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بنيمؼديماظؽؿابم :م
ػذا ماظؽؿاب مخرج ميف م( )15مصػقة معن ماظؼطع ماٌؿودط محيؿوي مسؾى مجمؿوسة معؼاالتم
ٌعاظي موزؼر ماألوضاف ماألدؿاذ ماظدطؿور م /محمؿد مخمؿار مذيعة متؽشف ماظطؾقعة ماإلجراعقةم
ظؾفؿاساتماٌؿطرصةموسؾىمرأدفامتـظقؿامداسشموذياسةماإلخوانماإلرػابقة .م
مممممويفمػذاماظؽؿابمأذارمععاظقهمإديمأن ماىؿاسات ماإلرػابقة مواٌؿطرصة مهاول مأن متؿكذم
عن ماظؿشؽقك ميف مػوؼة ماظدوظة ماظورـقة مودقؾة مإلدؼارفا موحماوظة مظزسزسة ماالغؿؿاء ماظورينم
بني مأبـائفا م ،مظذظكمؼؾػتمععاظقهماظـظرمإديمضرورةماظؿأطقد مسؾى معشروسقة ماظدوظة ماظورـقة م،م
وأن معا متؼوم مبه ماىؿاسات ماإلرػابقة معن مداسش م ،مواظؼاسدة م ،مواظـصرة م ،موبوطو محرام م،م
وذياسةماإلخوانماإلرػابقةم،موأضرابفمم،مػومسنيماىـاؼةمسؾىماإلدالم .م
ممممممممموضدمدسامععاظقهمإديماصطػافمورينموسربيموإدالعيمودوظيمجيؿعمأصقابماظضؿريم
اإلغلاغي ماير م ،مضؾل مأن مؼأطل مػذا ماإلرػاب ماظغاذم ماألخضر مواظقابس معن ماظغرب مضؾلم
اظشرق م ،محمذرّا مععاظقه مأن مطل مؼوم مؼؿأخر مصقه مػذا ماالصطػاف مؼزداد ماإلرػاب ماألدودم
ضراوةموذرادةميفماظؾطشمواالغؿؼامموتشوؼهمصورةماإلدالمم .م
مممممممويفمػذاماظؽؿابمؼؽشفمععاظقهمرؾقعةمداسشمواإلخوانموسالضؿفؿامباإلرػابم،موؼُؾنيم
أغفؿاموجفانمظعؿؾةمواحدةمعوضقّامأنماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمعامطانمهلامأنموازفم
بإسالنماظؼدسمساصؿةمإلدرائقلمبإسالنمغؼلمدػارتفامإديماظؼدسمظوالمعامأصابمطـريّا معنم
دولمعـطؼؿـامعنمضعفموتػؽكمجراءماألسؿالماإلرػابقةماظيتمطانمداسشمواإلخوانموعنم
ؼدورميفمرطابفؿامرأسمايربةمصقفام .م
ممممموؼؽشفمععاظقهميفمػذاماظؽؿابمعنمحيؿيمداسشم؟مإذمؼشريمإديمأنمإدرائقلموعنمؼؼفم
وراءػا م م ،موعن مؼلري ميف مػذا ماظرطاب معن ماًوغة مواظعؿالء مواٌأجورؼن ،مطؿا مؼؽشفم
اظؽؿابمأؼضامحؼقؼةماىؿاساتمواظؿـظقؿاتماإلرػابقةماظيتمالمتؤعنمبورنموالمدوظةمورـقة،ممممممم

وضدمحاوظتماخؿطاف ماًطابماظدؼينموتوزقػهمأؼدظوجقِّا مًدعةمعطاععفام،موعطاععمعنم
ميوهلا م موؼلؿكدعفا مهلدممدول ماٌـطؼة موتػؿقت مطقاغفا مومتزؼق مبـقاغفا م؛ مظذا مؼدسو مععاظقهم
إدي ماظعؿلمبؽلمضوةمسؾىمادرتدادمخطابـاماظدؼينمعنمخمؿطػقهمعنمخاللمماظعؿلمسؾىم
هصنيمغشؽـاموذؾابـا،باظعؾممواظـؼاصةمواظعؿل .م
ممممممموؼؤطدمععاظقهمأنموزارةماألوضافمضدمضطعتمذورًامطؾريّامظؿطوؼرمعؽاتبمهػقظماظؼرآنم
اظؽرؼمماظعصرؼةماظيتمتعؿلمإديمجاغبمهػقظماظؼرآنماظؽرؼممسؾىمتـشؽةمأبـائـامسؾىماظؼقمم
اإلمياغقة مواألخالق ماإلغلاغقة ماظرذقدة،إضاصة مإدي معراطز ماظـؼاصة ماإلدالعقة م ،موأؼضا معنم
خاللمتـؼقةمطؿبماظرتاثمممامسؾقمبفامعنمإدرئقؾقاتمأومدخقلمأومعوضوع م،موضدمنقتم
اظوزارةميفمتعؿقممعشروعمخطؾةماىؿعةماٌوحدةماٌؽؿوبةمممامحيصنماًطابماظدؼينم
عن ماإلخؿطاف معرة مأخرى م ،موؼضع ماظؽؿاب مرؤؼةً مادرتاتقفقة مٌؽاصقة ماظؿطرف :مبؿػؽقكم
اظػؽر ماٌؿطرف مودحض مأبارقل ماٌؿطرصني موتػـقد محفففم مواظعؿل مسؾى مغشر مضقمم
اظؿلاعح ،موتأصقل ماظعقش ماٌشرتك ،موتردقخ مأدـس ماٌوارـة ماٌؿؽاصؽة م ،موتعؿقق مروحم
االغؿؿاءماظورين م،موبقانمعشروسقةماظدوظةماظورـقةموحؿؿقةاالصطػافماظورينمظؾؼضاءمسؾىم
اإلرػابمواظػؽراٌؿطرف،وػذامػوماحملورماألولمظؽيمتؤتيمادرتاتقفقةمعؽاصقةماظؿطرفم
أطؾفا ،مواحملور ماظـاغي مواألػم م مصقؼوم مسؾى محلن متدرؼب موتأػقل ماظعاعؾني ميف مايؼلم
اظدسويمعنمخاللمبراعجمتدرؼؾقةمظؾلادةماألئؿةم،مععمتػعقلمادرتاتقفقةماظؿواصلماٌؾاذرم
وايوارمواإلضـاعمعنمخاللمتؽـقفماظـدواتمواظدروسمواظؾؼاءاتمايوارؼةماٌػؿوحةمععم
رالبماىاععاتم ،مواٌدارس،مواظـواديم،مواٌصاغعم،موضصورماظـؼاصة،موأنمؼعودمظؾؿلفدم
دورهماإلجؿؿاسيم،مععمتؾينمعشروعمصؽريمضكممؼعؿدمإديمإسادةمغظرمذاعؾةموساعةموشريم
اغؿؼائقة مظؽل مجواغب متراثـا ماظعؾؿي مواظػؽري ممبا مؼؿـادب معع مرؾقعة ماظعصر موؼراسيم
علؿفداتهميفمضوءمايػازمسؾىماظـوابتماظيتمالتؼؾلموالغؼؾلمطؿامؼشريماٌؤظفماٌلاسم
بفا .م

ممممممموؼُعري ماظؽؿاب مػذه ماىؿاسات ماٌؿطرصة موؼُؾني مسؿاظؿفا موخقاغؿفا مظدؼـفا موأعؿفا،طؿام
ؼػـد مأبارقؾفم ميف مادؿقالل م ماظدعاء مواألعوال مواألسراض م ،موايؽم مسؾى ماظـاس مباظؽػرم
حؿى مؼلوشوا مألغػلفم مضؿؾفم،ويف معوضع مآخر مؼشري مععاظقه مإدي مأن ماظدوظة ماٌصرؼة مأعامم
هدي ماظوجود م ...موال مدؾقل مأعاعـا مدوى مأن مغؽون مسؾى مضؾب مرجل مواحد ميف مرياؼةم
اظدوظةماٌصرؼةموضضاؼاػاماٌصريؼةمويفمعؼدعؿفاماظؼدسماظشرؼفم ،معضقػًامأنمػذا موضتم
االصطػافمالماظػُرضة،ممداسقّامذيقعماٌصرؼنيمإديمتـاديمأيممخالصاتمدقادقةمأومحزبقةم،م
ضائؾًام:مسؾقـامأنمغعؿلمسؾىمبـاءمعوضفمؼؽونمظهمحلابهميفماٌعادالتمواٌوازغاتماظدوظقة.مم م
ممممممممممموؼـؾهمععاظقهمإديمخطرمػذهماىؿاساتماظذيمعازالمضائؿّامصقؼول:مإذامطاغتمذياسةم
اإلخوانماإلرػابقةمضدمدؼطتمدؼورًامذرؼعِّامعدوؼِّامدقادقِّامومجمؿؿعقِّا م؛مصإغفامتلؿؿقتميفم
احملاصظةمسؾىماظؾـاءماالضؿصاديمواٌاظيمظؾفؿاسةموػومعامجيبماظؿـؾهمظهمواظؼضاءمسؾقهم.
ممممممإنمخطرماًالؼاماظـائؿةمواٌـوَّعَةمالمؼؼلمسنمخطرمعامؼلؿىمباًالؼاماظـوسقةماإلرػابقةم
صؽالػؿامخطرمداػممسؾىمأعنماجملؿؿعمودقفدفمإديمػدمماظدوظةمأومإدؼارفاميفمبراثنم
اظػوضىمواظضقاعم.
مممممموأوضح مععاظقه مطقف مجيـد ماإلرػابقون ماظشؾاب مبرتطقزػم مسؾى مجاغب ماظؿفدؼد مأوم
اإلشراءموادؿؼطابماٌُفَؿَّشنيماجؿؿاسقِّامواحملطؿنيمغػلقِّا مصقأتونمإديمذؾابمؼـظرمزعالؤهم
إظقهمغظرةماغؿؼاصمواحؿؼارمظوضاسةميفمغلؾةمأوميفمأدرتهم،مصقفعؾوامعـهمعلؽوالًمأومعـلؼًامأوم
زسقؿّا مصققدثونمظدؼهماعؿالءّ مغػلقِّا موددِّا مظعؼدةماظـؼصماظيتمظدؼهموضالمععاظقه:مإغهمميؽنم
وـبمػذامظومرؾؼـامعـفجماإلدالممباحرتاممإغلاغقةماإلغلانموآدعقؿهم.م م
ممممموصؽة مأخرى معن ماحملروعني مواٌُفَؿَّشني موخاصةً ماىفؾة مواظػاذؾني موشري ماٌؿعؾؿنيم
عـفم متؿؾؼػفم متؾك ماىؿاسات موتغدق مسؾقفم ممبا مؼشؾع محرعاغفم موجيعؾفم مؼؾفـون مخؾفم
ػؤالء ماٌكادسني ماظذؼن مؼـػذون مإظقفم معن مباب مأغفم مريؾة ماظدؼن ماظذؼن مؼلعون مإديم
إحؼاقمايقمواظعدلموتطؾققمذرعماهلل .م

ممممممممومأذارممععاظقهمإديمأنمددمػذاماظؾابمؼؽونمبأعرؼنم،مأحدػؿام:مبإسطاءمأوظوؼةمضصوىم
يف ماظؿـؿقة مظؾؿـارق ماظشعؾقة مواظعشوائقة مواظطؾؼات ماظؽادحة مواٌفؿشة .مواآلخر م :مػوم
ادؿـفاضمػؿمماىؿعقاتماظورـقةموعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغيم.
مممممممطؿا مأن ماٌـظؿات ماإلرػابقة ممبا ممتؾؽه مػائل مصإغفا متوصر مألسضائفا موخاصةً ماظؼقادؼنيم
عـفممإعامأعواالًمرائؾةموإعامعشروساتمؼدؼروغفامحبقثمجيردمعنمخيرجمسنمذياسؿهمعنمطلم
اٌؽادبماٌادؼةماظيتمتوصرػامػذهماىؿاساتمألسضائفامواٌـؿلؾنيمإظقفا.م
مممممموجيبمتؿؾعمػذاماٌالماألدودماًؾقثموعصادرتهمودنماظؼواغني ماظيتمهولمدونم
وصوظه مإدي مأؼدي ماإلرػابقني مأو مادؿكداعه ميف ممتوؼل ماظعؿؾقات ماإلرػابقة معع مضرورةم
عراضؾة محرطة ماظؿقوؼالت ماٌاظقة معن ماًارج معراضؾة مدضقؼة م ،موضال مأن مأػل ماظؾارل مالم
ؼعؿؾون مإال ميف مشقاب مأػل مايق مصإذا مصرَّط مأصقاب مايق ميف محؼفم ممتلك مأصقابم
اظؾارلمبؾارؾفمم.
ممممممموأوضحمععاظقهمأنماإليادميفماظعاملماظعربيمتوجفهموتدسؿهمأؼدمخػقةم،مترؼدمتػؽقكم
ذيقعماظؾـىماظعلؽرؼةمواالضؿصادؼةمواظػؽرؼةمجملؿؿعاتـام،معؤطدّامأنماظدؼنمضواممايقاةم
اظطؾقعقة موسؿادػا م ،موايقاة مبال مدؼن محقاة مبال مضقم م ،معشريّا مإدي مأن ماإلرػاب مواإليادم
طالػؿا مصـاسة مادؿعؿارؼة متفدد مأعــا ماظؼوعي مومتادؽـا ماجملؿؿعي م ،معؤطدّا مأن موزارةم
األوضافمتػؿحماظؾابموادعّامأعاممذيقعماٌػؽرؼنمواظعؾؿاءمواٌـؼػنيمواٌؤدلاتماظدؼـقةم
واظػؽرؼةمواظـؼاصقةمٌشارطؿفاميفماظؿؾصريممبكاررمػذهماظظاػرةموطشف معنمؼؼفموراءػام
وؼلعىمإديمودؼدممتادكمجمؿؿعاتـامعنمخالهلام.م م
واًالصة مطؿا مؼؼول ماٌؤظف :معا مأحوجـا مإدي ماظػؽر ماٌلؿـري ،مواظػفم ماظصققح مظؾدؼن،م
وتصققح ماٌػاػقم ماًارؽة ،موادرتداد ماًطاب ماظدؼين مممن محاوظوا ماخؿطاصه ،موطفم
وشل مؼد ماٌؿطرصني مسن ماظدسوة مواظػؿوى ،موإدي مأن مغواجه ماىفل مباظعؾم ،مواظظؾؿاتم
باظـور ،مواظؾارل مبايق ،مواظػلاد مواظؿكرؼب ممبزؼد معن ماظؾـاء مواظؿعؿري ،موأن مغعؿل مسؾىم

تردقخماظوالءمظألورانمعنمجفة،موتردقخمأدسماٌوارـةموصؼهماظعقشماٌشرتكمسؾىمأدسم
إغلاغقة مخاظصة معن مجفة مأخرى ،موأن مغلعى مععّا موذيقعّا مٌا مصقه مأعن مودالم ماإلغلاغقةم
ذيعاء،موأنمغدركمأنماظعاملمطؾهميفمدػقـةمواحدة،موظنمؼـفومعـهمأحدمدونماآلخر،موأنم
أيمخرقميفماظلػقـةمميؽنمأنمؼفؾكمأػؾفامذيقعا،مؼؼولمغؾقـام(مصؾىماهللمسؾقهمودؾم)مم:م
(عََـلُ ماظؼَائِم ميف محُدُودِ ماظؾَّه مواظْوَاضِع مصقفا ،مطَؿـل مضَومٍ مادِؿَفَؿوا مسؾى مدَػِقَـةٍ ،م َصأَصابَ مبَعِضُفمم
أسِالػَا،موبعضُفممأَدِػؾَفَا،مصؽانماظذيميفمأَدػؾفامإذامادؿَؼَوِامعنماٌاءمعَرُّوامسؾىم َعنِمصَوضَفمِ،م
صؼاظوا :مظو مأغا مخَرَضْـا ميف مغَصِقؾِـَا مخَرضا موظَمِ مغُؤذِ م َعنِ مصَوضَـا؟ مصإن متَرَطُوػُمِ موعا مأَرَادوا مػَؾَؽوام
وػؾؽوامجَؿقعا،موإنِمأخذُوامسؾىمأؼدؼِفِمِمغَفَوِاموغَفَوِامجَؿقعا) م
}رواهماظؾكاري{م م
م
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أريداظلقدمسـؿانماىـدي م

