوم  وهام 

هتدارإب جرخ  جراخلا  يف  ملع  بلاط  ملعأ  ال   ج :
ةدوعلل نوقاوت  مهلكو  ةالغلا  فيس  نم  ًافوخ  اوجرخ  مهلك  لب 



يماش يرئازج  س :
ناريا نم  لكل  حضاولا  لخدتلا  باستحا  عم  طقف  يلخاد  عارصلا  نا  ما  ايروس  يف  اهسوؤر  ىتح  ةقراغ  لودلا  نم  ريثك  نا  دقتعت  له 

ايكرتو ايسورو  اكيرمأو  .

فزنتسي لكلاو  قرغ  لكلا  ج:

طابرلا ماش  س :
لامشلا لبقتسمل  كترظن  امو  لامشلا  قطانم  ىلع  ترطيس  امك  بلدا  ىلع  رطيستس  ما  هبقارملا  طاقنب  يفتكتس  ايكرت  له  حلاص  خيش 

ةمعانلا ةوقلا  لالخ  نم  لب  كرشابملا  ةرطيسلاب  سيل  نكلو  اهذوفن  عسوتس  ج :
انحلاصل اذهو  ةيكرت  ذوفن  ةقطنم  لامشلا  لبقتسم 

Shahrukh khan :س
لاؤس  

اهتاتتجا ةلواحمو  ةئيهلا  اوبراحيل  اودحتيس  له.بلدإ  ىلا  باهذلاو  ةطوغلا  نم  لئاصفلا  باحسنا  دنع  .

ملعأ ال  ج :

يروسلا مزعلا  س:
مكيلع مالسلا   

ةيركسعلا ةحاسلاب  ةيارد  لهأك  وا  ةداقك  مكناكمإب  له 

لصافمل ةبرض  هذه  نوكتو  اعابت  اهريمدت  ىلع  لئاصفلا  لمعتل  رشابم  ريثأتو  ىوصق  ةيمهأ  تاذ  ةيركسع  فادهأ  ةمئاق  لئاصفلل  اوددحت  نأ 
؟ يناديملا للشلا  ىلإ  هب  يدؤت  ماظنلا 

؟  تاهبجلا برحب  نيديقم  اننأ  مأ  قمعلاب  ماظنلا  فازنتسا  نكمي  له 

نيراسملا ىلع  لمعلا  نكمي   ج:
ةساسح لصافم  برضو  تاهبج  برح 

ىنثملا وبأ  دمحم   س :
؟ ةيروسلا ةروثلا  ىلع  ريثأت  ةيجيلخلا  ةمزالل  ناك  له 

؟ وه ام 

ًادج ًاعبط  ج :
اهقنخو اهيلع  قييضتلا  ببسب  رطق  كلذكو  ةروثلل  اهمعد  نع  ةيدوعسلا  تلخت 

Sh:س
؟؟؟؟؟ " هرونب اهيفطي  هللا  ةعامج  نم   " ةدياحم مأ  ماظنلل  ةيلاوم  مأ  ةروثلاب  ةكراشم  ينالوجلا  ةلئاع  له 

؟؟؟؟؟  ميلعتلا نم  نيمرحم  مأ  نوسردي  مه  له  نوشيعي  فيكو  ثانإلاو  روكذلا  نم  لافطأ  نم  هيدل  مكو 
؟؟؟؟؟  مهل هترظن  امو  ةينيدلا  مهتفطاع  ًالغتسم  تاخخفملاب  مهجزي  نم  بلغأ  يدوعسلا  بابشلا  اذامل 

هرونب اهيفطب  هللا  ةعامج  نم   ج :
هكفب كلذ  يل  لاق  وه 

يماشلا قورافلا  س :
؟..  مهفاطم نيا  ىلا  ةحاسلا  ةهجاو  ىلع  ديدج  نم  ماشلا  روقص  رهظ 

طقف مهتقطنم  يف  ج :

رحلا ريسألا   س :
؟؟؟؟؟  ةكسلا يبرغ  يلا  يبونجلا  بلح  فير  عضو  وه  ام  انخيش 

هللا نذإب  نمآ  وهو  هيف  ترشتنا  ةيكرت  طاقن  كانه  ج:

يداهلا دبع  دمحم  س :
اوجرخ اذامل  رارحالاو  نيا  ىلا  ةطوغلا  كيأرب 

اتسرح ءاهجو  لخدتو  مهيلع  نييندملا  طوغض  ببسب  رارحألا  جرخو  مهل  تابثلا  هللا  لأسن  ج:

Ayham Staid :س
ايسور مامأ  ةفيعض  ايكرت  نأ  مأ  اهيلع ،  قفتملا  قطانملا  ميلست  كراعملا و  فقوت  مغر  بلدا  ىلع  فصقلا  رارمتسا  نم  ةنماضلا  ايكرت  نيأ 

؟  ةجردلا هذهل 

لئاصفلا عنم  ىلع  ةرداق  ريغ  اهنأب  ايكرت  ايسور  مهتتام  ًامئاد  لب  هامح  فير  ةكرعمو  ميميمح  فادهتسا  ىلع  در  هنأب  فصقلاب  ايسور  عرذتت  ج:
ماظنلا ىلع  موجه  نش  نم 



abomohmab :س
هديري ءيش  ققحي  ىتح  فقوتي  نل  هنا  ما  ةنداهملاو  ةئدهتلا  ىلع  ماظنلا  ربجيس  اعرد  يف  ةيوق  ةكرعم  حتف  متو  ةطوغلا  تدمص  اذا  له 

ربجيس معن  ج:

abomohmab :س
؟ يعرش أطخ  هيف  اهيلع  ردقي  يبن ال  كلوق  له 

مهبولق نيب  تفلأ  ام  ًاعيمج  ضرألا  يفام  تقفنأ  ول  لافنألا (  ةروس  يف  ىلاعت  هللا  لوق  ليلدلاو  (..ج:ال 

Wasim :س
ةيداهجلا ةيفلسلا  ةبيكرتب  ملع  ىلع  تنأو  ةرصنلا  ةهبج  ىلإ  تممضنا  اذامل  ..

نيببسل :ج:
ةئشنتلاو بيردتلل  تقوال  ثيح  رداوكلاو  تاوبعلا  ىلإ  ةجاحب  انكو  ةركسعلاب  الإ  هعم  لحال  ماظنلا  نأ  يملعل  - ١

ينالوجلا نيبو  ينيب  فالخلا  أدب  انهو  ماع ٢٠١٤  اهضقن  مت  ةريثك  طورشب  تممضنا  - ٢

بجرلا مالسلا  دبع  س :
علدنا دعب  لئاصفلا  يف  ةداق  ءارما و  مهتيبلاغو  نيمالسالا  نم  ًاصوصخو  ايانديص  نجس  نم  نيلقتعملا  نم  ديدعل  ماظنلا  جارخا  ببس  ام 

ةروثلا

ليلدلاو ةحيحص  تسيل  ةيرف  هذه  :ج:
مايأ ةينامثب  ةروثلا  لبق  يأ  يف ٧/٣/٢٠٠١١  انجرخ  اهنم  انأو  ةعفد  لوأ  نأ  - ١ 

ةدملا عبر  رارق  هلمشي  مل  يلاع  ناك  همكح  نأل  جرخي  مل  تاميظنت  سيسأت  هتمهت  نم  ةيبلاغو  يئاوشع  ناك  جورخلا  نأ  - ٢

بجرلا مالسلا  دبع  س :
ميسقتلا اذهب  كرظن  ةهجو  ام 
ريغتي هلك  تباث  ءيش  دجويال  ج :

بجرلا مالسلا  دبع  س :
؟ كارتالاب كتقالعامو  نآلا  عبتت  لصف  يا  ىلا 

ماظنلا طوقس  وهو  عناملا  عماجلا  ةروثلا  فده  قيقحت  نمض  عيمجلا  عم  لمعأو  ليصف  يأل  عبتأ  ج:ال 

كارتألا ةوخإلا  عم  ةقالع  يل  سيلو 

ماع _ بقارم عمج 

@Mrakb_ham 


