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 تنويه
 

ح ىعقضدداياع،عالععباماععنعكتيبعيتطمقعإدىعإلدىع رحقيصدد مع هعا اعادد  علدر ماعاأ

ع ا عاد جرة،عل دكع ساا ةع نعأ نعهللاعتدادىعكتيباتعترحقع هعبدضعإاد سدر ين،علسيص معب

ع.مسالإللعتدزيزعلعيهاععرىع فهلمع نع فاايمعاأ ةععرىعقضايااا،عثماءعلعيعاأإاد جرةعفيع

لعأ ةعخطمعادتىع نعخالدهاعيجميعتحصدددددددينعاأ دةعايعاد كانعاأف نطقدةعادلعيععند عاأ

عيكلنع  اماا.

ع

إالععن  اعنهاعدمعتنحطعأ،عك اعصدددددددحيحا عععرىع ينهاعلعيا علعتعالععن  اعإ دةعدمعتنهضعفداأ

هعدىع اعت ريحتىعلصلعبهاعادحالععدتمكعادمجلععإ،عأحكا هسالمعلفق تعلعيهاععرىعأفكامعاإل

 كانيةعإدىعحالعفق انعادثقةعبإفكامعاد خيرة،عبلعلصرتععقي تهاعفيعتح ي ع لاقفهاع نعاأعيهاعر

حكا هعدتنظيمعشددددددملنعاد جت هعفيع لدة،عأ كانيةعتطبيقعإسددددددالمعدقضدددددداياعادحيااعل دادجةعاإل

 هينةعدىعادحالعادمااعاد ينعع رلاعجاا ينعدتصدددددددلعاأ ةعإع اأنعت كنع نهاعألكداندتعادنتيجةع

ع.ةعادتيعلصرتعإديهالاد دير

ع

يعسال يةعادتيعافكامعاددقي اعاإلأ مكع نعخالدهعت ععلاعيا ععسالمعفه ا علعريهعفالعب ع نعفهمعاإل

دكععرىع علبناء عع.حكامعشدددمعيةألعينبثقععنهاع نعأفكامعأل اعيبنىععريهاع نعع، ةاد مجديةعدأل

نعنع نطقةعادلعيعتكلأع؛ادفكمعاد خيلتت كنعبهع نعنب ععلاضحا عع ةع قياسدا عت تركعاأع ماكاإل

ع. نعاالختماق حصنةعحينئ ع

ع

اعفيعادهجلمعم ععا اعادك عسددددال يةعلايعتلاجهع ن عسددددنلاتعح رةعج ي اعل مكزاعإل ةعاإللاأ

 ةعادتيعاسدددددتشددددددمعاد مبعادكافمعتلجهعاألع،سدددددالمعاد تدرقةعبادحكمعبخاصدددددةعرىع فاايمعاإل

اع حلجعأدهيعع،(اددقللعلادقرلبع دمكةنحلاا،عبلعتمعادتصدددميشعبشدددنعح رتهمعتحتعشددددامع 

فسدددددا عاج تهمعسدددددال هاعإلإدىعادتسدددددرشعبادلعيععرىعإع_د لاجهةعادح رةعادج ي ا_نعتكلنعاآل

لادلعيععرىع اعع"!اد لدةعاد  نية"تحتع سددددد ىعع_فصددددلعاد ينععنعاد لدة_دتمكيزعاددر انيةع

ع لدةعادخالفةع نعقا ةإسال يةعب ةعالستئنافعادحيااعاإلحباطعسدديعاأإااعبقصد عمع اأيخططهع

يامعإفشدددددددالعسدددددددديهمعاد ملبعا  عاأع ائهاعكفيلعبأ ةععرىع خططاتعنعلعيعاأإبلعع،ج ي 

ع ةعقائ ةعالعق معهللاعتدادى. ةعحتىعالعيقلمعده  عاأبناءعاأأيقاععادفتنةعبينعإل

 
  ﴾فواههم واهلل متم نوره ولو كره الكافرونأاهلل ب طفئوا نور  يريدون لي  ﴿

 [8 الصف آية]
 [23وبة آية الت] يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون﴾﴿



 

ِرِمينَ ﴿  َتبِيَن َسبِيلُ الآُمجآ ََياِت َولَِتسآ لُ اْلآ  ﴾ َوَكَذلَِك ُنَفصِّ

 م بتصرف يسير(7002)من ملخص لتقرير مؤسسة راند الصادر سنة 

عدسنةعع(RAND Corporation)ص مععنع مسسةعمان ع م،علاد يع كثتع مسسةع7002تقميماا

عدرسياسةعاأ يمكيةعفيعادتدا ِلع هع مان عثالثعسنلاتعفيعإع ا  ،علتقاميمااعادتيعت ص مااعتمسمعخطة 
اأح اثعفيعاددادمعأج ه،عل نهاع نطقةع اعيس لنهعبـ"ادشمقعاألسط"،علق عح لعادتقميمععقضاياعخطيماع

ع." Building Moderate Muslim Networksاءعشبكاتع سر ةع دت دةج ا ،علعنلنعدرتقميمع"بن

عدحمبعا اعاد ين،عل حالدةعزمِععإسالمععلدندرمعأنعامالءعادقلمعيد رلنعديال عع... لنهاما عسما علعالنية 
ع".يديبمادي"ععرىعلزنع"إسالمعشيلععج ي عبتفاصيلعأ يمكيةعألع"إسالم

 اعتظهمعآثامعتقاميمااعفيعادسياسةععا عباد يعغادمع7002عدداماأكثمعخطلماعفيعتقميمع مسسةع"مان "ع

اأ يمكيةع ثلع"إشدالعادصماععبينعادسنةعلادشيدة"...عأنهعي علعد اعيس يهع"ضبطعاإلسالمعنفسهعلديسع
 هع"ادلاقهعاد داصم".علي علعدر خللعفيعبنيتهعادتحتيةعبه فعتكمامع اعفدرهعع"اإلسال يين"عديكلنع ت شيا ع

ع!ةعادشيلعيةاد مبع هعادتجمب

كانتعتشجيهعإ اماعبلشععرىع حامبةعع_7002تقميمعمع ثلع_7002 اعقبلعتقميمعسنةعفتقاميمع"مان "ع

"اإلسال يينعاد تطمفين"ععبم:عخ  اتععر انيةع ب يرة(،علي علنعدـ"اإلسالمعاد  ني"،عب دنىع عمعج اعاتع
لعاد لام ععنعاد تطمفين،عب دنىعادت خاد جت هعاد سرمعاد  نيعادتيعت افهععنع"االعت العلادح اثة"،علقطهع

تفقع صادحهاعفيعأ يمكاعتع"عر انية"فيعع ريتيعادت ليلعلشبكةعادت ليل،عبلعلتمبيةعكلا مع سر ةععسكميةع
عة. هع صادشعأ يمكاعدالستدانةعبهاعفيعألقاتعادحاج

نفسهععسالم"بناءعشبكاتع سر ةع دت دة"،عيب لعأنعاده فعيتدرقعبت ييمعاإلع7002تقميمعسنةعلدكنعفيع

لاد سر ينعككلعبد  اعظهمعدهمعفيعادتجامبعادسابقةعأنهعالعفامقعبينع" دت ل"عل" تطمف"علأنعادج يهع
ع".يم نعبج لىعادشميدةعفيعحيااعاد سرم،علاأ معيتطربع"ادردبعفيعادفكمعلاد دتق ع اته ا

 !:؟من هو "المعتدل".. أميركيا  

عبينع"اإلسال يين"ع ع ا ع تد   عيخرطعبشكلع ست معلشبه عادتقميمعسلفعيرحظعبلضلحعأنه  نعيقمأ
عأل عج ي  ع سرم عديبمادي ع"اعت ال" عتيام عخرق عأل عب عم عيطادب علدكنه عل"اد تطمفين"،  ل"ادما يكاديين"

Moderate and liberal Muslims عبلع عاأ يمكي"، ع"االعت ال عده ا عتدميفاتع ح  ا عليضه ،

 نعتنطبقععريهعفهلع" دت ل"ع_لفقا عدر فهلمعاأ يمكيعدالعت ال،عل نعالعتنطبقععريهعع، دينةلشملطع
عفهلع تطمف.

ع: د اعي كم عادتقميم،عفادتيامع اإلسال ي(عاد دت لعاد قصل عالع دكعادتيامعاد يعللفقا ع

ع_عيمىعع معتطبيقعادشميدةعاإلسال ية.1

ع. ديسعادزلجيم نعبحميةعاد مأاعفيعاختيامع"ادمفيق"،عل _7

ع. يم نعبحقعاأقرياتعاد ينيةعفيعتلديعاد ناصبعاددرياعفيعاد للع اتعاد ادبيةعاد سر ة_ع3

ع. ي عمعادتياماتعادريبمادية _2

ع"ادتيامعاد ينيعادتقري ي"عأيعتيامعمجلعادشامععاد يعع-5  يم نعبتيامينع ينيينعإسال يينعفقطعا ا:

اد يععيصفلنهعبأنهعادتيامع-،عل"ادتيامعاد ينيعادصلفي"عيصريعبصلماععا يةعلديستعدهعاات ا اتعأخمى
 .يقبلعادصالاعفيعادقبلم

عقلىع دت دةعـيقللعادتقميمع_فيع ق  ع عاعتبمته ع ا ع ع تعفيعألقاتعسابقة عادفصلعادخا س_عإنعأ يمكا ة
عت دين".فلجئناعأنناعأخطأناعلأنناع ع ناعغيمعاد ددةعلادتن ية(عل"إسال يةعفيعاأم نعلاد  مبع حزبعادد ا



 شروط المسلم المعتدل
ع

لتكلنعب ثابةعاختبامعيدطيعدرشخصعاد دمفةعع_ نعلجهةعادنظمعاأ يمكية_ اعالعتدميفع اد دت ل(ع
ع:ايع-حسبعتقميمع مسسةعمان عاال ميكيةع-إ اعكانع دت ال عأمعال؟.علا  عاد داييم

ع.أنعاد ي قماطيةعايعاد ض لنعاد مبيعدر ي قماطية _1

ع."دامضةع" با ئع لدةعإسال يةأنهاعتدنيع  _ع7

ع.أنعادخطعادفاصلعبينعاد سرمعاد دت لعلاد سرمعاد تطمفعالعتطبيقعادشميدة _3

أنعاد دت لعالع نعيفسمعلاقهعاد مأاععرىعأنهعادلاقهعاد داصم،علديسع اعكانععريهعلضدهاعفيع _ع2

ع.عه عادمسللعصرىعهللاععريهعلسرم

ع.فيعحياتكع نعقبلعألعلافقتععريه؟ع_عالعت عمعلتلافقععرىعاددنف؟علالع ع ته5

عادش ل ع _6 عفيها ع ب ا عاد مبية عاإلنسان عحقلق عأي عادلاسه.. عب دنااا عاد ي قماطية ععرى عتلافق ال

ع. لغيم (؟

ع_عالعد يكعأيعاستثناءاتععرىعا  عاد ي قماطيةع  ثلعحميةعادفم عفيعت ييمع ينه(؟.2

ع.العتم نعبحقعاإلنسانعفيعت ييمع ينهع؟ _8

 عأنعاد لدةعيجبعأنعتطبقعادجانبعادجنائيع نعادشميدة؟علالعتلافقععرىعتطبيقعادشميدةعالعتدتقع-9

فيعجانبهاعاد  نيعفقطع اأخالقعلغيم (؟عالعتلافقععرىعأنعادشميدةعي كنعأنعتقبلعتحتعغطاءععر انيع
ع. أيعادقبللعبتشميداتعأخمىع نعغيمعادشميدة(؟

ناصبعاددريا؟علالعي كنعد يمعاد سرمعأنعيبنيعبحميةعالعتدتق عأنهعي كنعدألقرياتعأنعتتلدىعاد  _10

ع داب  عفيعاد للعاإلسال ية.

ع!.؟(عأمع تطمفا عيلبحسبعاإلجابةععرىعا  عاأسئرةعسلفعيتمعتصنيفهعالعالع دت لع أ يمك_ع11

ع ***: لي كمعادتقميمعثالثةعأنلاعع  نعيس يهمع اد دت دين(عفيعاددادمعاإلسال ي،علام

عريبماديعاد يعالعيم نعب لمعدر ين.ألال :عاددر انيعاد

ع عاأتاتلمكيينع" عادتقميمع" ع نعيس يهم عانا عبهم عليقص  عاد شايخ".. ع"أع اء يةعأنصامعاددر انع-ثانيا :

ع.لبدضع"عادتلنسيين"ع-ادتمكيةع

عثادثا :عاإلسال يلنعاد ينعالعيملنع شكرةعفيعتدامضعاد ي قماطيةعاد مبيةع هعاإلسالم.

ع .امعاد دت لعامع ن:عيزلملنعاأضمحة،علاد تصلفلنعل نعالعيجته لنثمعيقللعبلضلحعإنعادتي

ع هععا عمليطمحعأفكا ع ادتدايش( عأا يةعبما جعادترفزيلنعادتيعتمكزععرىعفكما عليمك  عبادد ادة، عأنصام  عاتهام د لاجهة
"عر نةعاإلسالم"،عباأفكامعادسا ةعادتيعتمكزععرىع اعيس لنهععل ريءاد ماسةعألعادتقميمعخطيمعك اعالعلاضشع .اد مب

ل ناصماعاددر انيينعل ع همعفيعاد محرةعاد قبرة،عليصدبعج هع اعفيهاعفيعتقميمعلاح ،علدكنعاأ معاد مك عأنعاد ماسةع
عرىعأنع"عاده فعديسعطمحعادصماععبينعاددادمعاإلسال يعلاد مب،عع_ك اعيقللع مدفهاعادمئيسيعفيعحلامعصحفي_تمكزع

ع.أيعضمبعاإلسالمعلاد سر ينع نعاد اخلععرىعغمامعتجمبةعضمبعادشيلعيةع؛"هعبدضا علإن اعبينعاددادمعاإلسال يعبدض
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 افتتاحية 

 العدد
 يمِ حِ الر   نِ م  حْ ِبْسِم اهلِل الر  

َركاَالكافرة؟ياَآنَلناَأنَنعيَخطورةَالسيرَفيَركابَأمأمَ 
ع

د ت ثرةعبمىعالقاتعاددصيبةعلنحنعنصطريعبنيمانعادكفامعلأبلاقهعلع الئهعتحتع ظرةعادخ يدةعادكفيعا  عاأ

لشعيةعتد لعاآلنععرىعصياغةعاددقي اعادقتاديةعدجي يمكأنعادلالياتعاد تح اعاأعبادمبيهعاددمبيعيجبعأنعنديعج يدا ع

عاأأاد سر ينعدتتحللع نعقتالع عادشدلبعفيع اء عإدىع قاترة ع"ادحمبععرىعاإلع ة مااب".عاد اخلعتحتع ميدة

نعقا لسعادجيلشعلتحليرهعإدىعادقيامعبـ"اد ه اتعاالستماتيجيةعاعتمي عنزعع صطرشع"ادد ل"عفيعادخامجع أ يمكف

عفيعاد اخل".

اعلتلنسعلأ يمكاعلادجزائمعلأ يمكاعلكلع نعاد  مبعلادسدل يةعأ يمكل اعادرقاءاتعلاالتفاقياتعادثنائيةعبينع

انعيمك مبةعاألاددماقعل صمعإالع نعأجلعتمسيخعا اعادتفكيمعادج ي .عل اعتحليلعادقتالعفيعأف انستانع نع حا

باكستانع نعحملبعفيعلا عسلاتعبلزيمستانعبد عأنعكانعاد،عل اعيح ثعفيعباإلماابإدىع حامبةع اعتس يهع

حمبعادجيشعادباكستانيعض عاالحتاللعادهن يعفيعكش يم،عل اعادحمبعادج ي اعفيعسيناءعب صمعبد عأنعكانعادد لع

عامبعأارهاعل ليهاعلأقامبها."اسمائيل"،علغيمع دكعكثيم،عإالع نعأجلعجدلعادجيلشعتح

إنعأ يمكاعتمي ع نعجيلشعاد نطقةع حامبةعادشدلبعفيعاد اخلعبادنيابةععنهاعإ اع اعفكمتعا  عادشدلبعفيع

اعدهاع نعقبللععقي اعفصلعاد ينععنعادحيااعلادسيمعفيعمكابعاد ي قماطيةعاد مبية...عأ يمكادخملجعع اعمس تهع

عادتفجيماتعادتيعتسته فعادضباطعل ادجنل عفيع صمعألعاددماقعألعادي نعإالع نعأجلعغمسعادكم علادحق عل ا

أغربهاعتفجيماتعيقلمعبهاعس جع  فرلنعألعع الءععفيلاالنتقامع نععا ةعادناسعفيعنفلسعادضباطعلادجنل ،علايع

عمخيصلنعفيعخ  ةعأا افعأ يمكا.

العادق ماعبادتنسيقع هعاد خابماتعل اعلجل ع"مجال"ع نعأ ثالع ح  ع حالنعفيعسيناءعإالعديقل لاعبه  عاالع 

اددسكميةعاد صمية.عل اعلجل ع"مجال"عيس لنعأنفسهمعبادجها يينعفيعادشدانبيعبتلنسعألعفيعصحماءعادجزائمع

ألعديبياعإالعديقل لاعبه  عاالع العاد شبلاةعبادتنسيقع هعاد خابماتعاددسكميةعادجزائميةعلغيماا.عل اعلجل عا اع

عإالع نعأجلعصنهعحلاجزعنفسيةعلعقريةعكبيماعتفصلعبينعادقتلعادمايبعلادتفجيمعف يعكلع نعاددماقعلسلميا

عادجيلشعلادناسعحتىعيلج عد يهمعاالستد ا عدقتلععا ةعاد سر ينعب معبام ...

 يمكاعاد جم ةعادسيمعبهاعفيع شملعهاعدرشمقعاألسطعأدمايبةعادتيعيظهمعدرديانع باشماعا  عايعادخطلاعا

ق عزمعتعفيعاال ةعاالسال يةعخنجمينع س ل ينعلا اع"اسمائيل"عل" لدةععانتعبميطانياعسابقا عادكبيم...علإنهعلإنعك

عبادلكادةععنعجيلشعادلالياتعاد تح اع آلعسدل "،عفانعأ يمكاعتد لععرىعجدلعجيلشعاد نطقةعتحامبعشدلبها

عفهلعآنعاألانع يمكاأ عاأعأبناءية... عا   عاد اج ا عسليا عأ ة فشالع شاميهعأ يمكاعج يةعإللب نتهىعادعنعيد رلا

عادكافماعفيعبال عاد سر ين؟

 افتتاحية

 العدد



 

 

َخيرةَفيَمصرالتطوراتَاأل
ع

عاأ سيسيعاستقادتهع نع نصبهعادفتاحععب ادأعرنعاد شيمع 76/3/7012مبداءعفيعخطابع باشمعيلم

لعز هعادتمششعدمئاسةع صم.علفيعكر ةعدهعأ امعقلاتعادتشكيلعادج ي عاد س ااعبـ"ادت خلعادسميه"عقال:ع
نع"ادت خلعادسميهعايعقلاعدهاعق ماعكبيماععرىعادت خلعادسميهعفيعأد يناع ه ةعثقيرةعلش ي ا"،علأضافع"

عبلعايع ه اتعغيمع عفيعاد اخل،علايعقلاتع شكرةعد هامعخاصةعلخاصةعج ا أيع كانعدح ايةعأارنا
عتقري ية".

عدتقري يةعا  ؟ف اعايعقلاتعادت خلعادسميهعادتيعأعرنععنهاعادسيسي؟عل اعايع ه اتهاعغيمعا

 حدود اهداف اميركا

يب لعأنعأا افعادلالياتعاد تح اعاأ يمكيةع نع"ادمبيهعاددمبي"عالعتقفععن عح عتمسيخعادحضاماع
عاد سر ين،علايعالعتقفعأيضا ع عاد  نيةعفيعبال  ع نعخاللعتمكيزعاد لدة ععن عفمضعاد مبيةعل فااي ها

عبلعإنعأ يمكاعتد لعلبج يةع نع.باإلسالمتطرهعدرحكمع"ادتلافقعاد ي قماطي"عاد يعتمي  ع نعأجلع نهعأيع
أجلعجدلع ه ةعادجيلشعتقتصمعفقطععرىعح ايةعا  عاد لدةعاد  نيةعادكافماعلحماسةع مسساتهاع نعأيع

حمىعايعتد لععرىعت ييمع ه ةعادجيشعلجدرهاع قتصماععرىعادقتالعاد اخريعتحمكعشدبيعض اا،عألعباأ
ع"عألعأيعع لعخامجي.إسمائيلريععنعفكماع حامبةع"اد لجهعدرشدب،عل نعثمعيتمعادتخ

 تحديد مهمات قوات التدخل 

اع ه اتعأنهع كمفتاحعادسيسي،ععب ادفيعتح ي عد ه ةعقلاتعادت خلعادسميهعادتيعأعرنععنهاعاد شيمع
"عألعتحميمعإسمائيلأيعدمعتد ع ه ةعادجيشع حامبةع"ع؛لايع ه اتعغيمعتقري يةعخاصةعلخاصةعج ا ع

ع علالعفرسطينعك ا عادمبيهعاددمبيعايعح ايةع شملععأ يمكا عخ يدة علبد  عاديلم عبلع ه تها كانعيدرن،
عاد ي قماطيةعلادحميةعل نهعأيعته ي عدهعلدلعاقتضىعاأ مع حامبةعادشدب.

ادقتاديةعععرىعت ييمعاددقي اعفأ يمكاعالعتسدىعفقطعددزلعادجيشععنعادحيااعادسياسية،عبلعتد لعأيضا ع
فيعادخامج.علا اع اعأشامعإديهععا ععنعقتالعاأع اءاتهعدقتالعاد سر ينععلضعن  ع نعخاللعصمفعطاق

بع نع لائمعاد خابماتعاأ يمكيةعحينعقالعفيعحلامع طللعدهعفيعجمي اعادشملقع ح  عادبما عيعاد قم ع

ع صمع1/9/7011بتاميخع عتلاجه عج ي ا عأخطام عفهناك عيت يم، علاددادم عاديلم عكبيم ع لم ع"ادجيشععريه :

غيمعادخطمعادتقري يعلالعإسمائيل،عيت ثلعفيعادجمي ةعاد نظ ةعلاإلمااب"،علأضافع"ل اعنما علادجيشع
عالع ثالع دك".عفيعسيناءع مخما ع

 صناعة "اإلرهاب"

لسامعفيهعحكامعاد نطقة،عع7001ل نعخاللعصناعةع"اإلمااب"علالعادشدامعاد يعمفدتهعأ يمكاع ن ع

جيماتعتسته فعثكناتعادجيشعألع قماتعادشمطةعك اعيح ثعل نعخاللع ع هعلح ايتهعلتلجيههعدرقيامعبتف
 يعفتاحعادسيسيع نعتلفيمع ميدةعد ىعادجنعب ادفيعسيناءعلفيعادد ي ع نعاد حافظاتعاد صمية،عيت كنع

عادشكلعيتمعصمفعطاقاتعادجيشعلادشمطةعفيعادقتالع لادشمطيعب حامبةع اعيس ىع"اإلمااب".علبه ا
ع.ابناءعاال ةعايعأيعقتالعأالعادبر عع؛ اخريا ع

ليلفملنعدهعادح اية؟عفيتمع دكع نعخاللعزمععأفما ع أجلمينعع الءعع"اإلمااب"أ اعكيفعي ع لنع
ألعاست اللعبدضعادس جعلادبسطاءعاد ينعيقل لنعبادتفجيمعلاالعت اءعتحتعح ايةعاد خابماتعاددسكمية،ع



عات.خاللعحقبةعادتسدينعلا اعأسرلبعق يمعاستد رهعادنظامعادجزائميعكثيما ع

لفيع صمعتشيمعادد ي ع نعادتقاميمعأنعمجالع ح  ع حالنعامعلماءعأكثمعاأح اثعادجاميةعفيعشبهع

أنع ح  عع79/3/7012جزيماعسيناءعبادتنسيقع هعاد خابماتعاددسكمية.عفق علم ععرىعادجزيماعنتعبتاميخع

كابعلايع ته ةعبامت حالنعادقيا يعادسابقعفيعحمكةعفتشعدهععناصمعأ نيةعتابدةعدهعفيعشبهعادجزيما،ع
ع جزماعبحقعجنل ع صميينعمغمعأنهمعيتحمكلنعتحتعأعينعأجهزاعاأ ن.

 لماذا السيسي؟

عد لدةاقطاعاتععت ر لعفيليادجيشعاد صميعجيشعكبيمعلي ركعادكثيمع نعاد مسساتعاالقتصا يةع
ألع نععسية،ايكرتهعسلاءع نعخاللعفصلعاد مسسةعاددسكميةععنعاد مسسةعادسياعإعا ا،عل سأدةعاد خترفة

خاللعت ييمععقي تهعادقتاديةعبصمفعطاقاتهعدرحملبعغيمعادتقري يةعأيعفيعاد اخل،عايع ه اتعصدبةع
لعسيما،علايعتحتاجعإدىعادلقتعلإدىعمجلع نعصربعادجيشعليحظىعبثقتهعلبثقةعاأ يمكان؛علا اعالع

عفتاحعادسيسي.عب اد اعيتلفمعفيع

عع العادق ماعسلاءعفيعسيناءعألع ندجيشعاد صميعفيعاأكبيماعفيعتلميطعاعفه اعاد شيمعيب لعجهل ا ع
عاد مسسةع عتكم  عادناس عيجدل عا ا عبفدره علال عدالعتصا ات، عاددنيف علفضه عدر ظاامات عق ده خالل

تاحعادسيسيعفعب ادقصائهاع نعادحيااعادسياسيةعلت ييمععقي تهاعادقتادية.عإنعاد شيمعاددسكمية،ع  اعي ه عإل
عجلعتحقيقعا  عاد ايةعاأ يمكية. نعأاديهل عيتدالنعحتىع هع

 صا معأ نيةع صميةعكشفتعدهاعفحلىعدقاءعج هعبينععسكميينععأن "ق سعبمس" فق ع كمتعلكادة

 قمبينعلنظماءعدهمع نع"إسمائيل".عل نعبينع اعتنالدل عتلصيةعادجانبعاد صميعب ضعادطمفععنع
ينعفيعسيناء.عك اعكشفع اتعاد ص معمجالعاال نعادتابدينعدرقيا يعادسابقع نعفتشع ح  ع حالنعاد لجل 

نيا ينعناتنياالعفيهاعبمئيسعادلزماءعبعادتقىفتاحعادسيسيعإدىع"إسمائيل"ععب ادعنعزيامتينعسميتينعدر شيمع
ع.عد دكعفإنعادسيسيعالعاد مششعاأبمزعلادكفء نيعلادسياسيدرتنسيقعبينعادطمفينععرىعاد ستلىعاأ

عد محرةعادقا  ةع.دتنفي عادسياساتعاأ يمكيةعفيع صمعفيعا

اسنا عبدضعاد هامعادق ماعدرجيشعاد صميع نعفضعاالعتصا اتعلق هعاد ظااماتعلقتالعادناسعإنع
عج ي اع نعادجيشعتبتد اددسكميةع نعادقيا اتعادأجلعظهلمعنخبةعفيعسيناءعب ميدةعاإلماابعإن اعالع نع

عاد ه ات ع لم علال عادج ي  عاد لم عتمكيز عنحل عادسياسيعلتتلجه عاد لم عادتيعايع حامبةعععن ادخاصة
اد سر ينعفيعاد اخلعبادلكادةععنعاد امينزعاأ يمكيعتحتع ميدةع حامبةعاإلمااب،عل نعثمعتثبيتعاد لدةع

عاد  نيةعلاد ي قماطيةعل نهعأيعتطرهعدرناسعنحلعاالسالم.

 ةعهلمفدهعدرمئاسة،عك اعلقهعتح ي ع ع"اإلمااب"قانلنععإقماملد باشماعتنفي عا  عادخطةعفق علقهع
طرقععريهاعأادجيشعاد ستقبريةعلايعاد ه اتعادخاصةعلادقتالعغيمعادتقري ي،عك اعلقهعتشكيلعقلاتع سرحةع

يجا ع" جرسعأ نعقل ي"عيتكلنع نعمئيسعاد لدةعإ"ادت خلعادسميه"،علي لمعادح يثعاآلنعحللعضملماع
ععللزيمعادخامجيةعلاد خابماتعللزيمعاد فاع.

 قليمي للسيسيالدور اإل

اناكع لما عاا ا ععدرسيسيعفيعادبد عاإلقري يعالعيصشعإغفاده،عسلاءععرىعصدي ع حاصماعغزاععرىعأنع
درتضييقععرىعأارهاعلت ييمعتلجهاتهمعاد دا يةعدكيانعاديهل عل عمعتلجهعادحلعاالستسال يعاد يعتقل  ع

عفيعاتفاقعاد صادحةعاد يعدمعيكنعدينجشعدلالعض طعنظامعادسيس هعيعلس احاد نظ ة،علق عأث مع مخما 
عد لسىعأبلع مزلقعبادتلجهعد زاعإلت امعاد صادحة.



 

 

عدرسيسيعديكلنعفزاعةعدرقلىعادسياسيةع"اإلسال يةع"عفيعع ل نعجهةعثانيةعفإنهعيالحظعأنعاناكع لما 
ديبيا،عنقرتعفلكسعنيلزعقبلعبضدةعأيامععنعادسيسيعقلدهعبأنعاد مبعأخطأعبتمكعادتنظي اتعاإلسال يةع

 دكعباتها اتع صميةعبلجل عجيشع صميعحمعفيعديبياعلا عىع صطفىعبكميعتنشطعفيعديبياعتزا نع
أنعادظلااميعق عانتقلعإدىعديبياعلمافقع دكعتصميحاتعدهيكلعبأنعد صمعحقعفيعاد نطقةعادشمقيةعدريبياع
لأنعاناكع خاطمع نعقلاع"ادجها يين"عفيع  ينةع منةعادح ل ية.علعرتع طادبعبادت خلعاددسكميعفيع

دضمبعادتنظي اتع"ادجها ية"عإدىعجانبع اعنشمععنععالقةعاد خابماتعاد صميةعب حالدةععادشمقعادريبي
عحفتمعاالنقالبيةعدصادشعادريبماديينعفيعديبيا.

لحللعاد لمعاإلقري يعد صمعبقيا اعادسيسيعفق عأشامعادسفيمع ح ل عسد ،عسفيمع صمعبتشا ع_فيع
زياماعدهاعشقعسياسىع همعلالعأنع صمعتسدىعتصميحاتعصحفية_عأثناءعزياماع حربعدتشا عبقلدهعإنعاد

أنعيكلنعدهاع لمع همعفىعحفظعادسرمعلاأ نعاأفميقيعفيع نطقةعلسطعأفميقياعدكيعتكلنعقلاعإقري يةع
ع نعاد للعادقميبةع نعح ل ع صم،ع عأنعتشا  عديبيا،ع ضيفا  عاأح اثعادتيعشه تها عبد  علبخاصة  ه ة،

بهاعخميطةعدج اعاتعادفكمعاد تش  ،عاأ معاد يعيحتمعضملماعباإلضافةعإدىعلجل ااعفىع حيطعع اع للع
ع لءعادفماغعبه  عاد نطقةع نعقبلع لدةعبحجمع صم.

 الحوار والمشاركة السياسية

أتعخلانعإالعأنهعب أ اععرىعادساحةعادسياسيةعفمغمعتلاصلعاد ظااماتعلاالعتصا اتعادتيعيقلمعبهاعاإل
 صادحةع هعاد لدة.عفق عقالعع ملعع اماعاد نسقعاددامعبدضعاالصلاتعتتدادىعبضملماعادتفالضعلاد

:ع"يجبععرىعاد لدةعتق يمعاددلنعدرشبابعدالن  اجعفيع3/2/7012دتحادفعشبابعاالخلانعيلمعادخ يسع

عقصلاعاد جت هعبأك رهعدرسيطماععرىعاد لدة".أخلانعاد ينعادحيااعادسياسيةعدتصحيشعأخطاءعاإل

عرىعدسانعادقيا يعفيععد شامكةعادسياسية.علالع اعلم عأيضا عشاماعدالستد ا عدرحلامعلاإلفيع دكع

عن  اعقال:ع"إنعادج اعةعتسدىعع77/3/7012دكتملنيةعيلمعخلانعج العحش تعفيعادلطنعاإلج اعةعاإل

سال يةعإدىعادلصللعدتلافقعسياسيع هعادسرطاتعفيع صمععرىعغمامع اعنجشعفيهعمئيسعحمكةعادنهضةعاإل
عيناعفيعي عكلعثلميع حتممع نحازعدر ي قماطيةعلادحميات".فيعتلنس"،علأضافع"سنضهعأي 

مضع نعخاللعظهلمعأصلاتعإ اعخلانعلعزلع مسيعب أتعتتحققععرىعاأإنعاد ايةع نعاستبدا عاإل
 نع اخلعادج اعةعألع نشقينععنهاعتبحثععنعصفقةعتمضيععل تهمعدرحيااعادسياسيةعلادحكم.عليب لعأنع

عب أتعتتلضشع نعخاللعاإل النععنعقبللعاد شامكةعفيعادحكمعلادتلافقعلادتخريععنع طربعع داد ها
 يمكيعتطبيقعادشميدةعلادقبللعباد ي قماطيةعلاد لدةعاد  نية.علا  عايعاأا افعادمئيسيةعفيعاد شملععاأ

عادخاصعبادشمقعاألسطعادكبيم.

امعيسعأ إنعاد شه عادسياسيعفيع صمعدمعيد عيس شعباست مامعحكمعاددسكمعألعطمفعلاح ،عد دكعد
عحزابعاددر انيةعاالستئصاديةعسلىعادجرلسعإدىعطالدةعادحلامعلاد فالضات.ادسيسيعألعاأ

عاأ عادقناا ععرى عااتفية ع  اخرة عفي عاديزل عسيف عسا ش عادرلاء عإديه عأشام ع ا عيلمعلال عاد صمية لدى

ا معئيسعادقعن  اعقال:ع"العتلج عسرطةعفيعاد لدةعاد صميةعسلاءعأكانعادمئيسعاد مقتعألعادمع3/2/7012

خلان.عفادشدبعاد صميعامعلح امعأصحابعألعادحكل ةعادحاديةعتستطيهعأنعتأخ عقمامعادتفالضع هعاإل
قمامعادتفالض".علأضافع"اناكعادد ي ع نعاال لمعادتيعيجبعأنعتتمع نعقبلعج اعةعاالخلانعقبلعادتفكيمع

عل دكعفيع عادقبللعباد ي قإفيعتفالضعادشدبعاد صميع دهم"، عدضملما عادتشامكيةعلع معشاما ماطية
عقصاءعاآلخمينعلادتخريععنعاد طادبةعبتطبيقعادشميدة.إ



عيجا إلخلانععنعلجل عاتصاالتعبينعاد لدةعلاإلعتتح ثعكثيما ععاأخيماخبامعفيعاآللنةعدق عصامتعاأ
عادسابقعدج اعةع خمجعدأل ع فلضعاددالقاتعاد لدية عقالعيلسفعن ا عادجزيما ععرىعقناا عففيعدقاء ز ة.

 ةعادقائ ةعزخلانعدحلعاأدرلساطةعبينعسرطةعاالنقالبعلج اعةعاإلع ن عشهمعتقميبا ععنع"ترقيتعاتصاال عخلااإل
نيع جم علسيط".علمغمعنفيعادحكل ةعاد صميةعلجل عفيع صمعلقرتعدر تصلعأننيعالعأ ركعادتفالضعأ

يئةعدهاعبد ع ثلعا  عاالتصاالتعإالعأنعتكمامعادح يثععنهاعيكشفععنعلجل عبدضع نهاع نعأجلعادته
عخلان.استك العتنفي عادشملطع نعاإل

إنعا اعادتفالضعضملميعلخاصةعأنهعالعادض انعدرسيمعفيعتمسيخعاد فاايمعاد مبيةع نع ي قماطيةع
 امعأنهمعلحع؛إالعبتشميكعاالخلانعاد سر ينعأنفسهمعتحققتلحميةعل لدةع  نية،علايعأا افعأ يمكيةعالع

عرىععقيقيا عحعلادج اايم.عفادفئةعاددر انيةعاالستئصاديةعالعت ركعتأثيما ععادقا ملنععرىعادتأثيمععرىعادشامع
علديسعدهاع دكعادحضلمعاد طرلبعفيعادشامع.علشدلما ععادشدبعبلعايع نفصرةععنهعفكما ع

خلانعادقيامعبهع نععزلع مسي.علك اعأنعاإلع_عاددر انيلن_عهلد دكعقامعادجيشعاد صميعب اعدمعيستط
كم،عدهمعفيعادحعخلانعشميكا ع دكعا  عادفئةعاالستئصاديةعايعأكثمعحاجةعدلجل عاإلفكعاأز ةعإنهاءيمي لنع

عنعبدضعاد صا معأنعلزيمعادتدريمعع نعأا افعأ يمكا.عفق علم عفيعأخبامع صمعادخا سةعنقال ععلا اعطبدا ع
ع.ةادداديعاد كتلمعلائلعاد جليعيقلمعبادتلاصلع هعاالخلانعسماع نعأجلعاد صادحةعبينهمعلبينعاد لد

 إفراز قيادات اخوانية جديدة

كلعلسطعادكبيم"عت فهعبإنعادلالياتعاد تح اعاأ يمكيةعصاحبةع"ادمبيهعاددمبيعل شملععادشمقعاأ
مافعطعنعتركعادق ي ةعلتكلنعقابرةعد شامكةعباقيعاأعخلانعب ال عفمازعقيا اتعج ي اع نعاإلإقلاع نعأجلع

يةعادكافما،علالع اعتملجعدهعفيعج يهعبر انعادخ يدةعادحكمع نعخاللعاد ي قماطيةعادتشامكفيععاأخمى
ادكبمى.عك اعتمي ع نعا  عادقيا اعادج ي اعأنعتقبلعباد لدةعاد  نيةعادتيعتقلمععرىععقي اعفصلعاد ينععنع

عاإل علادتخريععنع طربعتطبيقعادشميدة عيظهمعفيعشداماتعادحياا عيد  عاد طربعاد يعدم علال سال ية،
عخلان.اإل

 ع نعا  عادقيا اتعأنعيكلنعدهاع نعادثقلع اعيمثمععرىعادد ل عادفقميعدرحمكةعلك دكعلدكنعأ يمكاعتمي
صالحاتعادتيعتمي ااعتتناقضع هع طادبعدهمعادق ماععرىعتحميكعادشامععحتىعالعتب لعا  عاإلانعتكلنع

عتصنيفعادج اعةعك نظ ةع عل ا عادج اعيعإادشدلب. علادحكم قبلععفم ا عع579اد يعطالعباإلع امماابية،

اديبعلسائلعلأسعإالعاالعتصا ات،علتج ي عأ لالعادحمكةعلت خلعادجيشعبقلاعدفضعقبلعأيامع687أسابيهعثمع

ع ععاإلخلاند حاصما ع ثل عيفمزلا عحتى ععريهم علادض ط عادج ي اترك عتركعع،ادقيا ات عتأثيم ععن فضال
عا.عفيعايكريته عاالجماءاتععرىع كانةعادقلاتعاد سرحةعلادقضاءععن عاالع صمع  اعي ه عالح اثعت ييمات

لمغمعحصللعادد ي ع نعاالنشقاقاتعادق ي ةعلادج ي اعكد ملعع اماعلج العحش تعلايثمعأبلعخريلع
بماايمعادزعفمانيعلغيمام،عإالعأنهاعديستعب دكعادتأثيماد يعتمي  عإبمعلك العادهرباليعلعب ادل ح  عسدي ع

عضييقعحتىعيتحققعدهاع اعتمي .أ يمكا.عد دكعف نعاد نتظمعأنعتلاصلعأ يمكاعا اعادحصامعلادت

ادج يهععرىع ائ اعادحلامعلادتفالضعفإنعاأ معيتدرقعب  ىععالعادلقتعاد يعسيست مقهعجرلسأ اعكمع
خلانعده  عادشملطعل  ىعاستد ا امعد زي ع نعادتنازالتعادتيعتمي ااعأ يمكاعادتيعأبقتعادبابعاستجابةعاإل

عحسنعنا عف نع با ما عادحصام. عا ا عمغم عبينعاد لدةعغيمع لص  عدر صادحة عادسياسية عاددرلم عأستا  فدة
ةع نيعادقيا يعبتحادفع عمعادشمعيعب ادخلان،عإدىع با ماعك العادهربالي،عإدىعبدثةعاد كتلمعصفلتعلاإل

ع.7/1/7012فيعاجت اععاددر اءع هع ح  عحسانعيلمع



 

 

 الخالصة

نعادحيااع نعخاللعزمععفكماعقصائهع إسالمعلإنعادلالياتعاد تح اعاأ يمكيةعتد لععرىع حامبةعاإل
نععنه،علايعتد لععرىعتمليجع فااي هاعاد نبثقةع عاستحادةعتطبيقهعلادتمليجعدفكماعلجلبعادتلافقعب يال ع

عقي اعفصلعاد ينععنعادحيااعكاد ي قماطيةعلادحميةعلاد لدةعاد  نية.علاي،عإ عتفدلعكلع دك،عت مكعأنهعالع
ادريبماديةعلادشيلعيةعلادقل يةعلدىعز انهاعلان ثم،ععفاأحزاب.عسال يةنجاحعدهاعإالع نعخاللعادحمكاتعاإل

ع ة.لدمعيد عدهاعتأثيمععن عاأ

ادفكميعدرنخبةعاددر انيةعفيع صمعلعزدتهاععنعادج اايمعالعاد يعجدلعأ يمكاعترجأعإدىع إنعاإلفالس
ماتيجية.ع افهاعاإلستقا اعادجيشعكيعيقلمعنيابةععنهاعفيعادسيطماععرىعاألضاععل فدهاعدرسيمعفيعاتجا عأا

فتاحعادسيسيعاد تدطشعدرحكمعفيعتحليلععقي اعادجيشعاد صميع نعقتالععب ادلدمعتج عأ يمكاعأفضلع نع
 "إسمائيل"عإدىع حامبةعاإلسالمعلاد سر ين.ع

أ اعسيمع صمعض نعخطةعادمبيهعاددمبيعل شملععادشمقعاألسطعادكبيمععبمعإعا اعبناءعاد لدةععرىع
صلعبينعادسياسيعلاددسكميعفرنعيكلنعإالعبد عادنجاحعفيعإيجا عتلافقعبينعاأحزابعأسسع" ي قماطية"عتف

اددر انيةعلاإلسال يةععرىعأساسععقي اعفصلعاد ينععرىعادحياا.عفه اع اعسلفعتسيمعإديهعنتائجعاأح اثع
عيبد عأنعتنجشعأ يمكاعفيعنزععايبةعاد مسسةعاددسكميةع نعأ اانعادناسعل نعثمعإضدافع لمعادجيشعف

عادحيااعادسياسية.ع

أ اعتريينع لاقفعحمكةعاإلخلانعاد سر ينعلادحمكاتعاددر انيةعدرلصللعإدىعتلافقعفإنعادض طعاأ نيع
حساسعادنخبعاددر انيةعبأنهاع جم ع  يةعفيعإلك دكععلخامجيا ععلادفكميعاد فملضععرىعاإلخلانع اخريا ع

لائيعلانتهاكعادحم اتعلادحقلقع نعشأنهعي عاددسكمعلادهجلمعاد يعتتدمضعدهعبسببع ع هاعدرقتلعاددش
أنعي فهعبهاعدرنأيعبنفسهاععنعادط  ةعاددسكميةعل حالدةعادتصادشع هعحمكاتع اعيس ىعباإلسالمعادسياسي.ع

أنع شملععأ يمكاعلحضامتهاعل فااي هاعأصبشعيملجعدهاععرىعي عبدضعقربعكلع م نععي  يعإنع اع
رلنعاإلسالم؛علادحالعأنهمعديسلاعسلىعأ لاتعغمبيةعفيعتنفي ع  نعي علنعأنهمعي ثعاإلسال ية ةعأبناءعاأ

عفالعب عدأل ةعأنعتديععرىع شاميهعادكفام.علد دكعفإنعحالعاأ ةعاديلمعدنعيصرشعإالعب اعصرشعبهعألدها،
 فاايمعإسال هاعاد يعالعفصلعفيهعبينعاد ينعلاد لدة،علأنعنديعج يدا ععرىع اعيخططعدهعأع اءعاإلسالمع

تنا،علأنعي مكعأبناءعاأ ةعأنع"مبع برغعألعىع نعسا ه"،علأنع ه ةعادلعيععرىعاد ينعل اعدإليقاععبأ 
يخططعدهعأع اءعاأ ةعايع ه ةعكلع سرمعحتىعيكلنعادملاجعد فاايمعاإلسالم،علت مكعاأ ةع كائ عادكفامع

همع خططاتل ما ماتهمععريها،علتصبشععصيةععنعأنعتستخ معايعلأبنامااعأ لاتعطيدةعدركفام،عينف لنع
ليخمبلنعبيلتهمعبأي يهم،علتديعجيلشهمعددبةعأ يمكاعادق ماعبحقهمعلحقعاأ ة،علت مكعاأ ةعأنع اعينق ااع

عسالمعفيعاد اخلعلتح رهعإدىعادخامجسال يةعادتيعتطبقعاإلقا ةعاد لدةعاإللينق عاددادمعإن اعالعادد لعادجا عإل
ع.درناسعج يدا ععلا ى ععبادجها عنلما ع



َآلَسعود

َ،َولماذاَ؟لذيَجرىماَا
ع

قطم،علتسريمعح  عبنعخريفةعآلعثانيعادسرطةع ع ريةعانتقالعادحكمعفيعد عأنعنجحتعأ يمكاعفيعتنسيقب

ةععرىعفيعادسدل يعشماكعادجيلعادشاب،عيجميعادد لعحاديا عإالبنهعاألسطعت يمعبشكلعسرسعتحتععنلانع
عدزيزع نعتلديعادحكم.عب ادت كينعجيلعأحفا ع

كاعنحلعادقيامعبه اعادخيامعأسبابعكثيماعددلعأا هاعأنععائرةعآلعسدل عتديشع ن عفتماعلاد يعي فهعبأ يم

ترلعاآلخم،عل نععادلاح دزيزعآلعسدل ععب اد عرىعادسرطة،ععزز ع لتعأبناءعلخفيا ععقليا ععطليرةعصماعا ع

ادحكم.ععألعالع صابعبأ ماضعت ندهع نع زالدةع هامعبقيع نهمععرىعقي عادحيااعق عبرغع نعادد مععتيا ع
أنعا اعادصماععاد اخريعبينعأفما عاددائرةعكانع نعأامععلائقعع ريةعاإلصالحعنفسهاعادتيعتمي ععلثانيا ع

ع.7001سبت بمعأيرلل/أ يمكاع نعادسدل يةعأنعتسيمعفيهاعخاصةع ن عأح اثع

صماععدلد دكعفإنعحز ةعاإلصالحاتعاأ يمكيةعفيعادسدل يةعدنعيكتبعدهاعادتق مع اعدمعيتمعحسمع سأدةعا
عرىعادحكمع اخلععائرةعآلعسدل عد صرحةعادجيلعادثانيعلدجناحع ح  ع نعا اعادجيل.علفيعا اعادسياقع
جاءعاستح اثع نصبع"لديعلديعادده "عديكلنعنقطةعادب ايةعفيعت كينعادجيلعادثانيع نعادلصللعدكمسيع

عاد رك.

 نقطة البداية للجيل الثاني

ز،عدزيعب ادبتديينعاأ يمع قمنعبنعع ركيا ع أ ما عع72/3/7012لمعدزيزعيعب ادعبنععب هللافق عأص معاد ركع

دربال ع سر ان،ععرىعأنع"يبايهعلديا عدرده عفيعحالعخرلعلاليةعادده ،عليبايهع ركا ع دلديعادده عادحاديعاأ يمعلديا ع

عفيعحالعخرلع نصبيعاد ركعللديعادده عفيعلقتعلاح ".

نقضع نعقبلعأيعفم ع نعأفما عاددائرةعجاءعفيعنصعاأ معلغيمعقابلعدرعلحتىعيكلنعا اعادتديينعناف ا ع

دلديعادده عأنهع"العيجلزعتد يرهعبأيعحالع نعاأحلالععاأ يمع قمنعلديا ع اد ركيعاد يعتمعب لجبهعتديين

عتب يرهعبأيعصلماعكانتعل نعأيعكائنعكان". أل

اأ يمكيةعفيعادسدل يةعتتمع تح اإنعع ريةعانتقالعادسرطاتعإدىعادجيلعادثانيعادتيعتقلمعبهاعادلالياتعاد 

 نعع ل تهعاد تبقينععرىعقي عادحيااعفيعحالععز امعاد ركعب ال ع عابنهعاأكبمع تدبعب هللاعبمعتسريمعاد ركع

علفااعاد رك.

ع عاأ م عدر ركععب هللاعأنعيسيمعفيعا ا عكان عاأ يمكيةع نعل ا عادلالياتعاد تح ا عل لافقة  لنععرم
اد يلانعاد ركيعخاد عادتليجميعاد يعيدتبمع فتاحعأ يمكاعفيعادقصمعاد ركيعلبادتدالنعادلثيقع هعمئيسع

عدزيزعادتليجمي.عب ادبد عأبيهع

 تأهيل متعب لوالية العهد

علق عتمعادسيمعفيعتأايلع تدبعفيعادلصللعإدىعكمسيعاد ركععبمعادخطلاتعادتادية:

عع-أ عاد رك عأص م عفق  عب اتها. عقائ ة عادلطني عدرحمس علزاما فيعع ركيا ععع مسل ا ع هللاعباستح اث

عريها.ععبتحليلعمئاسةعادحمسعادلطنيعإدىعلزاماع ستقرةعب اتهاعلتديينعابنهع تدبعلزيما عع72/5/7013

عدبناءعشبكةععالقاتع لدية،عسلاءععبمعادزياماتعدرخامجعألععبمعحضلمععب هللااد فهعب تدبعبنعع-ب
عجرساتعاستقبالعأبيهعدر سملدينعاد مبيين.



 

 

عبنعسرطانع نع نصبعنائبعلزيمعاد فاععفيععادسيطماععرىع-ت ادجيشعادسدل يعبد ععزلعخاد 

عب  جعادجيشعلادحمسعادلطني،عللضهعابنهع تدبععرىععب هللا.علاناكعسديع نعاد ركع70/2/7013

عدزيزعاد يعيدانيع نعب ايةع مضعادزااي م.عب ادفيعحالعلفااعلزيمعاد فاععسر انعبنع مأسعاد ج لعة

آلعسرطانعفيعادجيشع نعأجلعتسهيلعع ريةعاد  جعبينعادجيشعلادحمسعادلطني.عادتخرصع نعنفل عع-ث

 نصبهعلتكريفع ساع  ع دزيزعبإعفاءعاأ يمعبن معبنعسرطانع نعب ادعبنععب هللااد ركععلددلعفيعقمام

 اعيدنيعانتهاءعدنفل عع15/2/7012مئيسعاالستخباماتعاددا ةعيلمع  ميسيعادقيامعبد ليلسفعبنععريعاإل

ع.عطانعديسع نعادجيشعفقطعبلع نع ائماعادحكمعأيضا عآلعسر

بيلتععةدزيزعآلعسدل عأصبحتعتتلزععبينعثالثعب ادلبه اعادشكلعفإنع ماكزعادقلىع اخلععائرةعألال ع
عاد يعي ركعادحمسعادلطنيعبد عأنعحلدهعإدىعلزاما،علبيتعنايفعاد يعي ركعاأ نععب هللابيتعاد ركععاي:

اتعادخاصةعتس ىع"صقلمعنايف"،علبيتعسر انعاد يعتسرمعادجيشعاد يعالعاد اخريعلقلاععسكميةعدر ه 
عبسببعأنعآلعسرطانعامعاد ينعأ امل ع  اعنصفعقمنعكا رة.عكبيما ععي ركعفيهعنفل ا ع

عنحلعادحكمعسلىعابنعع هععب هللا نععقبةعلحي اعلكبمىعأ امعتق مع تدبعبنععلبه اعادشكلعدمعيبق ع

.عليت يزع5/11/7017دزيزعفيع نصبعلزيمعاد اخريةعفيععب ادبنععع هعأح    ح  عبنعنايفعاد يعخرف

 هععخاصةلباأ يمع ح  عبشخصيةعقليةعلط لحعكبيم،علفلقع دكعفهلعيت تهعبدالقاتع لديةعلاسدةع
عفيعأ يمكاعلبميطانياعلفمنسا.عأجهزاعاد خابماتعادداد ية،علالع اعسهلعاستقبادهعمس يا ع

 هل يتوج محمد بن نايف 

 ح  ععإيصاللايعالعصحيشعأنعأ يمكاعتد لععرىعع؛ نعتلضيشع سأدةعفيعغايةعاأا يةلاناعالعب ع
ع؟عب هللااد  ركةعب لع تدبعبنععقيا اعفعإدىعيبنعنا

بنهع تدبعألع اعيس ىعبت كينعجيلعع نعت هي عادطميقعالعب هللاإنعادخطلاتعادتيعيسيمعفيهاعاد ركع
عادلال ع ه عكا ل عبتنسيق عيتم عإن ا عادحكم عجي ا عادشبابع ن عت مك عادتي عاد تح ا عفيعع ريةعيات عادسيم عأن

فيعا  عاد محرةعبادسدل يةعإالعض نعاددائرةعاد ادكةعلعرىعأساسععحالحاتعادد يقةعدنعيكتبعدهاعادنجااإلص
فيعابنهععدزيزع  ثال ععب ادعبنععب هللاتلازنعادقلىعبينعأكبمعجناحينعبقياعفيعآلعسدل ،علا اعجناحعاد ركع

عدزيزعليقل  عابنهع ح  .عب ادنع تدبعلجناحعنايفعب

أ اعد ا اعتفضلعأ يمكاع تدبععرىع ح  ،عف دكعأنعاد ركععب هللاعق عنجشعفيعتحقيقعأ مين،عا اع نع
عادسيمعفيعاإلصالحاتعادهيكريةع عع رية علتسميه عادشبابع نعادحكم عدت كينعجيل عب كانعبادنسبة اأا ية

عباد  ركة.

 تسيير نظام الحكم بالسعودية:تحكم مجموعة السدارة في  إنهاء: أوال  

ع"ادسعدرىف عيس ى ع ا عظل عادبر ، عفي عسدل  عآل عحكم ع ن علسرطانع  ىععقل  عفه  عادسبدة"،  يميلن

عادقلىعلقمام ادمح نعلنايفلعب  ع يزان عاد مثملنعفيع دا دة عام تعالتمكيعادثانيعلسر انعلأح  ،

ع عبنتعأح   عاأشقاءع نعأبناءعحصة عاإلخلا علامالءعادسبدةعام عادادحكم.  ركعاد مسسعادس يميعزلجة
ديعخاصةعبد عأنعانضمعللباددزيز.علبد علفااعاد ركعفه علاأ يمينعسرطانعلنايفعضدفتعكترتهم،ععب 

 .عب هللاإدىعجناحعاد ركع ادده عسر ان
 
ع



 : القيام بانقالب دستوري على كيفية انتقال الحكم بين أفراد عائلة آل سعود:ثانيا  

 لمع"ايئةعادبيدة"علاأخطمع نع دكعع امسعينهيعكريا عآ ام/ع72فيععإنعاد مسلمعاد ركيعاد يعص م

تخالفعسبناءعآلعسدل عإدىعخطعج ي عالعاالستخالفع نعأخعإدىعأخعبينعأأنهعي يمعخطعسيمعلاليةعادده علاال
هعدعد  عاد ستلميعاد يعي ععاالنقالب نعاأبعإدىعاإلبنعك اعالعادحالعفيع دظمعاد ركياتعاأخمى.علا اعالع

دكنعا اعلععبادتدالنع هعادلالياتعاد تح ا.عصحيشعأنهعإدىعح عاآلنعدمعيتمعاإلعالنععنهعمس يا ععب هللاركعاد 
عالعادتحللعادكبيمعاد يعتسيمعفيهعاد  ركةعب عمع نعأ يمكا.

لفلقعكلعاد يعسبقع كم عفإنعتديينع قمنعفيعلاليةعادده عالع مشمعكبيمععرىعأنع ح  عبنعنايفع
عأنعيق مععرىعا  عادخطلاع لنععب هللاىعاأقلعفيعا  عاد محرة.عف اعكانعدر ركعدر ركععرعديسع مشحا ع

،عأيعبد عيلمعلاح ع نعادقمامع78/3/7012 لافقةعأ يمكاعادتيعتأك تعبد عزياماعألبا اعدرسدل يةعفيع

عدلديعادده .ععاد ركيعبتديينع قمنعلديا ع

 أسباب عدم تفضيل محمد بن نايف

ععإدىع نصبعاد ركعب هللاد ح  عبنعنايفعل ع هاعدلصللع تدبعبنععلأ اعسببعع معتفضيلعأ يمكا
عفهيعأ لمعع ي ا،عن كمع نها:

اد اعمعاد باشمعدهيئةعكبامعاددر اءعكأح عأ لاتهعادتكتيكيةعفيعادصماعععرىع ماكزععأنع ح  عالع:أوال  
أنهاعأح عأامعاددلائقعأ امعبعلخامجيا ععادنفل عفيعاد  ركة.علينظمعإدىعا  عادهيئةع نع عااع"اإلصالح"ع اخريا ع

ع خالعاإلصالحاتعادسياسيةعاد طرلبة.إت ييمع نااجعادتدريمعل

ب  ليتهععفلالعتحظىعبقبللععام،عفهلع دمعلإقري يا ععأنعس دتهعادشخصيةعد ىعادمأيعاددامع اخريا عع:ثانيا  

عأ امعدجنةعادتحقيقعاد لديةعفيعع ريةعاغت عمفيقع يالإدىع مجةعأنعسد عادحميميعندتهعبـ"ادسفاح" لاد  

عادحميمي.

شخصيتهعادقليةعق عتم يعإدىعاد لاجهةع اخلعاددائرةعادحاك ة،ع أنعإشكاديةع ح  عبنعنايفعأنع:ثالثا  

عدحسمعاد لقفعدصادشع تدبعحتىعالعتسقطعاد  ركةعنتيجةعادصماعع لد دكعكانعالعب عأنعتت خلعأ يمكا
عةععمضةعدرخطم.يمكاد اخريعفيعي عادتياماتعاإلسال يةعلتصبشعاد صادشعاأ ي

فبمايمعاد اضيعالعشباط/ع12-17أنعادسببعاأساسيعدزياماع ح  عبنعنايفعإدىعأ يمكاعفيعع:رابعا  

 نعج للعة.عفق عتضتخالفعفيعادسدل يسلميعلديسعبحثعتمتيباتعادحكمعلاال اماعاد رفعادسإادبحثعفيع
علقطمعجت اععاأ نيعادكبيمع هع بدلثيعاد للعاد دنيةعباد أع ادهعحضلمعاال رفعادسلميعلايعتمكيا

عا ععنعلاأم ن.علت خضععنعا اعادرقاءعتكريفع ح  عبنعنايفع تابدةعاد رفعادسلميععلض  اماتلاإل

أنزدتععريهععقلبةعاإلقا ةعادجبميةعفيعقصمعأبيهعفيع ماكشععيمجشعأنعأ يمكاعق ع معبنعسرطانعاد ينب

عجهازعاد خابمات. ب نصبعمئيسعفيعحينهاد  مبع هعاحتفاظهع

 أسباب التدرج في مسيرة اإلصالح السياسي 

ب تع  ادكعادخريجعاددمبيع حصنةعع7010 يس بمعكانلنعألل/بد عانطالقعادمبيهعاددمبيعفيعتلنسعفيع

فيععباالن العفيعظاامااعض ع دكعادنلعع نعاالحتجاجات.عإالعأنهع هع فهعأ يمكاعد ظااماتعادبحمينع

لق عحاللعحكامعادسدل يةعاستباقعأيةعتحمكاتعععمضةعدرت ييم.ق عتكلنععظهمعأنعتركعاد  ادكعأيضا عع7011

 شدبيةععبمعادقيامعبخطلاتعتسكينيةع نعشأنهاعا تصاصعتحمكاتعادشامع.
ع



 

 

 ريامع لالم،عتمعع٠٣١بمنا جعاقتصا يعبقي ةع ععنعتطبيقعب هللاأعرنعاد ركعع7011 امسعآ ام/ففيع

 لعدبدضعادشبابعادداطرين،عك اعتمعادب ءعفيعادحكل يين،علتلفيمعفمصعع ب لجبهعمفهعملاتبعاد لظفين

ع.در لاطنين لادجا داتعلتحسينعحادةعادتأ ينعادصحيعلت طيةعاددالج ع ريةعكبيماعدبناءعاد نازلعلاد  امس

تتدمضعدرض لطع نعأجلعادسيمععتزالعةعادسدل يةعالكإالعأنعاد  رعاالقتصا يةلمغمعا  عادتسكيناتع

(ع7003خاصةع ن ع اعبد عحمبعادخريجعادثادثةع لبادض لطعب أتعفيعقضيةعاإلصالحات.عصحيشعأنعا  ع

أ يمكاعتسيمعفيع سأدةعاإلصالحعادسياسيعلادتدري يعفيعادسدل يةععرىعقاع اعادت مجعلبقيا اعأفما ععأنعإال
ع نعاددائرةعاد ادكةعنفسها،عل دكعدألسبابعادتادية:

اعحصلعفي اعيس ىعباد لدةعادسدل يةعادخلفع نعتفككععائرةعآلعسدل عل خلدهمعفيعحمبع اخريةعك ع-أ

ع(.ع1891-1870ادثانيةع 

ادتخلفع نعم ل عفدلعفئةعكبامعاددر اءعسلاءعكانلاع نعاد لادينعدرسرطةعألع نعاددر اءعاد دامضينعع-ب
عدهاعلاد ينعيقتمبلنعأكثمع نعادحمكاتعاإلسال ية.

ع اعيفسمعادقمامبدضعلا اععادخلفع نعصدل عادحمكاتعاإلسال يةعلته ي ااعدر صادشعاأ يمكية،ع-ت

ع."ماابية"إعتبامعج اعةعاإلخلانعاد سر ينعج اعةعا امسعبآ ام/ع2اد ركيعفيع

ادخلفع نعتدميضعادلجل عاددسكميعلأ نعادطاقةعاأ يمكيينعدرخطمعفيعاد  ركةعلفيعادشمقعع-ث

تفاقعبد عاعاال،علق عتدززعا 1925دزيزععامععب ادتفاقعبينعادمئيسعملزفرتعلاد ركعاألسط،عب لجبعاال

ع.1991حمبعادخريجعادثانيةععامع

 قيادات اإلصالح األميركي في مؤسسة الحكم

 خالعاإلصالحاتعفيعادسدل يةععرىعادطميقةعاأ يمكيةعالعيقلمعبهاعشخصعب فم  عبلعايعإإنعع ريةع
فيعاددامععاأحمام"عءتيامعكا لع اخلععائرةعآلعسدل .علق عانطرقعا اعادتيامع ن ع اععمفعبـ"حمكةعاأ ما

دزيز.علق علد تعا  عادحمكةعب عمعأ يمكيعلاضشع نعأجلعاقتالعععب ادعرىعي عاأ يمعطاللعبنعع1958

أ يمكاعفيعمبطععائرةعآلعسدل ععنجاحادنفل عاأ يمكيع حره،عمغمععلإحاللادنفل عادبميطانيع نعاد  ركةع
دزيزعفيعادعب  لمعملزفرتعباد ركعبهاعض نع قايضةع"ادنفطع قابلعاأ ن"ع ن عدقاءعادمئيسعاأ يمكيعتيل

ع.عرىعادباخماعكليسيعفيعقنااعادسليسعبدي عانتهاءع مت معيادطاععرىعادبحمعاأسل ع1925عامع

أ اعاديلمعفإنعأامعادشخصياتعادتيعتقل عع ريةعتح يثعاد  ركةعل عمعادجناحعاددر انيعلادريبماديعفيهاع
ادينعدرسرطةعلادتص يعددر اءعادصحلاعلادحمكاتع نعأجلعادته يشعادت مجيعد مسسةعكبامعاددر اءعاد ل

عاإلسال ية،عفهيعأمبهعشخصيات.

عادتليجميعمئيسعاد يلانعاد ركيعلمئيسعادلزماءعادفدريعغيمعاد درنعاد يعيت تهعبنفل عع،أوال   خاد 
عدزيزعادتليجمي.عب ادلاسهع اخلعاددائرةعلمثهععنعأبيهع

عاأكبم. عب هللالطنيعلنجلعاد ركععمئيسعادحمسعادعب هللااأ يمع تدبعبنعع،ثانيا  

عاد اخري. اأ يمع ح  عبنعنايفعلزيمعاد اخريةعاد يعيشمفععرىعاأ نع،ثالثا  

اأ يمعادلدي عبنعطاللعاد يعتبنىع طادبعأبيهعفيعاد علاعإدىعاد ركيةعاد ستلميةعلزا ععرىع دكعع،رابعا  
طعادسرلكيةعادسائ اعفيعاد جت هعادسدل يعفكامعلاأن اتقلمعبد ريةعغزلعدألعإعال يةعإ بماطلميةعبإنشاء

عحاللعاأفكامعلأن اطعادحيااعاد مبيةع حرها.إل



إنعادت ييماتعادتيعتح ثهاعأ يمكاعفيعادسدل يةعديستعسلىع جم ع ق  اتعضملميةعدفتشعادطميقع
أ امعحز ةعاإلصالحاتعادالز ةع نعأجلعت ييمعاأفكامعلاد شاعمعفيعاد جت هععرىعقاع اعفصلعاد ينع

ادنقطةعتسيمعادسدل يةع ثلعغيمااع نعادبال عاإلسال يةعض نع شملععادشمقعاألسطعع اد لدة.علفيعا عنع
عدل عنهائيا عحكمعآلعسعإنهاءخاصةعفهلعبادكبيم.عأ اع اعتخططعدهعأ يمكاععرىعاد  ىعادبدي عبادنسبةعدرسدل يةع

عا. نعادبال عألععرىعاأقلعحصمامعفيع نطقةعبد عع ريةعتقسيمعادبر عنفسه

 تقسيم السعودية وإنهاء حكم آل سعود

لمغمعأنعادخططعادتيعتح ثتععنعتقسيمعادسدل يةعتمالحتعفيعادح يثععنعتقسيمعادبر عبينع نطقتينع
قا ةعإ تفقةععرىعضملماعفصلعاد نطقةعادشمقيةعاد نيةعبحقللعادنفطعلعإدىعخ سع ناطق،عإالعأنهاعج يدا ع

عج هلميةعاناك.

ج يةعتبينعسيمعأ يمكاعفيع سأدةعتقسيمعادسدل يةعلتفتيتهاعبينعنج ععلبادمغمع نعع معظهلمعخطلات

نقالععنعلكادةع"أسلشيت عبمس"عع7011 ايلعأيام/لادحجازعلاد نطقةعادشمقية،عإالعأنع اعتناقرتهعاأخبامعفيع

ع اعيلحيعب اعتخططعدهعأ يمكاععرىعاد  ىعادطليلعبادنسبةعد صيمعنظامعآلعسدل .

 نععأدفا عع35"قلاعنخبةعسدل ية"عق عيصلعتد ا ااعإدىععبإنشاءأ يمكيععفق عجاءعادح يثععنع شملع

أجلعح ايةعادثملاتعادنفطيةعفيعاد  ركة،علستكلنعقلاتعادنخبةعا  ع نفصرةععنعادجيشعلادحمسعادلطنيع

أ يمكية،ع ادقيا اعادلسطىعاأ يمكية.علفيعتسميبععبمع"ليكيريكس"عدبمقيةع برل اسيةعسميةعإشمافلتحتع

عادقلاتعبأنهاعح ايةع مافقعإنتاجعادطاقةعادسدل ية،لصفتع ه  ل ماكزعتحريةعاد يا ،علاد نشآتع ةعا  

ع.ادنلليةعاد ستقبرية

ادتزامعأ يمكاعبأ نعادسدل يةععرىععإظهاميب لعأنعاد مضع نعانشاءعا  عادقلاتعادخاصةعالععظااميا ع
انعلتخلفهاعادحاديع نعادتفاا اتعاد  ىعادطليلع ست رةعتخلفعحكامعآلعسدل ع نعادق ماتعاددسكميةعإليم

نشاءعا  عادقلاتعيدتبمعأح عاد مشماتعاد ادةععرىعأنعأ يمكاعتد لععرىعتأ ينعإاأ يمكيةع هعإيمان.عدكنع
عندكاساتعسربيةعي كنعأنعتتبهعع ريةعادتقسيم.اأيةعع صا معادطاقةعبنفسهاع باشماعتحسبا ع

نع نعأعقلاتعفق ع كمتعلكادةعاسلشيتي عبمسعأيضا ع نع ه اتعده  عادعفباإلضافةعإدىع اعتمع كم عآنفا ع

عادنخبةعادسدل يةعادتيعستستح ث،عتش لعح اية ادسفاماتعلغيمااع نعاد قماتعاد برل اسية،ع  ه ةعقلا

عاأبحاث.ع لاد نشآتعاأكا ي يةعل ماكز

ملفعظلإ اع اعنجحتعأ يمكاعفيعت كينعادجيلعادج ي ع نعادلصللعإدىعادحكمعفإنهاعتكلنعق عألج تعاد
فيعع ريةعاإلصالحاتعادسياسيةعلعرىعمأسهاع"اد ركيةعاد ستلمية"عادتيعسلفعتنهيععاد لاتيةعدرسيمعق  ا ع

عاد ناصبعللاليةعادده ع اخلعاأسماعاد ادكةعنفسها. ألعتقرلع نعاالختالفاتعلادتنازعععرى

دطاقةعنع صا معالإنعادسيمعفيعنظامعاد ركيةعاد ستلميةعاد يعسلفعيقرلع نعصالحياتعاد ركع هعتأ ي
عرىعي عنخبةعادقلاتعادخاصةعادتيعتشمفععريهاعأ يمكاعبنفسها،عسلفعيكلنانع نعاأ لاتعادها ةععن ع

نحلعع  ا اتعادطاقةإأ يمكاعفيعتقسيمعادسدل يةعلفقع شملععادشمقعاألسطعادكبيمعلفيعتأ ينع صا مع
عاد للعاد مبية.



 

 

َالفتنَالتيَيثيرهاَالكفار

َمواجهتهاستراتيجيةَمقترحةَلوا

 

عأنفسهمع عت ِمكلا علإ ا عالعي كنعتحضمام، عفاس لنع فس لنعفلضليلن، "إنعاددمبعلاد سر ينعقلم

ضعاد جت دات،علد دكع فسلفعيفاجئلنعاددادمعاد تحضمعب لجاتعبشميةعإماابيةعت  ِّمعادحضامات،علتقلِّ

عثقا علت  يم علاستد امام، عاحتالدهم عإعا ا عال ع دهم عدرتدا ل عادسريم عادحل  علتطبيقاتهاعفإن عاد ينية فتهم

االجت اعية،علفيعحالعقيامعأ يمكاعبه اعاد لمعفإنععريهاعأنعتستفي ع نعادتجمبةعادبميطانيةعلادفمنسيةعفيع

عإنهع نعادضملميعإعا اع عاد لدتان، عدتجن بعاأخطاءعلاد لاقفعادسربيةعادتيعاقتمفتها استد امعاد نطقة؛

 اتععشائميةعلطائفية،علالع اعيعد ماعااعخلاطمامعألعادتأثمعتقسيمعاأقطامعاددمبيةعلاإلسال يةعإدىعلح

بانفداالتهمعلم ل عاأفدالععن ام،عليجبعأنعيكلنعشدامعأ يمكاعفيع دك،عإ اعأنعنضدهمعتحتعسيا تنا،ع

ألعن عهمعدي  ملاعحضامتنا،علالع انهععن عإعا اعاحتالدهمعأنعتكلنع ه تناعاد درنةعايعت ميبعشدلبع

عاعاد ي قماطية".اد نطقةععرىعادحيا

به  عادكر اتعاد لجزاعادتيعصّمحعبهاع"بمنام عدليس"عاد مّمخعاأ يمكيعادشهيم،عمائ ع شاميهعتقسيمع

مع،ع70/5/7005اددادمعاإلسال يعفيعاددصمعادح يث،عفيع قابرةعأجمتهاع دهعلكادةعاإلعالمعاأ يمكيةعفيع

عاختصمعبمنام عاد شكرةعل شملععادحلعلاده ف!

  سالميةاإل األمةخصوم 

 نعادسننعادمبانيةعادثابتةعفيعادكلنعلادخرق؛عادصماععبينعادحقعلادباطل،علادخيمعلادشم،علجن عادمح نع

لألدياءعادشيطان،عفادصماععسنةع اضيةعالعيخرلع نهاععصمعلالع كان،علاده فعلاح علالعادقضاءععرىع

زعلجل:ع لالعيزادلنعيقاترلنكمعحتىعأ ةعاإلسالمعألعح رهاععرىعاالمت ا ععنع ينها،عل دكع ص اقا عدقلدهعع

ع[،ع712يم لكمععنع ينكمعإنعاستطاعلا(ع]عادبقماع

لاأ ةععبمعتاميخهاعق علاجهتعكثيما ع نعادخصلمعلاأع اءعاد ينعدمعتج دهمعمايةعلالعفكماعلالعا فع

بيين،عدصريسلىع حامبةعاإلسالمعلأاره.عفق علاجهتعاأ ةعفيعب اياتهاعاد شمكينعاددمب،عثمعلاجهتعادملمعا

لادفمسعاد جلس،عثمعلاجهتعادبمبمعادلثنيين،عثمعلاجهتعادح التعادصريبيةعاددنيفةعأكثمع نعقمنينع نع

ع ح ال عبأفكامعاإلدحا ع ادز انعثمعاد  للعادلثنيين.علفيعاددصمعادح يثعلاجهتعاأ ةعزحفا عشيلعيا عأح م 

عغمب علزحفا  عادسلفيتي، عاالتحا  ع ن عمياحه عابت عديبيلادكفم علادفلضىعا  عاالنحالل عبأفكام ع ح ال  ماديا 

هع نعألملباعلأ يمكا. عاأخالقيةعابتعمياح 

 خطورة ما تتعرض له األمة 

لدكنعكلع اع متعبهعاأ ةعشيء،عل اعتتدمضعدهعاديلمعشيءعآخم،عفاأ ةعاإلسال يةعتلاجهعاديلمع

عادسياسي علت زيقعكياناتها عل حاصمتها عيسته فعإبا تها عإدىع ليالتعص يمأخطمعتحادفعشيطاني، اعة

 تناثماع تصامعةعبطدمعلدلنعطائفيعلعمقيعل  ابي،عل دكعإلحكامعادسيطماععريهاعلاستئصادهاعبادكريةع

ع.إنعاستطاعلا



 دويالت سايكس وبيكو

قبلع ائةععامعتقميبا علفيعألائلعادقمنعاددشمين،عغ تعقلىعاالستد امعنزعاتعادطائفيةعلادقل يةعفيع

عه عاد لدةعاددث انية،ععنعطميقعاد علاعدنب عادمابطةعاإلسال ية،علاستب العأفكامععادبال عاإلسال يةعفيعآخم

،عكحبعادلطن،علحبعاددشيماعلادقلم.عحتىعانتقرتعا  عاد علاتع نع جم عحمكاتعلم لز،عبهاعأخمى

إدىعثلماتعلقالقلع  عل ةع نعاد ستد م،عانتهتعب للععر انيةعتقلمععرىعأسسعإقري يةعلقل يةعالعتنت يع

ْنسعادجاسلسعاإلنكريزيعاد دملفعب دكعفيعتقميمعبدثهعإدىعاد خابماتعادبميطانيةعد إلسالم.عفق عصمحعد ْلم 

دلعت كناع نعتحميضعاددمبععرىع»معبدنلانعسياساتع كةعقالعفيه:ع1916كانلنعادثانيععامعينايم/فيع

ىعإعالنعل فدناعاد سر ينعإدانتزاععحقلقهمع نعتمكياعفجأا علباددنف؛عدقضيناععرىعخطمعاإلسالمعإدىعاأب ،ع

ادحمبععرىعأنفسهم،عفن زقهمع نع اخرهم،علفيععقمع امام،علسيقلمعنتيجةع دكعخريفةعدر سر ينعفيعتمكياع

لآخمعفيعاددادمعاددمبي؛عديخلضاعحمبا ع ينيةعفي اعبينه ا،علدنعيخيفناعبد عا اعاإلسالم...عأا افناعادمئيسيةع

عفسيبقلنعتفتيتعادلح اعاإلسال ية،عل حمعاإل بم اطلميةعاددث انيةعلت  يماا.علإ اععمفناعكيفعندا لعاددمب 

ع«.فيع لا ةعادفلضىعادسياسية،ع اخلع ليالتعص يماعحاق اعل تناحماعغيمعقابرةعدرت اسك...

ل نعثمعكانتعادح ل عاد صطندةعد للعاد نطقةعبادكيفيةعع1916فكانتعاتفاقيةعسايكسعبيكلعادشهيماعسنةع

لعادصريبي،عللفقعأا افهعل صادحهعلأجن تهعاآلث ةعتجا عاد نطقة.علكانتعا  عاالتفاقيةعادتيعأما ااعاالحتال

ايعفاتحةع شاميهعادتقسيمعدردادمعاإلسال يعلادتيع اعزادتعنسخهاعتتطلمعكلعيلمععنع يعقبل،عفيعإصمامع

ع...لاضشعنحلعت زيقعاددادمعاإلسال ي

 مشاريع تقسيم جديدة

عع ععام عاددماقية1980لفي علادحمب عاأ يمكيععم عادقل ي عاأ ن ع ستشام عصمح ع ستدما اإليمانية

"بميجنسكي"عبقلده:ع"إنعاد دضرةعادتيعستدانيع نهاعادلالياتعاد تح اع نعاآلنعايعكيفعي كنعتنشيطع

حمبعخريجيةعثانيةعتقلمععرىعاا شعادحمبعادخريجيةعاألدىعادتيعح ثتعبينعاددماقعلإيمانعتستطيهع

ععبيكلع".ع-"سايكسعأ يمكاع نعخالدهاعتصحيشعح ل 

ليس"عدبمنام ع"علضهعلعقبعإطالقعا اعادتصميشعلبتكريفع نعلزاماعاد فاععاأ يمكيةع"ادبنتاجلن"

لإنشاءعع،ج يدا عع"اإلسال ية"ل شملعهعادشهيمعادخاصعبتفكيكعادلح اعاد ستلميةعد ج لعةعاد للعاددمبيةع

تقلمععحليلعاددادمعاإلسال يعإدىع"فسيفساءعلمقية".علا اعادح يثعيدنيعتج ي ا ععسياسّيا ععأكثمع نعثالثينعكيانا ع

 لدة،عب اعيدنيهعا اعادتقسيمعاد قتمحع نعشقاقاتعلصماعاتعلحملبعلآالم،عع56 لدة،عب ال ع نعع88فيهاع

عفلقعازادهاعحتىعيسهلعإشدالعادصماععبينها،علإبقائهاععا عفتزي عا  عادكياناتعضد فلقعضدفها،علازاال 

ع.Blood Bordersعلق عأطرقععرىعا اعاد شملع:عح ل عاد مع.بيةتحتعادسيطماعلادهي نةعاد م

سبت بمعاتخ لاع"فكماعادفلضىعادخالقةعألعادبّناءا"عأسرلبا عدتنفي عأيرلل/لبد عأح اثعادحا يععشمع نع

 عأخ تعلقع" شملععادشمقعاألسطعادكبيم"عباعتبامااعاأكثمعفتكا عبدناصمعادلح اعفيعاأ ةعاإلسال ية.

ساحاتهاعفيعادتطبيقعاد ي اني..علديسعبادضملماعأنعيجميعادتطبيقعتحتع اتعاددنلانعاد هيجعا  عادفكماع 

اد ستفزع ادفلضىعادخالقة(،عبلعإنعاددقلعادسياسيعيقتضيعإخماجعادنظميةعفيعأشكالعلعنالينعأخمىع

عج ابةعل ميحة،علعرىعمأسهاع نشمعاد ي قماطية(.



 

 

  الفوضى الخالقة ونشر الديموقراطية والتقسيم

أ اععنعادتمابطعبينعادفلضىعادخالّقةعلشدامعادقضاءععرىعاالستب ا علاد يكتاتلميةعلنشمعاد ي قماطية،ع 

فإنعنشمعاد ي قماطيةعيتطربعتد  علجهاتعادنظمعاد تناقضةعلاد خترفة،ع  اعي فهعاد نطقةعإدىع زي ع نع

عادردبعب ع نعخالل عادتلتم ع ن عفيعحادة عاد نطقة عليجدل علاإلماابعادتشظيعلادنـزاعات، عادحمية لمقة

عادفكميعلاأقريات.

،عأعرنعجلمجعبلشعأنهعيمي عجدلعاددماقع"لاحةعاد ي قماطيةع7003عن  اعغزتعأ يمكاعاددماقعسنةع

فيعادشمقعاألسطعلن ل جا عستحت يعبهعباقيعاد للعلاأنظ ةعاددمبية"،عفكانتعادنتيجةعفلضىعل  امع

ماعاتععمقيةع بينعادسنةعلاأكما (،علاأامع نع دكعالعل معلنزاعاتع  ابيةع بينعادسنةعلادشيدة(علص

عيدنيع عاددماقإقمامعاد ستلمعاددماقيعباعتبامعادبر عج هلميةعف ماديةع  ا عقالحقا ععتقسيم علاك ا ّ  تع...

عادلالياتعاد تح اعاد ي قماطيةععرىعطبقع نعفلضىعخالقة.

 امفلمع نع حالالتعدفصرهاععلق ع خلعادسل انع شملععادتفتيتعبانفصالعادجنلب،عل اعيجميعفي

عإالعأيضا . عا ا ع ا عاددمبي عادمبيه عبد  علتلنس علاالضطمابععل صم عادفماغ ععنلانه ا عأ يمكية صي ة

علادي نع شملعع علفيعديبيا علفيعدبنانع شملععاقتتالعطائفيعكا نعينتظمعساعةعاالنطالق، لادفلضى.

تعمعادحجمية،علفيعسلميةع شملععادتفتيأ يمكيعدحمبعأاريةعطليرةعاأ  عتدي عا ينعادبر ينعإدىعاددصل

عيسيمععرىعق معلساق.

فاد تتبهعد اعيجميع نعأح اثععرىعادساحةعاددمبيةعباعتبامااعجزءع نعبال عاد سر ينعيمىعبلضلحع

خالقةعع نعأجلعفلضىع"إسمائيل"باعللألملعيتبدهاع نع للعأادخطىعادحثيثةعأ يمكاعل نعيسيمعفيعفركهاع

جععنهاعتطبيقع شملععادشمقعاألسطعادج ي عاد يعيدي عمسمعخامطةعاد نطقةعفيعاد نطقةعاددمبيةعينت

عاددمبيةععرىعأسسعطائفيةعل  ابيةعلعمقية.

 تركيز الفصل المذهبي والعرقي

لدتحقيقع دك،عع لعاد مبعادكافمععرىعمبطع صادشعادناسعبطبيدةعاالنت اءعادطائفي،عاأ معاد يع فدهمع

تجمبةعادطائفيةعألعاد  ابية،عادتيعتد لععرىعتمسيخعادقلقدةعلتد يقهاعفيع فدا عإدىعاالمت اءعفيعأحضانعاد

 اخلعاد اتعلفيعحمكةعادفكمعلادشدلمعلفيعنطاقعلاقهعاددالقات.علق عاستطاعتعادردبةعادسياسيةعادتيع

نف ااعع الءعاد مبعأنعتثيمعحادةعخلفع ضا عفيع اخلعاد جت دات،عفي اعكانتعتثيم ع نعإ كانيةعأنع

عا   عتتحللعبادتاديعإدىعقنبرةععتأخ  عحساسياتع  ابية، عدتخرقعفيع اخرهم علباددكس، ع لمعترك، ادطائفة

ع لقلتةعي كنعأنعتفّجمعادساحة،عكر اعأمي عدهاعأنعتنفجمعبادحق علادد اءعلادب ضاء.

عادسياسيةعفيعنطاقعع عدتضهعادقضية علعرىعأكثمع نعصدي  عتتحمكعفيعكلعاتجا ، عزادتعادردبة ل ا

ي،عفتتلتمعادساحةع  ابيا عفيع اعي كنعأنعيخرقهعا اعادلضهع نععناصمعاإلثاماعادطائفية،عادصماععاد  اب

عب  دلدهعادفقهيعلادشمعي،عالع خلعدهعفيع"ادشيدة"لع"ادسنة"فيعادلقتعاد يعندرمعفيهعج يدا ،عأّنع لضلعع

عيعادساحةع نع نطرقات دك،عبلعكلع اعفيعاأ معأّنعاناكع خططا ع لديا عتنف  عأيا عإقري يةعآث ةعتتحّمكعف

 سياسيةعبدي اعكلعادبد ععنعاالست الالتعادشمعية.
ع



 أدوات الفتن الرخيصة

أ اعبادنسبةعدأل لاتعادمخيصةعادتيعتد لععرىعإثاماعادفتن،عفالعا فعدهمعسلىعاستدماضعقلاعفامغةع

عنطاقع نعأيع ض لنعحقيقي.علدمعيستطهعا اعادصماععأنعيتحللعإدىعحادةعتدطيعادقلاعأح ،عإالعفي

ادزالعاالستدماضيعادفامغعاد يعالعي ثلعشيئا عفيعساحةعادلاقه.علددّلعادسّمعفيعاستخ امعا اعاأسرلبع نع

تحيلعأنهع نعاد سعىاد ستد معسببهعأنهعي مكعأنعاد سرمعبطبدهعي يلعإدىعاإلسالمعكانت اء،علاد ستد معمأ

سالم،عإدىعانت اءعاس يعإدىع  ابعألعإد اءعا  عاد شاعم،عف ابعإدىعتحليرهاع نعانت اءعحقيقيعإدىعاإل

عفمقة.

 أهداف تمزيق بالد المسلمين 

لاك اعيد لعاد مبعادكافمععرىعت زيقعادبال عاإلسال يةعإدىعكنتلناتعص يماعتقلمععرىعأسسعطائفيةع

ةعر نعآثامااععقل ا عطليع_العق معهللا_ل  ابيةعلعمقيةع حققا عب دكعأا افا ع تلسطةعلبدي اعق عتدانيعاأ ةع

ع نها:

ألال :ع نهعلح اعاد سر ينع نعج ي ععرىعأساسععقي تهمعفيعظلع لدةعلاح اعتحكمعبشمععهللاعتدادى.عع-

عفتبقىعا  عاد ج لعاتعادص يماعمافضةعدالن  اجعفيع حيطهاعتحتع ميدةعحقعتقميمعاد صيم.

رىعتلنات،عع لععثانيا :عتكميسع صادشعاالستد امعفيعبال نا،عل دكعأنعاد مبععن  اعأنشأعا  عادكنع-

عمبطع صيمااعبهعلجدلع لامعادرجلءعإديهعلاالستدانةعبهعضملماع رحةعدبقائهاعلاست ماماا.

ثادثا :عا فعبدي عيت ثلعفيعجدلعا  عاد ليالتعخنجما ع س ل ا عفيعقربعاد لدةعاإلسال يةعحالعقيا ها،عع-

دسياسيةعلاددسكميةعبحجةعح ايةعتزعزععأ نعاد لدةعلاستقماماا،علتتخ ااع للعاد مبع ميدةعدت خالتهاعا

عاأقرياتعلاد حافظةععرىعأ نها.

،ع عاد سرم عاد سرم  ب  ففيعظلعفتنةعاالقتتالعاد اخريعبينعاد سر ينعا متعاد  اء،علضمبتعاد  تركات،علس 

لسّفهعمأيه.عادالعبلنعاد ينعيحمكلنععنعبد عامعادفائزلن،عينادلنعأا افهمعليقطفلنعث امعا  عادفتنةعب زي ع

ادهي نةعلبسطعادسيطماعلنهبعثملاتعاأ ة...علاد تقاترلنعيخسملنعاد نياعلاآلخما،علادضحاياعامعع ن

عاد سر لن...

 استراتيجية مقترحة لمواجهة الهجمة الشرسة 

ا  عاد خططاتعاد جم ةعتضهعاأ ةعاإلسال يةعبكلعأطيافهاعأ امعلاح ع نعأصدبعاختباماتها،عاأ ةع

ه اعدعاا،علكلع نعيستطيهعأنعيسهمعفيعبناءعحائطعص  علااعل ثقفلاتهاعل فكمكرها؛عقا تهاعلعر امااعل ع

عده  عاد سملدية،عفالعب عدهمع نع ادد لانعاد اشم.علاددر اءعلح رةعاد علاع نعأكثمعطلائفعاأ ةعتح ال 

اع لاضحةعاد دادمعد لاجهةعا  عادهج ةعادشمسةععرىعاإلسالمعلأاره،عباالمتكازععرىعععإستماتيجيةانتهاجع

ع :نقاطعاا ة،ع نها

ادت دنعلادنظمعفيععلاقبعاأ لم.عفادفتنةعإ اعأقبرتععمفهاعاددر اء،علإ اعأ بمتععمفتهاعاددا ة.عع-1

إنعادقللعألعادفدلعز نعادفتنةعيجبعأنعيكلنعبح معلبد عتأ لعلتفكمعفيع آالته.عفريسعكلع اعيدرمعيقال،ع

عيجبعادح معلادتأني.ععإ عدألقلالعلاأع العفيعادفتنعحساسيةعخاصة،علده ا

ع.فق عيفهمعادناسعاأ لمعبفهمعخاطئعليبنلنععريهعاعتقا اتعلتصمفات،عالعتكلنععلاقبهاعح ي ا



 

 

عفبق معأا يةعاددر اءعع-7 ادحمصععرىع زي ع نعادحضلمعلادتلاصلع هع خترفعشمائشعاد جت ه.

اعاد خرصينعلحاجةعاأ ةعإديهمعيتبينعخطمعغيابع لمامعألعت ييبه،عفإنعادث ما اعادتيعامععريهاعالعيس  

ام،عفيجبعأنعيتل لاعز امعاد با ماعبأنفسهم،علأنعيكلنلاعقميبينع نعادناسعقبلعادفتنعلفيعأثنائها.عدّعغيم 

هلنهمعلفيع عدرناسع نعقا ٍاعيمش لنهمعليلجِّ ع كانهم،عإ عالعب   امع  نعديسعأاال عدس ِّ ل تىعتأخملاعتق معغيم 

.ع"عاد ا عاتخ لاعمملسا عجهاال عفسأدلامعفأفتلامعب يمععرمعفضر لاعلأضر لاعحتىعإ اعدمعيج عادناس ع"ادح يث:ع

م عاأ ناء ععرىع ينعهللاعلعرىعخرقه. عا  عفاددر اء 

ادحثععرىعادت سكعبادكتابعلادسنة،عد اعفيع دكع نععص ةعاأ ةع نعادشقاقعلض انعلح تها،عع-3

بكمع كملاعند ةعهللاععريكمعإ عكنتمعأع اءعفأدفعبينعقرللاعتص لاعبحبلعهللاعج يدا علالعتفمقلاعلا}قالعتدادى:ع

ادفمقةعلادفتنةعلبيانعأنه اعسببعادضدفعلادهزي ةعل اابعادميشعع...علادتح يمع ن{فأصبحتمعبند تهعإخلانا ع

لسببعاستب العادخلفعباأ نعلادجلععبادشبهعلسببعإماقةعاد  اءعلاتكعاأعماضعلنهبعاأ لالعلقطهع

ءعلانتشامعادجهلعلإشاعةعادفلضىعلتد يقعادص ععلكلعدلنع نعأدلانعادفسا عفيعادسبلعلتسرطعادسفها

تمكتعفيكمع اعإنعت سكتمعبهعدنعتضرلاع"قالعصرىعهللاععريهعلسرم:عع.اأمضع}لهللاعالعيحبعاد فس ين{.

ع."ل اععطرلاعكتابعهللاعلسنةعنبيهمعإالعجدلعهللاعبأسهمعبينهم"(علقال:ع"بد يعكتابعهللاعلسنتي

أّنعادجهلع نعأسبابعادضاللعلاالنحماف،علسبيلعادنجااععزيزعالعع؛ثععرىعادتفقهعفيعاد ينادحع-2

نضمع}قالعمسللعهللّاعصرّىعهللّاععريهعلسرّم:ععيبصم عإالع نعا ا عهللاعإديه،علالعيثبتععريهعإالع نعثبتهعمبه،

عقهع نه،علمبعحا لعفقههللاعا مأعس هع ناعح يثاعفحفظهعحتىعيبر هعغيم ،عفمبعحا لعفقهعإدىع نعالعأف

ع.{ديسعبفقيه

عادتكفيمع-5 عيستمخصلنعاأملاحع دشبهعلحججعقا تعفيععقلل ادتح يمع نعفتنة عجدرتهم أصحابها

ليستبيحلنعاأ لال،ع لنعأنعيرتفتلاعدتح يمعاإلسالمع نها،علدلعأنعأح امعسئلععنعحكمعشمعيعجزئيع

علفينعبدر همعلأ انتهمع!!دنصشعادسائلعبسمالعأالعاددرمعاد لثلقينعفيع ينهمعاد دم

لا اعاضطمابععجيب!!عتساالعفيعاد  اءعلاأملاح،ع قابلعتحٍمعل قةعزائ اعفيعاد سائلعادفمعيةع

ادجزئية.عامالءعجدرلاعطاعتهمعللالءامعأشخاصعيحمكلنهمعبادخطاباتعادح اسيةعلادمسائلعاالنتمنتيةع

 فدلاعإديهمعبإخالصهمعلحبهمعد ينهمعظنا ع نهاعلاددباماتعاد شف ما،ععبمعقنلاتعع يرةعل لاقهع شبلاة،عفان

أنهمعيخ  لنعاإلسالمعليساا لنعفيعحلع شكالتعاأ ة،عفجدرلااعطاقاتعا معلتخميبعفيعاأ ةعب ال ع

عل نعقاتلعتحتعمايةعع يةعي ضب"ففيهمعيقللعادنبيعصرىعهللاععريهعلسرم:عع نعأنعتكلنعطاقاتعبناء..

عألعينصمععص عإدىععصبة عي عل عأل عفقتلعفقترةعجااريةعل نعخمجععرىعأ تيعيضمبعبمااعددصبة بة

ع.."لفاجمااعلالعيتحاشع نع م نهاعلالعيفيعد يععه ععه  عفريسع نيعلدستع نه

تمشي ععلاطفعادشبابعلصيانتهاععنعاست الدهاعب اعيضمعليه م،علادداطفةعادتيعالعتضبطعبادشمععع-6

عيمبطلنعادح  عادكبام  عدرّ ينعاد لجل ا ععن عادشبابعبادحك ةعتصبشععاصفة.علده اعنج عاددر اء  يما  علاد   اس 

ْمعِ ْنع  ميعب هللالادبصيماعحتىعتمتيعث اماا،علدتكلنععاقبت هاعإدىعخيمعلفالح.عقالع ٍ ععبنع سدل :ع"لك 



عامالءععرىعاد سر ينعلأْ ِنهمعل ينهمعلسال تهم،علالعينب يعع.درخيمعدنعيصيب ه". عخطم  عن ْ ِمك  عانا ِ ْن ل 

ع نعصالحهم،علحبهمعده اعادّ ين.اعإطالقا ع عب اعيظهم  عالغتمام 

دحيااعدجبكعقلدهعفيعا نعي ععادح مع نعتسرلعاد نافقينعبينعادصفلف.عقالعهللاعتدادىع}عل نعادناسِعع-2

ركعادحمثعهفس عفيهاعلي عشه عهللاععرىع اعفيعقربهعلالعأد عادخصامعلإ اعتلدىعسدىعفيعاأمضعدي عاد نياعلي ع

عحبعادفسا ع{.لادنسلعلهللاعالعي ع

فادلاجبععرىعكلع سرمعسلاءعكانععاد ا عألعطادبععرمعألع تدرمعألع لظفعألع سمللعألعكاتب...،ع

كلع نع لقدهعل سملديتهعلب اعآتا عهللاع نعحجةعلبماان،عأنعيبينعحالعاد نافقينعليح مع نهمعليكشفع

 ه،عسديعفيع صرحةعاد جتإصالحعل نعأساديبهمعفيعبثعادفتنةعفيعاد جت ه،علأنعيبينعزيفع اعي علنع

عاأمضعلفسا عكبيم. ل دكعحتىعالعتكلنعفتنةعفي

عع-8 عاأ ة عأبناء علعي عض امعرىعمفه عاد لجهة عاد خططات عادسباتععمإلخماجهع؛طبيدة عحادة  ن

عفيعيديشلنهالاداللعيعادتيع عادنقاشعاد جت دي، عاد خططاتععرىعطالدة عل دكع نعخاللعلضهعا   ،

علادتج د عاددرم علحرقات عا  عاد ملس عدفضش علأ لاتهم عللسائرهم عاأع اء عأساديب علكشف عادشبابية، ات

عاد ما ماتعدأل ةعاإلسال يةعدئالعتنزدقعفيها.

 كلمة أخيرة إلى عقالء األمة

ادمجلععإدىعادلماءعأ معغيمع ستطاع،عفريسععانعلاجبعادتناصشعبينعاد سر ينعيقتضيعادت كيمعبأن

،علدكنهعتق مع شملطعباإلفاقةعادناجزاع نعسكماعادمبيهعاددمبي..عإالعادتق معإدىعاأ امع_ نعثم_أ امعادناسع

لبشجاعةعاد ماجدةعدكلعتصمفع لمسعخاللعحادةعادسكم..علباددكلفععرىعمسمعخميطةعج ي اعتبنيع

صحيحا ععرىعأساسعاإلسالمعي  ّكنهاع نعإحباطع خططاتعأع ائهاعلادسيمعق  ا عنحلعاستئنافععاأ ةعبناء ع

عطبيقعشمععمبهاعجلعلعالعفيعحياتها.ادحيااعاإلسال يةعلت

ِقي﴿ ت  عِدْر   ة  اِقب  اْدد  اِ ِ عل  عِ ْنعِعب  اء  ْنعي ش  اع   ِعي لِمث ه  عَّلِل  عاْأ ْمض  لاعإِن  اْصِبم  ِعل  ِدين لاعِباَّلل   ﴾ناْست 
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َإيقاعَالمسلمينَفيَالفتنةَواالقتتالفيَالكفارَأساليبَمنَ
ع

ادصماععادجاميعبينعاد سر ينعاديلمعألعباأ سعدمعيكنعصماعا عطبيديا ؛عأنهع  اعينكم عاإلسالمعلينافيع
طبيدته.عفق عبدثعهللاع ح  ا ع_صرىعهللاععريهعلسرم_عفيعاددمبعباإلسالمع ينا عخات ا عدأل يان،علجدلععقي تهع

كا ال عشا ال عدحيااعادفم علاد جت هععلنظا ا عععقريةعقطديةعملحيةعسياسية؛عأيععقي اعتلحي عللح ا،عفكما
عدر م نينعبه،عإة،علمضيهعدرداد ين،علتكفلعبحفظهعلاد لد دىعيلمعاد ين.علق عفمضعاإلسالمعاس ا علالية 

لعقي تهعمابطةعتج دهمعلتلح امعإخلاعفيهعلأ ةع نع لنعادناس،عالعفمقعبينععمبيعلعج يعلالعأبيضع
همعأ ةعفيع لدة،علحّممعأنعيتد  عسرطانعاأ ة.علأسل ع نهمعإالعبادتقلى.علفمضعأنعيكلنع اد سر لنعج يد 

فكانتعلح اعاد سر ينعلبال امعفيع لدةعتطبقعاإلسالمعفيعادحيااعادخاصةعلاددا ة،علتح لعاإلسالمعإدىع
عاددادمعإلنقا  ع نعادكفمعلادضاللعقضيةع صيمية،عألجبعأنعي تخ عتجااهاعإجماءعادحيااعألعاد لت.

همعادد يقعاد ستنيمعدإلسالمعل اعتفمضهععقي تهع نعقضاياعل اعتفمضهع نعإجماءععرىعأساسعا اعادف
تجااها،عح لعادنبيعادكميمعلحزبهع نعادصحابةعادكمامعاددقي اعاإلسال يةعبطميقهاعادسياسي،علخاضلاعبهاع

علتص عادجاارية عاددقائ  عض  عادفكمي عادصماع ع دتمك عأجرها عقلاال ن عض  عادسياسي علادكفاح عالماتها،
 ها،عحتىعآ نعبهعأالعاد  ينةعللج تعادقاع اعادشدبيةعلاسترمعادحكمعفيعبيدةعاددقبةعادثانيةعديهاجمعلنظ

عبد ااعإدىعاد  ينةعليضهعاإلسالمع لضهعتطبيق؛عفنشأتعاأ ةعلقا تعاد لدة.ع

،عل سمديتهمعفيعادحيااعأ ةععن عاد سر ينعاألائلعلب دكعاد ستلىع نعادلعيعلاإل ماكعد ب أعاإلسالم
 لدة،عح رلاعخات ةعمساالتعهللاعإدىعاددادمعبادجها ؛عده ايةعادناسعلادحكمعب اعأنزلعهللاعبينهم؛عحكمعمعايةعل

لع لعلقس ةعدر العبينهمعبادسلية،عففتشعهللاعبهمعأمضه،علت كنتعفيعفتماعلجيزاعالعتد عد حةعفيعحيااع
ةعاألدىعفيعاددادمع نه ا،عبمغمعأنعلانتزاعع مكزعاد لدع فامسعلادملم(عاأ مع نعا معادقطبينعاد لديين

عالع جالعد قامنةع يزانعادقلىعبينهاعلبينعاإل بماطلميتين.ع

لعاشعاد سر لنعل دهمعأالع  تهمعقملنا ع نعادز نعفيعظلعحكمعاإلسالمعلسرطانعاأ ةعلأ انها،ع
ساعهاعرىعاتيند لنعبادد لعلكما ةعادديش،عليتنقرلنعفيع لدةعلاسدةعاأمجاء،عالعتفصلعبينع يامااعع

عدرت ييزعبينهمععرىعأساسعادتمابع ادلطن(عألعاد مع عفيها ،علالعأثم  ح ل ،علالعتقفعفيعلجلاهمعحلاجز 
لاددمقع ادقل ية(،عألعادرلن،عألعاد ين،عألعادطائفة،عألعاد  اب،عألعاد ستلىعاد ا يعألعاالجت اعيعألع

اتعنزلماعع فتدلع ل ا علتقفعخرفهعغيم .عل نعاناعفادصماععاد ا يعبينعاد سر ينعالع لجبعدهعلالعص
عقلىع دا يةعدإلسالمعلاأ ة.بشميةعخاطئةعألع

أنعسنةعهللاعادجاميةعفيعادحيااعتقضيعبحت يةعادصماععبينعادحقعلادباطلعل ي ل تهععهفيل  اعالعشكع
حتىعيمثعهللاعاأمضعل نععريها،عفالعيرتقيعادكفمعلاإلسالمعلقلاا اعفيعغيمع دمكةعادصماععادفكميع

عدمعيقد عادباطلعلحزبهع نععأل ساحةعادصماععاد ا ي.عف ن عانبثاقعفجمعاإلسالمعلنشلءعاأ ةعلاد لدة،
عدرباطلعخرفتهاع ادكفامعلأ لاتهع نعاد نافقينععنعادكي عدإلسالمعلاد سر ين،علكر اعسقطتعحضاماعلقلا

جل عادحضاميعحضاماعلقلاعأخمىعتح لعع اءااعلحق ااعاأسل ععرىعاإلسالمعلتسدىعدرقضاءععرىعادل
علاد ا يعدر سر ينعكأ ة.

غيمعأنعإ ماكعقلىعادباطلععجزععقائ امعبأفكامااعاد نحمفةعلتصلمتهاعادزائفةععنعادص ل عأ امعقلاع
ادفكماعاإلسال يةعلحقائقها،علعجزامععنع لاجهةعاد سر ينعأ ةع جت دةع_إ ع نعحقائقعادحيااعلب يهياتع

اد دامكعكأ ةعإالععق تعدهمعأدليةعادنصمعلاد ربةع ه اعبرغععادتاميخ،عأنعاد سر ينع اع خرلاع دمكةع ن



أع امامع نعادتفلقعاد ا ي_عد دكعفرمعيج لاعسبيال عدرت ربععرىععجزامعفيعحمبهمعدإلسالمعلاد سر ينع
غيمعسبلعادكي علادتآ م،عبادبحثععنعجلانبعخالفعبينعاد سر ينعيست رلنهاعفيعإيقاععادفتنةعلاالقتتالع

عبينهم.

لاقهعادصماععبينعاإلسالمعلادكفم،علأا افعادكفامع_فيعإطفاءعنلمعاإلسالمعلادقضاءععرىعل هعأنعع
اأ ةعاإلسال ية_علاضحةعلب يهيةعد ىعكلع سرمع ه اعكانعنصيبهع نعادلعي،عإالعأنع خططاتهمعلأساديبع

امالءع_نتيجةععنتنفي اا،ع  اعتخفىععرىعكثيمع نعاد م نينعباإلسالمعتقري ا عدآلباءعلاد شايخ،عفيقهعكثيمع 
عادحكامع ع ن عع الئه عخالل ع ن عأل ع باشما، عفيسخمام عادكافم، عشماك عفي عادسياسي_ علعيهم ضدف
لاد متبطينعبهمع نعاد نافقينعلاد  فرينع نعاددر اءعلاد شايخعفيعتنفي ع شاميدهعل ما ماتهعض عاإلسالمع

علاأ ةعلتحقيقعأا افهعلأط اعه.

ساديبعأع اءعاإلسالمعق ي ا علح يثا عفيعإيقاععاد سر ينعفيعده اعفسنحاللعتسريطعادضلاءععرىعبدضعأع
ع-ادفتنةعلاالقتتال،عفي اعيري:

عيحفظهعادتاميخععنعأح عشيلخعيهل علزع ائهاع_يلمعنشأتعاأ ةعلقا تعاد لدةعاإلسال يةعفيعع  ا
اع نعقمام".عاد  ينة_عد اعمألاع نعأدفةعاد سر ينعلصالحعأ مامعقلده:ع"لهللاعإ اعاجت هع رمامعبهاع اعدن

فأمسلعأح ع ااتهمعإدىعاد سر ينع نعاألسعلادخزمج؛عإلثاماعاددصبيةعادقبريةعلنخلتهاعادجااريةعبت كيمامع
ب اعقادهعشدمامامعفيعجااريتهمعيلمعلاقدةعبداث.عحتىعكا لاعيقتترلن،عدلالعاستيقاظعإي انهمعب اعيفمضهع نع

عرىع كائ عأع اءع ينهمعلأ تهم.عفأ مكلاعأنعع لععاليةعاإلسالمعلأخلاعاددقي اعل اعتحت هع نعلعيعسياسي
عهللاعكا امعدفتنتهمعلمجدلاعيست فملنعهللا.

ستخ امعالعدجألابد عفشلع ما ماعيهل عدإليقاععبينعاد سر ينعألسا علخزمجا عبإثاماعاددنصميةعادقل ية،ع
يعاأ ةععرىعةعلاالقتتالعفأ لاتهمع نعاد نافقين،علتسخيمامعدتفميقعاد سر ينعبفكماعادلطنية،علا كاءعادفتن

 اد ميسيه(،عحينعأخ عمأسعادنفاقعابنعسرللعيثيمعاد شاعمعادلطنيةعفيععأساسها.عك اعح ثعفيعغزلا
عادىعاد  ينةععنفلسعاد سر ينع نعاأنصام،عبقلده: "عدق عكاثمناعامالءعاأغمابعفيعبال نا،علإنعمجدنا

عاأ ل".عفكا لاعينقس لنعأنصاما عل ها جمينعليقتترلنععرىعأساسعادتماب،عدلالعأنعت امكهمعديخمجنعاأعز 
ادنبيعادكميم،عقائال :ع علااعفإنهاع نتنة".عفاستدا لاعلعيهم،علتنبهلاعدكي عع لعهللاعلع لام.عفأفشرلاعبلعيهمع

علقلاعإي انهمعلإ ماكهمعدهليتهمع ما ماعادشيطانعلحزبه.

همععرىعأساسعطبقي،عباتخا عأع العثمعخططعادشيطانعلمأسعادنفاقعدتفميقعاد سر ينعلضمبعلح تع
_ظاامااعخ  ةعاإلسالمعلطاعةعَّلل_عستاما عللسيرةعدتنفي ع ما ماتهم.عل نع دكعبناءع سجٍ عديصريعفيهع
خاصةعاد سر ينعلعريةعادقلم.عفكشفعهللاع ما متهمع_درنبيعادكميمعلدأل ة_عبآياتعتترىعإدىعيلمعادقيا ة،ع

ر ينععرىعأيعأساسعكانعغيمعأساسعادتقلى،علفمضع حامبةعقضىعهللاعفيهاعبحم ةعادت ييزعبينعاد س
لإزادةعكلع اع نعشأنهعإيجا عادفمقةعلادت ييزعبينعاد سر ينع نعاأع العلاأفكامعفيعادحالعلاد ستقبل،ع

عتدادى: عقال عاإلسالم. عدبلس عاتخ ت عادْععلدل ْين  عب  ا ْفِميق  ت  عل  ا ْفم  ك  عل  ا ام  عِضم  ا ْسِج   ع   لا عات خ    اد ِ ين  ْمِ نِع﴿ل  ع   ين 
ْشه ع هللا  عي  ْسن ىعل  عاْدح  اعإاِل  ْ ن  عإِْنعأ م  ْحِرف ن  د ي  عِ ْنعق ْبل عل  لد ه  س  م  عهللا  عل  ب  ام  ْنعح  اعدِ   ا   إِْمص  عل  اِ ب لن  ه ْمعد ك  عإِن  ق ْمععال عع*   ت 

عأ ع ق  ْلٍمعأ ح  ِلعي  ىعِ ْنعأ ل  ْقل  ر ىعادت  عع  س  ْسِجٌ عأ سِّ اعد    عِفيِهعأ ب    هللا  عي ِحب  لاعل  ه م  ت ط  عأ ْنعي  اٌلعي ِحب لن  عِفيِهعِفيِهعِمج  ق لم  ْنعت 
ع هِِّمين  ٍفعا عع*اْد  ط  م  ف اعج  ر ىعش  عع  ه  ان  عب ْني  س  ْنعأ س  ْيٌمعأ ْمع   اٍنعخ  ِمْضل  ِعل  عهللا  ىعِ ن  ْقل  ر ىعت  عع  ه  ان  ْني  عب  س  ْنعأ س  اٍمعأ ف   

اِمعج ع عِبِهعِفيعن  ام  ادِِ ين عف اْنه  عادظ  ْلم  ْهِ يعاْدق  عي  هللا  عال  عل  م  ن  ع/ادتلبة(.110 ﴾عه 

لاك اعكانعلضلحعاددقي اعلص قعإي انعاد سر ينعلاستناماعادلعيعادسياسيعد يهمع_بجدلعاإلسالمع
الية،علعقي تهعأساسا عدألخلا،علاتخا ااعزاليةعنظمعدردادمعكرهعبدقائ  علثقافاتهعل لدهعلأشيائهعلأح اثه_ع



 

 

لعاددا لعاد مثمعفيعكشفع كائ علأساديبعادشيطانعلحزبهع نعقلىعادكفمعلادنفاق،علإفشادها.علب دكعا
عظلعاد سر لنعأ ةعنااضةعل لدةعألدىعفيعاددادمعطلالعادقملنعادالحقة.عينادسياسيعادمفيدادفكميعلادلعيع

ع عبها عتصنه عادتي عاأساديب عأام عأ ا عاد سر ينأ يمكا عبين علاالقتتال عأعادفتنة عا  في دافهمعإلضعيا نا
عفتت ثلعباآلتي:لتسخيمامعدتحقيقعأا افهاع

تصنيفعاد سر ينععرىعأساسع  ابيعلإثنيعألع ناطقي،عدصناعةعادهلياتعادطائفيةعادب يضة،ععأوال :
عسنة،عألعش اديين/جنلبيين.عألععمب/أ ازيغ...(.علن،لاابيع شيدة/

ع ناطقيةع نعخاللعادد رياتعاالنتحاميةعفيعاأسلاقزمععلتمكيزعادفتنةعاد  ابيةعألعاددمقيةعألعادعثانيا :
كاتعادشمع نعخاللعألبتسخيمعبدضعادس جعادجلا هعلاد  امسعلاد ناطقعادسكنيةع نعخاللعفمقعاد لتعل

ع.عاأ نيةع كبالكعللتم(عاد متبطةعباد خابماتعاأ يمكية

قيع  ابي،علعمقيعل ناطت ليلعلسائلعإعالمعخاصةعدرقيامعب لمعادتحميضعلادحش ععرىعأساسععثالثا :
طائفي،علاست اللعاد نافقينعألعاد  فرينع نععر اءعادسلءعلادلعاظ،عفيعإيقا عادفتنعلإشدادهاعبتضخيمعل

ادخالفاتعاد  ابيةعألعإبمازعفتلىعتكفيمع_ نعملاسبعفتماتعاالنحطاط،عألع ظادمعلأحقا عتاميخيةعصندهاع
عادت ععن علكتبل  عحققل  ع ا عبطلن عفي عاد ستشمقلن عادفكميعل سها عاالنفصال عإليجا  عاإلسال ي_ اميخ

علادشدلميعبينعأبناءعاإلسالمعلأخلاعاد ينعلاددقي ا.

صناعةعقا اعل تح ثينعدكلعطمفعل فدهمعدبناءع ريشياتع سرحةعدر فاعععنعطلائفهمعلادثأمععرابعا :
عد حمقتها، عبادطائفة عاد رلثين ع ن عبأتباعهم عدر فه علادسيا ا عبادحكم عفميق عكل علإغماء عدعدها، تحقيقعلأ اا

ع خططاتهعلأا افهعبلعيعألع لنعلعي.

تسخيمعأ لاتهاع نعاأحزابعل نظ اتع جت هع  نيعدتمليجعفكماعادتد  يةعادسياسية،علحقلقععخامسا :
اأقرياتعلحمياتهاعادسياسية...علاد لدةعاد  نيةعكحلعلسطعبينعادقلىعلادطلائفعاد تصامعة...علك اعفكماع

اسعاد حاصصةعادطائفيةعلاد ناطقيةعلادحزبية،علتمليجعفكماعادف مدة؛عدخ  ةعاد شامكةعفيعادحكمععرىعأس
عأجن تهاعفيعإعا اعمسمعخامطةعاد نطقةعلشدلبها.

علاد سر ين؛عدضمبعاليةعاإلسالمعلمابطةع عأع اءعاإلسالم عايعأبمزعاأساديبعادتيعيسيمعفيها ا  
رهاعت زيقعخامطةعسايكسعبيكلعادقائ ةعلتحلياددقي اعادجا دةعدر سر ين،علإيقاعهمعفيعادفتنةعلاالقتتال؛عد

اإلسالمعععرىعيإدىعكانتلناتع  ابيةعلطائفية؛عدتقترهعب دكعفكماعلح اعاأ ةع نعأ اانعاد سر ين،علتقض
د ينعيد رلنعدتمكيزعاددر انيةعلنظ هاعلقي هاعاعكفكماعنهضة،ع نعخاللعأ لاتهاع اإلسال يينعاد دت دين(

عسالمعبإدباسهاعثلبعاإلسالمعنفسه.ادثقافيةعادفاس اعفيعبال عاإل

عاأح  عد ستلى عاد سر ين علعي عيمتفه عأ تهم،عافهل عللجل  عإسال هم عتسته ف عادتي علادتح يات ث
ل صيمامعلأجيادهمعفيعاد امين؟عأمعيلاصرلنعادسقلطعباأ ةعدتصلع محرةعادفناءعادحضاميعلاد ا ي،ع

عليأ عسنةعهللاعفيعاالستئصالع نعاأمض، عحينها ععرىعفتجميععريهم عأ دة عليحبلنه، عيحبهم تيعهللاعبقلم
ع؟اد م نينعأعزاععرىعادكافمين



َالجزائر:
َالدخولَإلىَخديعةَالربيعَالعربيَطريقَالعهدةَالرابعة

ع

لالع اع كنهع نعادحصللعع71/4/4174اتعادمئاسيةعادجزائميةعيلمعاالنتخاببدزيزعبلتفريقةعفيع"ادفلز"ععب ادنجشع

بقصمعاد ما ية.علمغمعأنعحادتهعادصحيةعجّماءعإصابتهعبادجرطةعاد  اغيةعت ندهع نععرىعادده اعادمابدةعفيعادحكمع
ع  امسةعشملنعادحكمعإالعأنعاناكع نعأصمععرىعبقائهعدده اعمابدة.

 بوتفليقة ال يريد الحكم 

ششعمإصابتهعبادجرطةعادتيعأثمتعفيعق متهععرىعادنطقعلادحمكة،عكانعبلتفريقةعق عكشفععنعمغبتهعفيعع معادتعقبلف
عاتاالنتخابأ امعج هلمعكبيمعفيع  ينةعسطيف،عب ناسبةعقمبع لع عع8/5/4174دلاليةعمابدة.عففيعخطابعدهعفيع

ادنيابيةعصمحعبلتفريقة:ع"قرت،علأكّممعقلديعأنعز نعجيريعق علدّى"،ع ضيفا عباددا يةععبامتهعاد شهلماع"طابع
أنعيتمّششعدلاليةعمئاسيةعمابدةعكانعمّ  ع ثال ععا يا ععجناننا"عادتيعتدنيع"تدبتعلام ت".علدّ اعأدّشععريهعادج هلم

عجزائميا :ع"عاشع نععمفعق م ".

عاد يعح ثعحتىعي درنعمئيسعادلزماءع عنعتمششعبلتفريقةعع4174شباط/فبمايمعع44 ركعساللعبتاميخععب ادف ا
دحالعأنعبلتفريقةعق ع؛علا4/3/4174نتخاباتعفيعتمششعدالدلاليةعمئاسيةعمابدةعقبلعأسبلعينع نعانتهاءع هرةعاد

أعرنعسابقا عع معمغبتهعفيعلاليةعمابدةعلفلقع دكعفهلع ميضعلشبهع قد عجماءعادجرطةعادتيعتدّمضعدهاعفيعمبيهع
ع؟.4173اددامع

لبادتلازيع هع دكعيالحظعبشكلعجريعأنعكلعادفئاتعادسياسيةعفيعادجزائمعسلاءعكانتعفيعادحكمعألعفيعاد دامضةع
للعادجزائمعفيع" محرةعانتقادية"عت ه عإلصالحاتعسياسيةعتشامكعفيهاعكلعاأطمافع تفقةعج يدهاععرىعلجلبع خ

نتقاديةعادتيعأصبحتعح يثعادج يه؟علالعإنعادجزائمعدحقتعالقةعادده اعادمابدةعباد محرةعاال لنعاستثناء.عف اعع
ععب شملعع"ادمبيهعاددمبي"عاد يعتسيمعفيهعأ يمكاعفيعادبال عاددمبية؟

 لة إعادة هيكلة الدو

ب أتعأ يمكاعفيعإعا اعايكرةع اعيس ىعبـ"اد لدةعادد يقة"عع7111 ن علصللعبلتفريقةعإدىعادحكمعفيعنيسان/إبميلع

لاد دملفةعأيضا عباسمع"ضباطعفمنسا"عاد تحك ينعفيعادبال ع ن عادسنلاتعاأخيماعدحكمعالاميعبل  ين.عدق عنجشع
جيةعل  ينعبين اعكانعادج يهعينتظمعلقتهاعتديينعإ اعلزيمعادخامامالءعادضباطعفيعاإلتيانعبادشا ديعبنعج ي عخرفا عدب

عدزيزعبلتفريقةعألعمئيسعحزبعجبهةعادتحميمعادلطنيع ح  عصادشعاديحياليععرىعمأسعاد لدة.عب اد

مضعإما تهمععريهعلأجبمل ععرىعلمغمعأنعبنعج ي عكانع نعاد مسسةعاددسكميةعإالعأنعضباطعفمنساعنجحلاعفيعف
اتعل خللع دتمكعادحيااعاالنتخابسال يةعدإلنقا عباد شامكةعفيعبد عأنعس شعدرجبهةعاإلع7114ايةعستقادةعفيعب اال

عفيعنيسان/إبميلع عدها عأثناءعزيامته عبتلصيةع نعأ يمكا ع ادةععرىعب ايةعسيمع7185ادسياسية علكانع دكعأ اما .

ا"عادجزائم.عك اعنجشع"ضباطعفمنسادشا ديعبنعج ي ع هعأ يمكاعادتيعكانتعلقتهاعتمي عإزاحةعفمنساع نعادتحكمعب
ععفيعفمضعإما تهمععرىعبقيةعادممساءعاد ينعجيءعبهمعدرحكمعبد عادشا ديعب اعفيع دكعادجنمالعاأ ينعزملال.

 اختراق أميركا للمؤسسة العسكرية 

عةأ مكتعأ يمكاعأنهعالعي كنعت ييمع لازينعادقلىعفيعنظامعادحكمعإالعإ اعنجحتعفيعاختماقعاد مسسةعاددسكمي
اميخيع متبطعدزيزعبلتفريقةعد اعدهع نعإمثعتدب ادنفسهاعادتيعتدتبمعادحاكمعادفدريعفيعادبال .عفد رتععرىعاإلتيانعب

بادكفاحعاد سرشعض عاد ستد معادفمنسيعلأح عأع  اع"ج اعةعلج ا"عادتيعكانتعتخضهعبادلالءعدهلاميعبل  ين.ع
 مسسةعاددسكميةعبفضلعغيابعادكثيمع نعأمكانعاد مسسةعلانطالقا ع نعا اعاإلمثعنجشعبلتفريقةعفيعصماعهع هعاد

عنفسهاعسلاءعبفدلعاد لتعادطبيديعألعبفدلععا لعادشيخلخة.

ع

دزيزعبلتفريقةعفيع دمكةعاد صادشعلادصالحياتعض عاد مسسةعاددسكميةع ن علصلدهعدرحكمععرىععب ادلق عماانع
عاستقطابعادتيامعاإلسال يعاد نبثقععنعا عألماقعددلعأا ها: ععبمع ا عادتيعتقمبع نها عدإلنقا  عدجبهةعاإلسال ية



 

 

فق عكانتعع. شملععادلئامعادلطني،علاالعت ا ععرىعاد عمعاأ يمكيع نعخاللع رفيعادنفطعل" كافحةعاإلمااب"
لفماعاددائ اتعادنفطيةعادتيعتحسنتعبادتزا نع هعلصللعبلتفريقةعدرحكمع نعاددلا لعاد ه ةعادتيع كنتهع نعصنهع

لالءعع  عكبيمع نعادجنماالتعلممساءعاأ لالعللسائلعاإلعالمع  اع كنهع نعإح اثعتلازنعحاشيةعدهعلشماءع
عج ي عدصادشع مسسةعادمئاسة.

عن  اععجزتعقيا اعاأمكانعبقيا اعع4114دق عصامعلاضحا عأنع لمعاد مسسةعاددسكميةعب أعفيعادتماجهع ن عاددامع

ئاسيةعادثانية.عاتعادماالنتخابدزيزعبلتفريقةعفيععب ادلعادفميقع ح  عادد اميععنعفمضععريعبنعفريسعمئيسا عب 
ئاسيةعلجاءعاتعادماالنتخابلاست لعبلتفريقةع لقفعادجنمالعادد اميع نهعفقامعبإقادتهعبد عشهمينعفقطع نعانتهاءع

عبادجنمالعقاي عصادشع كانهعفيعمئاسةعاأمكان.

تقاع عخاد عنزام،عاد يعاته هعادشا ديعبنعج ي علد دكعدمعيكنع صا فةعأنعيص معلزيمعاد فاععادسابقعادرلاءعاد 
 Algérie, le Sultanatكتابا عبدنلانع"ادجزائم،عسرطنةعبلتفريقة"ع ع4113بكلنهع"جاسلسا عدفمنسا"،عفيعاددامع

de Bouteflikaدزيزعبلتفريقةعبأنهعيحاللعإقا ةع لدةعاستب ا يةعلاالنتقامععب اد(.علاتهمعخاد عنزامعفيعا اعادكتابع
عادمئيسعادماحلعالاميعبل  ينعبخاصةع نعاد مسسةعاددسكمية.دده ع

دزيزعبلتفريقةعفيع حاصماع"ضباطعفمنسا"ع اخلعاد مسسةعاددسكميةعلبخاصةعفيعجهازععب ادل  اعساع ع ه ةع
اد خابمات،عالعغيابعادسن عاد لديعدهمعبد عادتلافقعاأ يمكيعادفمنسيع ن علصللعنيكلالعسامكلزيعإدىعادحكمع

رسرطةعاد اخريةعدع.علبه اعادشكلعنجشعبلتفريقةعبفضلعاد عمعاأ يمكيعفيعاختماقعا  عاد ائما4111عامعفيعفمنساع
لساع  عفيع دكعاأ لالعادضخ ةع نعلام اتعادنفطعألع اعيس ىعفيعادجزائمعبـ"صن لقعادنفطعاأسل "عاد يع

عاستطاععبهعشماءعلالءعادكثيمع نعجنماالتعادجيش.ع

 عسكريةتحجيم دور المخابرات ال

 نعت ييماتعايكريةع اخلعجهازعادجيشع نعأجلعع4/1/4173لكانعآخمع اعفدرهعبلتفريقةعالع اعأعرنععنهعفيع
عدرقلاتعادبميةعلتديينعمئيسع تحجيمع لمعاد خابماتعاددسكمية.عفقامعبتدينعادجنمالع اجلمعحبيبعشنتلفعقائ ا 

 عدبلتفريقةعاد يعالعلزيمعاد فاع،علقامعبدزلعادجنمالعسدياأمكانعادجنمالعقاي عصادشعنائبا عدلزيمعاد فاععأيعنائبا ع
بايععنعادقيا اعاددسكميةعادثانية.علفلقع دكعت كنعبلتفريقةع نعانتزاععثالثع  يمياتعاا ةعكانتعتابدةعدر خابماتع

صادشعع تصالعادرتينعنقلعاإلشمافععريه اعدقائ عاأمكانعقايادجيشعل  يميةعادنشمعلاالاددسكميةعلايع  يميةعأ نعع
علأخيما ع  يميةعادشمطةعادقضائية.

،عادتيعقتلعكلعمكابهاعل نعبينهمع77/4/4174ك اعاست لعبلتفريقةعسقلطعادطائماعاددسكميةعفيعأمعادبلاقيعبتاميخع

تع ثلععتقالعادد ي ع نععادجنماالامعباابنةعلزلجةعقائ عادنخبةعاددسكميةعادسا سةعلابنعشقيقةعادجنمالعابلعزي ،عفق
علادرلاءعجبام هنىعاد  يمعب ادعادجنمالع علاأ ن، عاالستدالم عادت خلعادخاصةعد ائما قا معخ انعمئيسع ج لعة

قا معآيتعألمابي،عاد يعكانعفيعادسابقعالع نععب ادس هعادحقيقيعحسانعلاادسابقعدأل نعاددسكميعلادجنمالع
ع"يحامبعاإلمااب"عبقلاتهعادخاصةعادتابدةعدر خابمات!.

 حاصماع لمعاد خابماتعاددسكميةعفيعادحيااعادسياسيةعلبخاصةعمئيسهاعادجنمالع ح  ععلاك اعنجشعبلتفريقةعفي
عادمئاسةع ع مسستي عبين عادصماع عانتقل عدبلتفريقة عادمابدة عادده ا عاقتماب عل ه عبتلفيق. عاد شهلم ع  ين اأ ين

علاد خابماتعإدىعاددرنعبشكلعدمعيسبقعدهع ثيلعفيعتاميخعادصماعععرىعاممعادسرطة.

اأ ينعاددامعدجبهةعادتحميمعادلطنيععرىع  يمعجهازعاد خابماتعاددسكميةعادفميقععهجمعع امعسد انيدق ع ثلعت
بماتعاددسكميةعادجنمالععال ةعفامقةعفيعا اعادصماع.عفق عطادبعسد انيع  يمعاد خاع3/4/4174 ح  ع  ينعفيع

عباال ع"بد  تلفيق عاالستقادة ع ها ه عفي عفشل عفيا عبـ"ادفشل علاته ه عبلضيافعستخبامية"، ع ح   عادمئيس عح اية
حقعبنعح ل ا،علفشلعفيعح ايةعمابانعنيجيميينعلقصمعادحكل ةعل لظفيعاأ معاد تح اعلادمئيسعبلتفريقةععب ادل

عفيعباتنةعلادقلاع عادبتملديةعفيعادجنلب".علقالعسد انيعإن"تلفيقعكانععريهعأنعيستقيلعبد عكلعا اعادفشل".ع

ـ"إثاماعادفضائشعكر اعكانعبحاجةعدرتخرصع نعمئيسعج هلمية،عفدلع دكعسنةعك اعاتهمعسد انيعادجنمالعتلفيقعب
 هعبلتفريقةع نعخاللعقضيةعادخريفة،علاآلنع هعع4114 هعزملالع نعخاللعقضيةع ح  عبتشين،علفيعع7111

نيةعاددرعتها اتهع اعكانعدسد انيعأنعيطرقعا  عاالبلتفريقةع نعخاللعقضيةعسلناطماكعلشكيبعخريل".علادحقيقةعأن



عض عمئيسعاد خابماتعدلالعاد عمعاد طرقعاد يعيرقا ع نع مسسةعادمئاسةعلايئةعاأمكانعاد لاديةعدبلتفريقة.

لق عأثامتعتصميحاتعع امعسد انيعم ل عفدلعقليةعفيعادصحافةعلعن عادضباطعاد تقاع ينعاد لادينعدرجنمالع
قةعإدىعأنعدزيزعبلتفريعب اد ى.عل فهعا اعاأ معتلفيقعإدىعح ع طادبةعادبدضعب حاك ةعسد انيعبته ةعادخيانةعاددظ

يح مع نعاد ساسعباد مسسةعاددسكميةععن عتلجيههعمسادةعتدزيةعإدىعنائبعلزيمعاد فاععقاي عصادشعبد عسقلطع
عادطائماعاددسكمية.

ع عيلم عادلطنيعدرشهي  عاديلم عبلتفريقةع ناسبة عاست لعأيضا عنيابةععنهعلزيع78/4/4174ك ا عقمأ  معديق معتصميحا 
اد جاا ينع ح  عادشميفععباسعل كمعفيهع"أنع اعيثامع نعنزاعاتعلا يةعبينعاياكلعادجيشعادلطنيعادشدبيع
ناجمععنعع ريةع  ملسةعل بيتةعغايتهاعضمبعاالستقمامع نعقبلعألدئكعاد ينعي يظهمعلزنعادجزائمعل لمااعفيع

ةعأنعيثلبلاعإدىعض يمامعادلطنيعلأنعاد نطقة"،علأضاف:ع"أ امعا اعادخطمعاد ح قعيتدينععرىعاد سملدينعكاف
يتسا لاعفلقعكافةعأشكالعادتلتمعادتيعي كنعأنعتطمأعبينهم.عإنهعالع ناصع نع دكعدض انع ستقبلعاد لدةعل فاعهاع

علأ نها".

إالعأنعتصميحاتعبلتفريقةعا  عيجبعأنعتفهمعفيعسياقعأنعأ يمكاعتمي عإضدافع لمعاد خابماتعاددسكميةعفيع
لديسعإد اءع لمعاد مسسةعاددسكميةعفيعحفظعقيمعاددر انيةعلاد لدةعاد  نيةعلتنفي عسياسةع حامبةعادحيااعادسياسيةع

عفيهاع عاددا رين عاددسكمية عاد مسسة عدضباط عتط ينه عسياق عفي عتصميحاتعبلتفريقة عتفهم عأن عيجب عك ا اإلمااب.
علا يعفيعاممعادجيش،علخت هاعلاد تقاع ينععرىعح عسلاء.علأخيما عفإنعمسادةعبلتفريقةعادتيعب أااعبأنعادصماع

ب علاعادضباطعإدىعادتحريعباد سملدية،عايع جم ع نالما،عا فهاعادح ع نعادزلبدةعادتيعأثامااعاد تداطفلنع هع
عادجنمالعتلفيقع اخلعادطبقةعادسياسيةعلاإلعال ية.

ةعفيعةعلبخاصبلتفريقةع نعنهايةعسنلاتعحك هعيكلنعق عأنهىعج يهعخصل هع اخلعاد مسسةعاددسكميعلباقتماب
عاد تدرقةع عاد سائل عفي عبمأيهم عيمخ  عباتعال عأنه ع مجة عإدى عمجاده عانحسمتعصالحيات عاد خابماتعاد ي جهاز

ب مسستهم.ع
ععل دك لأا افها، أ يمكا خ  ة في أ لام  آخم يستك ل أن عريه دزا ا ع كان ل مضه بلتفريقة عجز لبد  لاديلم

اد يع لالعادشدام اد ي قماطي"، عريهع"االنتقال يطرق بات في ا ةاد ت ثر ادقا  ة اد محرة عرى إشمافه خالل  ن
علدلع لت بيم بإيدازع"اددمبي "ادمبيه عأح اث بد  مفه عبلتفريقة ععرى عاإلبقاء عتم علد دك عأ يمكا.  ن

اد محرةعاد ه ةع نعتاميخعادجزائمع نعأجلعإنجاحعع ريةع"االنتقالعاد ي قماطي"،علك دكع نعأجلع ا   في شكريا ع
ع.ادمئاسةعحللعخالفته  شكرةعادصماععفيع اخلع حيطعإبدا 

 السعيد بوتفليقة

عدزيزعبلتفريقةعلكبيمع ستشاميهعدهعنفل عكبيمعفيعحكمعادبال عإدىع مجةعب اد نعاد درلمعأنعادسدي عبلتفريقةعأخلع
 ينعزملالعأأنعادبدضعيدتبم عادحاكمعادفدري.عفادجنمالعحسينعبنعح ي ع ستشامعلزيمعاد فاععأيامعحكمعادمئيسعا

يقللعبأنع"بلتفريقةععاجزعل ميضعلأخل عادسدي عيستث مع مضهعدصادحه"،ع ضيفا :ع"ادسدي عالعاد سّيمعادفدريع
فيعادبال ،علخص هعادر ل عالعاد خابمات.عأديسعالعشقيقعادمئيس؟عأالعيسّيمعكلعشيءعبادهاتف؟عادج يهعخاضهع

جيش،علدكنعيستثنىع نعادجيشعقاي عصادشعاد لاديعدرمئيس".عل نبطشعده،عادلزماءعلادلالاعلحتىعادشمطة،ع اعع اعاد
صبع"ادسدي عبلتفريقةعسيطمععرىع نعك اعصمحعضابطعاد خابماتعادسابقعاشامععبل عفيعصحيفتهع"جمي تي"عأن

عادمئيسعبصفةعغيمعشمعيةعبد عت المعصحةعادمئيسعح عادشرل"..

يزعبلتفريقةعدده اعمابدةعالعأنعتقطهعادطميقععرىعشقيقهعدزدب ادلاك اعفإنع اعأما تهعأ يمكاعأيضا ع نعلماءعاد فهعب
سدي عبلتفريقةعاد يعكانعيمغبعفيعادتمبهععرىعكمسيعادحكمع اخلعادقصمعادمئاسيعفيعاد ما ية.علق عكثمعسابقا ع

دزيزعبرخا معاد  ثلعادشخصيعدبلتفريقةعقبلعثالثعسنلاتعأنعيت خلععرنيا ععب ادادح يثعفيعا اعاأ معبشكلع فهع
ععرىعليص محعبأنعكثماعادح يثععنع''ادسدي عبلتفريقةعمئيسا ع قبال عدرجزائم''عأثامعاات امع للعأجنبية؛عد دكعحمصت 

ادتأكي عبأنهع''كانعالعب ع نعإخماجعادبال ع نعحادةعادتم  .عإنعاأ معيتدرقعب صرحةعادبال عادتيعايعبحاجةعإدىع
ريقة''عدزيزعبلتفعب ادضهعح ا عدرج لعاد يعقامعحللع''خريفةعاست مامعلاستقمام''علأشامعبرخا معإدىعأنهعتد  عأنعي

ععبمعاإلعالنععنعتطرهعبلتفريقةعنفسهعدده اعمابدة.ع

أ اع لمعاأحزابعلادحمكاتعادسياسيةعلبخاصةعتركعادتيعفيعاد دامضة،عفنج ااع تفقةعكرهاععرىعمكيزاعاد شملعع



 

 

عاطي"عاد يعسلفعت معبهعادبال .عل نعأجلعإنجاحعا  اأ يمكيعفيعخ يدةعادمبيهعاددمبي؛عأيع"االنتقالعاد ي قم
تد لعأ يمكاععرىعج هعأكبمعع  ع  كنع نعاأحزابعدتكلينعقاع اعتلافقيةعتطادبعباإلصالحاتع" "اد محرةعالنتقادية

عادسياسيةعلاد ستلمية.

علعإدىعاتعلت باالنتخالإلعطاءع زي ع نعادزخمعدحماكعاأحزابعادسياسيةعب دثتعحمكاتعشبابيةعتطادبعب قاطدةع
ع ايلعلحمكةعبمكاتعلحمكةعمفض.عل نعادلاضشعأنع ه ةعتركعع8اد ي قماطيةعلاد لدةعاد  نيةع ثلعحمكةعشبابع

حتجاجيةعالعاشدالعاأجلاءعادسياسيةعلتهيئةعادظملفعد خللعادحمكاتعادسياسيةععرىعخطعادحمكاتعادشبابيةعاال
عمعلاددر انية.ادحلامعادلطنيعادجا هعحللع شملععادتلافقعبينعاإلسال

اتعتحتع اععمفعبـ"تنسيقيةعاأحزابعاد قاطدة".علكانعأكبمعاالنتخاباأحزابعادسياسيةعادفاعرةعقبلعلق عتج دتع
فيعقاعةعحمشةعبادجزائمعادداص ة،عدرتدبيمععنععآ ام/ امسعحينعحش تعاآلالفع نعأنصامااع47تج هعدهاعيلمع

هعادشدبيع ح  ع ليبيعمئيسعحمكةعادنهضة،عل حسنعبردباسعمفضهاعدالنتخاباتعل قاطدتها.علق عحضمعا اعادتج 
مزاقع قميعمئيسعحمكةع جت هعادسرم،علجيالديعسفيانعمئيسععب ادمئيسعادتج هع نعأجلعادثقافةعلاد ي قماطية،عل

جت اععالك اعحضمعاعمئيسعادد ادةعلادتن ية.ععب هللاحزبعجيلعج ي عاد نسحبع نعسباقعادمئاسة،علادشيخعجابعهللاع
أح  عبنعبيتلمعلشخصياتععا ةعأخمى،ع ثلعسدي عسد يععادحكل ةعاأسبقعلاد مششعادمئاسيعاد نسحبعمئيس

عنلمعلدلطعبلناطيملعلغيمام.عب ادلعريعيحيىع

 حضور علي بلحاج

عده اع عنلعية عاد يع ثلعإضافة عادشيخععريعبرحاجعال عدإلنقا  عاإلسال ية لكانعحضلمعادمجلعادثانيعفيعادجبهة
عبادتحمكعادسياسيع هعبقيةعاالجت اععل لععرىع أنعادنظامعمغمعع معاعتمافهعادمس يعبادجبهةعإالعأنهعيس شعدها

 اعحزبيةعلشدبيةعلاسدةعاأحزابعاد دتمفعبهاعقانلنيا .علا اعطبداعي خلعض نع اعتمي  عأ يمكاع نعإيجا عقاع
عنتقالعاد ي قماطيعادتيعتبشمعبهاعفيعادجزائم.دد ريةعاال

 المرحلة االنتقالية

نتخاباتعادمئاسيةعبسببعمفضهمعتمششعبلتفريقةعدرده اعادمابدةعإالعغمع قاطدةعأامعأحزابعاد دامضةعدالمعأنهعإال
أنهاعتتفقعج يدهاعفيعاد طادبةعبضملماعاد خللعفيع محرةعانتقاديةعقلا هاعحلامعلطنيعشا لع نعأجلعادلصللع

عبادبال عنحلعتلافقع ستلميعلسياسيعيضمعج يهعاأطماف.

هعحتىعأطمافعادحكمعاد اع ةعدرده اعادمابدةعتتفقع هعأحزابعاد دامضةعفيع سأدةعلجلبع خللعادبال علاد ميبعأن
فيع" محرةعانتقادية"،عبلعإنهاعتتخ ع نعادده اعادمابدةعنفسهاعل نعبقاءعبلتفريقةعفيعادحكمعادضا نعإلنجاحعع ريةع

معاعايعادتيعت فهعبادج يهعسلاءعكانلاعفيعادحكادحلامعادلطنيعلادتلافقععرىعادتحللعادسياسي.علا اعيمك عأنعأ يمك
ععتبامعخصلصيةعادبر ادمبيهعاددمبيع هعاأخ عبدينعاالعألعفيعاد دامضةعنحلعإ خالعادجزائمعفيعإطامعخ يدة

علأا يتهعبادنسبةعدرسياساتعاأ يمكية.

ستكلنععه اع"اد محرةعع4171ع-4174دزيزعبرخا معاد ستشامعادخاصعدبلتفريقة،عأنعادده اعادمئاسيةععب ادفق عقالع

االنتقادية"،علاعتبمعأنعادمئاسياتعاد قبرةعستشكلعك دكع ناسبةع"دتمسيخ"عاد سامعاد ي قماطيعفيعادجزائم،علأضافع
عاد قبرةعستكلنععه اعاالنتقالعدر ملمع نع محرةعأخمىعل نعجيلعآلخم".عل كمعبرخا مع أنهعيدتق عأنع"ادده ا

يتمششعدده اعمابدة،علأبمزعأنع"ادسياقعادسياسيعلاأ نيعدر نطقةعيضفيععاأسبابعادتيعجدرتعادمئيسعبلتفريقة
عإدىع عبتلنسعشمقا ، عاأ نيع هزلزع نعطبمقة ع"إنعحزا نا علأضافعبرخا م ع ت يزا". عاالقتماععأا ية عرىعا ا

عا".عنادسدي يةعغمبا ع ملما عبريبياعلادنيجمعل ادي.عيجبعأنعيح يعبلتفريقةعادلطنع نعكلعتجالزعينجمع نعجلام

غ ااعع71/4/4174أ اعمئيسعاد جرسعادشدبيعادلطنيع  جرسعادنلاب(ع ح  عاددمبيعلد عخريفةعفق عأك عبتاميخع
عادمابدةع"سلف4174اإلعالنععنعادنتائجعاألديةعادمئاسيةع عأنعادده ا ع نعاد ي قماطيةعع، تفتتشعصفحاتعج ي ا

عادقانلنعل عفيع لدة عبينعأطيافعاد دامضةعلاأغربية عد نظ اتعادتلافقية عادلاسدة علاد شامكة اد مسساتعادفاعرة
عج هلميةعتندمعباأ نعلاالستقمامعلتتلفمععرىعشملطع لدةعصاع اعل حتم ةعفيععادمعاديلم".عاد جت هعاد  نيعفيع

عا    دك  قابل فيع عأن عاد دامضة عأطماف عإنجاح أجل  ن درجزائم اأام ادفمصة اي اتاالنتخاب اعتبمت
عب االنتقال عفق اد ي قماطي عاديا ين أعرن ادبر . عاأسبق ادشملقع في ده  طلل تصميش ألل في زملال ادمئيس



ع عبتاميخ عإ في تن مج أن "يجب ادمئاسية ادده ا أنع41/3/4174ادجزائمية ع لطني تص يمطام لفقعكبيم
ع."ادلطنية ادساحة في ادفاعرين  خترف يتقاس ها ادبال   ستقبل حلل  شتمكة ممية

نيسان/إبميلعادقا م،عفإنهعيجبعأنعيلضهعع71كانتعادنتيجةعادتيعستت خضععنعاقتماعععلأضافعزملال،ع"ل ه ا
فيعادحسبانعلباأخص،عبأنعادده اعادمئاسيةعادقا  ةعتدتبمعادفمصةعاأخيماعادتيعينب يعاغتنا هاعدلضهعادجزائمع

بصفةعكنفعاده لءعلععرىع مبعادتحّللعادحقيقي.عفكلعاد مشماتعاد لضلعيةعت علعإدىعادشملععبصفةععاجرةعلفي
سر ية،عفيعاأش العادكبمىعده اعاد سدىعادلطنيعاد نق ،عاد يعيستلجبعإشماكعج يهعادجزائميينعفيعإنجاز ؛علالع
ا فعلطنيعكبيمعيخطئعكلع نعيدتق عبأنهعق عيتحققعبإما اعمجلعلاح ع ه اعكانع ره ا ،علالعبإما اعقلاعحزبع

ي ّثرها.عفدظ ةعادتصلمعادلطنيع متبطعامتباطا علثيقا عبدظ ةعادشدبعسياسيعلحي ع ه اعكانع ستلىعاأغربيةعادتيع
علق متهععرىعادد لعباست مامععرىعكسبعفضاءاتع ي قماطيةعج ي ا".

 موقف الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

"ج يهععبيانا عحللعاأز ةعفيعادجزائمعت علعفيهع71/4/4174أ اعادجبهةعاإلسال يةعدإلنقا عفق عأص متعبتاميخع

زابعلادنخبعادسياسيةعإدىعتح لع سملدياتهاعكا رةعلإدىعلضهعخالفاتهمعادحزبيةعجانبا عإلنقا عادجزائمع نعاأح
عنعطميقعاد علاعإدىعدقاءعلطنيعلبناءعيه فعإدىعادبحثععنعادقلاسمععادخطمعاد يعيح قعبهاعلادتأسيسعدحلامعجا 

اق ةعثعإلخماجعادجزائمعنهائيا ع نعاأز ةعاد تفاد شتمكةعادتيعتج هعلالعتفمق،علادتيعتلح علالعتشتتعقص عادتباح
باالتفاقععرىع محرةعانتقاديةعيشامكعفيعتسييمااعلصياغةع ستلمااعج يهعأطيافعاد جت هعاد  نيع لنعاستثناءعألع

عته يشعب اعفيع دكعادجبهةعاإلسال يةعدإلنقا ".ع

انعاد دامضةعلادنظامعادجزائميعفيعبيعلأعا تعادجبهةعتأكي عنفسعاد لقفعاد يعتسدىعفيهعأ يمكاع هعبقيةعحمكات
،عجاءعفيه:ع"ادجبهةعاإلسال يةعدإلنقا عيت ثلع لقفهاعفيعاد علاعإدىعتنظيمع محرةعانتقاديةع37/3/4174دهاعبتاميخع

عاإلسال يةع عفيع دكعادجبهة عب ا علاد حظلما عاد دت  ا علاالجت اعية عادفدادياتعادسياسية عج يه عتشامكعفيها حقيقية
بعإعا اعادكر ةعدرشدع-لضهع ستلمعتلافقيع نعطمفعايئةعتأسيسية.عع-ةعادسرطة.علأامع داد ها:دإلنقا علب شامك

زععرىعع معادقفع-ادجزائميعالختيامع  ثريهعلاد شاميهعاد دملضةععريهعبكلعحميةعلسيا اع لنعإقصاءعألعلصاية.ع
ع".7114ادحّلعادشا لعلاددا لعدألز ةعاأّمعادناج ةععنع صا ماعاختيامعادشدبعفيع

ثمعتلجهتعادجبهةعدألحزابعبادقلل:ع"ادجبهةعاإلسال يةعدإلنقا عتمحبعباأحزابعادسياسيةعلادشخصياتعادتاميخيةع
لادلطنيةعاد نا يةعبضملماعادتدجيلعب محرةعانتقاديةعحقيقيةعالع كمعفيهاعلالعخ اع،عالعإقصاءعفيهاعلالعته يشع نع

عسةعقبلعفلاتعاألان".أجلعتحقيقعادت ييمعادج ميعدرنظامعبطميقةعسر يةعسر

نتقاديةعتتلجهعادجبهةعاإلسال يةعدإلنقا عدقلىعادت ييمعبادقلل:ع"عرىعج يهعقلىعادت ييمعلإلنجاحعا  عاد محرةعاال
ادج ميعأنعتسامععإدىعتفديلع طربعاد محرةعاالنتقاديةعسياسيا علإعال يا علشدبيا علتلسيهعنطاقهاعحتىعيشامكعفيهاع

عاالجت اعيةعلادشخصياتعادتاميخيةعلادلطنيةعلاد عليةعلادثقافية".ج يهعادفدادياتعادسياسيةعل

أ اع لمعادجيشعفيعادحيااعادسياسيةعلاد محرةعاالنتقاديةعفــ"تمىعادجبهةعاإلسال يةعدإلنقا عأّنعادجيشعدأل ةعلأّنع
ادتفمغعد ها هعلادض انعادلحي عدقلاع مسستهعللح تهعلاحتمافيتهعلفداديتهعيت ثلعفيعابتدا  ععنعادصماععادسياسيع

عاد ستلميةعلا اع اعتض نهعدهعاد محرةعاالنتقاديةعادتيعستدي عادكر ةعدرشدبعلتخمجعادبال ع نعأز تها".

ع

عجبهتكع عإّن عاأبّي عادحّم عادشدبعادجزائمّي ع"أيها عفيه: عجاء عبن اء عبيانها عدإلنقا  عاإلسال ية عخت تعادجبهة لأخيما 
عت علكعإدىعتح لع سملديت عدإلنقا  كعادتاميخيةع هعادصا قينع نعأبنائكعالستمجاععحقكعفيعادحميةعاإلسال ية

لادكما ةعلادسيا اعلاالدتفافعحللعاد اعينعدر محرةعاالنتقادية،عك اعت علكعدرفطنةعلاديقظةعد اعيحاكع اخريا علخامجيا ع
علادمفضعاد طرقعدسياسةعاأ معادلاقهعبطميقةعسر يةعلحضامية.علهللاعلديعادتلفيق".ع

 بن فليسالمرشح علي 

جانبععاتعادمئاسيةعلالععريعبنعفريس،عفإنهعيحظىعب عمع ناالنتخابد نافسعاأللعدبلتفريقةعأثناءعأ اعفي اعيتدرقعبا
ع  ع نعادضباطعاد تقاع ينعلعرىعمأسهمعادجنمالعلادمئيسعاأسبقعاأ ينعزملال،علقائ عجهازعاد مكعاأسبقع

قبلعتلديهاع نعع"بقعد  يميةعاالستدالمعلاأ نع" يعآمعآسأح  عبنعشميف،علادجنمالع ح  عبتشينعادمئيسعادسا



 

 

،علاددقي عح التعم ضانع نسقع با ماع عمعتمشيشعبنعفريس.عك اعيستفي عبنعفريسع7111قبلعادجنمالعتلفيقععامع
ع هللاعب نع عمعع  ع نعكبامعادشخصياتعادسياسيةع ثلعأح  عطادبعاإلبمااي ي،ع ق ا عسيفي،عيلسفعادخطيب،ع

أبلعجماعسرطاني،عكميمعيلنس،علع  ع نعادج دياتعلاد نظ اتعادسياسيةعب اعفيع دكعقطاعاتعكبيماععجابعهللا،
ع اخلعجبهةعادتحميمعنفسها.

عاد عمعاد يعيرقا ععريعبنعفريسعيمك ععرىعأنهعجزءع نعادنظامعادسائ عفيعادجزائمعمغمعأنهعتق معد نافسةع لا ا
تعااالنتخابعتمافعبنتائجعلمغمعأنعبنعفريسعمفضعااليما.علفيعادمئاسياتعاأخع4114بلتفريقةعفيعمئاسياتع

اأخيماعلاعتبمااع"اعت اءععرىعإما اعادشدب"عللصفهاعبأنهاع"تزليمعشا لعلاائلعلعام"،عإالعأنهعأعرنعبد عيل ينع
ات،عأنهعينليعتأسيسعتنظيمعسياسيعج ي ،عإ اعأنعيكلنعحزبا عألعحمكةعألعتج دا ،علعأنهعسيدرنععنعاالنتخاب نع

ع نعتاميخعادجزائمعادد يقعلبيانعأللعتشمينعا ع ي قماطيعل سترهم عادتنظيمعسيكلنع" عأنعا ا علأك  عقميبا . س ه
ع،عل فتلحععرىعادحلامع هعكلعادطبقةعادسياسيةعلاد دامضةعباد مجةعاألدى".ع7154ثاني/نلف بمع

 كيف ستتمكن أميركا من إحداث التغيير 

عاد ت ييمعاد متقبعفيعادجزائمعبد عأنعقا تعبإبدا عاد مسسةعاددسكميةعأ اعكيفعستت كنعأ يمكاع نعإح اثعا ا
 مئاسةعأمكانعل خابماتععسكمية(ع نعادت خلعفيعادحيااعادسياسية،عفإنهاعبص  عادد لععرىعج هعادقلىعادسياسيةع
ادفاعرةععرىعصدي عخ يدةعادمبيهعاددمبي.عل اعإعالنععريعبنعفريسععنعنيتهعفيعتأسيسعحزبعسياسيعكجزءع نع

قاديةعنتاد محرةعاالعاد دامضةعإالع ديلععرىعانض ا هعدكلعاأطيافعادسياسيةعادتيعحش تهاعأ يمكاع نعأجلعإنجاح
عادطميقعإدىعتمسيخعادنظامعاد ي قماطي،علادحالعأنهاعطميقعإدىع زي ع نع عادج يهعباعتباماا ادتيعيتح ثععنها

عتضريلعاأ ة.

المعبسببعادجرطةعادتيعأصيبعبها،عيجميعادح يثع ن ع  اعحللعلب اعأنعبلتفريقةعأصبشععاجزا ععنعادحمكةعلادك
استح اثع نصبعنائبعمئيسعادج هلميةعيتلدىع هامعبلتفريقةعفيعاد محرةعادقا  ة.علادحقيقةعأنع نصبعنائبعمئيسع

 ن عأيامعحكمعالاميعبل  ين،عإالعأنهعدمعيجمعتفديرهعع ريا علدمعيتمعاختيامعع7111ادج هلميةع لجل عفيع ستلمع

 ركعسالل،عمئيسعادحكل ةعاستبد عاستح اثعا اعاد نصبععن  اعقالععب ادنائبعيش لعا اعاد نصب.علمغمعأنع
أنع" شملععاد ستلمعادج ي عالعيرحظع نصبعنائبعدرمئيس"،عإالعأنعخلفعاد مبع نع"ادفماغععع74/3/4174فيع

عنهععيفمضانعتح ي عاليةع نعينلبعاد ستلمي"علتشكيكعاد دامضةعفيعق ماعبلتفريقةععرىعأ اءع ها هعاد ستلمية،
ععبمعادتد يلعاد ستلمي.

يسع ركعساللعبأ اءع هامعمئعب ادأ اعاليةع نعسيتلدىعا اعاد نصب،عفإنهعبد عاستبدا عقيامعمئيسعادلزماءعادحاديع
عادج هلميةعطيرةعادسنلاتعادخ سعاد قبرة،عيجميعادح يثععنعشخصيتينعقميبتينع نعبلتفريقةعلقا تاعبأ لامعكبيما

عدزيزعبرخا م.عب اديةعاأخيما،علا اعأح  عأليحيىعلاالنتخابأثناءعادح رةع

فأح  عأليحيىعاد يعش لع نصبعمئيسعلزماءعلكانعأ ينععامعادتج هعادلطنيعاد ي قماطيعجاءعبهعبلتفريقةعإدىع
ئيسعكانعمدزيزعبرخا معلاد يععب اداتعمئيسع يلانعمئيسعادج هلمية.عأ اعاالنتخاب لاديبعادسرطةعلعينهعقبلع

ع عقبل عاست عي عدبلتفريقة، عشخصيا  عل  ثال  عادلطني عادتحميم عدجبهة ععا ا  علأ ينا  عداالنتخابلزماء عأيضا  يكلنعات
اد ستشامعادخاصعدمئيسعادج هلمية.علد دكعالعيستبد عأنعيتلدىعأح ا اعألعكالا اع نصبعنائبعادمئيسعفيعحادةع

ع.4177عات امعادتد يلعاد ستلميعاد يعلع عبهعبلتفريقةععام

عأنهعالعي كنهاعتمكع صيمعادجزائمعاك اع لنعتمتيبعأثناءع مضعبلتفريقةعألعبد علفاته،ع إنعأ يمكاعت مكعجي ا 
لد دكعفهيعاتخ تع نعتمشيحهعدده اعمابدةع جم عأ ااعدتحقيقع ملمعادجزائمعبخ يدةعادمبيهعاددمبيعلدكنعبأسرلبع

ها.عفاد لقهعادج مافيعدرجزائمعيجدرهاع لدةع حلميةعفيعاد نطقةعستماتيجيةعبادنسبةعدأا يةعادبال عاالع خترفعنظما ع
لبخاصةعفيعقضيةعادصحماءعاد مبية،علكلنهاعأكبمعقلاععسكميةعيجدلع لمااعفيعتنفي عخطةع" حامبةعاإلمااب"ع
ع لما عأساسيا عبادنسبةعأ يمكاعفيعش العإفميقياعل نطقةعادساحلعلادصحماء،علبسببعاحتلائهاععرىع صا معادطاقة

فإنعألملباعتخشىع نعأيعاضطمابعيلقفعت فقعاد ازعادطبيديعنحلااععبمعادخطلطعاددابماعتحتعادبحمعاأبيضع
عاد تلسط.

ع4/4/4174يةعفيعاالنتخابليكفيعأنعن كمعزياماعلزيمعادخامجيةعاأ يمكيعجلنعكيميعدرجزائمعأثناءعادح رةع



يمكيعدرتأكي ععرىع عمعأ يمكاعده اعادتلجهعادج ي عاد يعب ناسبةعاد لماعادثانيةعدرحلامعاالستماتيجيعادجزائميعاأ 
تسيمعفيهعادجزائم.علق عتزا نتعزياماعجلنعكيميع هعزياماعأ يمعقطم،عت يمعبنعح  عآلعثاني،عإدىعادجزائمعفيع
علأنعادمجلعاأللعفيعادجبهةع علبخاصة عاددمبي"، عمكبتعقطامع"ادمبيه عدر الدةععرىعأنعادجزائمعق  نفسعاديلم

دإلنقا ،ععباسيع  ني،ع قيمعحاديا عفيعاد لحة.علد دكعتد لعأ يمكاعبفضلعع الئهاعأنعتجدلع نعادده اععاإلسال ية
ادمابدةعاد  نلحةعددب اددزيزعبلتفريقةعطميقا عإل خالعادجزائمعفيع محرةعانتقاديةعتج هعكلعاد م نينعباد ي قماطيةع

عادتلافقيةعلاد لدةعاد  نية.

 والخالصة  

الع نعأجلعإعا اعإنتاجعادنظامععرىعنحلع شابهعد اعجمىعفيعتلنس؛عأيع لنعإ خالعادجزائمععفإنعبقاءعبلتفريقة
إدىع لا ةعكسلمياعل صمعأنعادقلىعادسياسيةعفيعادجزائمع تفقةععرىعادنظامعادتلافقيعب نعفيهمعادجبهةعاإلسال يةع

 يعيخ مع شامكةعفيعادحكمعدنفسعاده فعادلبادتاديعفإنعحكمعبلتفريقةعالع محرةعانتقاديةعيتمعخالدهاعإ خالعادجبهةعدر
ع.شمقعألسطعأ يمكيعخاٍلع نعاد دامضةعادج اايميةعأنعاأنظ ةعادج ي اعأصبحتعتحظىعبت ثيلعشدبي

ع*ع*ع*ع*ع*

 بوتفليقة والتغيير من الخارج

ع(م32/23/3002من نشرة بعنوان "التعليق السياسي" لحزب التحرير مؤرخة في  

 نعخاللعاسدتج اءعادحكامعادخلنةع"زع اءعاددصابات"،عألع شامكتهمعفيعأنظ تهمعادتيعإنعادد لعادجا عدنعيكلنع 
تطبقعادكفم،عفاأ ةعاد اج اعلادتيعأخ عأبنامااعيشقلنعطميقهمعنحلعادخالصعآنعدهاعأنعت مكعأنعمقيقعأ يمكاعدنع

سدددهاعفيعخ  ةعادكفامعديبقىععرىعكمسددد يعادحكمعدنعيكلنعفيعيتحلدلاعأحماما ،علأنع نعأمخصعنفسدددهعلأ دهاعلكم 
صددفعأ تهعلسدديبممعأسدديا  ع  نياعنفسددهعبادبقاءعحتىعآخمعدحظةعدهعفيعادحكمعحتىعلالعي مكعأنهاعدنعتتمكهعده،ع

"ع_حسددبعتدبيمعادشددا عاد خرلع_عبلعدمعتتلانعأنعتظهم عكما ترمي الفأر الميتلإ اعكانعصدد امعق عم تهعأ يمكاع"
عبماعد يم ع نعادحكام،علدكنعيأبىعألدئكعإالعادصددددددد  امعلأنععبدأ لعصدددددددلما،عفدإنعادبدضعق عتلقهعأنعيكلنع دك

يضددمبلاعدناعاد ثلعبن ادتهمعلخسددتهمعلانحيازامعد دسددكمعادشدديطانعمعباعألعقناعةعغيمع بادينعب اعيم لنعبهعأبناءع
د يعااأ ةع نعقتلعألعتشمي عألعإفقامعخضلعاع نهمعأ يمكاعلاد مبعادكافمين،عفه اعادمئيسعادجزائميعبلتفريقةعل

دنا نهضة فإذا أرحضدمع مخماع مت مع مسدسدةعادفكمعاددمبيعفيعبيملتعيتح ثععنعاد ستقبلعلادت ييمعفيقلل:ع"
جدديدددة عليندا أن نكف عن حصدددددددرهددا في المجدال الددديني وحينددذاك يمكن للعدالم العربي أن يتصدددددددالح مع القيم 

في األسدداس لتصددوراتنا نعاد اضدديع"..ع"عأيعقيمعأ يمكاعلألملبا!!عبلعالعيمجهعع معادنهضددةعخاللعادقمالعالمية
.."عمغمعأنع دكعاد امقعي مكعسدددددديفعادكفمعاد سددددددرطععرىععنقهعلعنقعحكامعالدينية ونظرتنا إلى العالم والحياة

ع".. ولم يعدد التغيير مطلبا داخليا بل شدددددددرطا علينا أن ننفذ  قبل أن يفرض علينا من الخارج اد نطقدةعلأارهداع"
امعبدأيعث نعيبيهعاأ دةعأعد ائهدا،علادلعيم دلععاقلعأنعادت ييمعي كنعأنعيح ثع نعفهدلعيبداديع ثدلعاد اع نعادحكد

خاللعادد دلع هعاد  عاأنظ دةعادتيعينطقعحكدا هداعبادخيانةعلاالنحيازعدقيمعادحضددددددداماعاد مبيةعادكافماعليحامبلنع
عنعاإلسالمعسببعاالنحطاطعلادتخرف!(.إسالمعا  عاأ ةعجهاماعنهاماعبلعل اعزادلاعيدتبمل



 

 

َراءاتق
َالشورىَفوقَالديمقراطية

ع  نعبحثعسبقعنشم عدر فكمعأح  عاددنانيعفيع جرةعا يعاإلسالمعباختصامعنشيمعد لضدهعبنقاط(
 

عاالنحراف عن حقائق اإلسالم:

كانعاد فملضعفيعادلاقه،عأنعنكلنعق عانتهيناع نعآثامعغسيلعاد  اغعاد مبيعفيعص  عاالنحمافعبناععنع
لنظ هعاإلدهيةعادتيعايعفيعادلاقهعجزءعالعيتجزأع نعشميدةعهللاعادتيعالعيأتيهاعادباطلععحقائقعاإلسالمعاأساسية،

 نعبينعي يهاعلالع نعخرفها،علدكنعحقيقةعادحالعت ايمععنعتركعاآل ال،علاد تهمعادمئيسيعفيع دكعالعجا داتناع
عبادبملزعادلاضشعاناكعدر اتيةعاإلسال يةعغيمع مب،عاد تلكئةععرىععصاعاد اددتي ا...لاستملحتعقربا علعقال 

ععرىع قاييسعاد مبعفيعأدفعشأنع نعاددرلمعاإلنسانيةعلكانع لادديبعاأساسيعفيع دكعادتلجهعالعقياسنا
عادصحيشعأنعيقاسعاد مبعب قاييسنا.

...دق عكانعكلع يععقلعلض يمع سرمععرىعاستد ا عددمضع دمفتناعاد داصماعفيعادهن سةعلادصناعةع
أّناعلصرناعفيعا اعاد جالعك اعلكيت،علدكنععمضععقي اعاإلسالمعلنظمعاإلسالمعععرىع دمفةعاد مب،عفيقال

لشخصيةعمسللعاإلسالمععرىع قاييسعاد مبعفيع لقفع فاعيع ديلعد جم عأنعاد سر ينعحاديا ع لنعسلاامع
فيع ضا يمعادفكمعاددر يعلادصناعيعكانعخطيئةعكبمى،علكانعالعع ريةعاد سيلعادتيعأضاعتعصلابعأناٍسع

عجناياتعكث علعا اته علنظ ه عاد جت ه علفيع جال علادقضائية عفيعاد جاالتعادسياسية علجنتععرينا ع نا، يمين
عكبمى.....

 

عالوعي اإلسالمي المعاصر:

عفيع عزالعأناسع نا دق عامتفدتعش سعادلعيعاإلسال يعاد داصمعحتىعقامبتعادضحى،عل هع دك،عف ا
عدر  ع ستد ين عادسياسي_ عادفكم ع_أعني عادسياسي عادقل يعاد جال عادتفكيم ع ن ع  ي ة عأ شاج ععن ع فاعا  لت

ع ثلعدهعحينعتحللعادناسعاناكعبد عسقلطع اددنصمي،ع دكعادفكمعاالنفصاديعادد لانيعاد يعأضاععاأن دسعفكم 
ادخالفةعاأ لية،عبآخماع نعادقمنعادمابهعادهجمي،عإدىععمبعلبمبمعلصقادبة...عدردمبععاص تهمعفيعاشبيريةع

غمناطة،علدرصقادبةعلجل امعاد نفصلعفيع مسيهعلادشلاطئعادشمقية،علتأصلع دكععلدربمبمععاص تهمعفي
ع نع علاد لح ين عاد مابطين علتضحيات عجهل  عكل عبمغم عاأن دس عأضاع عحتى عاالنفصادي عاددمقي ادتفكيم
اد  امبة،علااعنحنعندانيع نعت زقعاإلطامعادجا هعدر سر ينعلخملجعادفتنةع ت ثرةعفيعقس ةعادناسعإدىعفئاتع

تى.ع دكعفيعاد جالعادسياسي،عأّ اعفيعاد جالعادتشميديعلادقضائي،عفح ثععنعآثامع دكعاد سيلعاد يعغسرتعش
عبقلانينعاأحلالعادشخصية،عحيثعيمي عكلع تفرسفعأنعينشئعشميدةعج ي اعتتسقع هعأفكام ع بهعأ   تناعابت اء 

معلعبلجل عكيانعدر ينعفيعاإلسالكسياسيعكبيمعل صرشعخطيمعإدىعاد مبةعادكبمى،علقاص ةعادظهمعلايعادقل
ع نفصلععنعكيانعاد لدة.

مبناعفيعادص يم،عحيثعكانعانتشامعادجهلعلادفقمعلادفسا علاد ظادمعبيئةع لاتيةع لفيعادفكمعاالجت اعيعض 
يت مععبحاجاتعإصالحهاعكلعاد أخل ينعباألضاععاد ا يةعاد تق  ةعدر مب،عحتىعبمملاعبلقاحةعالعحّ عدهاع

ب لعادنساءعلشمبعادخ لمعلإعا اعان سةعاد لم،علتب يلعاأزياءعب اعيتالءمع هعحاجاتعحفالتعادمقصعلت
عادمقيععرىعادطمازعاد مبي.

علادسمعةع عبنفسعادسهلدة عت حى عأن عي كن عاد نحمف، عاالجت اعي عادفكم ععن عادناتجة عاد ظاام عا   دكن
علاضحا .عادتيعلقدت،علاالنتشام عظلعادفكمعادفرسفيعادسياسيعنظيفا  ع ا لالع جالعدرشكعاآلنعأنعاددادمععإ ا



اإلسال يعيج عفيعكلع كانع نه،عمجاالتعج   ا ع نعاد فكمينعاد ينعي سرلنعبفكمامعاإلسال يعادنظيفعا  ع
عاأ مانعادتيعأدصقتعبنا،عفيع حالدةعط سعشخصيتناعادفكميةعلادحضاميةع نعقبلععرىعي عاد مب.

عالشورى والديمقراطية:

عشا بعخريجيعمسادةعحصلعبهاععرىعاد كتلما ،عبدنلانع"ادشلمىعلأثمااعفيع نععه عقميبعأا ىعإدي 
اد ي قماطية"علمحتعأقمأعادكتابعبسمعةعلقرقعباد ينعفإنععنلانهعاستفزنيعت ا ا ،عل نععجبعأنِّيعلج تنيع

يراد أن ععرىعتلافقعكبيمع هعاد مدفعلدكنيعظررتعحائما عفيعاددنلان...عفادشلمىعادتيعأ معبهاعهللاعتدادى،
لضمبتعكفا عبكف،ععن  اعلج تعبد ع ماجدةععيقام الدليل على أنها يمكن أن تحقق وضعا  ديمقراطيا ...

أع قعفيعادكتاب،عأنعاد مدفعيضهعادشلمىعفيع قابلعاد ي قماطية،عديبمزع اعيس يهعبألجهعاد  ايماعلألجهع
ع..عإدىعآخمع دكعادكالم.االتفاق،عل لقفع"اد ي قماطيةعاد داصما"ع نعبدضع ظاامعادشلمىعفيعاإلسالم.

ضمبتعكفا عبكف،علأ مكنيعاد م،عحيثعلج تعحتىعفيعا اعادجيلعاد يعدمعيشه عاالستد ام،عبقاياع ر لسةع
لاضحةع نعادتلجهعاالستد اميعاد يعكانعي ريععرىع" ثقفينا"،ع قامنةعنظ ناعبنظمعادكفم،ععرىع ب أعشلقيع

هعلسرمعإ عيخاطبهعبقلدهع"االشتماكيلنعأنتعإ ا هم"...عفكأنناعفيعاد يعكانعيظنهع  حا عدمسللعهللاعصرىعهللاععري
ع... اعمحناعلالعجينا.

 

عاإلسالم... كيان فكري واحد ال يمكن فصم جوانب وتفاريع منه:

اإلسالمعكيانعفكميعلاح ع ت اسكعالعي كنعحرهعإدىعأقسامعلتفاميه،علالعي كنعأنعينهضعشيٌءعألعلضهع
ظامعسياسيعفي اعانادكع"نظامعاقتصا ي"عألع"اجت اعي"عفيعاستقاللعل دزلعاس هع"ادلضهعاإلسال ي"عبقيامعن

عنعاد يعيس ىع"نظا ا عسياسيا "،علدتهلينعاأ معلإيضاحع اعأمي عت ا ا عأقللعإنعشجماعادم انع اتيةع خترفةع
اعأنعل نفصرةععنعشجماعادتين...عإنعسمع"ادم انية"ع لجل عفيعج لمعادم انةعلسلقهاعلألماقهاعلث ماا،عك 

عادنلااعاألدىعلاد صطبغعبصب تها،ع سمع"ادتينية"ع لجل عفيعكلعجزءع نعادتين...عإنع اءعادحيااعادحا لعسم 
عادتينيةع يجميعبنفسعصفاتهع نعادج معإلعآخمعجزءع نعآخمعفننععرىعآخمعج ععفيعادم انة...عك اعأنعسم 

عتينيةعفيعسائمعأغصانعلمقعادتينعلث م ...عكيفعي  ع نعيسميع اءعحياا كنعأنعتقللعبد ع دكعا اعشيٌء
عادم انةعألعبضدةع نعادتينةعتشبهعتركعألعا  ع نعأشجامعأخمى.

ئر في ساعإنعنلااعاإلسالمعايعادتلحي ،عل اعادقمآنعإالعغيثعادمح ةعاإلدهيةعادتيعتأخ عسمعادنلاا،عدتلزع
شجماعاإلسالم،علبضدةععمراتشجرة اإلسالم، كما تأخذ من السنة الشريفة ومن كل أفعال األبرار الذين هم ث

ع نعنفسعادكيان.

ل نعاناعكانعسخفا عأنعيلم عكالمعيقسمعاإلسالمعإلعتفاميهعدهاع اتياتع خترفة،علأسخفع نع دكعادسخفع
 قامنةعبضدةع نعشجماعاإلسالمعبشيٍءعآخمع نععادمعادلثنيةعألعادشمك...علباأحمىعادفكمعادلثنيعاإلغميقي،ع

عليعاد حضعادقائمععرىعادنفدية.ألعاد ا يعاد رح ،عألعاد ني

 

عالوجود اإلسالمي وجود فذ:

عفادلجل عاإلسال يعلجل عف عالعيقامنعباشتماكيةعلالع ي قماطيةعلديسعاناكعفيعادلجل عاد تح ع لاك ا
عدإلسالمعبضدةع  يزاعي كنعلس هاعبأنهاعادنظامعك اعألعادنظامعكيت.

ربعاددقي ا.علعنعتلجهعاد سرمعحيالعهللاعجلعلانظمعالعتستطيهعأنعتفصلعادزكااععنعاددبا ا،علعنعص
عجالدهعلحيالعلجل  عاأخملي.



 

 

ل اعأحسبعأنعادكالمععنعاد نياع قصل عبهعفيعظلعاإلسالمعح يثا ع نفصال ععنعاآلخما...علإن اعالعيب لع
العفيععيك دكعأحيانا عدس هعادسا ه،عتبسيطا عدأل لمععرىعاأفهامعاددا ةعاد تلسطةعاد كاء...عفاد لقفعاإلسال 

أعاآلخما. عكلنعاد نياع زمعةعاآلخماعلكلنعادد ىعفيهاعالعادد ىعفيعاآلخما،علإنع يماثعاد نياعالع تبل 

إنعادتفاعلعبينع اعالع نشطعاقتصا يعألع"اجت اعي"عألع"سياسي"عتفاعلعقائمعفيع لماع حك ةع ت اسكةع
عهعاأفالكعادسائماتعفيعفركعش سعلاح ا. تتابدةعتتابهعاد ماتعفيع لمانهاعحللعاد حلمعألعادنلاا،عألعتتاب

عبأساسععقي اع عادتصمفعاد انيعاد تصل ععن ع نفصال  عيص م عال عادتصمفعاالقتصا يعفيعاإلسالم إن
اإلسالم،علالعينتجععنهعلضهعسياسيع نفصال ععنع دكعاأصلعاد اني..عفادلجل عاإلسال يعلجل ع تح ،علالع

عكره،عسّمعنلاتهعل اءعحياته.ي كنعأنعتج عفيعجانبع نهعشيئا عالعيح لعسم ع

 

عال قرابة بين الشورى... والديمقراطية

ادشلمىعجزءع نعاأ معاإلدهيع تصلعبادتلحي ...علإما اعهللاعفلقيةعلكر ةعهللاعايعاددريا...علالعتقامنعب اع
عالعسفريعكاد ي قماطيةعألعسلااا.

عبهاعنصعأ معإدهي.ادشلمىعايع جالعادتدالنعاد انيعبينعاد سر ينعفيعتفصيالتعدمعيم ع

لدلعكانعهللاعتدادىعأما عأنعيأ معمسلدهعبإنشابعادقتالع هعجيشعقميشعادقا مع نع كةعبد عإفالتعقافرةعأبيع
عاسفيان،عد اعكانع ح  عصلعهللاععريهعلسرمعديج هعمجادهعادثالث  ئةعلخ سةعقبلعب معديقللعدهمع"أشيملاععري 

عنصامعإنعهللاعيأ مكمعبقتالعقميش.أيهاعادناس"،علدكانعقالعأيهاعاد هاجملنعلاأ

ع........ديسعاناكعشلمىعفيعأ مع نعادقمآنعادكميمعألعأ ٍمعأقم عادمسللعادكميم.

.....ديتعاد ينعيتكر لنععنعاد ي قماطيةعيماجدلنع درل اتهمعلإالعفدن يعطائفةع نعاد الحظاتعكمعيسد نيع
عأنعأ كمعبها.

ادشدبعنفسهعألعبادشدب،علكانع دقلعا  عادفكماعاد مفلضةععاد ي قماطيةعدفظةعألعتدبيمعيلنانيعيدنيعحكم
فيعإسبامطةعلكلمنثعلجزيماعاد لم عالع  ينةعأثينا.علكانعفيعأثيناع ج لعةعقبائلعآميةعغزتعتركعادبال ع
في نعغزاااع نعقبائلعاإلغميقعاآلميينعاد ينعجدرلاعسائمعادسكانعاد  رلبينع نعأصحابعادبال عادشمعيينع

تهمعبكلع اعتدنيهعكر ةعاددبل ية...علكانعع  عامالءعفيعأثيناعباد اتعخصلصا عدلجل عاد مفأععبي ا عفيعخ  
عادبحميعادتابهعدهاعفيعبيميهعأضدافعع  عمجالعادقبائلعاد  يزين.

لدمعيكنعأح ع نعألدئكعاددبي ع نعاد  الكعادشمعيينعدألمضعأيعحقع نعأيعنلع،عكانلاعيس لنهمعادهيرلتسع
ليدا رلنهمع دا رةعادحيلاناتعاد نبل ا،علبادطبهعديسعدهمعشيٌءعفيعمح اتعاد ي قماطيةعثمعلايعكر ةعاحتقامع

عاد اديةع علفقعحاده عاد تهم ععرى ع تنلعة عأحكام عتقضيعبص لم عاد ي قماطية، عترك عفي عادقضاء كانتعشميدة
اإلع امععنل حصلدهعادسنليع نعادحبلبعلادزيت،عفيحكمعفيعجمي ةعادقتلعادد  عبأحكامع خترفةعتتمالحعبي

لادتدزيم،علفقعادلجااةعاد قاسةعباد حصللعادسنليعك اعقرت،عكانتعتركعاد ي قماطيةعتقضيعبنفيعادمجلع نع
ادبر عألعإع ا هعإ اع اعاجت هعع  ع دينع نعأصحابعاأصلاتعفيعاد جرسعض  ...علدمعتنجعمقبةعسقماطع نع

عدتركعاددصبةعأنع ملسهعتزعجع صادحهم.ععصبةعاأغنياءعاأثينيينعلالعادمجلعاد درمعادبسيط،عد اعتبين

عفهلعا  عايعاد ي قماطيةعادتيعيما عدناعأنعنثبتعأنعاإلسالمعالعاآلخمعدهعحظع نها.ع.....

عادرهمعاا عقل ناعفإنهمعالعيدر لنعلالعقلاعإالعباَّللعاددريعاددظيم.



َالوعيَعلىَمخططاتَالكفارَمانعَمنَحصولَالفتنةَبينَالمسلمين
ع 

عرىعاد سر ينعبمابطةعاددقي اعاإلسال يةعلجدرهاععملاعلثقىعالعانفصامعدهاعلالعأقلىع نهاععدق ع ّنعهللاع
عصالبتهاعلقلتهاعلنتائجهاع. لجدلعج يهعادملابطع لنهاعملابطعجااريةعصّ اءعع ّية ِبم  لإنعادكافمعق عخ 

تزقةعيانةعبدضعاد معرىع ّمعادز انع ن عبدثةعادنبيع ح  ععريهعادصالاعلادسالمعإدىعأنعاستطاععبخبثهعلخ
 نعاد سر ينعاد ينعلضدلاعأي يهمعبي  عديجهزلاععرىع اعبقيعدر سر ينع نع ام،ع ست رينعب دكعادجهلع
لاداّللعيعلاالنخفاضعادفكميعاد يعطمأععرىعأ اانعغادبيةعاد سر ين،عفأشدلعنامعادفتنةعلأنزدهمع نعخيمع

عاد نازل. ع نزلعإدىعشمِّ

بينهمععا يع نـتبطينعبخيمعادملابطعمابطةعاددقي اعاإلسال يةعصامعينفبد عأنعكانلاعإخلاع م نينع مع
عبادقل يةعادتمكيةعحتىعاحتضمعادمجلعاد ميض،ع بادقل ية،عفصامعادنديقعبادقل يةعاددمبيةعيتم  عص ا 
لقّتلعاد سر لنعبدضهمعبدضا ،علنالعاد مبعادكافمع اعسدىع نعأجرهعسنلاتعلسنلاتعفمافقهعادفشل،عحتىع

اءعاد سر ينعأنفسهمعفأع  تعادخالفةعل ّزقتعبال عاد سر ينعشّمع  زقعلانتزععـاٍ عآث ةع نعأبنحاز ع نعأي
اءعاد سر ينعأنفسهمع طرٌيعباددامعلادشنامعفيعجبا عامالءعـقربهاع فرسطين(علق مععرىعطبقع نعخيانةعأبن

عينعديل ناعا اعبلعلدنعيكفلدمعيزلعادكافمعاد ستد معي كمعباإلسالمعلاد سر  ! ادخلنةعديهل عأجبنعخرقعهللا
عباددزي ةععرىعاستدا اع اعضاعع نهمعـعنع كم عإالعإ اعكّفعاد سر لنع كم علأحبطلاعخططهعلأخ  لا

زغع نعج ي عفجمعاإلسالمعـمعأالعلالعح لعاإلسالمعدرداد ين؛عديبـلاستأنفلاعلاجبهمعاد يعألجبهعهللاععريه
عام .ــطالعبقاد يعطالعانتظام ؛عدي ابع جىعادكفمعاددني عاد يع

لالعيكلنعا اعإالعباددل اعدرنبهعادصافيعدإلسالمعلاأخ عبأفكام علح ااعلنب عكلعفكمع نع لنهعلادلعيع
عرىعأحكامعاإلسالمعلعرىع اعي كمعباإلسالمعلأاره،عل نعأعظ هاعإ كاءعادفتنةعبينعاد سر ينعأنفسهمعفيقتلع

حضانعددبا عليرقيعكلعفميقع نهمعبنفسهعفيعأبدضهمعبدضا عليضدفعبدضهمعبدضا ،علت  معادبال عليشّم عا
اد مبعادكافمع ستدينا عبهععرىعأخيه،عفي ّكنعدهع نعادبال علاددبا عليبقىعالعتابدا ع ديال عدسي  عبد عأنعقّ مع

ع بنفسهعصّكععبل يتهعلتبديتهعدهعفلقع  اءعاد سر ين!

ععع

علد دكعنمكزعلن علعإدىعادحقائقعادتادية:

عسرمعحمام،علعمضهعل ادهعحمام. معاد سرمععرىعاد عع**ع

عاالختالفع اخلعاإلطامعادشمعيعمح ة.عع**

عاددقي اعاإلسال يةعايعادمابطةعل اع لنهاعجااريةعباطرة.عع**

عاد لاقفعلادلعيعادشمعيععع** عفي عاد ب ئية عاأ ة عده   علاالنت اء علدر م نين عَّللعلدرمسلل ادلالء
علادسياسيعالعاالنجمامعد اعي ريهعادلاقه.

أ نعاأ ةعدهيبعادفتنعلتأ نعسهامعاد مبعادكافمعاد ستد معلتزمععفيعص م عسيفا عقاطدا ع سكتا عبه اعت
عدحبائلعحق  علفحيحهعاد  رلءعبادسّمعادزعافعلإنعأ تيعفيهاعادخيمعلادق ماعلديسعا اعبدي عاد نال.

ع


