
 الوحـــدة اإلسالميـــة

 املـــــأزق والعمـــل

   اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اعمٝم٤مضمر

 .ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م اعم١مًمف سمٛم١ممتر اًموطمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذم ـمٝمران

. ال ري٥م أن ُأـمروطم٦م وؿمٕم٤مر وُمٓمٚم٥م اًموطمدة اإلؾمالُمٞم٦م شمبدو اًمٞموم أيمثر رضورة ُمن أي وىم٧م ُم٣م

ألهن٤م اًمرّد اًموطمٞمد اًمّمّحي قمغم اهلجوم اإلقمالُمي واًمسٞم٤مد واالىمتّم٤مدي واًمٕمسٙمري اًمذي شمرشمٙمبه 

ذم ُم٘م٤مسمل اومت٘م٤مر اعمسٚمٛملم طمتى إمم اًم٘موى . اًم٘موى االؾمتٙمب٤مري٦م اعُمٜمتِمٞم٦م سم٘موهت٤م اًمٕمسٙمري٦م اهل٤مئٚم٦م

 .اًمواقمٞم٦م قمغم ذاهت٤م وذاشمٞمتٝم٤م, اًمتي ٟمٛمن ذـمٝم٤م األؾم٤مس اًمٙمتٚم٦م اًمبنمي٦م اًمّمٚمب٦م اعمؽماص٦م. اعمٕمٜموي٦م

أٟمه ذم فمل هذه اًمرضورة وم٢من اهلجوم االؾمتٙمب٤مري , وًمٕمل ُمن أؾموأ ُم٤م حيّمل اآلن ذم هذا اًمٜمٓم٤مق

وٟمٙم٤مد ٟم٘مول سم٤مًمتٜمسٞمق ُمع هجوم آظمر يتجه ٟمحو احلّمن اإلؾمالُمي وصٛمٞمٛمه اسمتٖم٤مء , حيدث سم٤مًمتوازي

ويٕمٛمل قمغم إزاطم٦م ُمٗمٝموم اًمٙمٗمر . إٟمه يوضّمه ؾمٝم٤مُمه إمم ُمٗمٝموم اإلؾمالم سم٤مًمذات. ختريبه ُمن اًمداظمل

وُمٕمٚموم أن اهلوي٦م اًمذات شُمبٜمى وشمت٘مّوم . ًمتْمٞمع احلدود سملم هذا وذاك. واًمنمك إمم داظمل اإلؾمالم

. وم٢مذا اظمتل اًمتٛمٞمٞمز. َُمن هو اعمسٚمم وَُمن هو اًمٙم٤مومر أو اعمنمك. سم٤مًمتٛمٞمٞمز اًمواضح سملم األٟم٤م واآلظمر

, وض٤مع ُمٕمٝم٤م يمل أُمل سم٤مًموطمدة واًمتوطّمد واًمّمف اعمرصوص. ض٤مقم٧م اهلوي٦م, وهم٤مُم٧م اًمتٕمريٗم٤مت

 .وُم٤م إمم ذًمك, واعموىمف اعموطّمد

, اًمٗمتوى اًمت٤مًمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمن اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمن سم٤مز, ُمن األُمثٚم٦م قمغم هذا اًمٜمٝم٩م وٟمت٤مئجه وآوم٤مشمه

, اًمرئٞمس اًمٕم٤مم إلدارات اًمبحوث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء واًمدقموة واإلرؿم٤مد ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمودي٦م

 .هذا ٟمّّمٝم٤م

 هل جيوز اًمدقم٤مء ًمٚمراومْم٦م اًمذين ي٘م٤مشمٚمون اإلرسائٞمٚمٞملم ذم ضمٜموب ًمبٜم٤من سم٤مًمٜمٍم؟: يس٠مل اعمستٗمتي

 .ال داقمي ًمذًمك: اجلواب

 هل جيوز اًمدقم٤مء سم٠من يٜمٍم اهلل اًمٞمٝمود قمٚمٞمٝمم؟: اًمس١مال اًمث٤مين

 .ال داقمي ًمذًمك: اجلواب

قمغم األىمل  سملم , وم٢من ُمن اًمسٝمل أن ٟمستٜمسخ أن اعمٗمتي يس٤موي, إذا أظمذٟم٤م سمٜمص اًمٗمتويٞملم يمام وردشم٤م

, وىمتٚموا اآلالف اًمٙمثػمة ُمٜمٝمم وُم٤م يزاًمون, اًمذين اهمتّمبوا أرض اعمسٚمٛملم وأظمرضموهم ُمن دي٤مرهم

, وقمغم يمل طم٤مل وم٢من سمالدهم, وسملم اعمسٚمٛملم اًمذين ي٘م٤مشمٚموهنم دوم٤مقم٤ًم قمن دي٤مرهم وأٟمٗمسٝمم وأهٚمٞمٝمم



ُمن طم٘مه أن يٙمون ُُمراسمٓم٤ًم ًمٚمٛمسٚمٛملم , صمٖمر ُمن صمٖمور اإلؾمالم, سمحٙمم ُموىمٕمٝم٤م ذم ُمواضمٝم٦م اًمٕمدو

, وًمو أن ُمثل ذًمك اًمٙمالم صدر ذم أي دوًم٦م ًمسٞمق ىم٤مئٚمه إمم اعمح٤ميمٛم٦م سمتٝمٛم٦م اخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٛمى.ىم٤مـمب٦م

ومل ٟمسٛمع , وُٟمنم وُأذيع سمٙمل وؾمٞمٚم٦م, وًمٙمٜمه صدر ُمن أقمغم ُموىمع. ألٟمه مم٤مألة ًمٚمٕمدو ذم زُمن احلرب

. ومٙمري- وإٟمام هو ُموىمف ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد, مم٤م يدل قمغم أٟمه ًمٞمس ومٙمرة ؿمخص. يمٚمٛم٦م إٟمٙم٤مر أو اؾمتٜمٙم٤مر

 وحت٧م أي همٓم٤مء؟, يمٞمف يٛمٙمن أن حيّمل ذًمك: والؾم١مال

وٟمحن مل ٟمورده٤م إال . احل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمٗمتوى ًمٞمس٧م إال جمرد شمٗمّمٞمل صٖمػم ذم ٟمٔم٤مم ومٙمري ؿم٤مُمل

. (اعمنمك, اًمٙم٤مومر)ذم ُم٘م٤مسمل ُمٗمٝموم اآلظمر , سموصٗمٝم٤م ُمث٤مالً سم٤مرزًا قمغم رؤي٦م أصح٤مهب٤م عمٗمٝموم اإلؾمالم

. ذم فمل األظمٓم٤مر اعمحدىم٦م سم٤مإلؾمالم واعمسٚمٛملم, وسم٤مًمت٤مزم رؤيتٝمم ألـمروطم٦م اًموطمدة اإلؾمالُمٞم٦م

وسمٞم٤من اعمٕم٤ميػم اًمتي يٚمتزم , وًمذًمك وم٢من قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمدرضم٦م األومم أن ٟمب٤مدر إمم اًمتٕمريف سمٛمٜمٝمجٝمم وحتٚمٞمٚمه

ال ًمٌمء , سم٤مًمدرضم٦م األومم اسمتٖم٤مء سمٞم٤من خم٤مـمره قمغم ىمْمٞم٦م اًموطمدة اإلؾمالُمٞم٦م. هب٤م ويتحرك قمغم هدهي٤م

وإال وم٤محل٘مٞم٘م٦م أن أظمٓم٤مره شمٓم٤مل ُمٗمٝموم اإلؾمالم ذاشمه ذم . إال ألن اًمبح٨م ىمد قُم٘مد حت٧م هذا اًمٕمٜموان

 .اًمّمٛمٞمم

ال . يٗمؽمض أن يمل يمٚمٛم٦م هي طم٘مٞم٘م٦م. قم٤ممَل أًمٗم٤مظ همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مويل, سمٙمٚمٛم٦م, اًمٕم٤ممَل اًمٗمٙمري اًموه٤ميب هو

أو ُمن , أو احلدي٨م, طمتى ًمو صمب٧م سم٤مًمدًمٞمل ُمن قمٛموم اًمٙمت٤مب. جم٤مز وال اؾمتٕم٤مرة وال يمٜم٤مي٦م وال شمِمبٞمه

, أو قماّم ومٝمٛمه اًمسٚمف, أن ُمن اًمرضوري رصف اًمٙمالم قمن ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مي, اعمالطمٔم٦م اًمبنمي٦م اعمب٤مذة

وًمٚمٛمٗمرسين واًمٗم٘مٝم٤مء وأهل احلدي٨م ُمن خمتٚمف اعمذاه٥م ُمٕم٤مجل٤مت ُمٕمرووم٦م هلذه . إمم ُمٕمٜمى آظمر

سم٤مًمٜمسب٦م آلي اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز أو اجلٛمع سملم األظمب٤مر سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜمّموص , حت٧م اؾمم اًمتدسّمر, اعمِمٙمالت

, ًمٙمن اًموه٤مسمٞملم وُمن ىمبٚمٝمم أؾمالومٝمم احلٜم٤مسمٚم٦م وأشمب٤مع اسمن شمٞمٛمٞم٦م يٜمٗمردون سمٛمٜمٝم٩م خمتٚمف. األطم٤مدي٨م

ُمن ُمثل اًم٘مول سم٠من هلل . أّدى إمم ٟمت٤مئ٩م ال يواوم٘مٝمم قمٚمٞمٝم٤م قم٤مُّم٦م أهل اًم٘مبٚم٦م. هو ذًمك اًمذي أذٟم٤م إًمٞمه

وأٟمه . وأن ُمٙم٤مٟمه ضمّل وقمال قمغم اًمٕمرش ُمستوٍو قمٚمٞمه اؾمتواًء ُم٤مدي٤مً . وأن يمٚمت٤م يديه يٛملم, شمٕم٤ممم يدين

ُمن ُمثل , األُمر اًمذي أّدى قمٜمدهم إمم ُمِمٙمالت ؾمخٞمٗم٦م. يٜمزل يمل ًمٞمٚم٦م ُمن قمغم قمرؿمه  ٟمزوالً طم٘مٞم٘مٞم٤مً 

قم٤مجلٝم٤م أطمد يمب٤مرهم ذم صٗمح٤مت . اًمبح٨م ذم ُمِمٙمٚم٦م ظمٚمو اًمٕمرش ُمٜمه شمٕم٤ممم طملم ٟمزوًمه إمم األرض

 .( وُم٤م سمٕمده٤م30/ومت٤موى اًمٕم٘مٞمدة: اًمٕمثٞمٛملم)ُمٓمّوًم٦م 

وم٢من , وقمغم يمل طم٤مل. ومـ إٟمك ال هتد ي ُمن أطمبب٧م. وًمو أن األُمر اىمتٍم قمغم هذا اًمٚمٖمو اًمٗم٤مرغ هل٤من

ُمن ُمثل , اًمٙمالُمي قمٜمدٟم٤م إمج٤مالً طم٤مومل هبذا وُمثٚمه ُمن اًمتٚمّٝمي سمام ال جُيدي/ شم٤مريخ اًمٗمٙمر اًمٗمٚمسٗمي



ًمٙمٜمٝمم وهذا . واشمسٕم٧م هب٤م اًمُٗمرىم٦م, واظمتل هب٤م اًمٜمٔم٤مم, اًمتي ذهب٧م ومٞمٝم٤م األٟمٗمس, ُمِمٙمٚم٦م ظمٚمق اًم٘مرآن

 .حيٙمٛمون سمٙمٗمر يمل َُمن ظم٤مًمٗمٝمم ومٞمٝم٤م, هو ًُم٥ّم اعموضوع

ومٝمم ىمد اختذوا  ُمٜمه , إن وًمع اًموه٤مسمٞملم سمتٙمٗمػم أهل اًم٘مبٚم٦م ووصٗمٝمم سم٤معمنميملم ُيثػم طم٘م٤ًم أىمَم اًمٕمج٥م

وًمٞمس ُمن . ُمن سمٞمئوي٦م وشم٤مرخيٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م, وهلذا أؾمب٤مسمه ـمبٕم٤مً . ال يٙمّٚمون وال يٛمّٚمون, ؿمٖمٚمٝم٤م اًمِم٤مهمل

ًمٙمٜمٜم٤م ٟمجد أن ُمن اعمٗمٞمد أن ُٟمِمػم إمم أهنم ؿم٘م٘موا اًمنمك إمم . همرضٜم٤م اآلن اًمدظمول ذم سمٜمٞم٤مهن٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م

سمحٞم٨م إٟمه ُمن , شمّمّوروا ذيم٤ًم ال يتٜم٤مرم ُمع إؾمالم ص٤مطمبه)ال خُيرج قمن اعمّٚم٦م , ذيملم ذك أصٖمر

ومت٤موى )ي٘مول ذم اًمٕمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمه , وذك أيمؼم ( ُمسٚماًم ذم اًموىم٧م ٟمٗمسه–اعمٛمٙمن أٟمٜمتّمور ُُمنميم٤ًم 

جي٥م اؾم٧م . ُمرشمد, خمّٚمد ذم اًمٜم٤مر, وطمٙمم ُمرشمٙمبه أٟمه ُمنمك يم٤مومر. سم٠مٟمه اعمخرج قمن اعمّٚم٦م (10اًمٕم٘مٞمدة 

 .اسم٦م ص٤مطمبه صمم ىمتٚمه

وُمٜمٝم٤م . سمٕمْمٝم٤م ُمٕم٤ميص مم٤م يوضم٥م اًمٗمسق. عمجٛموقم٦م يمبػمة ُمن األؾمب٤مب (اًمنمك األيمؼم)شمتسع ىم٤مئٛم٦م 

إمم ضم٤مٟم٥م شمٕمبػمات . وسمٕمْمٝم٤م آراء قمٚمٛمٞم٦م ضمٖمراومٞم٦م أو ومٞمزي٤مئٞم٦م أو ومٚمٙمٞم٦م. ُمس٤مئل اقمت٘م٤مدي٦م حمل ظمالف

 :ٟمورد سمٕمْمٝم٤م قمغم ؾمبٞمل اعمث٤مل. قم٤مدي٦م مم٤م يدور قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مس

االقمت٘م٤مد سم٠من اهلل ال يٜمزل ُمن , شمرك اًمّمالة طمتى إإ٤مالً أو يمسالً , احلٚمف سم٤مهلل شمٕم٤ممم يم٤مذسم٤مً , زي٤مرة اًم٘مبور

اًم٘مول سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ُموضمود ذم يمل ُمٙم٤من وًمٞمس طمٍمًا قمغم اًمٕمرش وموق ؾمبع , اًمسامء يمل ًمٞمٚم٦م

, اعمزاح سمام ُيٗمٝمٛمن ُمن اًمٙمٗمر طمتى ًمو مل يٙمن ُمن ىمّمد اًمس٤مُمع, االؾمٝمزاء سم٤مًمٚمحٞم٦م, ؾماموات

اًم٘مول سم٠من األرض شمدور , اًم٘مول سم٠من األرض يمروي٦م وًمٞمس٧م ُمسٓمج٦م, (ص)االؾمتج٤مرة سم٤مًمرؾمول 

ذم أُم٤ميمن , ومت٤موى اًمٕم٘مٞمدة: راضمع يمت٤مب اًمٕمثٞمٛملم)طمول اًمِمٛمس وأن هذه صم٤مسمت٦م وًمٞمس اًمٕمٙمس 

 .(خُمتٚمٗم٦م

ومٙمم ؾمب٘مى ُمٜمٝمم ُُمستح٘م٤ًم الؾمم ُمسٚمم , إذا ـمّب٘مٜم٤م هذه اعمٕم٤ميػم سمحذاومٞمٝم٤م قمغم اعمسٚمٛملم سمٙم٤موم٦م ُمذاهبٝمم

, يمم ُمن اعمسٚمٛملم يٕمت٘مد يم٤مًمٕمثٞمٛملم سم٠من األرض ُُمسٓمح٦م صم٤مسمت٦م: ُم٤م قمغم اعمرء هٜم٤م إال يس٠مل ٟمٗمسه ُمثالً 

اًمذي ُم٤مت وهو يٜم٤مدي سم٠من اًمٙمّٗم٤مر اعمالقملم مل , شمبٕم٤ًم ًمِمٞمخه اسمن سم٤م, وأن اًمِمٛمس دمري ُمن طموهل٤م

 .ُيِمٞمٕموا وُيذيٕموا أن األرض يمروي٦م شمدور طمول اًمِمٛمس إال شمٙمذيب٤ًم ًمٚم٘مرآن اًمٕمزيز

ومٚمٙمم ديٜمٙمم وزم , إذا يمٜمتم شُمٍّمون قمغم هذه اعمٕم٤ميػم : وُمع ذًمك ٟم٘مول هل١مالء اعمس٤ميملم أيْم٤ًم وأيْم٤مً 

, أو هذا اًمُٕمٜمف اجل٤مهكم, وًمٙمن ُم٤مذا ًمو شمسّٚمح٧م ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٕمٜمف. وال طمول وال ىموة إال سم٤مهلل, ديٜمي



اسمتٖم٤مء شمٓمويٕمه جلٝمٚمٝم٤م وضٞمق ُأوم٘مٝم٤م , وأقمدت واؾمتٕمدت وؿمٜم٧ّم اًمٖم٤مرة قمغم اإلؾمالم ذم يمل اًمدٟمٞم٤م

 .وقمٜم٤مده٤م ورومْمٝم٤م يمل طموار

 ُم٤م اًمٕمٛمل؟: ىمبل أن ٟمجٞم٥م قمغم اًمس١مال, جي٥م أن ٟمتوؾّمع ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م

واألصدىم٤مء اهل٤مئٚم٦م اًمتي شمرددت قمٜمٝم٤م سملم , وُمع فمٗمر اًمثورة اإلؾمالُمٞم٦م ذم إيران, ُمٜمذ زه٤مء رسمع ىمرن 

وأؾم٘مٓم٧م . ذم دائرة اًمْموء (ع)ووضٕم٧م إيران وُمدرؾم٦م أهل اًمبٞم٧م , اعمسٚمٛملم سمٛمختٚمف ُمذاهبٝمم

ُُمذ ذاك , أىمول. اًمذي سمٜمته اًمسٚمٓم٤مت اعمتواًمٞم٦م ظمالل ىمرون, سمٚمحٔم٦م اجلدار اعمذهبي اًمٕم٤مزم واعمتلم

اضمت٤مطم٧م ُمٕمٔمم سمالد اإلؾمالم محٚم٦م قم٤مشمٞم٦م ُموضّمٝم٦م ومُموًم٦م سمسخ٤مء ُمن ىمبل اهلٞمئ٤مت اًمديٜمٞم٦م اًموه٤مسمٞم٦م ذم 

ذم ُمٍم وسم٤ميمست٤من , ريّمزت ضمٝموده٤م اًمدقم٤مئٞم٦م قمغم اًمتجٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمتنمة اًمٙمؼمى. اًمٔم٤مهر

وأومٖم٤مٟمست٤من وأٟمدوٟمٞمسٞم٤م وُم٤مًمٞمزي٤م وصوالً إمم سمالد اًمِمٞمِم٤من صمم ًمبٜم٤من واعمٖمرب اًمٕمريب وظمّموص٤ًم 

ظمّموص٤ًم أوروسم٦م , ومْماًل قمن اجل٤مًمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمتنمة ذم سمٚمدان االهمؽماب. شموٟمس واجلزائر

 .اًمٖمرسمٞم٦م واًموالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م

خمتٚمف , وًم٘مد اؾمتخدُم٧م ذم هذه احلٛمٚم٦م سم٤مإلض٤موم٦م إمم صٜموف اًمدقم٤مي٦م اعمٕمرووم٦م مم٤م ؾمٜمّمٗمه سمٕمد ىمٚمٞمل

ذم , ويمثػم ُمن اعم١مؾمس٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م, واظمؽمىم٧م يم٤موم٦م اعم١مؾمس٤مت اًمديٜمٞم٦م. أؿمٙم٤مل اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

إُم٤م ذاء ُمس٤مإتٝمم . سمواؾمٓم٦م ذاء رضم٤مهل٤م واًم٘مّٞمٛملم قمٚمٞمٝم٤م سم٤معم٤مل. يمل شمٚمك اًمبالد  ىم٤مـمب٦م شم٘مريب٤مً 

وهذا سم٤مًمٜمسب٦م ًم٘مٚم٦م . وإُم٤م قمغم األىمل سمنماء ؾمٙموهتم, وضٚموقمٝمم ُمب٤مذة ذم اجلٛمٚم٦م سمدرضم٦م أو سم٠مظمرى

. طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمن اًمْمٚموع ذم هذه اجل٤مهٚمٞم٦م اجل٤مهٚم٦م, اؾمتٙمؼمت, ىمٚمٞمٚم٦م

واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه احلٛمٚم٦م ٟمجح٧م ذم اظمؽماق اًمبٜمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م . وًمٙمل ُمن هذه اعمستوي٤مت صمٛمٜمٝم٤م

وسمسٓم٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م قمغم يم٤موم٦م اعم١مؾمس٤مت . وظمّموص٤ًم ُمٍم وأزهره٤م اًمٕمريق.عمٕمٔمم ه٤مشمٞمك األىمٓم٤مر

ًمتٖمٛمر األؾمواق , اًمؽمسموي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م وقمغم يمثػم ُمن دور اًمٜمنم وهم٤مًمبٝم٤م ممول ُمن ىمبٚمٝمم

سمل إهن٤م مل . سمٓمووم٤من ُمن اعمٓمبوقم٤مت  اًمرظمٞمّم٦م اًمثٛمن ومْماًل قمن أذـم٦م اًمتسجٞمل اعمرئٞم٦م واعمسٛموقم٦م

يبدو أٟمه مل , وأسمرزه٤م ىمتل يم٤مشم٥م ُمٍمي ُمٕمروف. وُم٤م أهٜمه قمٜمد ه١مالء, شمتوّرع قمن ارشمٙم٤مب اًم٘متل

ومٜمنم . واًم٘موى اًمتي شمتحٙمم سمٙمل ُم٤م ًمه قمالىم٦م سم٤مإلؾمالم ومٞمه, سمستوقم٥م اعمتٖمػمات اًمتي ضمّدت قمغم سمٚمده

وُمٍم يمٚمٝم٤م شمٕمرف ُمن . وسمٕمد أي٤مم قُمثر قمٚمٞمه ىمتٞمالً . يمت٤مسم٤ًم ذه٥م ومٞمه إمم طمّٚمّٞم٦م زواج اعمتٕم٦م ذم اإلؾمالم

 .وعم٤مذا, ارشمٙم٥م هذه اجلريٛم٦م اًمٜمٙمراء

 .ُمن اًمٖمٜمي قمتن اًمبٞم٤من أن ُمن اًمرضوري اًمٕمٛمل سمٙمل اًموؾم٤مئل قمغم شمّمحٞمح هذا اخلٚمل



وأّدى إمم شمداظمل همػم . اًمذي ؿمّوش ُمٗمٝموم اإلؾمالم قمٜمد أهٚمه. ذم ضم٤مٟمبه اًموضمداين اًمٕم٘مٞمدي: أوالً 

سمحٞم٨م إن قمددًا يمبػمًا ُمن اعمسٚمٛملم . اًمنمك/اًمٙمٗمر /ذم طمجٛمه قمغم األىمل سملم اإلؾمالم , ُمسبوق

وهذا ُمٕمٜم٤مه شمدُمػم اًمراسمط . ُمنميمون/سم٤مشموا يٕمت٘مدون أن قمددًا يمبػمًا ُمن إظمواهنم هم يم٤مومرون 

 .سمٕمد أن يمٜم٤م أهل ُمّٚم٦م واطمدة, أي أن ٟمّمبح أهل ُمٚمل. األؾم٤مد سملم أهل اًم٘مبٚم٦م

ويتٛمثل ذم . وهو ذم ىمسم يمبػم ُمٜمه طمّمٞمٚم٦م ًمٚمخٚمل األؾم٤مد األول. ذم ضم٤مٟمبه اًمسٚمويمي اًمٕمٛمالين: صم٤مٟمٞم٤مً 

قمغم , هذه اعموضم٤مت اًمدُموي٦م اًمتي اضمت٤مطم٧م أومٖم٤مٟمست٤من وىمّدُم٧م ذريٕم٦م عم٤م آل إًمٞمه أُمر هذا اًمبٚمد اعمسٙملم

. وهي ٟم٤مر خمبوءة حت٧م اًمرُم٤مد ذم أيمثر األىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م. وُم٤م شمزال وم٤مقمٚم٦م ذم اجلزائر. يد االؾمتٙمب٤مر

اًمالوم٧م أهن٤م قمغم اًمرهمم مم٤م شُمٔمٝمره ُمن . وذريٕم٦م ضم٤مهزة قمٜمدُم٤م ي٠ميت دوره٤م ذم خمٓمٓم٤مت االؾمتٙمب٤مر

وه٤م . مل متس ؿمٕمرة واطمدة ُمن رأس قمدو إرسائٞمكم طمتى اًمٞموم, ُم٘مدرة ذم اًمتخٓمٞمط واًمتحٗمٞمز واًمتٜمٗمٞمذ

هي شم٘مّدم اًمذريٕم٦م شمٚمو اًمذريٕم٦م ًمٚم٘موى اعمؽمسّمّم٦م سم٤مإلؾمالم واعمسٚمٛملم ًمتٜمٗمٞمذ خمٓمٓم٤مهتم حت٧م ؿمٕم٤مر 

 .سمحٞم٨م يّمح ّ اًم٘مول إهن٤م اعمستٗمٞمد األول. ُمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب


