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 تٞاُ صذفٜ

 سىرٌا ٌثٍد أهم انشاو تانكًٍاوي اننظاو اإلرهاتً فً

 تعد أٌ عجز عٍ كسر إرادتهى تاألسهحة انتقهٍدٌة انفتاكة

 

إُ اىؼِٞ ىرذٍغ ٗإُ اىقية ىٞفجغ ػيٚ ٍشإذ اىقرو اىجَاػٜ اىرٜ اقرشفٖا اىْظاً اىثؼثٜ اىَجشً 
َٞاٗٛ اىفراك، فٜ ٍذاٗىح ٝائسح إلخعاػٌٖ، إر ىٌ "اىََاّغ" ظذ إٔيْا فٜ اىشاً، ٍسرخذٍا اىسالح اىن

اىرقيٞذٝح اىفرامح أُ ٝنسش ػضَٝرٌٖ ٗإَٝاٌّٖ، ٕٗ٘ تٖزٓ اىجشَٝح أظاف جشَٝح  األسيذحٝسرطغ تنو 
أخشٙ إىٚ جشائَٔ اىَسرَشج ظذ إٔيْا فٜ اىشاً، فٜ اى٘قد اىزٛ اسرَش فٞٔ تذَاٝح دذٗد مٞاُ ٖٝ٘د 

 ّذ٘ أستؼِٞ ػاٍا.

"اىََاّغ" أثثد ٍشج ذي٘ أخشٙ أّٔ ٍا ٗجذ إال ىزتخ إٔو اىشاً، ٗدَاٝح مٞاُ ٖٝ٘د،  إُ ٕزا اىْظاً
ٕٗزا ٍا فؼئ خاله األستؼِٞ ػاٍا اىَاظٞح، فٖزا اىْظاً اىَجشً اسذنة ػششاخ اىَجاصس فٜ ػٖذ 

، ٗادر٘ٙ فصائو اىَقاٍٗح 5091اى٘اىذ ٗاىؼٌ ٗاى٘ىذ، ٍْٗغ إطالق اىْاس ػيٚ مٞاُ ٖٝ٘د ٍْز دشب 
 َْٝؼٖا ٍِ اىرؼشض ىنٞاُ ٖٝ٘د. درٚ

إُ اىذٗه اىذَٝقشاطٞح اىنثشٙ ٗفٜ ٍقذٍرٖا أٍشٝنا، ٗاألّظَح اىقَؼٞح اىجاثَح ػيٚ صذٗس 
اىَسيَِٞ ال ذقو جشٍا ػِ جشً اىطاغٞح تشاس ٗصتاّٞرٔ، فٌٖ أػط٘ٓ اىَٖو اىَرراىٞح ىزتخ اىشؼة 

اىذنٌ ىطاغٞح آخش ٍِ جْس اىْظاً ٍِ ث٘اس اىفْادق، ٗرىل ٍِ أجو ذسيٌٞ  اسَٞحٗأٗجذٗا ٍؼاسظح 
ٍعَُ٘ اى٘الء ألٍشٝنا ٗاىغشب، ٕٗزٓ اىَجضسج ذخذً إٔذافٌٖ، ٍِ خاله إخعاع اىشؼة درٚ ٝقثو 
تاىرذخو األٍشٝنٜ ٗٝقثو أصالٍٖا اىؼيَاِّٞٞ، ْٗٝفط ػِ إٔو اىث٘سج اىَخيصِٞ اىؼاٍيِٞ ىيرخيص ٍِ 

 فٜ خالفح ساشذج ػيٚ ٕذٛ اىْث٘ج. اىْظاً تشٍرٔ ىٞ٘ظغ ّظاً اإلسالً ٍنأّ

إّْا فٜ دضب اىرذشٝش ّٗذِ ّْظش إىٚ ٍصائة إٔو اىشاً ٍٗصش ٗفيسطِٞ ٗمافح تيذاُ 
اىَسيَِٞ، ىْذػ٘ اهلل أُ ٝجؼو ىيَسيَِٞ ٍِ تؼذ ٕزا اىؼسش ٝسشًا ٍِٗ تؼذ ٕزا اىنشب فشجًا، ّٗذػ٘ٓ 

ثثاخ ٗاىصثش ٗاالدرساب، ٗإّْا تإرُ اهلل سثذأّ أُ ٝرغَذ شٖذاء اىَسيَِٞ تشدَرٔ، ٗأُ ٝيٌٖ إٔيٌٖ اى
ّضداد ػضًٍا ف٘ق ػضً ٗإصشاسًا ف٘ق إصشاس ىيَعٜ قذٍا تؼضَٝح ال ذيِٞ ٗتإَٝاُ ساسخ درٚ ّقٌٞ 
اىخالفح فٜ اىشاً أٗ فٜ غٞشٕا ٍِ تالد اىَسيَِٞ درٚ ذثأس ألٕو اىشاً ٗذذشس األقصٚ ٗذغٞث 

ىشأسَاىٞح ٗاىؼيَاّٞح اىَر٘دشح، ٗإّْا ّشج٘ اهلل أُ اىَسيَِٞ ٗذْقز اىثششٝح ٍِ ٗٝالخ اىذَٝقشاطٞح ا
 ٝنُ٘ رىل قشٝثا.
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