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مبنيمؼديماظؽؿابم:

م م15)ميفمخرجماظؽؿابػذا معؼاالتمجمؿوسةمسؾىمحيؿويماٌؿودطماظؼطعمعنمصػقة(

ماإلجراعقةماظطؾقعةمتؽشفمذيعةمخمؿارمحمؿدم/مطؿورداظماألدؿاذماألوضافموزؼرمٌعاظي

م.اإلرػابقةماإلخوانموذياسةمداسشمتـظقؿامرأدفاموسؾىماٌؿطرصةمظؾفؿاسات

متؿكذمأنمهاولمواٌؿطرصةماإلرػابقةماىؿاساتمأنويفمػذاماظؽؿابمأذارمععاظقهمإديمممممم

ماظورينماالغؿؿاءمظزسزسةموحماوظةمإلدؼارفامودقؾةماظورـقةماظدوظةمػوؼةميفماظؿشؽقكمعن

م،ماظورـقةماظدوظةمعشروسقةمسؾىمظذظكمؼؾػتمععاظقهماظـظرمإديمضرورةماظؿأطقدم،مأبـائفامبني

م،محرامموبوطوم،مواظـصرةم،مواظؼاسدةم،مداسشمعنماإلرػابقةماىؿاساتمبهمتؼوممعاموأن

م.اإلدالممسؾىماىـاؼةمسنيمػوم،موأضرابفمم،ماإلرػابقةماإلخوانموذياسة

دوظيمجيؿعمأصقابماظضؿريمإدالعيموإديماصطػافمورينموسربيمووضدمدسامععاظقهمممممممممم

مؼ مضؾلمأن م، مواإلغلاغيماير ماألخضر ماإلرػابماظغاذم ماظغربمضؾلمأطلمػذا اظقابسمعن

م ماظشرق محمذّرا ماالصطػ، مػذا مصقه مؼؿأخر مؼوم مطل مأن ماإلرػابماألدودمععاظقه افمؼزداد

مهمصورةماإلدالمم.شوؼاالغؿؼامموتاظؾطشمومذرادةميفضراوةمو

مؾنيُؼو،مسالضؿفؿامباإلرػابمويفمػذاماظؽؿابمؼؽشفمععاظقهمرؾقعةمداسشمواإلخوانموممممممم

أنماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمعامطانمهلامأنموازفممأغفؿاموجفانمظعؿؾةمواحدةمعوضّقا

عنممؼدسمظوالمعامأصابمطـرّيافامإديماظبإسالنماظؼدسمساصؿةمإلدرائقلمبإسالنمغؼلمدػارت

عنمرػابقةماظيتمطانمداسشمواإلخوانموتػؽكمجراءماألسؿالماإلودولمعـطؼؿـامعنمضعفم

مؼدورميفمرطابفؿامرأسمايربةمصقفام.

عنمؼؼفمإدرائقلموؼؽشفمععاظقهميفمػذاماظؽؿابمعنمحيؿيمداسشم؟مإذمؼشريمإديمأنموممممم

م م موراءػا ميفم، مؼلري ماًوغةوعن معن ماظرطاب مومػذا ماٌأجورؼنواظعؿالء مؼؽشفم، طؿا

مممممموالمدوظةمورـقة،ماتماإلرػابقةماظيتمالمتؤعنمبورنمحؼقؼةماىؿاساتمواظؿـظقؿماظؽؿابمأؼضا



وعطاععمعنم،مًدعةمعطاععفامماًطابماظدؼينموتوزقػهمأؼدظوجقِّاموضدمحاوظتماخؿطاف

مميوهلا مهلدممدوم مومتزؼقموؼلؿكدعفا موتػؿقتمطقاغفا مؼدسومععاظقهمم؛مفابـقاغلماٌـطؼة ظذا

اظعؿلمبؽلمضوةمسؾىمادرتدادمخطابـاماظدؼينمعنمخمؿطػقهمعنمخاللمماظعؿلمسؾىممإدي

م.باظعؾممواظـؼاصةمواظعؿل،هصنيمغشؽـاموذؾابـا

ظؿطوؼرمعؽاتبمهػقظماظؼرآنمارةماألوضافمضدمضطعتمذوًرامطؾرّياموؼؤطدمععاظقهمأنموزممممممم

هػقظماظؼرآنماظؽرؼممسؾىمتـشؽةمأبـائـامسؾىماظؼقممماظؽرؼمماظعصرؼةماظيتمتعؿلمإديمجاغب

ماظرذقدة، ماإلغلاغقة مواألخالق مإدياإلمياغقة ماإلدالعقةمإضاصة ماظـؼاصة معنمم،معراطز وأؼضا

،موضدمنقتممخاللمتـؼقةمطؿبماظرتاثمممامسؾقمبفامعنمإدرئقؾقاتمأومدخقلمأومعوضوع

ةمممامحيصنماًطابماظدؼينماظوزارةميفمتعؿقممعشروعمخطؾةماىؿعةماٌوحدةماٌؽؿوب

موؼضعما مادرتاتقفقةمٌؽاصقةمعنماإلخؿطافمعرةمأخرىم، مبؿػؽقكمظؽؿابمرؤؼًة اظؿطرف:

مودحض ماٌؿطرف مماظػؽر محفففم موتػـقد ماٌؿطرصني مضقممأبارقل مغشر مسؾى واظعؿل

مأد موتردقخ ماظعقشماٌشرتك، موتأصقل ماٌؿؽاصؽةـاظؿلاعح، مروحممسماٌوارـة موتعؿقق ،

ؼضاءمسؾىماظورينمظؾنمعشروسقةماظدوظةماظورـقةموحؿؿقةاالصطػافم،موبقاميناالغؿؿاءماظور

اظؿطرفمولمظؽيمتؤتيمادرتاتقفقةمعؽاصقةماٌؿطرف،وػذامػوماحملورماألاإلرػابمواظػؽر

مسؾىمحلنمتدرؼبموتأػقلماظعاعؾنيميفمايؼلم مصقؼوم م ماظـاغيمواألػم مواحملور أطؾفا،

ععمتػعقلمادرتاتقفقةماظؿواصلماٌؾاذرمألئؿةم،ملمبراعجمتدرؼؾقةمظؾلادةماعنمخالماظدسوي

اظـدواتمواظدروسمواظؾؼاءاتمايوارؼةماٌػؿوحةمععمخاللمتؽـقفموايوارمواإلضـاعمعنم

واٌدارس،مواظـواديم،مواٌصاغعم،موضصورماظـؼاصة،موأنمؼعودمظؾؿلفدممرالبماىاععاتم،

غظرمذاعؾةموساعةموشريمدورهماإلجؿؿاسيم،مععمتؾينمعشروعمصؽريمضكممؼعؿدمإديمإسادةم

مظ ماغؿؼائقة مواظػؽري ماظعؾؿي متراثـا مجواغب موؼراسيمؽل ماظعصر مرؾقعة معع مؼؿـادب مبا

علؿفداتهميفمضوءمايػازمسؾىماظـوابتماظيتمالتؼؾلموالغؼؾلمطؿامؼشريماٌؤظفماٌلاسم

م.بفا



موأعؿوُؼممممممم مظدؼـفا موخقاغؿفا موُؼؾنيمسؿاظؿفا ماىؿاساتماٌؿطرصة فا،طؿامعريماظؽؿابمػذه

مواألعوالمواألسراض ماظدعاء مأبارقؾفمميفمادؿقاللم وايؽممسؾىماظـاسمباظؽػرمم،مؼػـد

مضؿؾفم،ويفمعوضعم مألغػلفم ماٌصرؼةآحؿىمؼلوشوا مإديمأنماظدوظة مؼشريمععاظقه أعامممخر

مدوىمأنمغؽونمسؾىمضؾبمرجلمواحدميفمري موالمدؾقلمأعاعـا م... اؼةمهديماظوجود

مااظدوظةماٌصرؼةمو ماظؼدسماظشرؼفم،ضضاؼاػا مأنمػذامٌصريؼةمويفمعؼدعؿفا وضتممعضقًػا

ذيقعماٌصرؼنيمإديمتـاديمأيممخالصاتمدقادقةمأومحزبقةم،ماالصطػافمالماظُػرضة،ممداسّقام

ممم.:مسؾقـامأنمغعؿلمسؾىمبـاءمعوضفمؼؽونمظهمحلابهميفماٌعادالتمواٌوازغاتماظدوظقةمضائًؾا

اىؿاساتماظذيمعازالمضائّؿامصقؼول:مإذامطاغتمذياسةمموؼـؾهمععاظقهمإديمخطرمػذهممممممممممم

متلؿؿقتميفممإلخوانماإلرػابقةمضدمدؼطتمدؼوًرامذرؼعِّامعدوؼِّامدقادقِّامومجمؿؿعقِّاا مصإغفا ؛

 احملاصظةمسؾىماظؾـاءماالضؿصاديمواٌاظيمظؾفؿاسةموػومعامجيبماظؿـؾهمظهمواظؼضاءمسؾقهم.

َعةمالمؼؼلمسنمخطرمعامؼلؿىمباًالؼاماظـوسقةماإلرػابقةمإنمخطرماًالؼاماظـائؿةمواٌـوَّمممممم

صؽالػؿامخطرمداػممسؾىمأعنماجملؿؿعمودقفدفمإديمػدمماظدوظةمأومإدؼارفاميفمبراثنم

 اظػوضىمواظضقاعم.

مأومومممممم ماظؿفدؼد مجاغب مسؾى مبرتطقزػم ماظشؾاب ماإلرػابقون مجيـد مطقف مععاظقه أوضح

ٌَُفؿَّ صقأتونمإديمذؾابمؼـظرمزعالؤهممسقِّامواحملطؿنيمغػلقِّاشنيماجؿؿااإلشراءموادؿؼطابما

،مصقفعؾوامعـهمعلؽواًلمأومعـلًؼامأوممإظقهمغظرةماغؿؼاصمواحؿؼارمظوضاسةميفمغلؾةمأوميفمأدرته

غهمميؽنم:مإضالمععاظقهاظيتمظدؼهموظعؼدةماظـؼصمموددِّامغػلقِّامصققدثونمظدؼهماعؿالّءمزسقّؿا

ممآدعقؿهم.باحرتاممإغلاغقةماإلغلانمومدالموـبمػذامظومرؾؼـامعـفجماإل

مواظػاذؾنيموممممم ماىفؾة ٌَُفؿَّشنيموخاصًة ماحملروعنيموا معن مأخرى ماٌؿعؾوصؽة ؿنيمشري

مؼشؾعمحرعاغفممو متؾكماىؿاساتموتغدقمسؾقفمممبا متؿؾؼػفم مؼؾفـونمخؾفمعـفم جيعؾفم

ماٌكادسنيماظذؼنمؼـػذون ماظدؼنماظذؼمػؤالء ؼلعونمإديمنمإظقفممعنمبابمأغفممريؾة

مإحؼاقمايقمواظعدلموتطؾققمذرعماهلل.



ومأذارممععاظقهمإديمأنمددمػذاماظؾابمؼؽونمبأعرؼنم،مأحدػؿام:مبإسطاءمأوظوؼةمضصوىممممممممم

مػوم م: مواآلخر مواٌفؿشة. ماظؽادحة مواظطؾؼات مواظعشوائقة ماظشعؾقة مظؾؿـارق ماظؿـؿقة يف

 اٌدغيم.ادؿـفاضمػؿمماىؿعقاتماظورـقةموعـظؿاتماجملؿؿعم

ماظؼقادؼنيمممممممم موخاصًة متوصرمألسضائفا ممتؾؽهمػائلمصإغفا مأنماٌـظؿاتماإلرػابقةممبا طؿا

عـفممإعامأعوااًلمرائؾةموإعامعشروساتمؼدؼروغفامحبقثمجيردمعنمخيرجمسنمذياسؿهمعنمطلم

 اٌؽادبماٌادؼةماظيتمتوصرػامػذهماىؿاساتمألسضائفامواٌـؿلؾنيمإظقفا.م

ماٌالماألدودماًؾقثموعصادرتهمودنماظؼواغنيماظيتمهولمدونموجيبمتؿؾمممممم عمػذا

مضرورةم معع ماظعؿؾقاتماإلرػابقة ميفممتوؼل مادؿكداعه مإديمأؼديماإلرػابقنيمأو وصوظه

مالم ماظؾارل مأػل مأن موضال م، مدضقؼة معراضؾة ماًارج معن ماظؿقوؼالتماٌاظقة محرطة عراضؾة

مصرَّطمأصق ابمايقميفمحؼفمممتلكمأصقابمؼعؿؾونمإالميفمشقابمأػلمايقمصإذا

 اظؾارلمبؾارؾفمم.

وأوضحمععاظقهمأنماإليادميفماظعاملماظعربيمتوجفهموتدسؿهمأؼدمخػقةم،مترؼدمتػؽقكمممممممم

مأنماظدؼنمضواممايقاةم معؤطّدا م، ذيقعماظؾـىماظعلؽرؼةمواالضؿصادؼةمواظػؽرؼةمجملؿؿعاتـا

مضقم مبال مدؼنمحقاة مبال موايقاة م، موسؿادػا ماإلرػابمواإليادمماظطؾقعقة مإديمأن معشرّيا ،

موزارةم مأن معؤطّدا م، ماجملؿؿعي مومتادؽـا ماظؼوعي مأعــا متفدد مادؿعؿارؼة مصـاسة طالػؿا

األوضافمتػؿحماظؾابموادّعامأعاممذيقعماٌػؽرؼنمواظعؾؿاءمواٌـؼػنيمواٌؤدلاتماظدؼـقةم

عنمؼؼفموراءػاممواظػؽرؼةمواظـؼاصقةمٌشارطؿفاميفماظؿؾصريممبكاررمػذهماظظاػرةموطشف

موؼلعىمإديمودؼدممتادكمجمؿؿعاتـامعنمخالهلام.م

مظؾدؼن،م ماظصققح مواظػفم ماٌلؿـري، مإديماظػؽر مأحوجـا معا مؼؼولماٌؤظف: مطؿا واًالصة

موطفم ماخؿطاصه، محاوظوا ماظدؼينمممن ماًطاب موادرتداد ماًارؽة، ماٌػاػقم وتصققح

مغوا مأن موإدي مواظػؿوى، ماظدسوة ماٌؿطرصنيمسن مؼد مواظظؾؿاتموشل مباظعؾم، ماىفل جه

مغعؿلمسؾىم موأن مواظؿعؿري، ماظؾـاء معن مواظؿكرؼبممبزؼد مواظػلاد مواظؾارلمبايق، باظـور،



تردقخماظوالءمظألورانمعنمجفة،موتردقخمأدسماٌوارـةموصؼهماظعقشماٌشرتكمسؾىمأدسم

ماإلغلاغق مودالم مأعن مصقه مٌا موذيقّعا معّعا مغلعى موأن مأخرى، مجفة معن مخاظصة ةمإغلاغقة

ذيعاء،موأنمغدركمأنماظعاملمطؾهميفمدػقـةمواحدة،موظنمؼـفومعـهمأحدمدونماآلخر،موأنم

أيمخرقميفماظلػقـةمميؽنمأنمؼفؾكمأػؾفامذيقعا،مؼؼولمغؾقـام)مصؾىماهللمسؾقهمودؾم(مم:م

مَبِعُضفممَبَصَأصامَدِػقـٍَة،مسؾىماِدَؿَفؿوامَضوٍممَطؿـلمصقفا،مواْظَواِضعماظؾَّهمُحُدوِدميفماظَؼاِئممَعـَُل)

مَصوَضفِم،مَعِنمسؾىمَعرُّواماٌاءمعنمادَؿَؼِوامإذامَأدػؾفاميفماظذيمصؽانمَأِدػَؾَفا،موبعُضفممأِسالَػا،

مصؼاظوا مَػَؾؽوامَأَرادواموعامَتَرُطوُػِممصإنمَصوَضـا؟مَعِنمُغؤِذموَظِممَخرضامَغِصقِؾـَاميفمَخَرْضـامأغامظو:

م(َجؿقعاموَغَفِوامَغَفِوامأؼدِؼِفِممسؾىمأخُذواموإِنمَجؿقعا،موػؾؽوا

مم}اظؾكاريمرواه{

م

م

موتؾكقصمسرض

ماىـديمسـؿانمأريداظلقد

 

 


