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 ٥٥ا���د /  ٢ا�����  مختارات 

٢ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

ا��LMف ا��9J8 ا�8Iري ��FAGHA ا��AEAب ا�DAي أABC@? أول               :  :8ر�"  ٣ !.:�9) ١١٩(:�9 وا�(8م ,ـ) ١١٧(," �3 أ2�ر*0 أ.�"�ً" ,ـ: *�آ("
 .��ة

١٨ 

� *Q�-      0A)ARAI"درة ا�OP(�:  :8ر�"R� ز وإ�2ار")��", �)C")U �)��Q"درة أ���
"V���:ا FQW "VLا�8ر�"  �:. 

 ١٩ ).أ�"(ز�"رة و]� �� .�ب ا������ ���8ك ا�YC"�9 : ا�8Iدان  ٤

�    :  :8ر�"  ٥ .��W �9_�� ا���"ون ا�:���، ��W ]� ا��[F)R وا�P�اع: ���A))R� �,fAذن  ( C�� و*Vc �d9V�اء 8aرة ا�B"م ��*`8ن إ�
gا.( 

٢٠ 

� : ,"آ�I"نR� �)�� ��A�A*iAًا                      :  ا���آ�ي  ٦ ".ا�ره"ب"آ("�C ���8 إ�� ,Dل ا����� ]� ا���ب ا ���A�A]A�AI� "A��A)A�"A� �A[ �Aء .�ب ا�����"IC
 .�"��(ً" ���Rأة

٢١ 

")I)Cو�Cا-                         �A��Aآ�A�Aات ا��A,"APA�A8ن ا�Aرآ"AB� �A)A��A:ان ا��ARQم ]� ا�"�ا��
 .ا ����(� ]� #�اV�L" ا��"��(�

� AQAc"ب     :  ا���آ�ي  ٧k: دًا�k� د�آ���8ف �� �O:8ا� "):l ح"�:
 !..�ب ا������ ��Hث :89ات و����

٢٣ 

3C8*  :              3A)AL�ّAا� �Aإ� �A�"A:ر �A)ّICرة ا���"�I0 ا�RI� ب ا�������. �و]� �
�ّICا���. 

٢٥ �� ]�"�("ت .�ب ا������   ٩ 

")I)Cو�Cا�ره"ب: إ F�8�* ��["� ٢٧ أ����" ه� ا���و ]� *8�RIه" W["�"آ�QU :0 و*�p)R  ١٠ ,("ن �� .�ب ا������ .8ل 8C"Wن �

� أ#qc�� F: ا���آ�ي� Mً"�Jًء وأ"IC F`��� 8دي�Iر  ١٢ !.ا�9_"م ا�"QUأ �]QW ٢٩ 

��A)A و*A_AC rARA�A`A"م               :  ,"آ�I"نA��A� �9 ا�)Vا� �V9�: ه" ه� ا����و. �[�Pا�
F)��0 ا��"�� ا�� .ا��

١٣  s)cا ر �إ�� ا �� ا������ و.[AVA"   :  ,("ن �� .�ب ا������:  �
� ا�Vk"د ور]t ا�I�:MمR� 

٣٣ 

�       :  ا���اقA� ة�A#"A�A��8 ا��c�� ا���اق ��]r ]"*8رة ا���اع ا�I(":� وا��
 .د�"ء أ,qL"9 ا ,��"ء

8?                  :  �� أرو�W ا���"]�  ١٤A��Aو� �AWزو�A�Aا� �ARA� د�A� ج"A�R, "wر
����Rة ا���x"9�R� 

٣٦ 

 ٣٧ �(H"ق ا ��:  DQCة �� آ�"ب  ١٥ .�8#� #���ة �� ا���اه�"ت وا����(Q� y(8ت ���RI *�"ر:�"ن: رو:("

ز�"رة و]� �� .�ب ا������ ��A)ARA�9`R ا�AQA"آA)A: �A[ �A)AC"A�AI��AC                    :  ا:��ا�("
qL"]أ� � ��Q�"O�R ,"�]�اج ا��8ري �

 ٣٩ ا����"ت  ١٧

     

     


	�ت ا���د�� 



 ٥٥ا���د /  ٣ا�����  مختارات 

٣ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 	��ن ����
 !! �) ١١٩(! � وا���م 	ـ) ١١٧(	���� أ��ر�� أ���ً� 	ـ

7.� �6ًا 	5آ23 �& ذ�1 0,& /.-,+ 	*ذن ا) '& ا%!$م� �� � �0',�7ا أ/
"�����" 

/'��ز  ���٢٦ '� �( �)'�� ا�&%	  �� $�# �"�	!  ا����ل ا��ي آ�ن �� ا����ر أن ُ���� 	� ا����ل 	�                         

  �.���٢٠٠٩                           �.1��  �@�م ا�&%	  ABC ا������ ا�@?�ي، و$��> $�ى ا:�� 789 إ�5 ذ��2 3Bآ�ى ا��ا�  ���م �2

     <��E تG��ب KCب ا��"���       �٢٠٠"�	!  '"> ذر��  ��9 ه�ا ا��)'�� 	�8��9>             8�C٢٣  ا��9�L �� ب�L  . �	و

��ل 	�� $��> �"�R  ا�?Kاء ا��ا�P9  �2ة ���8�2�ت ا��N.8  	� ا����ل                  �����9�Gت ا����2  �8G8  8�9.  اB8� ر�Eإ

�م 2��B?� ���ة     RCار أ�ST2١١٩      789  9ز��  �١٩           Vر��� W%ل �B8  ا'&�ذ ا���ار ا��� ��9ُت �2ًY&Lن   ٢٤�[�آ

�[�Nا�/ ��� .م�٢٠١٣
                            ���RCأ �\�وآ�� ه� ��8�م 	Tن �"�R  ا�?Kاء ا����Lة ���8�2�ت ا��N.8  	� ا����ل أ�Sرت 	� ا���م ا��

9�م                �٤٩  ��ز9  789      2١١٧��B?� ���ة    ^'��ب ا�"Kب 18W 789.  ا`دGء 2�.�ن S"�1 أ��م �B?� ا�1�L �� �2�L

واbن و��2 ��ور �  آ��8  789 ذ�3 '��م �"�R  ا�?Kاء ا��ا�P9  �2ة ���8�2�ت ا��N.8  	� ا����ل                                 .  ٢٠٠٥

�م 2��B?� ���ة      RCار أ�ST2١١٩    789١٩        �@� 789 آ# �Y&L٧,٥   �  .         ،�� �� ا��� ����@ً	��م أ�L إ�"RCوه� أ

                     %Sد أ�ا:� �وه�ا أو\^ د�.# 789      .  و2@�ا 'R�ن ا�?�@�ر�  ا���آ.  $� أ\�	> 1S"  ��داء أ�Wى إ�7 '�ر�&@

� 	� �Sا9@� \� ا���8B.� وKCب ا��"���.d�e$و �.��� و�.��R	  .[� .��ى إ	%س ا��و�  ا���آ.  ا���8
                          ^��Y� 7��� g[: #����� 	�j ����ض �@�ا ا��ع �� ا���.Bي وا��R1ا� #����إن KCب ا��"��� ا��ي ���م 2

�ت                              ��&� kPRو� lل اK[أ ��'@� ا�&�mE  و����ه� و��9�ه� ��R"� �R�ا �2���م 789 �.R"ا� A��ا���8B.� و�"

�.�8Bا�� �\ �@[�R."� و�)ا��ا'@� ا��� ������Bر ا���1Rا�. 
                     n2�1�ر ا��������B �� 2%د ا���8B.� وإ]@�ء و��ده� ا���RBي 	.@� وإ9�دة ا:�  ا`�%�.  إ�7 �Rد ا��E إن

                      o$ �$ )أ�� ���K9ه� و�?�ه� وا���# 789 إ$��  دو�  ا�&%	  ا��ا�Lة ا��� ��"�# �2وره� ا��9�ة ا`�%�.  إ�7 ا��

��( ا�!���.� وأر9�@�  e�  .                    �.p )$ا�ا ا��ه �..q' ون���� G �.آr' #R2 �@[أ ��' k$ا�ا�� s�ن هT	 ى�Wأ  .C�و�� ]

B�  �@�     .  ا`�%�� ا��ي ��.gP ا���8B�ن وه�s ا:و\�ع ا��� �&.� 89.@� ا�!�8            ���ذ   ...  وه�ا أ�� 9�دي 2Pا:�� ا� �أ�

�	"  ا`ره�ب               R� ن�[���k $�ا].@� ا��\�. ، 	�����p �� ا�9��ر $&' 38' �@��RCأن أ �@	ة  "�وا�� k�� "  ا��&�ام ا��

k�رس أ�9�ل ا���� G ي�ب ا��"��� ا�KC �\ رت�S ة�d��  ����م ا�!RC:أن ا Gب إ� !أ�L �Cوط ا`ره
                             k��� ه� KCب إ�%��، �� ��� r2ي �9# �� أ�9�ل ا��.Bي وا��R1ا� #����إن KCب ا��"��� ا��ي ���م 2

                                   g8��"� G أ�� �وه  m.Bا� �.KC kب ا��"��� \�� ا`ره�ب ه� ]�2( �� ا��ا�Y' نT	 3��� ،ة�م ا���&�B� و��

�ق.Bة                           .  ا���� ���RCروا أ�Sأ �7 ��C �@[T	 ،�eم ���8 أ��RC:ا s�ر ه�Sن �� أT	 �[وا��ا �S� ١٠٠٠آ�� ���8 ا��

   w.و�  �م دو�  ا�&%	  و�� �1> 	�                             �١١٩.$ �� )  	Tن ذ�3 �� �"�ل دون إ$��  �RC اl 	� ا:رض و�� ���

�ء ا���8B.� ا��&Y8.� ا�q.�ر��         �ب KCب ا��"��� �� أ2�L �e9  . 7��ِإنَّ ا�َِّ?<َ& 0ََ.ُ �ا اْ�7ُْ>ِ�ِ �َ& َواْ�7ُْ>ِ�َ �ِت     ﴿:  $�ل '�

Bِ>2ِ�َ��ْ� َ<ُ.�ُ	�ا Dُ,َ0َْ� َ'َ?اُب DَEَ ََّ� َوَ�Dُْ� َ'َ?اُب اَْ َّ�Fُ﴾ ]١٠: ا���وج.[ 

� ا��A�R ا`K"� ��%9ب ا��"��� 	� و�G  '�آ.

   ٠٠٠٢/إ.م/٢٠١٣/ص.ب/ر.ت: ر0W ا�2�ار  م     ٢٠١٣/٠١/٢٥   هـ  �١٤٣٤� ر,(r ا ول  ١٣

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

 و��� �آ��



 ٥٥ا���د /  ٤ا�����  مختارات 

٤ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ز: ��درة ا������� ������ �������درة أ 
��� ا����� ��� وإ)�ار  $' &%$�# �"ر�� ! �ا

���� ���� ا�&$�ق ��� �$� ا��#�ح �!�ر و�  ���، و���� ���� ا����� ��� ر����� أ���
� �	���د ����                       

�$� و�&�ج 8�  ��، ��67 ر5�3 ا2�34ف ا�)0$' ا��)ري ا�!�. أ-�� ���ذ ا�&+�* ا������  �' ()ر�� ���$'                      

                        '�آ�*   ١/  ٣٠�� C�$��D أ���
� و�!�ر �  -� ��� ���درة ��A@� ��� ?#<�� ��� ا�#����)ك �)م ا;ر���ء 

�@����S$' �  و(��3 ا2�Rم أن ا�$�Pم �' ()ر�� ���) ا����رOA إ�� ا�<)ار، وآ�M ر5�3 ا�)زراء �	دارة                       : "

أ��  �Y6$' �����   : "وأ�Aف".  ا��!�وع، وأن وز�� داO��V ا�$�Pم ���) ��Uدات ا����رOA إ�� ا��)دة إ�� ()ر��            

أ�M   ١٦٠"، �!��0ً� إ20ق     "����)س ���_�ة �^ ��[��  �  ا�$�Pم ا��)ري �' ا�\�ه�ة أو 5Y(D أو إ(+$�)ل                 

   O\� �  ا���)ن ا��)ر���ا�&�رج ���ة ($��  ���                "� '�، و����D أو ����D 7)ازات ا��#� ���)ر��  ا��)7)د�  

�U;ا  .       (ا هc-� ه�ا�&+�* أن 0 dAر �             "وأو(�;ا *�D�و�� ،O�زe� ')��) �-  � f>��� O�Y  �- درة���

�� ا����g �  ا����ء       (D O���\�Yا O�-�� �7أ"          '� .�Y(�� '��^ آ� �  ����ن 3�Y* ا��5�3        ٢/٢، ij أ�D^ ذ�h ��\�ء 

                O�7ر�V �?��<' وز� �اه��'، وزاد ���� ا��\�ء �^ ��' أآ���Rو(' وا�ا� O�7ا�&�ر �وف وز���ا;���
' و4

إ��ان -�Y �$� *�0 f\� ���در�D إ�� -
)�O ا;(�، وا(���ادC ��<)ار �^ 3�Y* ا��5�3 ا��)ري ��روق ا�!�ع                      

        '�هcا و�U ر-* ������درة آ� �  أ���
� ورو(�� وإ��ان، و��أت ا��m��<�ت ا��&��#O                    .  ٤/٢آ�� ذآ� أ�5 

 ...ا�&+�*" _����D"O<�ث �  
                          '� ��#Y ^Aر��، وو() '�إن ا�&+�*، �@Cc ا����درة، Y iA �U#َ�� إ�� -�\O ا���o���  ��� ا������  

�)رد                         ��U  � ر��3ً� �2�32ف Cر���Vا �) M!
�)A^ ا��@�O، و�' ا�#�+�ط اVq�، وإن هcا ا�cي ?�ر �$� �


� �$�و�  ���در�D أ���
�O ������ز، �  �U)ل إد�Vل آ� �  رو(�� وإ��ان �' ا�<�،                         �(#�� ا�)��4ت ا���<�ة، 

و�  إ�2ن ا(���ادC ��<)ار �^ ��روق ا�!�ع، وا(���ادC ��\�)ل �ـ�-�� ا�$�Pم ��2م، و�Y2� ��(�U\�ل ا����'                       

                    iو��  �&��ره  ��Y����ر�7ل ا��#�ح �!�ر ا�  � �
����+O، و�U)�� �6ن ����i إدارة ا���-�O اO���\�Y4 ر�7ل أ���

    O�Yا��� Oوع ا��و��وه) ا�!�.، �! ،��(�Uرد �  أ���ء ا2�34ف، و(�  .        t��) �@Yا����درة ه) أ Ccه '�وأ()أ �� 

     �>�� O�
وا����� ذآ�C ه$� أن ا�<��f ���ي �  ���O (����@� ا�$�Pم �!6ن ��روق              .  �2�32ف �D$�� ���ؤ�O ا;���

                  ��� Cم ������د�P$ا� O)��)  � ج�V �U �Yأ O�>� 5�3�3* ا��Y *m$�  � ����U!�ر إ�� إ� ���ع، وه) أن ��ا�!

                           ��� '
ا�<� ا;�$'، -�� ��D^ ?)ر�D و�d�m �\�)4ً �$� ا������  �' ()ر��، و-�� 4 �\�ل إن ا�<� أ���

                                    '�
@� أ���
�؛ �h�c ���دد ا(�� دا�3ً� ���D 'ا�)-��ة ا�� OUع ه) ا�)ر�روق ا�!������و أن  ،O�$ا��� O\��+ا�

�@Dدرا���  .                        C��w ��D 4 يc-@� ا��ور -)ل 0�D tزا� �� �@Yوأ ،�

!M �  ���7 إ�2س أ���D ا����درة Ccإن ه

Y4��ام ا���ا�3 ���@�، و�� إY��D@� ���!�. ا�&+�* ر��3ً� �2�32ف إ4 �����)ا ��� ا������  أ�� د�$@i، و�S�ض                        

��روق ا�!�ع �  0��� ا�&+�* i)ح ا�0! 
إن ا;�O آ�@� D�)ِّل ��� و?)ل اR(2م إ�� ا�<
2V  � iل                   :  أ�@� ا��z�$)ن ا���m�ون �' _oم ا�&��          


i ا����رآO، وإن �� ���ي �  ?�اع �' ()ر�� إ��Y ه) ?�اٌع ��  إ���ن وآ#�، ��  -� و���0، وه)                              Dر(j

                                  Oدو� O��U	� 2م ��� ا���  آ��)Rإ~@�ر ا O��U �@Y، إ�7)ازات (# ����D \��  أو��إ20ق �  � ��]
أآ�� �

وآ� �  �\)ل �&2ف ذ�h 4 ��[� اR(2م �' _'ء و�)              ...  ا�&2�O ا��ا_�ة، وه' D O��U@)ن ��@� آ� ��Vرة         

                          �\� �>�� ��Yوإ ،gاآ�ص و4 ����&_e� �ًYوز i�\� 4 2م)R�� ،�ً��+V ��)أو آ�ن ا �ا��$�� ��� *+V  ... 2�أ

      i�&Y و�� ����Dو �Y�>�) ��(U ����Y  :﴿                 َن".ُ� 9ْ�َ �8ِ�َُ�َ.� ِإ�َّ� َ� َآَ�َ� ا�$6َُّ َ�َ.� ُهَ" َْ"َ��َ�� َوَ َ$' ا�$6َِّ 5َْ$َ�َ�َ"آَِّ� ا1ْ2ُ�ِْْ�ُ

 *           ِ� َهْ� َ&8َُّ��َ"َن ِ�َ.� ِإ�َّ� ِإBَْ�ى اْ�ُ@ْ%َ.9ِ�ْ�َ َوَ�ْ@9ُ َ�َ�َ��َُّ? ِ�ُ�ْ# َأْن �8ِ�َُ�ُ�ُ# ا�$6َُّ ِ�َ<َ=اٍب ْ�ِ ْ.ِ�Dِ َأْو Cَ�ِْ�ِ��َ.� 8َُّ��َ�َ5َ"ا    9ْ  ُ

8ُِّ��َ�َ"َنُ #ْ�ُ>َ .﴾ِإ�َّ� َ

 وO�4 ()ر��    -م                 -ـgب ا��<ـ��ـ�٢٠١٣/٠٢/٠٥هـ  ا��)ا�� ١٤٣٤�  ر��^ ا;ول  ٢٤



 ٥٥ا���د /  ٥ا�����  مختارات 

٥ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

EF@( ن��� 
� وا���اع�$Hا�� E5 �2� ،E��Jون ا��2 ا��<K. �2� 

���� �F"ذه�! MF@& �ر�"� E5 ��$%ا� �N.� ���O د�P�J �%� و@�و�� ��
   

�' O�P$� O�U ا����ون                 ٢٠١٣/٢/٥و?� إ�� �m� ا�[�j2ء          Oد، ���!�رآ��Y أ-��ي 'Yا��R5�3 ا�م ا�

            ��٢٠١٣���ا��/_��ط  ٧و  ٦ا2)R�' ا��' m� �@#����D� �(�' ا;ر���ء وا�&��5 ا��)ا     Oت وآ���ذآ �Uم، و

D$�و�V8 t� ا������ات ��� ا���-O          "أ��Yء ا�!�ق ا;و(� ا��m��O أن ���-[�ت ��(' و��Yد �' ا��+�ر                        

، ود��  "اO����UR، و(�� -� ا;ز�O ا��)ر�M�gY MU(� O د��ء ا�!�* ا��)ري دون ا���)ء �����V ا���
�ي                        

��3�m ا����رOA ا��)ر�O إ��              ٥٦��(' ا;ر���ء، �' ا�
��O ا4����-�O أ��م ��[�'             ،O�P$ا�� '� (�� Oدو�

          i2ده� O�د -� ;ز���	اع ��)Rوزراء             .  ا��)-� �  أ�7 ا C�ّار أ��U وع�!�� �\�و�  ا��\�ر أن ��D) ا�\�O، و

-)ار �7د ��  ا��<��M ا�)0$' ��[)رة ا��)ر�O وU)ى ا����رOA، و��  ��[�' ا�<
)�O ا��)ر�O                "ا�&�رO�7، إ��   

 d���' أي _
� �  أ_
�ل ا�\�^، �  أ�7  �_��� �
ا����g��  ����<)ل ا����(' �' ()ر�� وا�i�  �c ��)ر0)ا �!

���Sا0' وا���2ح ا����\?Rا '� �D���+D ��\>D  � * ا��)ري�ا�!  
�D O���\�Yا O����� ا����ل." 
                            i@�����D �
�@i أدوات �' �� أ��� ،�@�#Y O\ا���� i)ن أدواره��ا�)ن ��g� 4 O�\ا� Ccه '�و���و أن ا�������  

�' �2د ا������       �@D�++&� c�#$��  .                  '��@� ه) ��Yد ا��ا�i ا��g�� '��3ار ا�!�م ُ���\�� �' �m�، وُ��-* �� 

�' ()ر��             O�ا;ز �- O�#آ� f>� �@أن ��� �7ول أ���� '��ّDَ O�U  .        �Y���  � ((� ا�[)ري ه�ا و-cد ه��Y 5أ��

 !و�!�رك �\)ة �' ��U ا������  �' ()ر��؟
ا��$��� "أ�� ا��5�3 ��(' �\� د�� ��3�m ا��\�و�O ا��)ر�O ا��' �t>D (ِ�$D i إ�� ا2�34ف ا�)0$' إ��  

، و����رة أV�ى أن      "��� و�zازرة 7@)دC �+�ح رؤ�O �)-�ة و_���� O����O ا��$�ء ا����\�ا0' ��)ر�� ا�����ة                  

�' ()ر�� وا�<��)�O دون و?)ل اR(2م                  O�Y����5 ا���
�� O�ا;ز �>� O�
����وا �^ ا2�34ف �' ا��ؤ�O ا;���

     � iذه�\Yة أه� ا�!�م وإ�m$� آ� ا���)ش��7ء أن �<��ا� O�P$ا�� h5�3 و����ى ������ ا��أ��5 ا;- ،i
إ�� ا�<

أم إi@Y �#��)ن �� i@��� ����D أ���
�؟ ���+)ن �!�ر ا��@� �D) ا��@� �ُ���  �' ا�\��،                      !  �!�ر ا��gار و_��<��؟   

���[�' ا�<
)�O ا��)ر�O ا�����"        ��g����D �@ أو mD$^ ا�����؟ ���� أي -)ار ��)ل ه4zء؟ و��ذا ��$)ن                            

                            ̂ �' أي _
� �  أ_
�ل ا�\� �_��� �
؟ وه� ه$�ك أي       "����<)ل ا����(' �' ()ر�� وا�i�  �c ��)ر0)ا �!

�� إY@� �<�و�O أ���
�7R O�3�� O@�ض ا�[)رة �	���د c@�  !              i����� O��8ا ا�$�Pم ا����م �\� �$� إ7�اً��؟؟       "  ��[�"


� Y#)ذه�       ���; �#>D ر��() '� O+ة               !  ا����ا�zا�� Ccه �]�� �ًU(� ي�m5�3 ا���ا� d�m� أن �ً\- M)zو�  ا��

O]��&ا�  .                             ،O��gت ه�Yآ�� '� O�;ا O�ذ�5 �!��
Dو ،�Y2د� '�إن هCc ا�\�i، �� ه' إ�U; t��]D 4ام ا������� 

O�;ا �m�� �_ا�. و �Y��د آ�� أ(�Yو OU�#وا� t�!ذم وا���ا��! c�$Y ا(����� : O�2&����أ�O وا-�ة �  دون ا�$�س، 

و-�ه� �D)-� ا;�O، و�@� و-�ه� Dُ<#� د��ء ا������ ، و�@� و-�ه� �gهi وآ�ا��@i، و�@� و-�ه� ُ�\�� ���                         

 .Y#)ذ أ���
� وا�S�ب �' �2د ا������ 
 

�"ا﴿ُQ�Fَ&َ ��ََو ��2ًِ<Sَ 6ِQ$ا� � ]١٠٣: 8ل ���ان[ ﴾َواْ 2ُ8ِ�َ"ا ِ�َ@ْ�ِ

�m� O�4و '� ا��
�* اg>� '�2�Rب ا��<��� 

 ١٣/٤: ر0W ا�2�ار       م ٢٠١٣/٠٢/٠٧    هـ       �١٤٣٤� ر,(r ا ول  ٢٦

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

 و��� ��



 ٥٥ا���د /  ٦ا�����  مختارات 

٦ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ن ���� 
 

 ��� ��
��$ل ا����" !� ا��ب ا � � "ا�ره�ب"آ��'� �"�& إ�

� و��0رآ� !� /ب ا��	.�: و'�, '+&ل��  ��"1 � آ�

"�����" 
  


	ط     � �� �� أّن        �٢٠١٣
�ا��  /�� ا��	�	�
*� ()'&     "م، #	ل ا�"!�ال آ!� 	(� ���2ى �0	/&  "  ه!	ك ا�,+

�6 ا�)�7'6 �� أ�*	���	ن ا�"!�ال ا���5,� �4ن �3�
� .ا�0	/2 ا��	�: �'40ات ا�8'
 

                     6��')	ذا أآ+� ��   !  و�)	ذا أآ+� �� ذ�C؟ آ)	 �4 أّن ا�)�')�� �� �َ!ْ'?� �	 �,>� �� <�ب ا�>�!6 ا���5,

                        G') �در�	# ��J ����6، 5ّن ا�5��آ'
�6 �� ا�)!	K: ا�0�ذ�C؟ وO�#ُ 2# اMNف �� ا�40ات ا�)�'67 ا�
	آ��	

�� �� ه")	ت                         ���?�، �?O هRا M �,>�؟ و�Q) O�#ُ 2#ات اMNف �� ا�2(!ST ل �� ا��7ب ا���	ا��0"UVWا� "


^ ()[ء أ���,	 وا��0'6 �� أ�+	ل ر�)4ن د�>�\، وإ�0	ء ا�'4م ��?	 ('G ا�0
	/�Y ،O"	د �4 �� ا��8اع                     �� .

�	رات �� ا�2وMرات ��
^ د(� <�ب أ���,	،                    '(�	� �/	�_ ���?O هRا M �,>�؟ و2# (	�G اM#�8	د ا�
	آ��	

��؟	�
*� ()'& �	 آ!� 	(� �� �?O هRا M �,>�؟ �C�R، �)	ذا ه!	ك ا�,+
 

8�� وا�S"Q	ن �0�	دT?	، و�+O هMaء ا�`
	ط                             'W(ط ا�	
ا�40ات ا�)�'67 �7	�6 إ�2�b� G �� ا�`

       ،��	��6 آ"V'� O
�2 ('� _	ن، ا�Rي �T ا(�0	�& �� #(Sا� O+� ،67'�(4ن �� ا�40ات ا�
#	S� �?!,4�4دون و��

                   d
eد، و#2 أ	4�5ت أ� ���� ا�?	د�6 ����20 ا�40ات ا�)�'67 #��	�	 ,���5	 �bJ 2Sوه	 ا�)?	��� _`� <)'6 آ

 .ا�7	دث اNن �4g4ع 6��Wf �� ه�4�4ود
 

                                  60V!(ا� �� 	!(��	 �7T	�& ا�40ات ا�)�'67 ه4 #�	دة � �,7T	fY[م وGS�T إ�G (4دة اfY[م �?

                                    �f	�4'�2ل ا�4�4د ا�	,�أ Oء آ	?���fUه	، آ)	 آ	ن �)k	ت ا��!��، �)+O هjR ا�0�	دة ه� ا�0	درة ('G إ

          6��
	را�T وا��S,�ي اG') �,���5 ا5را�g ا�
	آ��	W�fMد              .  وا�K �V��T دة ه� ا���	�و�+O هjR ا�0


	دل                                       T V# �V��T دة ه� ا���	��4ش ر�)4ن د�>�\، و�+O هjR ا�0� O+� 6'�06 �� ا�e	W4ش ا��ا�"

                6�
��6 وا�2(� ا�>!� وا�)�	(2ة ا��S,��6 �'40ات ا�8'Tرا	
W�fMت ا	�4'S(ط        .  ا�	
�	�7	�6 اNن �'67 �`

 <m� 2ذى g6 ��� و�'(S4ات ا�VWا� jR?� &�ّn� ،6�]W6 ا��	#Y ���7ب ا��b7� 4ن ا�!�8ةVS� ���"S	ن وا(

�	دة اfY[مf دة	S�fا���5,� وا. 
 

� ٱ�"�9ِ, ُآ�8ِ9 َوَ�ْ& َآِ7َ ٱْ�ُ�0ُِْآ&َن﴿�َ�َ 7ُ�ٱْ�ُ:َ"ىٰ َوِد�ِ, ٱْ�َ�>9 ِ�ُ�ْ;ِ:َِ 8ُ�َ&Aَُر BَAَيۤ َأْر$ِF�ُهَ&ٱ﴾. 
 

 ا�),�^ اb7� ��])Yب ا�����7 �� و6�M �	آ��	ن

 PR13016: م                ر0W ا�2�ار٢٠١٣/٠٢/٠٩       هـ       �١٤٣٤� ر,(r ا ول  ٢٨

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

 و��� ��آG	�ن



 ٥٥ا���د /  ٧ا�����  مختارات 

٧ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

����ن �, /�ب ا�	� /��G�'إ'"و 
�����I�ا �:�JاK �! ��
�ات ا��آ��� ا ���M���0رآ&ن ا� ����Aان ا�"�N�م !� ا�
 !ا��

"�����" 
 

م �S!4ان  ٢٠١٣�
	ط    4�٥م ا�+[t	ء ا�)4ا�:        OSFأ���0T �?p أ2eر6�fa� &T ا�)"�) ا�)>�4ح            

" ̂ �RS6         :  (�4)6 ا���
	رات ا���5,W�fM6 ا�	وآ O
، أ4g4� �?pح   "ا���'�� ا�fM+!	/� واM(�0	ل ا���ي �� #

                 jRه �(g �6، و��
	رات ا���5,W�fMا 	?�
,T6 ا��� ار�(�	Sا�"�ا/� ا� �� ��4Tرط ا��QSات �� �[د ا�)�')

6!f4
�	 و�	���b	 وا�)*�ب و�	آ��	ن وا��4Sد�6      -ا�
[د أ�*	���	ن وا�"bا/� وأذر��"	ن وا�
�ا�?�Cf و��8 و�

       	�����	ت       .  وا��48	ل و4fر�	 و�Tآ�	 وا�Y	رات وأوز�,��	ن وا��)� وإ�2و'() G') 6fا�2را jRت هbو#2 رآ

           6�
�� إ�G (?2ة <,6�4 أ�!'0�S(� x(T ا��� ��4��       -ا���'�	# ��J O,Q�-     ،4اب"�fMز وا	"�>Mاض ا�J5

                6�bات ا�)�آ��	W(6 ا��	وآ 	?TR<�G') ا��M4	ت     2S�٩/١١ ه"(	ت       CIAوآC�R ا0�)M	Mت ا����6 ا��� 

 .ا�)�27ة
 

�� ('� #	رو و()� ا�>	روق                 'f �e	��	 �	(�0	ل �7)2Sf 2 إ#
	ل �2�� و����� �T  .  و#2 �	رآx إ�2و>

          �8� G0'& إ�� O
# 	Tآ�	� �� ���	 (	م          .  ا(�0	ل �2����O0 إ�G       ٢٠٠٣و�T ا(�0	ل �	�e �� إ�2وُ �t �م و�

          �(��& �� ا�') �+S� أن O
�0'& إ�O0�S� G        ٢٠٠٢وأ�	 �	روق، �20 ا(4J4� �� O0�ُر (	م             .  ا5ردن # �Tم و

 .�	�Jام �� أ�*	���	ن
 

�RI ا�.+�ط ا��:��  S0
� � :إن ه$ا ا�	+
 M:  أو                 	ه��Jو 	���	 وأ�)	�	Vت ا�)�27ة و���	�M4ا� O+� 6��6، �2ّ(4ن       .  �>	ق ا�2ول ا�*��>	� �� �?�


	�� �� ا���RS^ ا�Rي                       � O,Q� رآ4ن	Q� 6 أ_�ى�>	���	ن، و�,!?� �� Y4#?� �� د(� <40ق ا<T ار�(�f	�

��	نY2 <40ق اg 4ي هRوا� 	� .�)	رس (	�)
 

6 ���4f xى أداة اS�f)	ر�6                          ��	، 7T>� ا��5 ا�)�27ة G') هjR ا�"�ا/� �2ل G') أن ا�6(�!( ا�2و��	t

   6���   "إن اC'��  .    �f ا�2ول ا�*������Qع �� _[ل ا��5 ا�)�27ة �� آ+�� �� ا5<�	ن              "  ا��7ب ('G اYره	�

�6 ا��� �)	رf?	 ا�*�ب "T	j ا�)�')�� آ)	 <O8 و�O87 �� ا��Sاق وأ�*	���	ن و�	آ��	ن                     Q>4ل ا�	ا5()

�)� �[ أf!	ن (!�2	 40Tم ا�4آ	Mت ا�*���O+� 6                   .  وا��)� و�	��  G47ل إ��T 6 ا��5 ا�)�27ةk�و�	�)0	�n� Oن ه

��	نYك <40ق ا	?��	� 6�bرات ا�)�آ	
W�fM6 ا�	وآ. 
 

 	+�	t  :                 6�6 ���4ا 4fى د�2�U� Gي ا5��)6 ا�*����]fYد ا]

x هRا ا�����0 أن ا�7,	م �� ا�t20 أ�  . �?�

6، ��4�40ن �U()	ل �+O اV�_M	ف               �(�	S6 �� ا�"�ا/� ا��bات ا�)�آ��	W(6 ا��	وآ ^�	� Gة إ���	
�Q	رآ4ن �

٠٤  �C"Hا� r),ر �   ٢٤٣: ر0W ا�2�ار      م          ٢٠١٣/٠٢/١٤هـ                  �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

��G�'ا'"و 



 ٥٥ا���د /  ٨ا�����  مختارات 

٨ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

�& إره	��    U� ا�*�ب O
# �� &� &
�Q� �W� أي ^�RSTو O�47T2ا       .  و�
) 6��]fYد ا]

d ا�7,	م �� ا�e20 أ�

�2g 6 اYره	ب(�	Sا��7ب ا� &�4(�� 	� �� 6� .�')8	�d ا�*��
 

 	S6 : را��
	رات ا���5,W�fM6 ا�	وآ ��و��� ا�
'2ان  ��CIA?� هRا ا�����0 أ�`	 و�4د ST	ون �fي �

�?	 �S	د�6 ���5,	U� x#4ا� Oآ �?�T ا��� . 	�
�و('G ا���J �� أن ا�VW	ب �� ا�S	�� ه4 أن إ��ان و4fر�	 و�

6�
	رات ا���5,W�fM6 ا�	وآ � ^!� Gإ� 	
 .ه� دول �S	د�6 ���5,	، �,!?� �� ا�4ا# �0>4ن �!
 

 �� ذ�I� ،U�, /�ب ا�	��� �N�+Iو�/��� �� ��G�'إ'"و: 
 ١  .                         G') ا��7ب �Q� 6�� _'>& ا5��)6 ا�*��
�WT 	ً)	!# Mإ x���2g 6 اYره	ب �(�	Sإن ا��7ب ا�

  ��وإن ا�����S ا�*��� ��ره	ب �O(Q �� ا�4ا# آO        .  اfY[م ��,��\ اS�fM)	ر وا����Vة G') �[د ا��(')

                        6S��Qا� :�
VT G2(4 إ�� �� Oآ �?��� �7	رب اS�fM)	ر ا�*��� �	�>,� أو �	��[ح 4f 2> G')اء، �(� �

�� ا�)"2يJو �<Sا� ��	(fم ا��أ	ا�!� O�bT 4فf 6 ا�����]fY6 ا�]W6 وا���]fYا. 
 

�OSF  (       6(أp?� ا�����0 ا�Rي أ2eر6�fa� &T ا�)"�) ا�)>�4ح          .  ٢ �]fYأن ا6�5 ا G') 	�4# ]�د�

                      �6، وه� دو�6 (	�)�4�f 6<2 ا6�5 �� ا�S	�� أ�)�]fY6 ا�]W'� 6�	7�  .       66 ا�2و��]W4ن ا�,T 4فfو

 ا���	6f ا�*���6 اS�fM)	ر�6            Q� �� 6�57)� اT ا��� G(�Sء ��         .  ا�](Sم ا�	ا�7, 	6 أ�`ً�]Wا� O�b�fو

�6 ا�K ��R	�)	 _4�2ا �n_[ص ا�)8	�d ا�*���6 �� أ�O ا�487ل ('G أو ا��2	ع (� �4ا#>?�                  �]fY2ان ا'
ا�

 .�� _[ل ا�2(� ا���5,� و<'>	/&
 

�: ��ع ا�                     .  ٣ 
VT6 و�]W6 ا��	إ# Oد �� أ�	2 وا��?"� O(S'� 4ا� ا�)�')�� أ�!)	 آ	�(� 4)2�إن .  

�& وST	�G، وه� ا���                              	7
f ا� 	��
�� آ)	 أ_(�	S'� م]fYر<)6 ا �Q!T 2ة ا����ا� ]� 6�]W�C ه� ا�4<

	�����?�، و�� g)!?	 إ�2وgأرا G') ���	دة ا�)�')f :07�T 	?و� ��ا�W[�6 �� ا�4ا# . 7�f)� آ�ا�6 ا�)�')

4�6 إن �	ء ا�Wء ا�](Sم ا�	د �� ا�7,	
Sد وا�]
 .4fف �7Tر ا�
 
 

 �S� ،O�
!	 ا� و��S ا�4آ�>

�� .ا�)G�4 و��S ا�!8
 
 

ا�!	K: ا��b7� �(fب ا�����7 

	���� �� إ�2و
	V!f4� O�)	(f7)2 إ� 



 ٥٥ا���د /  ٩ا�����  مختارات 

٩ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ن ���� 
 

� �&'G� Z�Y ا���Gرة ا��'Gّ��/ و!" �, /�ب ا�	�
�ّG' ر�A�� إ�� ا�ّZ�J ا��

 
4�\ ��n	رة ا�f5	ذ (
2 ا��ؤوف ا�S	��ّي، ��ا�0& ا�)?!2س �7ّ)2 ��                /  #	م و�b> �� 2ب ا�����7          T

�� ا��>	رة                      '��� ،6�ّbت ا�)�آM	8TّM6 ا!"� \��� ��aول ا�S[#	ت ا�S	6�ّ، وا�f5	ذ ا����S آ��	آ6 ر/�>

�G') &W�ّ4T ،2 �7	ر�6 ����	 و��aو��?	 ��f[م                    M44ا ه���� ���6 ��4�\ رf	�6 إ�G ا��/�\ ا�>��ّ��ا�>�

��	 اS�fM)	رّي ا��Yا�ّ�           �� �g	(� jّآ�RTو ،��، "ا�Rي #�O و�ّ�د و�ّ�د ا�)�')�� �� أ�[آ?�          "وا�)�')

4�\ دام إ�G 3_� �4م �� ()� ��	م ا�2آ�	4Tر ا5آ
� �� ('�                   "ود()?	  T G') ���`�*� �� �2آ�	4Tر���ا�>�

�2ا� (!?	                "، و2ّ7�TاU� jّن     "�,e Oّ>	#6 وو#	<6   6��� ا�)�')�� ه� أ�	J �� G�ّ> 	?'أه Oّوآ 	?�('�(� \�4T

�6 و�� T,4ن���6، و���S��� x)�ة ���]fYا6�ّ5 ا �� ��
?& إ�bّ) Oّ,�"  Gة وه� �bء ��ّ!Tد�6 "...  ، و	S(ا�

                   6��]fYه4 ز�� ا6�ّ5 ا ��bا ا�Rوه� أّن ه �>�?	 ('G ا�4ا# xg�� ا�"2�2ة ا���  "...  O�"S�ّ�	� &78!Tو

  ...."                 6�	7� M ذن ا�n� 6د�	6 ا�0�]Wم، دو�6 ا�]fYدو�6 ا � O�	S�'� 6ت ا�ّ[ز�	6 ا�)'ّ>k�?T ��  ." ن	�>Yوا

            ��6 � ا�)�')'�	S(�7� ا�� 	���� Gوإ� &�<� Gأن            "إ� O
# ،	?��	0tء ا6�5 و	ورآ� (� أ�!��وآّ� أ��2,� و

�!?	 <�� �S	�'6 وM �4اد(6> O
0T ]� 6�]Wدو�6 ا� �TUT .ص	!� �� ".وMت <
 

4�\ أ�	م ا��>	رة                                 T ���7ب ا��b> �� ء	6�ّ 5(`b6 ر�� و#>6 ا<�"	�� ��وbT 2#ا�� هRا ا���'

                 ����6 و�'�O_2 ا�>��	('S'� 	�2ّ7Tو ،��
ّ� G') اfY[م وا��(')�6 ��4�\ �2ّ8T	 M(�2اء ����	 ا�8'�ّ��. ا�>�

                         ��4�\ _	4V_ �� 6eّرة ا�)�Qوع ا�*��� ا�ّ�	�) إ�OS� G ا��(')T �� 	!'6�ّ و5ه	) ��('�('� 	?�
!Tو

                          	?��0�� ا6�5 وا�� �� O_2�aوT Gي �?2ف إ�Rا� ��	('Sوع ا�*��� ا��Q('� ورة ا��28ي�gو ،��(�0!�


	ع                      T	� Mّإ ���a� ،6ّآ�2� أّ�& bّ) Mة �'�(')�]fYا6�5 ا G') ����	('Sة ا��V�f 6إدا� G2ف إ�?T ت	VVّW(�

&� .اfY[م وا�4Sدة إ�
 

  O�

	ب ا�b7ب �S	رات �� #� ��	 وا�S	�� آّ'&"و" ����	 ار<'�"ور��� �'ّS� م]fYا." 
 

6�>]� :60��� 6�	fا��. 
 

\�4T �� ���7ب ا��b7� ��])Yا�),�^ ا 

٠٤  �C"Hا� r),ر �   ٢٠١٣/  ٠٣: ر0W ا�2�ار      م     ٢٠١٣/٠٢/١٤    هـ�١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

Z'&� 



 ٥٥ا���د /  ١٠ا�����  مختارات 

١٠ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 ����ن �, /�ب ا�	� /��G�'إ'"و 
 ]�'&ن �
�!�� ��&�B ا�ره�ب

"�����" 
 

ا�)8	د�Q� G') 6#وع #	�4ن ) x(T)١٢/٢ _[ل ا�"'�6 ا��)?�6�2 �� ا�
��)	ن ا��� (20ت �4م ا�+[t	ء  

4�	  )  ,�)RUU P2TP2T	�O�4(T 67 اYره	ب    �	# d
وآ	�x ا�)!	#Q	ت <4ل هRا ا�)�Qوع 2Tور       .  �,� �8

�2ا (� وf	O/ اY([م، و(� (	�6 ا�!	سS� ي�f O,Q�. 
 

�	 �e4>?	 إ<2ى ا�2ول ا�)Q	رآ6                         ��� إ�2وg4� jإ(2اد �T 2# اR4ن ه�('G ا���J �� أن ��Qوع ا�0	

�	 �� �7	وMت �,	�O�4(T 67 اYره	ب، ��7^ ا�0	�4ن ر#�            (�	)67    ��٢٠٠٦!6    ٦�	6 �),�(�	S60 ا��t4م، وا�

     6!f ب	رهYا O�4(Tم  ١٩٩٩)         6!f 6�����2وYور#6     ٢٩م، ر#�    ٢٠٠٦ور#6 دو�6 ا�")?4ر�6 ا G6 إ��	gإ ،

�6 ر#�         ����2وY٤٦١٧دو�6 ا�")?4ر�6 ا  (      Oآ	Q('� ��+� &��� إ�& d�� 2# ا�)"	ل fY	ءة ا2W�fام             .  إM أ>

             	?Tدر	اب و�8b>5ت وا	2 أ�4ال ا��7آ�("T 6 �� _[لV'2�2ة،          .  ا��� Oآ	Q� 2�4�f &��	gY	�6 إ�G أ

                  6��aدي إ�G _': �!	خ �� ا�Q,4ك وا��?� ��)	 ��� :'S	�S(	�[ت ا�)	�f6        .  و�	رة #': (	tا ����4^ إRوه

 .ا�!	س
 

2 �� ��	ن ز�>?	، وه�               � M وع�Q(ط ا�4اردة �� ا�	ا�!0 �S� ك	2ام      :  ه!W�fءة ا	fY ل	ا�)" d�� ،Mأو

6V'ا��  .      d'V8� إن ��>) &� &
�Q�  (                ،6S�	وا�� Gا�>�0ة ا5و� Gدة ا5و�	ب ا�4ارد �� ا�)	رهY	� :'S�(ا�

           dgوا ��Jو ��	J d'V8� 46 هS+6 وا��ا��	6 وا�+���)� ه4 ا�Rي �)'C ا�8[<�6 ��2�27 ا�ـ         .  وا�)4اد ا�+	

)&� &
�Q(6)ا�V'2ام ا��W�fءة ا	fY 	Sfل وا	ا�)" d�<� ا ا�*)4ضRدي . ؟ هa� وع �),� أن�Q(ا ا�Rإن ه ،	��	t

                                   ��	
(�	� :'S�� 	(�� 6e	_ ،6�إ�p G?4ر �20S� 6',Qة �2�2ة 47Tل دون f?6�4 إ��اء ا�)S	�[ت ا�)	�


	 ('G ا�!Q	ط اM#�8	دي'f �ta� أن &�U� �� 	� 46، وه(W`ل أي . ا�	VT ف �),� أن	eا5و jRه O+� ،	+�	t

�� O�4(T اYره	ب �?� bT Mال J	�O� 6` �),� أن                                  �	S(� 60'S�(ا� Gدة ا5و�	�7^ ا�)� ]+(� ،�W�

                       M ب	رهYا ���ST نU� 	(') ،6�
�� �O ا�Y[ء �6�2W ا�)8	�d ا�5!tU6 ا���� ا�!	س، � إ�,	���T?2ف �)

 .�bال J	�`	 أ�`	
 

 ��� �� ,�I� ��G�'إ'"و � :و���8، !\ن /�ب ا�	�
 

5�& �aدي إ�<� G	2f آ+��ة �'!	س         )UU P2TP2T(ر�� #	�4ن �,	�O�4(T 67 اYره	ب ر#�           -١  ،

                            ^
�� 6V'2ام ا��W�fءة ا	fY 6"��� ،6��]fYت ا	(	ت وا�")	ا�)!�) 	(�fM ،6e	_ ��)	�6، وا��(')

           O�4(ب وا�27 �� ا��	رهYا �eوو ���ST �� 4ن            .  ا�*)4ض�	# R�<!T ^
�� ���20 و# ا��'� G') ا��(')

٠٤  �C"Hا� r),ر �   ٢٤٢: ر0W ا�2�ار              م    ٢٠١٣/٠٢/١٤          هـ       �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

��G�'ا'"و 



 ٥٥ا���د /  ١١ا�����  مختارات 

١١ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

�� ا�)�Qوع                ��٢٠٠٣!6    �١٥,	�67 اYره	ب ر#�      J ل	[(�0� 	�	7g 6��]fY4 ا�2(4ة اV�	� م، �20 و#

و�	��	�� �nن Densus 88  .(   �f(و4g�STا �'p O�0')	 ('G �2 ا�6K�Q ا�W	6e �),	�67 اYره	ب ا�)�)	ة            

�bداد ا��'� أآ+�                f6، و'� ��V2 ا��b� 4فf ب	رهYا O�4(T 67�	,� 4ن��&     .  ��Qوع #	n� ،4ن��7"6 هRا ا�0	

�),� �b?�mة ا�5!�6 أن T")2 ا��7	�	ت ا�)	���ST O,Q� 6>�، و�),!?	 أن �T?� أ7e	�?	 �	�Q(	رآ6 ��                              

6 � �?	ت ��?)� 6	Yره	ب�إن <48ل �+O هRا ا��5، <�)	 . ا5()	ل اYره	��6 �)"�د #�	�?� �)S	�[ت �	�

6
)��  /	�� Gدي إ�a�f. 
 

��، ��2�27 �� ه4 ا�Rي �O,Q ا��?2�2                         -٢ 'f2ي و� O,Q� ��إن ا�Rي ��7	�& ا��4م إ�)	 ه4 إ(	دة ا��>,


	د، وآ�� �),!!	 �4ا�?�&؟ �� ا�07�n� 60ن ا��VW ا5آ
� ه4 اS�fM)	ر ا�"2�2                                Sد وا�]
ا�07�G') �0 ا�

                       �� 6e	_ة، و	��4ا<� ا�7 ���Vون ('G هjR ا�
[د �� �)�� ��Rا� 	/?	ت ا�)�27ة و<'>	�M4ا� �� O+(�(ا�

��� �Rل آO ا�V	#	ت �� أ�O ا�4#4ف ��                        .  ا�)"	ل ا���	�f واM#�8	دي    ��2وYا ^SQا� G') ^"� C�R�

��*
 .�4ا�?6 هRا اS�fM)	ر ا�
 

�: ا5<,	م                                 -٣ 
VT6 و�]W6 ا��	إ# Oد �� أ�	2 وا��?"� 	S� O(S'� ��	Sا� �� ���4)2 آ	�6 ا��(')

6�)�Qا�. 
 

�& وST	�G �?	، وه�                          	7
f ا� 	��	 أ�?	 ا�)�')4ن، و<2ه	 ا�W[�6 ه� ا��� �Q!�f ا��<)6 ا��� و(2�

                  ،6��]fYد ا]
�	دة ا�)�')�� ('G آ	�6 ا�f :07�f وه� ا��� ،&Tb)ن و	��Yآ�ا�6 ا 	?�و<2ه	 ا��� 8T	ن �

4�6، إن �	ء ا�Wم ا�	د �� ا�7,]
�	، <��7�T Gر هjR ا���� .و�!?	 إ�2و
 

����S ا�)G�4 و��S ا�!8 ،O�
!	 ا� و��S ا�4آ�>.. 
 

	���� ا�!	K: ا��b7� �(fب ا�����7 �� إ�2و
	V!f4� O�)	(f7)2 إ� 



 ٥٥ا���د /  ١٢ا�����  مختارات 

١٢ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 	��ن ����

������ ���ًء وأ���ً� �� أ�� � !ا!%$�م ا!�� دي 

)�����( 
               	
� إن إن ووآ��ت إ���ر�� أ��ى ��م ا��م، أن ا*(,+�ت ا*()�د��     ٢٠١٣ ��ا��  /$��ط  ١٠أ �دت 

اA�9,@ 9?�ات ا*<(�ء و�1(� أ>;�ل 8,9 ا�67 0)	 ��5ه�ات ��ت  � ا*���ض وا*���	ة، *,1+�*�� �0/ �اج                  

                                   �B1�	AC أو DE��F10 �G�(����0 �B* H1)� ات دون أن�>� I>� DEE��E� DE,A�(1آ D�JK�F1*ا DB0أ�7ر D9

إن ا�A�9ل ا*<(�ء وا�>;�ل ه� أ�� �?�F1,*  .            DEآ�1، و�B�1BC ه� أ�BG اA�G	وا أو �9ر�Mا ا*<�5م ا*()�دي              

. ��Aم �B0 هIا ا*<�5م �D أ�6 إ��Qت أي �Rت �)�رض 
P1Q ا����	ادي و�D أ�6 ا*�?�O 0?	ة �0*(,+�                               

        6A�9ا 	A  ،�E*و	1<�15 ا*);� ا** �ًA ٢٨وو       �G�U*ن ا�Gآ� �B$ �  Vً;<ا��أة و/     	M ء ��5ه�ة�>Wأ �M�1*ا ���>�

 .ا*	و*�  � ا*���	ة

P1Q ��اد ً� *,5,� آ?X *,)�*� ��ة أ��ى أ��� � PG	 *	�P �+�ط   H�Rي أI*ادي ا	���إن هIا ا*<�5م ا�

                          Y*I* P�A��< >;�ل�ل ا*<(�ء وا�A�98 *� آ�ن ا�
 ،P$�9 8,9 ظ�;F*�0 ���),] ا�� ��	�1اء 9<
  .  XEإذ آ

                    DBآ�ا�� �,�� وXR ا*���ل ا*R ���Q,8 ا[ PE,9 وCV*ا*?��;�ت ا*���^�ت، ا ���ل 0<�ت ا�A�9ؤ 8,9 ا�K�

وآ�K� XEؤ 8,9 ا*(�1ح *,���ل �A�9�0ل ا*<(�ء ا*1(,�1ت، إن 
d �Qل                    !  �BGb0 أD� 8,a آ<�ز ا*	�EG �1)�ء         

�Vم            f* [,+1*ا gارًا ازدراء�� �AEAF*ا �  DEّ0 	7 �(��?,* [ٌ�+م و�V�f* رٌس�
 PGأ ��)�د ا*DE?1 ا*Iي �	9

�� وا��l�7د وا����1ع                       �E)*ا �  �E9�?*ا DB7�A
 D� Dه	��KCو ،m;FC V0 ء�)>,* gد��(��*A	 V� D�  .ل ا

أ�W@ هIا ا/��اء ا���E ��ة أ��ى �KCه,�B ا*��م *,�G�Q1 ا*)�*�E ا*�� وه��B ا/�Vم *,�1أة وأ�� ا*���ل                                  


JB1* �ًA*� أن ��Aم ا*<�5م �E���0ر G(�ء *DّQE أ�o9ء  � �n,K ا*?�رى  �                 .  DB�,��(10 8,9 هIا ا���س    �BGإ

*pE+�)� D* Y*I و�P هIا        !  �<��� 8,9 أ�6 أن �A	�D و�VR/ �ًBح ا*<�5م،  � ا*�7@ ا*Iي �)�G PE  6A(�ء                        

� آIBا,E1KC 61(0 P�9�?0 �;q� أن HE�A*ا*<�5م ا. 
                       	
 pM�* �E1*�9ا*()�د�� و �  DE1,)1*ا ��aر �إن �6U هgI ا��19ل ا*	M �^EG	 ا*<(�ء ا*1(,�1ت �<1

� دو*� �9د*� ه� دو*� ا*Vq �، وا*�� �FCص                    �EAEA
 �E�V�� و
P1Q وا*�+,�EA* pدة إ(1A*ا ا*<�5م اIB* 6��9

                    �B7�A
 pE1� ن�lCة آ���1 *,�1أة، و�E

�Qم ا/�Vم *�1oن b0 مJ�,C �إPG .  8,9 ا/�Vم وأه,P، ا*Vq � ا*�

                                  [E�+�*ه� ا �B1ا*(,+�، 60 ه �  �E��E)*اب اJ
�5Gم *nE هP1 ا*F;�ظ 9�A� 8,9	 ا*�QFم وا*1,�ك أو ا�

                  8,9 u��� �5مG وه� ،�E9�*أ �اد ا D� ت آ6  �د���E�
�Vم، ا*Iي ��D1o إ���7 ا*)	ا*� وDE�bC اf* HEFl*ا

                           ،�E9�*ا g�KC �BCأداء وا��� ���� ا*�QFم 8,9 أي 
�*� �p17 D أو  (�د  � ا*�+�E]، أو أي إه�1ل  �F� ���ا

��E *,<(�ء وا*���ل                        �E)*راء اvا Iأ� ��� OEF0 �QF,* ��0�U*ا*��1دئ ا � �*1(�ء*�، وا*?;� �E، و��Eدة ا*?�ع ه

��اء 	
 8,9. 

 ]٤٥: ا*y�1	ة[ ﴾َوَ�� !+ْ, َ�7ُ�ْ, ِ	َ(� أ�6ََل ا!4+ُ
 2ُ3َْوَ!ـِ/َ. ُهُ, ا!$+�ِ!ُ( َن﴿

 �G D��)Gاز. د
���F�*ب اJF* يJا*�1آ ��V9/ا u�Q1*ا �o9 

٠٦  �C"Hا� r),ر � ٢٠/ هـ١٤٣٤: ر0W ا�2�ار      م   ٢٠١٣/٠٢/١٦      هـ   �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

 ا��آ�ي

� ���ب ا�	�



 ٥٥ا���د /  ١٣ا�����  مختارات 

١٣ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ن ���� 
 

"B��I�ا����� ا Y

�� و�+	�[ ';�م ا��� "ا��M!� و/"ه� ه� ا�	� A	.:� ا�:��.� ا �
ا'��، ��+� A�G�� آ���ت ���� ^K "IA ذ�	A ا ،�رZ�J �_.� ا�����ت ا��آ��� ���ب ا�	�

 و���`ة !� '"وة !� إ�Aم أ��د وروا�N."ي
"�����" 

 

أ�G0 ر/�\ �"!6 ا8TM	Mت ا�)�آb7� 6�bب ا�����7، ا�f5	ذ 2Sf �*�ا�>�، f'�'6 آ')	ت (	�6                          

�b �'!	س،                       <7Tو O6 أ��	fر 	2 �� _[�?Sf ذ	�f5ا Of2ي، و#2 أر!
و�7	�gة �� �2وة �� إf[م أ�	د وروا�

                           x`ء، وأّن ا6�5 #2 ر�	?��Mا G') C�6 أو��,�S6 وا��f	�4�6 �� ا�0�	دة ا��Wس أّن ز�� ا�	أآ2 �'! ��>


40ه)	 ('G ا�!	س، و��� أّن ا6�5                       K ���� ا�'�T��	,4ر�6 ا�T	�,�26 أم ا��Kر ا��2)�0ا	S� x7T 4اءf �?��	�_


�7 �� آO �,	ن (� ا�0�	دة ا�)W'68 ا���                              T 6�5ا xT	� 2#6 �0¡، و�]W6 وا�S��Qم وا�]fYا Gإ� 'V�T

 .?(,7T	 �(	 ��2Sه� وه4 اfY[م
 

                            d
8�� ���¢ ا�
	آ��	"'� 6��,�S2ة ا��0Sا� ���*T Gإ� ��	�آ)	 د<� ا�f5	ذ �Sf 2Sf ا�"!�ال آ

�& �2S ر�� ا6�5 اS�fM)	ر     ّU� ��0�2ة إذMل و_`4ع وا��f[م أ�	م ا�40ة ا�)S	د�6 ا���5,�6، وذّآ� ا�)�'))

                         �� &7�g4T �T يRت، ا�	>�	2ام �>?4م ا��7W�f	� Cوذ� ،jر	(S�fو�& ا �� �(S��(ا� ��	ا�, ��ّJ ،��	
ا�)

�6  "آ��^ <bب ا�����7       f	�f ����                     "�>	ه��K ��، وأّن هjR ا��7	�>	ت � ا�2ول ا�)S	د�6 ���7T x	�>	ت �

�� �� ا�)S	�'6، و�,!?	 7T	�>	ت �2Sة Y_`	ع ا�)�')��، وهRا ا�)>?4م ه4 ا�Rي أدى إ�G �!	ء f>	رة                        k�	,��

�� �T),� �� إدارة                              > 6 �87!6S'# �) رة	
�� أآ
� f>	رة �� ا�S	��، وه� (	t ن ه�	آ��	6 �� ��أ���,

�6 وا��S,��6، وهRا ه4                       f	�
,�?	 اYره	��6 �� ا�
[د، و�� ا��7,� �	�
[د �� _[ل ()[/?	 �� ا�0�	دة ا���

ا�)>?4م ا�Rي �n� d(f"	د ا�)!�)	ت ا���5,�6 ا��S,��6 ا�W	O+� ،6e ا��� 40Tم �2ور�	ت �� �4ارع                                 

�	T?	 ا����Qة'() R<!T ��> ،O�و��
^ هRا ا��7	�� ُد�xS #4اT!	 ا�)�'67 إ�G ا��0	ل        . ا�S	2S� 6(e �!��8 ا�'

�� T?�ب أ���,	                      > �� ،6�'
�	�6 (� ا�40ات ا���5,�2g 6 ا�)�')�� �� ا�)!	K: ا�0�"6<��� f	<	ت  "  ا�7'

�
 .ا��0	ل وه� �R(4رة �� ا�"
 

آ�� د-� ا;(��ذ (�� و7@�ت ا�$P� ا���ذO7 ا��' D\�� �  أه��O ا;���ل ا��' �m�Dى �O�PYe ا�#�(�ة                      

                          OY�

��Y@� ا�O\32 �@�، آ�و�O را�3ة، وه' ا��� O�;دة ا��4(� ���Dو ،O�;ا �A �@D�++&� إ-��ط ��� ���Dو

                              O+��&، آ���ب ا��<g- ��Aي وcا� O�ا��' ��D�t �@� ا�&2�O �\�ون ����ة، وأ_�ر إ�� د(�)ر دو�O ا�&2

                    � ، ������� Oد���ا�� ��w ى�V;ة ا���
0��� ��<\�� هcا ا;��، �  �gل ;���آ� وأ-2�@� �  ��U' ا��ول ا�

O�(U وا-�ة Oدو� '� O��2)Rا����ان ا ��-(Dو ،'
 .ا��' d#0 ا�
�� ��@� �  ا���وان وا�i�P ا;���
 

 ا��
�* اg>� '�2�Rب ا��<��� �' وO�4 ��آ���ن

٠٧  �C"Hا� r),ر � PR13018: ر0W ا�2�ار     م  ٢٠١٣/٠٢/١٧    هـ       �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

 و��� ��آG	�ن



 ٥٥ا���د /  ١٤ا�����  مختارات 

١٤ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ن ���� 
��ء�اق �"![ !��&رة ا��اع ا��A��G وا��
&�� ا��K�Iة �, د��ء أ�.�8J ا I�ا �Id 

  

��ات إره	��!� x��g 6	K: ��>�#6 �� �*2اد ا��4م                          "<T 6S�T 6 أن�أ('� �28ر �� ا�6K�Q ا��Sا#

�O و���OQ� Op �� d <,��4             )  ١٧٢(م ��Wّ'� �� ا�`7	�	 ا���5	ء          ٢٠١٣/٢/١٧ا5<2  �# ��� 	8W�

                   ��J ح	

���ات �	ر?� 2S� �� 6J	 2eى ��� ا�!	س، 5�?� �'4ا f)	ع اT?	�	ت 5�T2اث و>m� d�V�Tو ذر�

6<'�W(ا� 	6 �8!�4?��G)2T 6 ا�0	(2ة T	رة وأزMم ا�
T �S	رة أ_�ى � ("T b	م �f5اب ا�40ات ا�5!/��. 
  

ا]�&ن ا /ار I�أ�:� ا: 
87�,� O	f^ �	د�6 �?� وb>5ا�?�                  T Oأ� �� ���f	��20 �	ت وا7gً	 أن <2ة ا�W[�	ت ��� ا�>�#	ء ا��

                         ،	?
S� �f£(� ث��,T M 	?�ّJ �� 6�g	� 6(/	0وأن ا�6�4,7 ا� ،�?T	,'�(س و�	أرواح ا�! G') 	
'f \,S!T

                       ¡
Tار jR?م أن <,6�4 آb"� د	,�� �p	!إن ا� O� ،^/	8(ا� x(�) 	(?� 6V'ء �� ا��	0
وأن ه)?	 ا�4<�2 ا�

��0
ً	،       ...!  و�4ده	 �)20ار �	 Q� �� :'WT	آO، وOS�<T �� أز�	ت         T ���?� R!� ه�ات ا�)��)�ة	ه� ا��� 	وه

�� ا��?2�2 ��ة، وا�'� وا�2وران                 J 	?�	7e5 6�4,720م ا�T �� 	?��
?	 و��Qو(�	V� 4حgو �� �Jا�� G')و

�?T	�	Sس و�	م ا�!M3 	?/	0� ن و#4دUة أ_�ى، وآ��. 
  

 �M�اق ا� �! Bأ�:� ا ه: 
��(�20 ا�20S إ�)	ع  S<�!(ا� ( j	"T	� 4اS�2�� �?!�� 	(��� f	6f ا��4م، و�[ ا�f+!	ء، ('G إدا�6 ا�W[�	ت �

                           \fأ G') د]
�0�� ا�T Gا�'"4ء إ� G') ،أ�4اب ا�7'4ل :'J40ة ا��[ح و� <)O ا�!	س، و�4 �	��'� وا�0)

�2ة ?�4Q� M	 p'� وM إ#8	ء وه� �� ذ�C واه)4ن آO ا�4ه�، وR�fه^                             Sf ة	��6 أ�ً[ �� <</	K 6 أو�#�)

اٍب ِ�ِ+�8ُNُGَ�ْ�َ �ٍIَ ا�;ْF�fَُن َ��ًء﴿�3	�?� ه
	ء َGََآ﴾. 

  

�,�ر �,� <�e!	 و�78!	 أ4S0T Mا �� أ<	��O و��	ه	ت ا�*�ب ا�7	#2 وأذ�	�?�                 وإ'.� !� ه$ا ا��+�م      ،
�Rه
4ا �
'2 ()[ق آ	��Sاق �?2 � ��2(4�,� �)Q	ر�S?� ا��� ه� ا��� ا�b(	ف آ	�>�2را��6 وإ�Q	ء ا#5	�W� ��Rا�

3�Rاك         ��	S6 �� ا���Sوا�) �'Sرة ا�	6، �!�]W6، و(�0 دار ا���	��Yرات ا	4ا     ..  ا�7`<Q�� ��) 2S� ًا�t4ن أ,�و�

�	ة إU� Mن 4S`Tا أ�2�U� �,�2ي                       	S(ا� �,'T �� ص]_ Mن �?4د ا�)���� �,� ا�2وا/�، و	��'?� و��4gا آ'J

                               Op4ة ا��� #2 أ
�� Y(	دة ا�7,� �)	 أ�bل ا� ST	�Op �� G _[�6 را�2ة ('G �!?	ج ا�!'�	Sا� ��8'W(ا�

 ��J Gإ� 	?`S� وه4ى x'آ£T ي ا����
ز�	�?	، وأزف #�	�?	 �nذن ا� (b و�G') O أ�0	ض أ��)6 ا�7,� ا�"

              �'fو�3& و &�
&ن �1!� ��� �.:�ج     «:  ر�6S وا�
	#� ('G أ�tه	 �28ا#	 �
�Qى ر4fل ا� G'e ا� ('� FYi
 .»ا�.N&ة

 و6�M ا��Sاق/ ا�),�^ اb7� ��])Yب ا�����7 

٠٨  �C"Hا� r),ر � ٤/٣٤: ر0W ا�2�ار          م      ٢٠١٣/٠٢/١٨   هـ      �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

اقI�و��� ا 



 ٥٥ا���د /  ١٥ا�����  مختارات 

١٥ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

٠٨  �C"Hا� r),ر � هـ١٤٣٤/  ٠٥: ر0W ا�2�ار   م    ٢٠١٣/٠٢/١٨   هـ       �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

��Aرو 

���ن ���� 
 

 ]٨: ا���وج[ ﴾َوَ�� َ'َ+ُ�&ا ِ�ْ.ُ:Yْ ِإ��F َأن jْ�ُِ�ُ.&ا ِ����8ِF اْ�Iَِ��ِ� اْ�َ�ِ��ِ"﴿

)�����( 
 

�d`�T 6 أآ+� �Uآ+�                    fت ا��و	V'ا�� O
�� M ���2 أن       .  �	xT ا���	6f ا�)S	د�f�� 6[م �� #'��,�	�

                  jRه �� ���6 إرg	ء ا�,��'<����Sف �jb"S (� و#� ا��Q	ر اfY[م، وا��'V	ت ا�)7'�C'(T M 6 �,�ة (� آ

�O ا�)+	ل M ا��87
f G') ن	�fر	�T �� 4حg4� C6، و��?� ذ�� .ا�0`
 


	ط        � �� �Q) �4ت               �٢٠١٣
�ا��  /�>� ا��ا�
� ¢�م آ	�x ه!	ك �6�4 �2�2ة �� ا�)2اه)	ت وا��>�

��ات ��                   .  ��')� �T	ر�f	ن 
��	ء آ �?!�� �� �!'QT ي	!"���	���T 6 ا�0
� ('f �S� G,	ن '(Sا� jRو�� ه

�4ت �)� ا��
?S� x[#�?�            .  ا��� ��?)6 ا���Vف  

	رات (�Qات ا�W�fMة اb?أ� x(7�#آ� ا	
�>� ا�8
	ح ا�

	�f4دزه��4 ا�)4�7ر �� رو� ���!��. 
 

�	م آ�	/^ �� ر�	ل                      # ^
f ���<T ^S8ا� �(� Mوإ ���	ت ا�2ه� ا��	�60 آ	ن ه?�2	 �Tو� ا�)�')'()

�"6 هjR ا�)2اه)	ت أو �	5<�ى                                   �� x��� �	#�7	م ��4ت ��	ء ("	/b، وآ	S!0و� ��7'��)6(�!J  ( jRه

6��]fYف �� ا�,�^ اMNدرة ا	ت �8	ا�)2اه). 
 

                               Mس و	6 ا�!�	S� 2�2ًا?T 4ن'+(� M ن	�fر	�T �� ���� ا�4اdg أن ا��'V	ت ا�)7'�ST 6'� أن ا�)�')

�	S� 6f	داة                     f  ?�!T ا��� ���'6�4,7 ذاT?	 �,� هjR ا��'V	ت ('�?	 أن R<!T إرادة ا�2وا/� ا7TM	د�6 �� ا�,��'

      ���!	�� ا�)!�8م �T إJ[ق ��"2 اY_[ص �� #	زان g x7T*¡ هjR             /اfY[م، وه,Rا �>� �?� آ	�4ن ا�+	

�2g 6 إ�	م ا�)�"2/	!� �?T &��4T 6و�	وا �� �7�(�fا�2وا/�، وا. 
 

�6 وا�Rي <2ث                     �]fYت ا	ت وا�[��	ا��ا� ��T رات	�f را�� ��ه� �7	و�4ن اT?	م ��')� #	زان ��!�

�?	�6 �?� آ	�4ن ا5ول        ��/  �
م، ا��?)��T 6!2 إ�G ا�"bم �Uن هjR ا��ا�	ت وا�[��	ت ه� ��                   ٢٠١٢د��)

�6 ا���              .  f)	ت <bب ا�����7  �]fYه� ا	ا�)� Oو�4ن <�� آ	7� �?�n� 	�fب �4�7ر �� روb7ا ا�Rو5ن ه

	?'(S���  .                       ه�	ب وا�7  �� ��	ر ا�7"	
�	 �� اNو�6 ا5_��ة <�� �T ا(�fرو �� 	ً��*��� \�وهRا أ�� �

 .ا���Vف
 

                            gو �T 4ع
fأ R!(� ؛����	')?� 	أ�`ً xg�ST ��هjR ا���	f	ت ا�)S	د�f�� 6[م �� #
O ا�,��'

�4�40ن       FMSإ([ن �� ��"2 ��4"	ر �� #	زان �� #
O ا�),�^ ا7TM	دي �'?"�ة                   f �?�U� ��S�ُ'� ا�)�')



 ٥٥ا���د /  ١٦ا�����  مختارات 

١٦ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

       	�)4
fا�"4ازات أ �� :�#2��	�  .                    �?Tر	�b� 4بJ�� ��J �?�
§?4ن �,4!َ�ُ ��وه,Rا �nن ا�)?	���� ا�)�')

�'?� ('G أf	س ا��)	/?� ا��2!�>�T 2 و���"�('�. 
 

�\ ا��
	ق �� (2ا/& ��f[م �?jR اS�5	ل 2g ا�)�')�� ه� ذاT?	 ا��� ا�2W�f?	 و�?	ء                          � ��ا�,��'

                     	ً(?T 	ً`أ� x0<� م]fY4ة ا)و#� د 	و��?	��0¢ �� �7� ،�'fو &�#��¢ �� )?2 ا��4fل �G'e 2(7 ا� ('

&
Qو�& ا� dg4T 6� :�'�4fل G'e ا� ('�& وf'� و7e	��& ر4gان ا� ('�?� وا�)0	ر�	ت ا��	�
 

4�& ا��4م ا��8S^ ا��2!�: اTM?	م �	�"!4ن • (�� . 
8
d اT?	م ��O�47 �+� ا4�5ات إ�G آ	/!	ت <�6 وه4 �	                   :  اTM?	م �	���7  • �4VTر هRا اTM?	م �

 ".ا4�5ات ا5<�	ء"��)G �ـ 
 .��)G ا��4م ا���40T G') O(S أf\ ا�2و�6 أو ر�� اfY[م ا��0'�2ي: ا�,	ر د�� ا2�5اد • 
�� ا�4�f2ر�6: وT?)6 إ�"	د ا�0Q	ق �� #��¢ • J 4نSV4م ا�� . �0	�'?	 ا�

 ...وا�0	4VT 6(/ل
 

                   G'e 4ل ا�fر را�6 ر	
�� �Q?4ر�� � �f4T	���Vف و�7	و�4ن ا(��(�	) ��اNن أ()	ل (')	ء ��')

                            �!'QT �� �ات �� ا����
��	ء ��')	ت آ 2g نNا��?� ا G!
�f س	f5ا اRه G')و ،	ً��VT �'fو &�ا� ('

�	���"!	ي و2g ا5/)6 وا�)8'�� �� ��"2 اY_[ص. 
 

                      \fأ ���2T و�4ن	ار �7��أ �?�ا��27+6 و�7	و�4ن   "  ا��0��6"إ�?	 �7	و�6 ����48 ا�)�')�� ('G أ

ا��'V	ت O�UT �� إ#!	ع ا�4Sام �Uن ('�?	 أن 7T	رب �`�اوة 2g ا���Vف �)	               .  إ�"	د رأي (	م 2g اfY[م    

���وهjR ا�87	�6 ��   .  �),!?	 �� �7	ر�6 ا��Q	ر اfY[م � g)	ن <8	�6 �40ات ا�5� وا�)�aو��� ا��4,7

��!�a(ه^ ا���f ده�	0�)ا. 
 

                                �� 6� �Q	�(T &	�ً	 �(	 �STض �& أ7e	ب ا��4fل G'e ا� ('�& وf'� �� ا�>��ة ا�),g4ا ا�Rه

�?T	��� <	ول ا�)�Qآ4ن إ�
	ر ا�)�')�� ('�T Gك �20�Sا� �?T	2W�fام وf	O/ ��!4(6 �� اR�Yاء                           .  <>

�O ا�2(4ة                 
f �� ه��
eو ��)��  -5و�Ck ا�2ا(�� إ�G د�� ا� ST	�G، �,� #4ة إ�)	ن ا�)�')�	S(6 ��ب ا�	K- 
                         �� O_د�� ا�7: ود b)أذل ا� ا�,>� وأ 	2هSو� ،^�8Sا� x#4ا� Cء �� ذ�	0
أ(	�?� و�,!?� �� ا�+
	ت وا�


G0 �� #��¢ �� د�� ا� أ�4ا�	T. 
 

                    �� f4ا� Oل آR� �� وا�(���0�	ء و���7	و�4ا أن �,4�4ا آfU[�?� ا5� ��<0ً	 إن هRا �+	ل آ	ٍف �')�')

G�	ST ل ا�	م #]fYا �Q�: 
 

﴿Yْ
ُآYْ َوkْ9Nlَ�ُ َأْ]َ"اَ�ُْ�ُ.�َ 8َF��وا ا٧: ���[ ﴾َ�� َأ�nَ:� ا�m ,َ�$ِFَ�ُ.&ا ِإن َ�.ُ�ُ[ 

  
	�fب ا��7ـ��� �� روb7ـ� ��])Yا�),�^ ا 



 ٥٥ا���د /  ١٧ا�����  مختارات 

١٧ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ن ���� 
 

8J�oاج ا��&ري �, أ�!��� �N��p��� �'"�A �! ��'�	Gآ�N�ا ����.+�� � ز��رة و!" �, /�ب ا�	�
"�����" 

 

� 6	��Yاج ا�>4ري              /  زار و�b> �� 2ب ا�����7       �	V('� 4م�2�� ا��f �� 6��أ��fا��	 ا�0!8'�6 ا�
	آ��	


4ع و�fM)�ار ا_�V	ف                               f5ا اR2ي ه!
(� أ(`	ء �� <bب ا�����7 آ	ن �T 2# ا(�0	�?� �� ��2!6 روا�

�O+(('� 6 اb7� ��])Yب ا�����7 �� �	آ��	ن ��x� 2"ا�6�4,7 ا�
	آ��	<�." 
 

�>� ا��	� (Qـ� �ـ� ا�Qـ?� ا�"ـ	ري Tـ� ا(�0ـ	ل ر/�ـ\ �"!ـ6 ا8TMـ	ل ا�)�آ�bـ6 �� <ـbب                                    

/ا�����7��	f6 أS`� 4ن`J �� 6�� أر�6S 3_���، وذ�C �')�ة ا�+	� �<�وآ	ن 2Sf #2 . �	آ��	ن، 2Sf �*�ا

��"أ�G0 آ')6 �� �2وة ��)?	 <bب ا�����7 �� ��2!6 روا�
!2ي <4ل (0�2ة    	�0�2ة    "  آ) 	?�ا��S,��6، وآ�� أ

	,���U� 6'+(�� 6د�	S� م �� و�& #4ة]��fل و_`4ع واMإذ. 
 

�2Q� 6ة، C'T ا���	f	ت ا��� SgY GS�T	ف ا�
[د                     �و#2 أدان ا�2�4 ا���	f	ت ا�W	/!6 �'6�4,7 ا�
	آ��	

 �f	��O أي �?Y 2#	�6 ا�W[�6، ا�
O�2 ا��VST، و	اف �4اردهb!�f، وا	0?�b(T :��K �) 	?/4ا�?6 أ(2ا� ��

�& إ�0	ذ ا�)�')�� �� �	آ��	ن	,�n� يR2 ا�� .ا�4<
 

وذّآ� ا�2�4 ا�U� 6�4,7ن ا�2(4ة إ�G اfY[م ه� <�	ة ا6�5، وأن اO�5 �� إ(	دة ا�W[�6 �"�ي ��                           

                       6�4Wم ا�	ا�7, �(� 6
f	7� ���f 	?!��: ا�6S��Q، و<
VT ��� G�> x#6 و�U�� ه� 	(�(�وق آO ��'�، وإ

�?T	�	�_ G'). 
 

	� ا�),�^ اb7� ��])Yب ا�����7 �� أ��fا�

١١  �C"Hا� r),ر �   ١٣/  ٠٦: م                 ر0W ا�2�ار٢٠١٣/٠٢/٢١هـ          �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

ا���	Aا 



 ٥٥ا���د /  ١٨ا�����  مختارات 

١٨ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 
 ا! ��ف ا����� ا���ري ����� ا���ب ا�ي أ�
	� أول ��ة

 !و&���7ُ إ$-دِة إ��-ج ا��1-ح /
-ر و�.-�, ا��+�م ()%ث �# &%�% $# ���" ا! ��ف
  

ف ا���
� ا���ري ��          ��م �� ا�*�ه)ة ��&% إ��ر �#"� ا�!         ٢٠١٣/٢/٢٢و    ٢١ا����� ا����� ا����� �

وB: .  ا����@� �� @�ر�9 وا�?!< �� 4=;�  >;��� ا/�*���� 9:4) أ�����7 �6 ا�#�رج و34)ي ��2و&�ت 0/��ء ا-ز��                  

                          6C7D� ،م@0�F G;!��F H��"9 يIوا� J��?CKDF GCا���ري ا��� H�=67 ا� J�F(K ع����Mا اIف �� ه��Mا اIأآ: ه

                        Oإ� J4�7:F P؛ وذ�O���4 S67 ا����دة �=)ع ا Mًز�
/\�م "�3:دًا 4?
ِـ�C� J�ّ=)وع ا����C/� ز�9دة �� ��D/� ا�W)ب ��

دB��9)ا�� �:/� �4:دي ��9وي 6�F ا���ر6�9 ر��Mً و/��ًء ����ً� OC7 ا[�ف ا/���ءاG�4 ا�:9
�� وا�"����2 وا�*����                   

��

:ًا إ�O                       ".  وا0^��� JC�3F �?��"���F Pوذ� ،Sن �`�� آ�� �� _)ع ا�"Cف �3:دًا 67 ��  ا����Mزل ا�
4 P�Iوآ

&��/�ت دو��� �eC3� 6 ا-�c�d] ،6ً� �6 رو@�� وا���9Mت ا���!:ة ا-��)آ��، ور�9�7 دو��� �
�@?� و&��/�ت                "


� B (?7)ار �fCم �cدر eC3� 67 ا-�6 ا�:و��               ;�� ��Cا��� gIرآ�      ".  آ���� ��3  ه�=�F J��?B َّد:� P�I6 "وآ��i�?ا�


�ء ا�=�H ا���ري              Fأ :& Gا �� �)ا�����9ر G� 6�� ��7����Mو@��) ا�*�ى ا����@�� وا��:/�� وا  "    Pآ  ذ� OC7 وزاد

7ن ا�24Mق ��Bk� ���;<  �;=4 OC7 9:4) أ�����7 �6 ا�#�رج وOَّ���4 إ�)اء ا���2و&� 0/��ء ا-ز��mF... 
 

                              ،�Fرج ا-�)9;� وا-ورو�#C� J4ارا(B �� 6�4(� وه� n=/أ I
� J/ف 9)ى أ��Mا اIه %Bوا �� (o�
إن ا�

وه� �9?
O و��� /\) هIا ا�#�رج �� ا�!��ة، وe��C9 ا�:G7 وا���9D: وا�!  �
J، وه� �� B)اراF D?�9 M J4)أي ا�
�س                          

9
�G وG�;!�F G��?��"�F M ا0@م �� >��F ،G�4  �9َ:ُّ ذ�P [")ًا OC7 ا�!  ���4ً� آ�� 9)ى ا�#�رج، و�9ُ:ُّ ا��:َّة                          :F Mو

هr�  ... gI)ب هIا ا����Jُّ و�r)ب �F J�  ��9 6!�3 &)ب ا0ره�ب وا��")ف ���4ً� آ�� 9
\) ا�#�رج، أي ا�W)ب                  

ه� ���ر&� ا�#�رج ا��#���C ذات ا�#�e /�3م، إ/�� ���ر&� i�4  ا�W)ب ا�Iي أ/=Dه� أول �)ة، وا��� >:^�                               


����7 و��F ���K��c:ًا 67 ا�
�س و67 د9
�G وG^ ،G�!��d� 67 راح ا�W)ب �7َّ:9، و��J أذ/�JF �6 >;�م                         c ��C�7

                            d�� Pس، وذ��
ا���6��C، و��4ِّق �J و@��  إ7م ���Dرة، �� أ[") �t4 ��C�7)�9 دو���، أ/�� ���ر&� i�4  ا�

                                  (�4kا ا��Iارات ه(B �� �ً!&وا Pا ذ�:F :B)9*��، و�ر�9 67 �@ �� %&���F :9:� 6� ا���0ك Oإ�  .   Hُ�� و��

ف OC7 و4)    ��Mا"                ��F ة ا��� 4!:ق(�i;) ا��9: �6 ا�:��ر وا�#)اب وا��#�fد ا��" >*6 د��ء ا���ر6�9 و34
�H ا�?

          J4�""#� Oا إ���Cـ����� G�@�2/ Oس إ�Dا�� H9(�4  6 أ�� Mا��3)م         ...  إ J��\/ر و�=F إن �)��9 إ�7دة إ/��ج ا���2ح

ف��Mا اIه v9(� 67 :9:� 6� 4!:ث. 
 

إ/;G �!���ن �F-7:اء �6 آ  ��/H، وG;� Gc�7 M إM أن ��d��4ا �DF) اS                         :  أ�=- ا���>��ن :� �9ر�-      
م، و9)9:ون إ��Fدg 67 ا�!��ة و67 ا�!;G، وا��"�Cب _)7ً� أن 4
!�زوا                  @y� Gا 7:اءه�
C7أ J���
cب و(W��� ،g:<و

                      G;� z"#9 ��  آ OC7 6�7وأن 4;�/�ا وا ،G;4��< اط(c g�C�34 وأن ،G;
ف       ...  إ�O د9��Mا J<("9 يIا ا�Iإن ه

                      G;�C7 9")ح ��F �7ا:#
د ا���6��C؛ ��9mآG أن 4F �� ا|ن O�< �C_�2رات ا��i��4 �6 ا��i�F �9رة �� @�ر�iا� v!C9

   G;Fر HrW9 ���  .                              دو�� ���BmF ،g:<و Sع ا(_ v�?"4 OC7  ����F ،g:<و S7?�دة ا �َّ
6 4
3{ إM إذا 4?� G;4ر�i�

                             g:<و Sن ا��F وا��;) ا�:و�� (�tا�� Pذ� JF�34 ا�)ا_:ة ا������� ا��� ��4"�% و>:ه� أن ��وه� ه� >fب     .  ا�#

                 O���4 ل�B ،69:ا� ���Bإ OC7 G���Cب ��% آ���F G�� G�F�7ة ر:F �ً�76 دا�dC#َأْن َأِ?<ُ��ا  ﴿:  ا��!)9) �9: ا��: ���3% ا��

-
 .﴾َوَ�ْ=ِ%ي ِإَ�ْ<ِ, َ�ْ# ُ�ِ�<Iُُء ا�%ِّ�َ# َوَ�- َ(َ��1ََُّ?�ا ِ:<ِ, َآG<َ$َ �َBُ اْ�ُ�ْ
ِ�ِآ<َ# َ�- َ(ْ%ُ$�ُهDْ ِإَ�ْ<ِ, ا�>َُّ, َ�ْ+َ��Bِ ِإَ�ْ<ِ, َ�ْ# َ�َ

  
١٣  �/�iا� %�Fب ا��!ـ)9ــ)6�١٤٣٤ رfهـ                                                       >ـ 

 v�9 @�ر�9                                                    م٢٠١٣/٠٢/٢٣ا���ا�Mو 



 ٥٥ا���د /  ١٩ا�����  مختارات 

١٩ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���� N1 
 

 r'��.�ك ا&
�� � )أ��(ز��رة و!" �, /�ب ا�	�
 

�'6 ا�!)	�              -#	م و�b> �� 2ب ا�����7          
# 6��)�2!6 ا��2!  �"!4ب    )  أ�	)و6�M ا��4دان ��b	رة �(,4آ


	ل وأ�4 ا�0	�f آ'��و     /  (`4 ا�b7ب ��ا�0& اf5	RTة     -ا�?	دي <	�2   /  آ�د�	ن، وآ	ن أ��� ا�2�4 ا�f5	ذ    # ��أ�

�'6        .  ('� �7)2 ��ج ا� �� أ�8	ر <bب ا�����7          /  (`4ا ا�b7ب، وا�f5	ذ   
ا��G0 ا�6�f 2�4 �� �,4ك ا�0

 :وه�
 

 .�60V!� C آ[را -ا�)C أ���,	 آ�دو�¢ / ١ 
�O أ#�وف / ٢ )	(f7)2 إ� C(6�2 -ا�!T 60V!� C�. 
�\ (�Vو / ٣ ) C(60 آ���� -ا�V!� C�. 
 ٤ / Gf4� ��> C(ا�- O�!60 ا�V!� C�. 
 ٥ / ]�
 .�V'f �"> 60V!� C	ن -ا�)C �7)2 ه
 ٦ / Gf4� �') C(را -ا�]f 60V!� C�. 

 
 6'�
و�2S ا���<�^ 27Tث أ��� ا�S�ُ 2�4ِ��ً	 . آ)	 <`� ا�'0	ء ا�� ا�)C أ���,	 آ�دو�¢ وه4 أ<2 #	دة ا�0

�n� 6#	�6 ا�G') 6�]W �!?	ج ا�!
4ة             �]fYة ا	��& k�fM!	ف ا�7Sfب ا�����7 وb7�  .     �!�5ا g4'� ق�VT �t

�: اfY[م ��                        
VT س ه4 (2م	f5وا \�
	ب هRا ا��2ه4ر، وأن ا��
^ ا��/f2دًا أS� ،60V!(ا�)�2ه4ر �� ا�

�6 ا��	�)6، �)	 أو�S� 2	رWT 6g	�� 60��K اfY[م ��                 K6 ا��2)�0ا��	(f6 ا��أ(��m� �?0�
VTم، و	ا�7, O
#

��، وذ�C �7)'?	 ا��[ح      ��!ً	 أن ا�S[ج �,O �	 ه4 <	دث �	�O(S ا�"	د Y#	�6 دو�6 اfY[م؛ دو�6                         .  ا��*
�

 .ا�W[�6 ا��ا�2ة؛ ا��� O7�f ا�)Q	آG') O أf	س أ<,	م ا� ا�S	د�6
 

                      Oأ� �� O(S�	� ،�� هRا ا�4ا#�*T Oأ� �� O(S2 وا��5اء �� ا�(Sدور ا�),4ك وا� Gر ا�2�4 إ�	�أ 	آ)

&T4)�8ة <)'6 د� .اfY[م و
 

 آO ا�Rي �Kُح و#	�4ا �	��7ف ا�4ا<2                 � �?�U� (ورد ا�),4ك         O�	"� Mو ^S'� M م]fY7� �� ا�( ،


	ل ا�!6�4، آ)	 (
�وا (�                      � �� �(S��(ا� O
# �� ��Q
�'6 ا��	ر��W �� ا�4#4ف �� و�& ا��
وأ�	�4ا دور ا�0

�	م ا�Sgn� 6�4,7	ف دور اYدارة ا5ه'�6، وا�`*4ط ا��� T)	رس �� دول ا�,>�# �� �?/	��fا. 
 

 ا�!	K: ا��b7� �(fب ا�����7 �� و6�M ا��4دان -) أ�4 _'�O(إ��اه�� (+)	ن 

١٤  �C"Hا� r),ر �   ٢٠١٣/١١/ س/ت/ح: ر0W ا�2�ار  م        ٢٠١٣/٠٢/٢٤     هـ     �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

 و��� ا�G&دان



 ٥٥ا���د /  ٢٠ا�����  مختارات 

٢٠ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 

�v.:و� �I' 
 

﴿ �ُF.vِ�َpْ�ُ�ْا Zُ�ْF.�ا �:َ	ُFَأ� ��َ * �ًF�ِ̀ ْF� �ً�َِ̀  ﴾َواْدِ1ُ�� F.Kَِ	�* َ!�ْدِ1ُ�� �Nَ�ِ �!ِِدي * اْر�IِKِ ِإَ�� َر�Uِ9 َرا

 ,���� ��\ذن اd)x:"اء i&رة ا��0م ��+&ن إ�( 
 

�!GS ا�),�^ اY([�� �b7ب ا�����7 و4f 6�Mر�	 أ�V	Mً 3_��� �� �?2اء 4tرة ا�Q	م �� <)'6                            

G�	ST ا�2(4ة ا��5ار ر<)?� ا�: 
 

�n� 2ذن ا� ا�
OV �7)2 ز�2ان  ?Qر<)& ا�(ا�( 

2 ا�0	در ز�2ان  ) OV
�n� 2ذن ا� ا�?Qر<)& ا�(ا�( 

2 ا��زاق  ) �') OV
�n� 2ذن ا� ا�?Qر<)& ا�(ا�( 

 
                    C6، وذ���]fYة ا	��� �	�2(4ة ��2� ا� وk�fM!	ف ا�7g	� ،&'ن وأه	�*Vا� G') ا�+4رة OSQ� 4ا'(>

�� �� أ�Kا�&W6؛ �7)'4ا ا���]fY6 ا�]W6 ا��	#n�. 
 

�2 �7)2 ز�2ان �� e>4ف <bب ا��R!� ���7 ا�S	م                  ?Qا� �����O ا�         ١٩٦٧ا
f �� ا�2(4ة O(>م، و

                    6�J	Vل (2وان ا�]_ &T	�e	��ًا ���7
ً	، �	(�O0 ��ات (2ة و�� �+ِ!& ذ�O(> �) C ا�2(4ة، <�G 3_� أ�	م <

                &T	�ا�7)2 � أن أآ��!	 ا� ��ؤ�6 ا�"?	د ��          : "j2'� G') وأه'&، �20 آ	ن #�4& �!	 و�(� (��& �� 3_� أ�	م <

                   6�]Wؤ�6 ا��� 	ل ا� أن �,��!U���O ا�)"�م، و(Sم ا�	ا ا�!�R2 هg ا� O�
f  ."         �ّ0� أن Oو� bّ) ل ا�U��

                      67��	ء وا�Q?2اء وا�8	�7��، آ	ن ��	�& �'?  ر<)& ا� �8
�78
6 ا5� G<V8� 	أ� 	� C�!�)" �
، "ا� أآ

" �
�6 ا�Q	م، ا� أآ
� ('G                "  ا� أآ
� "، وا��4م �40ل    "ا� أآJ	K 	� C�') �

ـ§�، ا� أآ"Tو G*K �� Oآ G')

��ًا                      
��، ا� أآ
� آ!�a('�4& و�f6 � و���آO ��£�� ('G د�	ء ا�)�')�� �� �"	�\ وا/�[�	ت و()[ء و_4

                ،j2>ا� و O�
f �� د	?Q�fM6 ا(S��S)6 ا�Y)	ن و G') � 2(7ًا، ا���ا#��ب ا�!�8،  "  ا� أآ
� "وا�7)2 � آ+

"�
�T 6'4ح �� ا�5:، ا� أآ
� و� ا�7)2" ا� أآ
�"ا#��ب ا�4(2 ا�7:، " ا� أآ�]fY6 ا�]Wا� �/	Q�. 
 

  ��!tM��4 �4م ا� G') 6�J	Vل (2وان ا�]_ &��^ أ�	� Gدر ز�2ان إ�	2 ا�0
 ١٥اQ�f?2 ا�
OV ا�Q	ب (

 �� ا�+	�م، �G�U أن �>	ر#& �� <)O ا�2(4ة أو �� ا�"?	د   �٢٠١٣
�ا�� / �
	ط ٢٥هـ ا�)4ا�: �ـ �١٤٣٤� ر�

 أ��& و��	ن <	�& �40ل � G0Tر	ا�، � O�
f �� دة	?Qا� �� G�> Mا� و O�
f ��" ،م	Qا� Oأه 	ت �	
ا�+
	ت ا�+

2 � أ��& وه)	 �VW	ن e>7	ت ا�
6�4V وا�bSة �� ر�� د�0fY :Q	ط                  ".  �)4(2آ� ا�!�8 أو ا�"!6    ?Q�fا

6��]fY6 ا�]W6 دو�6 ا��	ة وإ#	*Vا�. 
  7(1J 7���٣٩ا� 

١٨  �C"Hا� r),ر �   I-SY-99-04-026: م             ر0W ا�2�ار٢٠١٣/٠٢/٢٨هـ           �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

� ���ب ا�	�

 و��� A&ر��



 ٥٥ا���د /  ٢١ا�����  مختارات 

٢١ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 	��ن ����
����� �����ًا �����ً� ����أة 	��ان� ������� �� ����ء !�ب ا����#: 

& وا�)'�&"� "ا����- 	,+��& ا�*�
)�����( 

 
�� ا�!�	ء �� <bب ا�����7 �	���b	 �Ta)�ه� ا�S	�)� ا5ول                   �٢٠١٣	رس   /  �� ا�+	�� �� 3ذار      `��T م

 .�')�أة
 


4ر x7T (!4ان(�M20 �� آ4اS�f يR6" ا��]W6 وا�S��Q6 ا��	#n� C�(ا�� " ��t27�� �(Ta(ا� ��و4fف ���`

�� و�� ا�W	رج   �'7�  .                       هRا ا�27ث �k	ت ا�!�	ء �� ��W'� أ�7	ء �	���b	 �)	 �� ذ�C #	دة ا�)"�)("�fو

6�]Wم، ا�]fYا �� b���	م ا�7,� ا�)�) Op �� 	?#40>ا�)�أة و g6 وQ#	!(� �'7(ا�. 
 

                     G') 	?وا�b� �
���Vق إ�G ا�4Sا�O ا��� أدت إ�G إزا�6 هjR ا�2و�6 �� ا�S	�� اfY[��، وا�t5 ا��'f C�Rوآ

   60V!(ء �� ا�	ة ا�!�	�>  .              :
V�f 6 ا����]W6 ا��	دة إ#	2(� إ(� 	�b��40م ا�)Ta)� أ�`	 �2(4ة ا�!�	ء �� �	�fو

                                ��	Sا ا�Rه �� ¢�S'� 60��Vم آ]fY2 ا�ST6 و��]fYا 	� �[د���b	 و�)�	� �� O�	� 47� G') 6S��Qا�

�'fو &� ا�!�	ء x7T <,)?	 آ)	 أو�^ ا�3�0ن وf!6 ا�!
� G'e ا� ('��	ة آ��)6!�3 6 �")> �(`Tو. 
 

7�	ة آ��)6 �?	 أ�� و(2ا�6 و<)	�6                     5١٣٠٠آ+� ��   � �(�T ،6�]W6 ا��	)ور Op x7T أة�(ا� x�	) ،6!f

                             ��	S2ق ا�QT �� ون�# O
# Cي ��د �� ا�2و�6 وذ�U'6 آ�	ا�, 	40#?> 	?� �(g م	�� Op �� 60 وا<��ام<�و

�x'(7T 20 ا�)�أة �� ا�S	�� اfY[��          ١٩٢٤و�2S إ0f	ط هRا ا�!�	م �� (	م       ".  <40ق ا�)�أة "  ا�*��� �)>?4م 

            ����: أ��)6 �>�و6g �� ا�W	رج، �	�40ا
VT ^
�	ة VT M	ق وا��?	آً	 �,�ا��?	 ��	Sو� 40)دًا �� ا�>�0 ا�#2(

�6 ا�>	2fة                     K6 وا��2)�0ا��	('S6 وا���	(fدئ ا��أ	
� Gم ا5ول إ�	2 �� ا�)0!��T 60V!(آ)6 �� ا�	6 ا�7(��. وا5

                                  6�
'�� 	ً��	 ا�[�T �4ا�?� ا��4م �eا(ً	 ��4f3 ق��و�!4ب  	�b�وهRا �O(Q ا�)[��� �� ا�!�	ء �� �	�

                          �6 ا�W	6kK ا��� أ��0ت ا�)"�)S	ت و�4T �� x'Qز��	(fت ا��أ	f	��R ا��<!T ^
�� 6�f	f5ت ا	�	��>Mا

�S� 47	ل ��� ا�!	س            G') دي                   .  ا�+�وة	ل ا�)]*�f]� �S`W� 60V!(ت �� ا�	ء ا5_��	ا�!� �� ��ا�)[�

واM#�8	دي وا�"!�� �)	 �� ذ�C اTM"	ر �?� دا_S(�"� O	ت ��7آ?	 ا���d ا�)	دي و�*�R?	 ا�!�	م                                     

                6��	� ^f	,� :�07T ن	6 �`)S'f Gا�)�أة إ� x�47T ��> ��	(f2أ         .  ا��أ
و�	gY	�6 إ�� ذ�n� ،Cن هRا ا�)

                      �� O'#و 	?'(S� ا�)�أة ��,(T ¡6 ا5_�ى، #2 ر���	��Yا �� ا�0�ا�fM*[�� ا�Rي �` إ��	ج ا�+�وة �4ق �)

�)6 ا6�4�5 �)	 أدى إ�G ز(b(6 ا�0�fار ه�,O ا�f5ة وT£آO �>?4م ا�2(� ا�)	�� �� ا���O وا�2و�6 �')�أة#. 
 

١٨  �C"Hا� r),ر �   ٢٤/هـ  ١٤٣٤: م               ر0W ا�2�ار٢٠١٣/٠٢/٢٨هـ            �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

 ا��آ�ي

� ���ب ا�	�



 ٥٥ا���د /  ٢٢ا�����  مختارات 

٢٢ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

                                  O�"� 6�
^ �� T!	ز�?	 (� دوره	 ا�?	م آ�ا(�6 و����T 	(� ،O(Sا� Gا�)�أة إ� آO ذ�C �� �7	و��2� 6

O
 ا�4�4�2�5�	ت                                   .  ا�)��0�(� Op �� 	��Jو 	#�� ��	Sء ا�	7� أ��� ا�4ا# �?jR <	ل ا�)�أة �� �)

�Q
 ا�!e �� 6 ا����Sg4ا�. 
 

 :أ1&ا�� ا����Iات !� �������
)�6 إ�G ا�W[�6 وا��� T)�2 اNن إ�G أآ+�                     �	Sا�2(4ة ا� Gم إ�	(`�Mم وا	ا�? �(Ta(ا ا�R4آ�§ �7`4ر ه)2� 	!�إ

 اMNف �� أ(`	ء وأ�8	ر <bب                .  دو�6 وbTداد #4ة � آO �4م �)�            �٤٠�  � ^!� Gإ� 	ً
وا�4#4ف �!

                       6S��Qدة ا�	S�fM G�	STو &�	7
f 0?�§ ا��	��5 _ �
"��� �T]ا� ��	Sء ا�	7� أ�ا�����7 �� ا�!�	ء �� �)

��	�& ('G هjR ا5رض 6�	#n� Cوذ� 	� . إ�G �[د`T6 و��	Sدئ ا�	
�� ا�07�60 إ�?	 ا�W[�6 �0¡ ا��� T"�2 ا�)

                              �� 6��	Sا�)20رة ا� 	?��	,� Gإ� 	2ه�ST7)� آ�ا�6 و<40ق ا�)�أة وT6 ا�>�0 و',Q� O7� ت	��Nوا ���ا�40ا

 .ا�)"�) ا��� ��(?	 اfY[م
 

 : �[<�	ت �')�7ر
 
�20S ا�)Ta)� �� ا��	(6        -١f


	<ً	، �4م        e �8!!6 وا��	ا�+

م �٢٠١٣	رس/  3ذار   ٣ا5<2   

، �!2ق     ١-�� ا�0	(6 ا�,
�ى        

O��4�. 
 
���G ا8TM¬	ل �¬	�¬S¬!¬4ان          -٢

ا�Y,¬�¬ـ¬�و�¬� fM¬�¬>¬ـ¬�¬ـ¬	رات             

: اY(ـ¬¬ـ¬¬ـ¬¬ـ¬¬[م واM(¬¬�¬¬)¬¬ـ¬¬ـ¬¬ـ¬¬	د         
com.gmail@mhtm.info 

 
�4از. د ����� 

 ��])Y(`4 ا�),�^ ا
 ا�)�آbي �b7ب ا�����7

 



 ٥٥ا���د /  ٢٣ا�����  مختارات 

٢٣ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

���ن ���� 
 

� آ��&فpA&�ا ��Am ح��A 
 ��lث A.&ات و���"� !��"د �_"دًا �Nd ,_Aب /�ب ا�	�

 
�6 أوز�	آ��	ن ا�7	2# ('G اfY[م، �!>� <j20 ('G ا�)�')�� �O,Q (	م،  J	K زال (2و ا� آ��)4ف 	�

                      G�> �?>ا�f ق]K/?� �� ا��"4ن و(2م إ	0�Y �?� �?ا�� :'�W� 4ه 	ص، �?	_ O,Q� ���7ب ا��b> G')و

�?� 6�/	!� �?T :�<'T ل]_ �� C؛ وذ��?T	� .�2S ا�0`	ء ��4,7
  

                   ��٢٠٠٠-�١٩٩٩
2S أن ا��?x أ<,	م �
	ب ا�b7ب ا��R� ا(�0'4ا �� ا�>��ة �	 �     	� 	?!�م و<,)4ا <

  ��١٤-�١٠                   ،�?0> �� 6<'�W� 6�/	!� �?T :�(	�	، �nن آ��)4ف وأزV� �� &�M'40ا �fا<?�، وإ�)	 #	�4ا ��'>

�,4رJ	ن �� �7	��6              *�	� �� ���	f �8ا ا5خ> M M	+� ب	
Qء ا�Ma6، و�� ه��	gات إ��<� �?�و<,)4ا ('

�O0�S� 6 �ـ      	J��١٩                         ،�8��6 ���ة t[ث f!4ات و��& �')�ة ا�+	') �,> 	�]�Jر	� �� 	�(	�	، و(
2و �	

�6 �2ة              �f!4ات، و#2رت _�4	 t[ث f!4ات و��8،          ٣و��>� أ<)2وف �� أ��2"	ن، <,� أ�`	 �')�ة ا�+	

��8ة ا�        ���f!4ات، <�G ا�!�	ء �� ��')� �� اM(�0	ل وا���RS^، آ)	 �� ��')� �� T)2�2                     ٦و���زا آ	

�6 �)2ة t[ث     �	t ة��<� 	?��4
�4	 أو��2ا <,� ('J x_5ا��87 ا M ل	ا�)+ O�
f G') 	`آ� أ�R����ة f"!?� و

�6 �)2ة t[ث f!4ات، وMآ	��>	 أدوMت �� �7	��4f 6ر_	ن                            �	t ة��<� 	?�f!4ات، و���وج _4ن <,� ('

 	?� �Rآ�ه	 آ'?	. f!4ات ٣دار�!�,� <,� ('��� M م	�4'6 وا�)0K 6(/	0وا�. 
  

                          ،&Tا��	W� ةb?آ��)4ف وأ� �'p �� 4ن('�� M ء	ل وا�!�	ا<?� �� ا����f :'V� ��Rن ا�n� 	`أ�

                           G') 	?�]_ �� O(S� [ت�	0� �?S� ا<?�، و�"�ي�f :'V� ��Rء ا�	)2�f	� ات��	W(ز ا�	40م �?� ��>

                                 O_رع ()[/& داb� ات آ��)4ف��	W� �� 6�/	� 6�/	� 6و�	آ)7 ،�?S� 4ا�ا��bازه� �� أ�O أن ��S	و


�ا                    .  e>4ف <bب ا�����7   � O(S'� �?>ا�f :'V(ء ا�	ا�!� ��W�T �� 6�إg	�(� 6	 40Tم �& وزارة ا�2ا_'

6� .(!?�§ �� أ()	ل ا�!�	�6 ر4f �Jء <	��?� ا�78
  

�^ ا��_�68 ا��� ����2W?	 �"'\ ا�5� ا���40 وأ�?bة �W	��ات ا�)"�م آ��)4ف                            �	f5و�� ا

                           4�2� �[��?� و��48Tه� (	ر�	ت �	�>'W� �2�2ه?T ت �� _[ل	<�<Sت ا�	6 ا�)�')S(f &�4QT 6و�	7�

                    �S� 4ن
�S)'� ه!	ك، �O و�78f �?�U�  رة وا���و�	4ت ا�2(�
� �?�	7Ve_[ل ا �� 	و�`7?�، أ�`

�	 ��6S(f &�4Q ا�>��	ت                 Sf �)�Qا� �?�b� �#ا�� G') �وه�
ا�>��	ت ��b?� ا��Q(� إ�G ��اآb ا�'?4 و�"

 .ا�)7"
	ت

٢١  �C"Hا� r),ر � ٢٧/ هـ١٤٣٤ :م          ر0W ا�2�ار٢٠١٣/٠٣/٠٣  هـ      �١٤٣٤

 ا��
	� ا�����

 ا��آ�ي

� ���ب ا�	�



 ٥٥ا���د /  ٢٤ا�����  مختارات 

٢٤ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

  
�6 آ��)4ف ا�`*¡ ا�!>�� ('G ا��"!	ء وأه'?�                         ��6S أ�`	 ا��� ����2W?	 ز�	g4ا� ^��	f5و�� ا

�	ة ا��>� �)k	ت ا�,�'4 ���ات                        	S� �?(Q"T �Jر ،�?/	!�U� ء	0��Mا �� ��وذ�C �� _[ل <��	ن أهO ا�)�	�

�4ن �!&، ور�J أ�?� �4TUن �� �4(2 ا��b	رة، وذ�C �7"6 أن ا�!?� ��                      	S� يRا� �� ا�)	دي ا��g4ا� �Jور

�	ز��bادي أو �� ا��<�Mا��"� ا. 
  

�& وST	�G ور�J آO هRا ا���RS^ وا��!,�O وا�
V¢، و�	���J �� آO ا�)`	�0	ت                   	7
f ا� O`<� �,و�

                         2`) �� x<� �� Cن ذ�n� ،��
��7� ����	e �?
7�وا���ه�^ وا�4(�2، ورk� �J	ت ا�Q?2اء ا��R� #`4ا 

&��	J :�07T G') ارا�eوإ &T4)2و� �?�b7� 	,�(T زاده� O� ���7ب ا��b> ت	�	�ب و	
�. 
  

                                 ،�?��U� ا�!?4ض :��K �� ���7ب ا��b> ت	�	�ب و	
إن هjR ا��`7�	ت ا�"�	م ا��� ��20?	 �

                     ،&
S� :> �� و�4ر و(2وان �'p �� ���0& آ��)4ف� 	6 �)��Q&، �0	رST يR2 ا�f	<ا� �8?	 �� ا�4ا#'WTو

�� ا�5�� وا�W	/�، و��� ا��28: وا�2Sو �8	روا ���4?4ن �'b7ب                           � ]S� واb�<2ا ذ�C �	�!	س إ�G أن �)

�b�� O,Qا�2 ��'�>4ا <�4& و�j4!`�7 آ)	 ��7`!4ن أوMده�، �O إن ا��R� �'�407ن �"2دا �� e>4ف ا�b7ب                 

                            jRه� �� ه��f ء	!t60، أQة و�	�	S� �� j4�R
���S� G')?� ا��	�(� 6	 p �� �?� :7'� 2#'� و�4ر، و�	 2# �

G�	STو &�	7
f �8ة د�� ا�� O�
f �� \<!ل وا�	)�	ت �	�
2ون ا2S�fاده� ����20 آO ا��`7� �?� ا���V: إM أ
  

﴿!ِ�
� ا��8ُF ِإ��F َأْن ُ�ِ	FY ُ'&َر7ُ َوَ�ْ& َآِ7َ اْ�َ��َ|ْ!َ&اِهِ:Yْ َوَ�ْ|َِ 8ِF��ا ُ'&َر ا&vُ�ِpْ�ُ وَن َأْن"ُ� .﴾َنُوُ�ِ

 

G	�ن � !أ�:� ا��G��&ن !� أوز
                       ��8'W(د ا� ا�	
S� 4را��� أود�G، و<�� 40Tم �f,4ن f4# ب	# 	?�/)6 #��
ً	 �nذن ا�، إ	6 #�]Wإن ا�

����& ا��>	<� ...و�	رًا �7Tق أ(2اء ا� أ�+	ل آ��)4ف وز�	
 


	ب و�	�	ت <bب ا�����7 اV�5	ل �� أوز�,��	ن � 	�! 
 

                              ��R6 �� ا��]Wص ا�	4اب (!2 ا�، و#8tء ا�، أ�� و	�ه2را إن  �`T �� �,T	ا�R)ءآ� و	إن د�

��!�a� 2ور #4مe C�R� ا� �<Q� ...p')4آ� �
  

 ﴾َآَ	َ� ا��ِ�ْ|َ�َ 8ُF�F,Nَ َأَ'� َوُرAُِ�� ِإنF ا��8َF َ]ِ&ي~ َ�ِ��ٌ�﴿

  
 (+)	ن �W	ش

 ���2 ا�),�^ اY([�� ا�)�آbي
 �b7ب ا�����7



 ٥٥ا���د /  ٢٥ا�����  مختارات 

٢٥ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 

���ن ���� 

�م �آ�� ا��	�Mذ��/ S[ا&�� !و]�� �."�" 

 
وf¡ <`4ر أ�!� آ+�� أ#	م <bب ا�����7 �� ا5ردن و#>6 ا�f!,	ر �)4ا#� <,	م �Tآ�	 ا�)�W	ذ�6                        

��8ة أهO ا�Q	م، وا��£�� ('4t Gر8� �?T	�d أ���,	 وا�*�ب ا�,	��، و#�	�?� �� ا�)0	�Q� O� <�ب                           �)


	ب <ـbب ا��7ـ��� وا�7,� ('�?� �U<,	م �	/�ة �4K'6، و#2 ا�f!,� ا�7`4ر T£�� ا�!�	م ا���آ�                          � G')

�6 (� ��	ره	،                  �]fY6 ا�]W�	� دي	!T و��& <�ف ا�+4رة ا��4ر�6 ا���	7� G') ن	Jأردو ^�K ^دة ر�	�0�

 �'*�ب ا�,	���	T ��	(') O�2� د	و�6 إ�"	و�)7. 
 

                            ،	��)& رf	�6 ��4?6 �0	دة و<,	م �Tآ'�Tو ��هRا و#2 ر�`x ا��>	رة د_4ل و�2 ا�b7ب �'0	ء ا��>

                   Gا�2�4 إ� O�	د_4ل آ G') 2�4ا� �eرة، و#2 أ	ا��> �� �p4(� 6�	fوا<2 ��'� ا�� �W� د_4ل xK���وا


	��ة، و�7� ه!	 �Rّآ� ا�!�	م ا���آ� �40ل ()� �� ا�VW	ب ر�g ا�                     � ���� ا��f	�6 إ�G ا��>'�Tرة و	ا��>

&!)"  :                    	?'
0��!	 إن �� � ��_ Mو 	4�40هT �� إن �,�� ��_ M  "                �� 	?� 	!)28� 	!��7� �20 �ّ� ا� (' 	�U�

0
'4اT �� 	?)	(f G�7� ��� !و�4ه,� ر�J أ��4,�، وأّ�	 أ
 

                          Gز إ�	�7�]� 	��6 وآ')6 ��"'6 �	�'*6 ا���آ�6 ا��� د(x #	دة �Tآ��S'*6 ا��	ت �	(2د �� ا�,') x�آ)	 وأ�0

                        R�<!T6 �'*�ب و�S
أ��?� �!�8ة ا�)�')�� �� ا�Q	م �)n	دة ا�W[�6 ا��ا�2ة، و<RرT?� �� ا�(�fMار �� ا��

 .�VVW	T& ('G <�	ب ا�)�')�� ود�!?� ود�	/?�
 

وxVJ 2# ا�2�2S �� وf	O/ اY([م ا�)7'�6 وا�2و��6 هjR ا�4#>6 وأ��ت ا�2�2S �� ا�'0	ءات � ر/�\ ا�),�^    

 .اY([�� و(2د �� ا�7`4ر
 

 و6�M ا5ردن -ا�),�^ اb7� ��])Yب ا�����7 

� ]�"�("ت .�ب ا������ � 



 ٥٥ا���د /  ٢٦ا�����  مختارات 

٢٦ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 

 نشاط حزب التحرير في باكستان يقض مضاجع القادة الخونة
 

لقد بات واضحاً أن مالحقة النظام الباكستاني العميل لشباب حزب التحرير، هو بسبب خوفه من الحزب، الذي يعمل ليل نهار                      

التي "  بالك ووتر "و  "  ريموند ديفيس "على فضح عمالة القيادة السياسية والعسكرية ألمريكا، وكشف الشبكات اإلجرامية من مثل شبكة              

 م٢٠١٣/٠٢/٢٧الموافق  هـ١٤٣٤من ربيع الثاني  ١٨  .     تعيث قتالً وفساداً في باكستان، على مرأى وتسهيل من القادة الخونة

 بيان صحفي
 

حزب التحرير ينظم مظاهرات يف مجيع  

أرجاء البالد لالحتجاج على عمليات القتل 

وانعدام األمن اليت تسببت ا أمـريـكـا    

ودميقراطيتها يف كويتا وكراتشي وخمتلـف  

 املدن الباكستانية
 

"مترجم"  

 

 دور ��ب ا������ �� ��رة ا��م: 
	�� ��ر��
 


 	� ر�� ���                      �
��/ ��� ���ب ��ب ا

��رة ا��م            �	 
�
��"�ران  �وة ��ل دور ��ب ا

ُ�
ض 	,-� 	,�+ #* إ ��ج ا'&�� ا%�$#� ��ب                  


 	� 	�:9,* 678 إ�4�5ً� آ�,
ًا #* ا��1ر،           �
��ا

                �	 
�
���+ أ�6 ر>,; ا'&�� ا%�$#� ��ب ا

و�B >�8ر�� ا'-�Aس ه��م ا���4 آ�'< ��ل دور                      

             �5,C ��� ذ��BEا 1+ ا +�
 	� ا�Fرة �
����ب ا

���ار اMي ا �J4 K�9 ا&�'<، وأ�Cب #I أG,H ر>,;           


H* أهN ا��م %آ'�ل                    O�:� �,Bرو �	ات �HE,�+ #* ا	ض 
� +Q م��Rا'&�� ��6 أ�TB< ا��1ر ا'S��R<، و	� ا

Uإن ��ء ا �ً��
7 ،>'�W+ #* �&�#-+ ا�J
 ا':�',* 	� أ ��ء ا�
�Q +� +-���رQ-+ وإ�7#< دو. 
 ،Y�: م٢٠١٣	�
ا�
 /���ط ٢٣هـ ا'�ا	K ١٤٣٤رI,4 ا�F �  ١٣ا

 

� ]�"�("ت .�ب ا������ � 



 ٥٥ا���د /  ٢٧ا�����  مختارات 

٢٧ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

 

	� و����� 

 
آ����  ه� ا���و �� �����ه���� أ

 
 �	� :ا�

 
  �� 60V!('� ي��3ذار  �T٢٠وج وf	O/ اY([م ��b	رة ا��/�\ ا���5,� أو�	�	 ووز�� _	ر���& �4ن آ

�4�4رك أن وز�� ا�W	ر��6 ا���5,� ا�"2�2 �ا�0	دم، و�x'0 ���2ة ه£رT\ ا��?4د�6 (� �8	در �� وا�!V� و

 6�4�T ا��8اع     g4ي و!�"�!�V�'<ا�-�'� إ�G ا��TM Oe4>	ق         "  ا�fYا/'V6، وا���f	��� �aرة �Q	K	T& ا��

�6 5و�	�	��� _[ل دورة ا��/	6f ا�+	��Vا� ���. 
 

                      	?� :07� &'S� &�0
	ل ا��/�\ ا���5,� و��ا�0�fM 6!_	ا4�5اء ا�� ��?T6 و�!�V�'<6 ا�V'ا�� U�?�Tو

�'6 �� اM<�[ل ��?� �<7	 ��S �	ء ا��4& ا�)?�اق �� #
O #	دة �?4د، و2#                        kg x���S ا�),	f^ �?)	 آ	

 6�f	�f 4ى# x
�6"ر<�]f6 وإ�!Kو "G8#52 ا"�('� 	�	رة أو�	�b� " ة	fU� G') ^+ع (� آ]K�� x�إن آ	

�'� ".ا�)�"2 اG8#5 ا�)
	رك x7T اM<�[ل ا�fYا/
 
 

 :ا� ���� 
 

 ،���(?� ��
� �� زاو��Wا� G') :'S!f 
 

 Gاو�6 ا5و�bا�2و�� -ا� 	أ���, gو: 
 

                            G') ا�20رة C'(T2اث و>m� 6S�	e 4ن,T أن 	?�� Oe5ا ،��	Sا� �� Gا�2و�6 ا5و� 	?<e4� 	,���U�

 6��	(fا��أ 	و�: رؤ��? 	?�!(� ا�7'4ل ا�!	�6S ا��� 07T: �8	�7?	 وهgو"	?�)	Q� G')." 
 

�,� ا�)2#: �� ا5<2اث و��8T	ت اYدارة ا���5,�_ 6	2S� 6e د_�4?	 ا�S'� :(>5اق وأ�*	���	ن،                    

                            6"�	S(� 	?!� 6و�	7� �� 	?t2 <2وS� ا5<2اث :>]T ه� O� ا5<2اث ��S(� 6S�	e x���"2 أن أ���,	 �

ا�g5ار ا��� T 2#'7: �)8	�7?	، و�� ���S ا5<�	ن �S	�"	?T	 T,4ن �)+	�6 ��,!	ت �S!� 6�#a	 �'`�ر                        

��V�'و� 	�4�\ و��8 و4fر�	 وا��)� وأ���0T �� 6ر�	ا5<2اث ا�" G') :
V!� اR<:، وه	ا�). 
 

  G') O(STو x'() 	,ن أ���n� ،ن	آ��	ن و�	�����2?	 آ)	 �� ا��Sاق وأ�*	� 	?�S!e ا5<2اث ا��� G�>و

����6 أ_� ا�g5ار، و�� 07T: �8	�7?	 آ)	 آ	��QT x?�، و<�S� �� G	�"	T?	 5ز��?	 اM#�8	د�6                                


�0 وRT MرT M ���>"	ر �7]� 6'�	# 	?T	أز� xزا� Mت، و	ا�)�,! G'ا(�)2ت (. 
 



 ٥٥ا���د /  ٢٨ا�����  مختارات 

٢٨ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

                   2��T ض ا�7'4ل ا����� �V��T �� 6ا دو�R,وه"       	?Sgو G') x�0� 	(�	K

    d��(وه4 ا� ��	6                   "ا�7V'و�2رك أن ا�� Cن �?4د �2رك ذ�	�، _	6e وأن آ

�6 أ#O �� أن �?� ^�7	 �>	�	O� ، ه� _	د�6 �& <	��6 �5!&!�V�'<ا�. 
 

               ���6، �?� <	�6 ا�2Sاء ا��� T!�?"?	 أ���,	 "T	j ا�)�')�وأ�	 ا�bاو�6 ا�+	

 :و#`	�	ه�
 

�T2& �� ا��0ارات ا�2و��6 ا��	�)6،                  	fل وا��[ح و	(�	� &T2ن �?4د وه� ا��� أ�	�,� 6�����U,	 ه� ا��ا(

�2ت ا�7,	م ا�V*	ة                	fو ��
x ا�"�ا/� �7: ا�)�'),Tوار x�R)و x'�#و ��وأ���,	 ه� ا��� ا<�'x �[د ا�)�')

&T	f20و� &�
� .ا��R� أذ�4ا ا6�5، وأf	ءت ��f[م و3�#�& و
 

2�\ ا�)�"2 اG8#5 �	 (0[ء                   ��� #`	�	2S� jوj، وآ�� ��<^ ��أس ا�2Sو �'��� O#	) �(��� اR2 هSأ�

إن ا�)�')�� �!���ون �!,� أن 0T>4ا e>ً	 وا<2ا � أهO ا�20س �)!S& �� د_4ل اG8#5 و�Kدj ��                  !  ا�20س؟

�	 واN_�ة� .�Kدة ��>4زوا �bS ا�2
 

                           �	
�fم ا��')6 و	ا�7, O
�?	 ا�)�'4ب �� #	V'f دة	S�fM رع	�T 6�5أن ا ��V�'� Oأه 	وا(')4ا �

6V'ا�� �'p �4دي ا�)"�م و�?��� وأه'?	 وأ�fاه	 �� اM<�[ل ا�V�'� ���7�� 	6 �40ده<�
	 �nذن ا� _'��#. 
 

^�VWا�)?!2س أ<)2 ا� 
 

��V�'� �� ���7ب ا��b7� ��])Y(`4 ا�),�^ ا 
       

١٩  �� ا�+	� هـ�١٤٣٤� ر�
 م ٢٠١٣/٠٣/٠١ا�)4ا�: 

 



 ٥٥ا���د /  ٢٩ا�����  مختارات 

٢٩ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

ر	
  :�	�" أ
 
�(���ا ��%ر)" ا'رهب �%$ر                • �*�� �+,��(

                    -�. "��
,� ا��1رة ا���ر�" ا'/� 2� 3��
 .ا��4ب

 
�	 و��� ه�� آ')6 ��                  �	V��� 6�أ�G0 وز�� _	ر�

م أ�	م �Ta)� �� �!2ن x7T (!4ان            ٢٠١٣/٢/١٥

"#	ل ��?	   "  �,	�67 اYره	ب �� ا�W	رج          " إن : 

                    �� ��4fر�	 ه� ا��4م ا��4?6 ا5و�G �'"?	د�

  "و#	ل"  ا�S	�� أ�) �f,4ن ا�7	�6 ا�V_5 <2ة        : 

�4ن   �]fYا 	?<V�W� 6g	<��M  ."ل	ل  : "و#	K 	('آ

                  6V0�أ�2 ا��8اع bTا��V_ 2 هRا ا��5، وه� 

��ه	         Jو 	�fع ا��0ار �� رو	!e 	?'<*� Mأ ^"� ."

            	��	V��� 6�
?jR ا��7��8	ت ��?� وز�� _	ر��

            O�0ا� \�� 6
K	# ق�Qوا�*�ب وا� j?� �[د� 	أن �

                          &�	���6 ا�Q	م وJ	K &� ي �40مRا� ��وا���2

            Gم إ�]fY4دة ا) ا�)2(4م �� #
'?� وإ�)	 ه4 �!

��ه	 �� �[د اfY[م                  J و�� 	4ر�f �� �,7ا� .


^ (2م bTو�2ه�                       f آ')�& أن �� 	أ�` x
و�+

ا�+4ار �	��[ح وا�)S'�4	ت ا���7�6 ��0	ل �Q	ر                

و��	�& ه4 ا�4Wف �� أن ���'� ا�)�')4ن                           

 .ا�)W'48ن �4f �,> �?!�2ر�	
 

 ��8'W(ء ا�Maأن ه ��	V��
و�2(� ا�4ز�� ا�

�VW>4ن ا�+4رة وه� �',?� و4tرT?� ا��� أK'40ه	 f

�?	 و����و�?	 �� دون د(� #4ى ') ��و�	 زا�4ا #	/)

¡0� �?��� ��!�S��� �?�. ا�*�ب وا��Qق ا�)�£��ة ('

�� ���*�ب و���?"� 	V��
�	د(	ء هRا ا�4ز�� ا�

 &,'(� 	� �VW�f C'(ا� ^>	e أن �)2� 	�2!)

j4رV� زال 	و� &S!e 	& و��	ب ! و�	7eأي أن أ

�b وا���5,	ن آ)	 �e<4ا '"�Yا ���ا�+4رة �� 

�� �'+4رة<K	_ 47ا
eأ &�<�و�� ! f	�0	 �	�,[م 

�� �+4رات ��8 	V��
�^ 3_� أ�	د ا�4ز�� ا�	�

 ��]fY7,� ا�	ت �UT �� 	?�5 �(��	 وا�
�4�\ و�Tو

<�G اNن، وأن ا5��)6 ا��� أ#�)x �� هjR ا�
[د 

 	?��S
Tو ��	('Sا� �K�0ا(ا�7,� ا��2 G') x��	>

 �.�'*�ب

-------------------------------------------- 
 

 •                 �6� "6�6�8رآ" أه� ا�	��6ان ا��6�6)6�6" وا'/�6�
              96�$6�6 6� "6�6�6��6�)�ات ا���آ;�6" ا:��= ا��+�(

 ا��@?ء ا������2
 


ً	 �� ا��6��ّ                �	� 6�6 <#40�6 أ���,(�!� x<Qآ
      6�bرات ا�)�آ	
W�fM6 ا�	وآ  �	��
� xK	>ا��� أ

   6���     )  �f 3ي إ�&    (ا���5,'0�S(ا� ��ا�W	ص ���'

?� �� ا��"4ن ا��4داء �� �'2ان            �RSTو ��ا�)�')

6<'�W(ا� ��	Sا�. 
 

         6(�!(� ���0T �� ء	20 ��)    
	درة 2)ا�6 ا�("�)�
d�<!()  ا�           	4�4رك ��0ًا �?�� �� RW�T وا���" إن : 

�	�            ٥٤<,�4	ت  �
�ً	 �	رآx �� هRا ا�
�'2ًا أ�!
                  G') 6��ّf 4ن"f d�� 	?�� 	(� 6<'�W� ^��	fU�
             �?� &
�Q(ا� G') �
�?	 وا�)�	ه)6 �� ا�0gأرا

?� و��20T ا�)S'�4	ت                �RST4ا�?� و"�f0'?� وا�و


	ر�6 و��d ا�)"	ل ا�"4ي �'�<[ت ا��6��ّW�fMا "
وآO هjR ا5()	ل O,QT ا��?	آً	 وا7gً	 �407ق                 

��	نYا. 
 

̂  "و<)���0T O ا�)!�)6 (!4ان           �RS(�4)6 ا�� ...

	رات ا�)�آ6�b �[<�"	ز               W�fM6 ا�	وآ  �	���

�/	!+�fMا O��	�   "ا��ّ�ي وا���<�
، و#2 �2أ هRا ا�

�    ١١(0^ أ<2اث   (�
f  /   م	٢٠٠١أ�'4ل (  Mم و

 .زال ���)�ًا �O,Q أو �£_� <�G ا��4م
 

                    �� xرآ	�6 وا�)�')6 ا��� ���Sد ا�]
و�� ا�
�	�  4fر�	 وإ��ان و�Tآ�	 و��8 وا��4Sد�6         �
ا�
�	 وا5ردن �وا�Y	رات و�	آ��	ن وا�)*�ب و�4ر��	



 ٥٥ا���د /  ٣٠ا�����  مختارات 

٣٠ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��   ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

�	 وأ�*	���	ن                  ����	 وإ�2و
�وا��)� وا�"bا/� و�
��ه	 �� ا�2ولJو �T4
� .و�	���b	 وأوز�,��	ن و�

 
إن هRا ا��a� ���0آ4T G') 2رط ���S ا�
'2ان                      
�a� �� 6ا��ة أ���,�R# 6رة                      �]fY6 وا���Sا�
8�� �� أ�!	ء هjR ا6�5        'W(ه�2� وا�	"(�	� O�,!�'�

6��]fYا. 
 

                  2g 	,أ��� وإن ST	ون <,�4	ت هjR ا�2ول �
أ�!	ء اO+� �� 6�5 هjR ا�)?)	ت ا�R0رة a� Mآ2                   
('G ()	�6 <,�4	ت هjR ا�2ول و<�^ �a� Oآ2               
              6#4
�� ��J ت	�4��� Gإ� 	?�	ط <,	V7�('G ا

           6�f	�وM ��ق �� هjR            .  �� ا�[ أ_[#�6 ا��
ا�)���4	ت ��� <,	م ا�2ول ا��� 2T(� ا�)4ا�?6              
 أ���,	 آ��nان و4fر�	 أو ��� <,	م ا�2ول ا���          �
bT(� و�4د اfY[م ��?	 آ	��4Sد���S(� ،6 ا�2ول         
��ة 4T 2#رxK �� هRا                        
�6 ا�,��Sا�)�')6 وا�
�	�  ا���5,� ا�R0ر �'!�O �� #2رات ا6�5                 �
ا�

 .و�gب أ�'?	 �� ا�!?4ض
 

و<,	م هjR ا�2ول ا��R� �	رآ4ا أ���,	 �� ��ا/)?	 

C'T ه�  M�C ()[ء _4�M 6 �)',4ن ذرة �� آ�ا�6 

أو �4Wة أو �?	�6، وM ���407ن �� �4Sب ا6�5 

�6 أي وMء أو ا<��ام و('G هjR ا�4SQب أن �]fYا

 �� �?� 6>	KYا G') O(ST ل وأن	ه� �� ا�7R
!T

x#أ#�ب و.� 

-------------------------------------------- 
 

��66(ول /66)�66B �66� �66آ66" /�66+�66,66اك                     •
6�6د       E6ا� �6@F ى�� 2. H8�� "ا����� "��Iا�@;ا

�Iا��� �8ي �� ا�@;ا 

�6 ا#�8	د�6 ('!�6 هbّت                  f	�f 67�`� �
�� أآ

ا�"bا/� �T ا�,?!) �Q	p ،?�ت <0	/: �2�2ة                  

�!x أن أ�Wg ��آb� 6ا/��47��T 6ذ ('G ا�!>¡         ّ�

 ^SQا� 	وة �)�',?�t �7,� أه�Tز �� ا�2و�6، و	وا�*

                ��2f	<4(6 �� ا�("� 	?Sر� �f	0�� ،ا/�يb"ا�

ا�)>��2� ��(	ه� ر/�\ ا�2و�6 ور/�\ ا�)W	��ات        

�)� ('G ا�b7ب ا�7	آ�         ?T آ)6 ا���	6 ا�7�	8Sوا�

 .�� ا�"bا/�
 

4��Vاك        f 6آ�� \��	/^ ر/ �Q20 آ�

     Gإ� 	6 �>�4<6 و�??�	fر �� �V�	� ��ا��	�: <�

�4�: ��2� ا�Rي                   T ا/�يb"ات ا���	W(ا� \�ر/

              	?�� j	)4ذًا د<�
� �� أ#4ى ر�	Mت ا�"bا/� �S�

                  d/	`� �� ��Kا�)�4ر ���!�Q أf)	ء ا�)�aو�

�6 وا��)	ح �'0`	ء �	��07�: �S?� دون أي                    �	�

 .O_2T �� ا�"?	ت ا��S,��6 ا�7	آ)6
 

و�	ءت د(T4& هjR �)2S� ��2 ا��`	ح أ�� 4Tرط            

4��Vاك ا�"bا/��6 � ��آ6                  f 6آ��دا�!�( (

 �'
�6 ر�4ة �)`# �� �g	(4ع ا�
f56 ا��	V�Yا)

�4ن  ٢٠٠'�  (            �� 	?�� :� ١٠دوMر d�� �T ا��07


	ط ا�"	ري/ �
�ا�� �. 
 

: وآ�^ �	��V �� رf	��& ا�)>�4<6 إ�G ��2� �40ل        

 ا�2Sا�6 �	�6��7 ا�,	�'��Y 6اء                         "�(��f Oه

             O4اب آ"�f6 وا�07�0	ت �S)60 ��2�27 ا�)�aو�T

ا�4T ��Rر4Kا �� هjR ا�0`�G�> ،6 و�4 آ	�4ا                    

     O�'_ ^�0�� �+O وز�� ا�!>¡ ا��	�: �,�	f وزراء

أم أن هjR ا�4VWة ه� �0¡ �)+	�6 ذر ا���	د ��                   

�6 ا��أي ا�S	م ا�"bا/�ي وا�2و��؟U(V� 4ن�Sا�."! 
 

                               \��4�: ��2� ر/T ا�"!�ال �V�	� �?Tوا

              �f	��& �)!d ا�*V	ء ا��U� ا/�يb"ات ا���	W(ا�


4ا �tوات           ?� ��Rا� ��
�S ا�)�aو��� ا�"bا/���

ا�
[د و�f#4ا أ�4ال ا�SQ^ ا�"bا/�ي دون أن                 

 .�,�Q (� ا�f وا<2 �!?�
 

0�60 أن> �) �V�	� �Qرأس : "وآ G') ت	!��Sا��

�"6 ا�,>	ءة                    �� �,T �� 0[ل�fMا R!� اك�V�4f

                       �f	�ا�)?!�O� 6 آ	�x دا/)ً	 <�^ ا�M4ء ا��

                     وا�ً#]V	 �� !#	0T �� 6)	�t �fوات ا�
[د �

 ".ا�V*)6 ا��S,��6 ا�7	آ)6
 



 ٥٥ا���د /  ٣١ا�����  مختارات 

٣١ا�����  هـ١٤٣٤#�"دى ا و��  ٥٥ا���د   —�� ا����� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات   

و#	ل �	�U� �Vن ا�"bا/� �Q?4رة ��            

     6�ا�W	رج �	�>�	د و�*�	ب ا�,>	ءات ا�)?!

        O�7T 	?�و�	��Yام اM#�8	دي �2ر�6 أ

    6
T�(١٥٠ا�           Oeل           �١٧٤� أ	دو�6 �� �"

                 6��6 ا�2و��	<Q4ة <�^ �!�)6 ا��ر�6 ا��	7� .

         2
) \�ووّ�& �	��V اT?	�	ت �
	��ة �)�2� و�'�/

�60 ��?)ً	 إ�	ه)	 �	�`'4ع �� <�ب               '<T4� b�bSا�

                          6V'ء �� ا��	0
�6 �� أ�O ا�f	�f ت	�	8)

 .وا�f)�ار �?^ �tوات ا�SQ^ ا�"bا/�ي
 

ا�,� ا�?	/O ��   "�ـ  :  وا2�fل �	�G') �V آ[�& هRا    

               �� 6(W� 	ً00�ت و]�ا�"bا/���� ا��R� ا���وا �

                           ^SQ4ت ا�(� ��> �� ��	Sا� �e4ا) G!Jأ

 ".ا�"bا/�ي �� �2ة ا�>�0
 

و27Tث �	��V (� ا��Yام اM#�8	دي ا�)!�� ا�Rي 

�)	رf& ا�)�aو�4ن ا�"bا/��4ن إزاء ا�)��+)��� 

��ة 
ا�5	�^ وذ�C �� _[ل <+?� ('G د� ر�	وى آ


4ا �� ا�>4ز �40Sد ا�f+)	ر�6 �� ا�
[دJإذا ر.� 

-------------------------------------------- 
 

66%66د                • �K66$ري ��66 اL �66�66�6466 66� �66.�66� 66�66+66,6��66(
66�66ر وأآ66��66166" ا��66ول                M66+Kا:ورو)�66 ا��66M66�66د )66

9�4( N��� "�(ا:ورو 
 

�x'0 وf	O/ اY([م و�!?	 رو���ز ��                                   
م 7��8T	ت آ	���ون ر/�\ وزراء      ٢٠١٣/١/٢٣

�	 ا��� د(	 ��?	 ��Yاء إe[ح �Rري ��            �	V���
                   G') ء	�<�fاء ا��n� j2)د ا5ورو�� وو	7TMا

�	 �� (`6�4 ا7TM	د              �	V��� ب	7��وآC�R .  ا
           jRه G') ���
O ا5ورو�# �� 6
g	*ا� OS<ردود ا�

6 ����	  . ا��7��8	ت�إذا آ	�x  : "�0	ل وز�� _	ر�
�	 �T 2��Tك أورو�	 ��!>�d �?	 ا�
	ب                   �	V��� ."

�	دي آ�ة          : "و#	ل Gإ� x(`��	 ا�	V��� نUآ �!ST
                 �
�'S^ ا��� 	!� 	�و�x'0 "  #2م # �t	�U"� xة ه

              	���2و ������''& وز�� _	ر�6 أ�)	J ت	7��8T
   	?�"ا��� #	ل �  :            � O�	S�T أن 	?!,(� M إن �!2ن
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إلى األمة الكريمة وحضها على الجهاد ورفض       :  بيان من حزب التحرير    
 االستسالم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 بيـان مـن حـزب التحريـــر

 

 : أيتها األمة الكريمة

يا َأيها  �:  فقال تعالى ،  إن اهللا قد حرم عليكم الفرار يوم الزحف مهما كان عدد العدو ومهما كانت عدته               
         اربالَْأد ملُّوهفًا فَلَا تُوحوا زكَفَر ينالَّذ يتُمنُوا ِإذَا لَقَآم ينوحرم عليكم طاعة أولياء     ]سورة األنفال [  �)١٥(  الَّذ ،

والسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر              «:  �أموركم فيما هو معصية هللا فقال        
فال ترجعوا بعدي   «:  �وحرم عليكم قتال بعضكم بعضا فقال       »  بمعصية فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة       

 .»كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

ومضى عليكم عشرون سنة ال ثالث       .  ودخلتم الحرب وخضتم المعارك   ،  واليوم وقد استنفرتم للقتال   
وال خضع لشروطكم   ،  سنوات وأنتم في حالة حرب مع عدوكم ولم يجلوا بعد عن دياركم ولم يسلم لكم بالدكم                

وعلى أي أساس تريدون التسليم للكافر      ،  فعلى أي شيء تريدون وقف الحرب وبأي وجه تريدون قبول الصلح          
وبجعل غزوه لدياركم واستيالئه عليها حقا يكسبه حق االستيطان وحق الحكم              ،  اليهودي بالسيادة واإلقامة  

 .والسلطان

إن عشرين سنة مرت تكالبت فيها أمم الكفر ودوله على أن تجعل لليهود دولة فما قدروا وما استطاعوا،                  
وناصروا الكفار على   ،  وإن عشرات الخونة من حكامكم ومئات العمالء من أبنائكم ظاهروا الكفر على اإلسالم            

ومن غزو  ،  )إسرائيل(ومع ذلك فقد عجزوا جميعاً أن يجعلوا من اليهود حاكماً ومن فلسطين دولة               ،  المسلمين
فلماذا تريدون اليوم أن تسلموا بالرضا واالختيار       البالد واغتصابها وجهاً ولو مزيفاً من وجوه الحق المشروع          

وكيهود ،  ولليهود حق البقاء في البلد الذي اغتصبوه كإخوة لكم        ،  االستيطان في بالد اإلسالم     للكفار الغزاة بحق  
 .والسيطرة والعنفوان، الحكم والتشريع، كفار لهم مالكم من السيادة والسلطان

اإلسالم أو  ،  هذه هي األحداث التي تقرر الحق أو الباطل        ،  هذه هي الساعات الفاصلة بين العزة والذل      
هذا هو اليوم الذي ينكس فيه أعالم اليهود        ،  الكفر هذا هو الوقت الذي تسطر فيه فعال المجد أو مخازي األقزام           

 .أو يتوارى فيه من الذلة أبناء المسلمين

إن انجلترا رأس الكفر أقامت لليهود الوطن القومي بالحديد والنار ولكن ما استطاعت أن تجعله أكثر من                 
مسارح صبيان ومراح حمالن وأن أمريكا الكافرة الفاجرة أوجدت من الوطن القومي دولة أو دويلة بالتهديد                  
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والوعيد ولكن ما استطاعت أن تجعلها أكثر من مركز عصابة تعيش ربع القرن              
ولو اجتمعت أمم األرض كلها     ،  تحت فوهة البندقية وفي ظل المدافع والصواريخ      

، وال اليهود رجال دولة      فلن تستطيع أن تجعل الكلب أسداً وال التراب ذهباً          
 .ومشردي ألفي سنة حكام أمة

وأن إقامة دولة   ،  مخفقة)  إسرائيل(لذلك فقد أيقن الغرب كله أن تجربة          
وإن غرس قطعة لحم فاسدة لكلب      ،  يهودية في فلسطين أكثر استحالة من المستحيل      

وذلك يكون أكثر منه محاولة إلماتة ذلك        ،  لن يتأتي للبشر ولن يقوى عليه أحد       ،  ميت في جسم إنسان سوي    
من غير  )  إسرائيل(ومن هنا كان أمراً قاطعاً عند الجميع أن ال مجال لبقاء              .اإلنسان ال إلحياء ذلك اللحم الفاسد     

 . ويستحيل أن تعيش ولو بالحماية والرعاية ما دام يرفضها الناس في هذه الديار، رضا المسلمين

فكيف بعد هذا تريدون الصلح مع      ،  وهذا هو واقع وجود اليهود في فلسطين       ،  )إسرائيل(هذا هو واقع    
وكيف بعد هذا ال تواصلون الحرب وال تصبرون        ؟  وكيف بعد هذا تسلمون لليهود بالسيادة والسلطان      ).  إسرائيل(

 .على القتال

بل غيرها يوم أن اقتحم     ،  )إسرائيل(وغيرها يوم قامت    ،  إن المسألة اليوم غيرها يوم أعطي وعد بلفور         
، مسألة تصميم رجال  ،  وان المسالة اليوم مسألة صبر ساعة     .  م١٩٦٧اليهود أراضي أكثر من فلسطين سنة        

لذلك فال مجال للتسليم والنصر على األبواب وال مجال          .  مسألة وعي على األضاليل   ،  مسألة إخالص الشعب  
وال مفر من الحرب والبالد تحت ظل العدو الكافر تنادي إلي إلي أيها                ،  للصلح والعدو قد أنهكته السنون     

فقد دنا يوم العدو وحلت ساعتهم وآن لكم أن تنقذوا البالد من العدو الساقط               ،  إلي إلي أيها األبطال   ،  المسلمون
 .اللئيم

 : أيتها األمة

إن أمريكا قد فازت بخطتها فقررتها وألزمت العمالء من حكامكم بقبولها إن بالرضا وإن باإلجبار                  
فلم يبق للتسليم   ،  وإن إنجلترا رحبت بالتنفيذ وتركت للزمن يحول نصر أمريكا إلى نصر إنجليزي            ،  والتسليم
ثم لم يبق لتقرير حق     .  إال خطوة أو بعض خطوة سيخطوها عبدالناصر وحسين بكل تأكيد          )  إسرائيل(بوجود  

وأمثال اليمنيين  ،  اليهود في السلطان بالرضا إال مناورات يقوم بها عمالء االنجليز من أمثال حسين وشمعون              
وإن الرضا بالصلح الفظيع قد أصبح على       ،  لذلك فان التسليم بالقضية على وشك أن ترتكب جريمة        .  والبعثيين

فهل سيزأر األسد هذه    ،  أو القنبلة األخيرة في المدفع    ،  ولم يبق إال الزأرة األخيرة من األسد      ،  عتبات األبواب 
 ؟وهل سيطلق األبطال هذه القنبلة، الزأرة

وإن الجيوش ال قبل لها أن تحارب إذا لم يأمرها          ،  إن الحكام قد استسلموا فال أمل بأن يثبتوا أو ال يخونوا          
وإال الفدائيون المخلصون الذين    ،  فلم يبق إال األمة اإلسالمية يهزها إسالمها      ،  حكامها إال إذا صححت األوضاع    

، هذه األمة الكريمة  .  سلكوا سبيل الفداء من أجل الحرب ومن أجل استرجاع البالد ومن أجل إعالء كلمة اهللا               
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والقنبلة األخيرة  ،  وهؤالء الفدائيون المخلصون هم وحدهم الزأرة األخيرة لألسد        
وإذا لم تتحرك هذه األمة الباسلة ولم يتقدم هؤالء الفدائيون المخلصون            ،  للمدفع

وإن المنظمات  .  وحلت الكارثة في المسلمين   ،  وانتصر العدو ،  فقد تمت الهزيمة  
، الفدائية منظمات خائنة وهي كالحكام سواء بسواء في الخيانة والعمالة والتآمر           

وال كالجيوش  ،  ولكن الفدائيين المخلصين ليسوا كالشعوب مغلوبة على أمرها        
، وإنما هم في حٍل من طاعة الخونة ألنهم ليسوا أولياء أمورهم، مربوطة بحكامها

، وهم قادرون على مواصلة القتال إذا ألقوا بين عيونهم عزمهم وهم إذا ثبتوا لحقت بهم وال شك الجيوش كلها                   
لذلك كانت الخطوة األولى بيد الفدائيين      .  فأطاحت بحكامها الخونة وسارت في مقدمة الصفوف إلى ميادين القتال         

 .وتحكم فيهم اإلخالص وطلبوا االستشهاد، فإنهم هم القادرون اآلن على العمل إذا حكمهم حب القتال، المخلصين

وفي الزرقاء ودمشق وبيروت وصيداء ، إن الفدائيين اليوم يجعلون قواعدهم في عمان لحماية الملك حسين
، لالختباء بين البيوت ويتفرقون ويقيمون وفق خطط من أنشأ منظمات الفداء  من اإلنجليز وعمالء اإلنجليز                 

وهذا وحده كاف ال ليشل قواهم فحسب بل ليجعلهم في قبضة الملك حسين وعبدالناصر قبل ياسر عرفات                    
لذلك البد أن يغيروا أوال نظام تجمعهم في البالد         .  وتحت سلطان الدولة قبل سلطان المنظمات     ،  وجورج حبش 

وأن يضعوا مخططات أخرى تجعلهم تحت سلطة       ،  وأن يلغوا قبل كل شيء مخططات إقاماتهم أو معسكراتهم        
القتال ال تحت سلطة الهدنة واالستخذاء باسم التنسيق وباسم القانون والنظام فإذا فعلوا ذلك بدأوا بأعمال الخطوة                 

 .وإذا لم يفعلوا فسيكونون مثل الشعوب والجيوش تحت تسيير الخونة العمالء، األولى

 

 :أيتها األمة الكريمة

 : أيها الفدائيون المخلصون

ونلمس الخيانة قد بدأت ترتكب برؤيا واضحة        ،  إنا نرى الكارثة مقبلة بأفظع مما يتصوره مخلص          
والى شيء من   ،  وال يحتاج اإلنقاذ منها إال إلى شيء من الثبات ممن فرض عليهم الثبات             ،  كرؤية الشمس 

ونهيب بالناس في هذه الديار أن      ،  لذلك ندعوا للصبر والثبات   .  التضحية والفداء ممن نذروا أنفسهم للفداء     
فالمسألة لم  ، ولهذا الصبر ما وراءه، يصبروا ويصابروا ويرابطوا فإن ذلك كاف ألن يكون لهذا الثبات ما بعده

وإن أبطال  ،  فاصبروا أيها الناس هذه الساعة فإن الحرب الحقيقية الشك واقعة           ،  تعد سوى صبر ساعة   
 .وسيكون النصر العزيز، سيكون القتال الفظيع، ويومئذ ستكون الحرب المدمرة، المسلمين الشك قادمون

 

 هـ١٣٩٠من شهر ربيع الثاني  ٢٤

 م  ١٩٧٠/٠٦/٢٨  
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�����
� أرو�� ا� 

 

 رضا بلحاج يرد على املرزوقي ويدعوه للمناظرة التلفزية
 
 

ولن نعلق على أهمية القناة ونحتفظ      "  آل بي سي  "  أجرى رئيس الدولة منصف المرزوقي حوارا مع قناة الـ           
 .برأينا ولكن ما لفت انتباهنا هو طبيعة األسئلة من ناحية وأجوبة الرئيس من ناحية أخرى

 

هو لم يكن محاورا وال مجرد سائل بقدر ما كان معلما لهذا الشعب يدفع إلى مسار                 :  في ما يتعلق بالصحافي    
 !!الئكي يتبنّاه وبدا وكأنّه يجهد إلقناعنا وإقناع الرئيس بذلك 

 

كأنّه يريد أن يكون هو نجم اللقاء رغم ضحالة أسئلته وتفاهتها وال سيما في ما يتعلّق بالصحوة اإلسالمية                     
بمختلف مواقعها ومظاهرها، ثم ال يليق بصحافي يسأل رئيس دولة أن ال يكون جادا مهنيا من ذلك ما نسبه للناطق                     

..." سنشن حربا ال هوادة فيها على الحداثة واالنتخابات والعلمانية         "  الرسمي لحزب التحرير رضا بالحاج أنّه قال         
 فمتى قال ذلك وأين أيها الصحافي المبدع؟

 

!! إنّه من المعيب جدا حديثه عن الخالفة والشريعة بذلك االستخفاف واالستهتار              :  في ما يتعلّق بالرئيس      
ونذكّر حضرته أنّه لوال الخالفة والشريعة لكانت تونس من متاع االمبراطورية اإلسبانية ولكانت من غنائم الحروب                

 :الصليبية فتصوير الشريعة بأنها قطع للرؤوس يوم الجمعة أمام جامع الزيتونة وقطع لأليادي لهو أحد أمرين 
 

إما جهل باإلسالم العظيم وبمدونته الفقهية األضخم واألدقّ واألجدر في العالم وعبر التاريخ فوجب ههنا                  - 
 .على األقّل التواضع والتعلّم بمعشار التركيز واالنبهار الذي يدرس به المتغربون ثقافة مستعمرينا

 

أما ..  أو إن في األمر ترضية للغرب الذي يعتبر هذه األمة له ندا وشريعتها بما هي عدل وعزة له ضدا                       - 
 .آالف حكم سنرسل إليكم بتفاصيلها ٤ما هي الشريعة فهي سيدي ما يزيد عن 

 

و ما كان ممكنا في حقّ األمة وهذا الشعب من استخفاف وتعال لم يعد              ..  سيدي الرئيس، الزمن غير الزمن       
ممكنا ألن الذي أجرم في حقّ األمة وسامها سوء العذاب هو العلمانية والالئكية المقيتة وليس الشريعة اإلسالمية                   
والمسؤول والمتهم والمقرع هو هذه األنظمة التي أزاحت اإلسالم عن الشأن العام فكان شظف العيش والبأس                    

 .والبؤس
 

من غير المقبول لرئيس       
الدولة أالّ يعلم الخريطة السياسية      
لألحزاب في بالده ويقيننا أنّه أول       
العارفين أن حزب التحرير ليس       
سلفيا بالمعنى االصطالحي فهو ال      
         مذهب سابق وال أي يتّبع أي
مدرسة كالمية وال يقف عند جيل       
من السلف دون جيل فلماذا كلما        
ذكر الرئيس اإلرهاب والعنف ال      
يستثني حزب التحرير وتعمد الخلط     
صراحة أو تلميحا ؟ ثم هو يبدي         
استعداده لالعتراف بحزب التحرير    
من باب المنّة والوصاية واإلشراف     

 )لننظر كيف يتصرفون(العام 
 

إنها صيغة  !!  هيهات هيهات    
رديئة نحن مستعدون للرد عليها وعلى غيرها بمناظرة تحدى بها الدكتور المرزوقي الصحوة اإلسالمية وكنّا نحن                 

 . نحن نقبل المناظرة العلنية ولو قبل الدكتور المرزوقي سيكون المنعرج الحاسم.. السباقين للدعوة إليها 

 

 م ٢٠١١مارس  ٢   الناطق الرسمي لحزب التحرير تونس  -األستاذ رضا بلحاج 
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 ميثاق األمة –نبذة عن كتاب 

 ميثاق األمة

ِإلَّا الَّذين يصلُون ِإلَى    �:  الميثاق لغة وشرعاً العهد قال تعالى      
وِإن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم�      :  ، وقال �قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ   

هلةٌ ِإلَى َأهلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَدم�وقال ، :� ِتَابيثَاقُ الْكم هِملَيْؤخَذْ عي َألَم
وِإذْ َأخَذَ اللَّه ميثَاقَ النَّبِيين�     : ، وقال�َأن لَا يقُولُوا علَى اللَّه ِإلَّا الْحقَّ

 .�هلَما َآتَيتُكُم من كتَابٍ وحكْمة ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ ِلما معكُم لَتُْؤمنُن بِه ولَتَنْصرنَّ
ويطلق اصطالحاً في هذا العصر على مجموعة من القواعد يؤمن بها الشعب، ويجعلها وجهة نظره                 

 .في الحياة، ويتخذها مصدراً لدستوره وقوانينه

والشعب الذي يتخذ ميثاقاً له إنما هو الشعب الناشئ، الذي انشأ له دولة، وبدأ حياة جديدة غير حياته                    

التي كان يعيش عليها، كما هي الحال في الدول اإلفريقية، وفي كل دولة ناشئة حديثاً وبادئة في حياة جديدة                   

 .غير حياتها األولى

وحين انفصلت البلدان العربية عن جسم الخالفة العثمانية عند انتهاء الحرب العالمية األولى، حاول                

كما حصل في العراق    .  كل قطر صار كياناً أن يضع له ميثاقاً، سماه الميثاق الوطني، أو الميثاق القومي              

أما الشعوب واألمم العريقة الوجود فال تفكر في وضع ميثاق لها، ألنه قد تركزت عندها                 .  وسورية مثالً 

عقيدة سياسية معينة، وتركزت لديها قواعد معينة جعلتها وجهة نظرها في الحياة، واتخذتها مصدراً لألحكام               

التي تقوم مقام الدستور والقوانين، إن لم يكن لديها دستور وقوانين، واتخذتها مصدراً للدستور والقوانين، إن                

وهذه القواعد محفوظة ومعروفة ومتفق عليها دون أن تكتب، ودون أن يقال عنها             .   كان لها دستور وقوانين   

 .أنها ميثاق األمة، أو ميثاق وطني، أو ميثاق قومي، وهذه هي الحال في جميع الدول العريقة

واألمة اإلسالمية من أعرق اُألمم على األرض وعندها عقيدة سياسية، هي وحدها العقيدة الصحيحة،               

وتركزت في نفوسها أفكار وأحكام جعلتها وجهة نظرها في الحياة، واتخذتها مصدراً لألحكام التي تنظم                 

الدولة وسائر العالقات، أو ما يسمونه بالدستور والقوانين، وقد سطر ذلك كله في مصدرين عظيمين هما                 

ولهذا ليست هي في حاجة إلى ميثاق يسمى ميثاق األمة، وال يصح أن يكون لها ميثاق                  .  الكتاب والسنة 

 .وطني، أو ميثاق قومي، ألن الكتاب والسنة يوجبان عليها محاربة الرابطة الوطنية والرابطة القومية

غير أن هذه األمة اإلسالمية لما تأثرت باألفكار الغربية، من جراء الغزو التبشيري والثقافي، ثم                   
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 .السياسي والعسكري، من الدول الغربية الكافرة لبالد المسلمين

ولما بعدت عن تطبيق اإلسالم في الدولة والمجتمع، بعد           

 . م١٩٢٤أن قُضي على دولة الخالفة عام 

فَقَد الكتاب والسنة في نفوس أبنائها الصفة السياسية،           

والصفة التشريعية، ولم تعد العقيدة اإلسالمية لديهم عقيدة           

 .سياسية

 .فضعف عندهم من جراء ذلك تَصور أن اإلسالم عقيدة ونظام للحياة والدولة والمجتمع 

إال أن هذه األمة اإلسالمية العريقة صحت من غفوتها، بعد المعاناة الشديدة، التي لحقتها من جراء                   

وبعد أن كشفت الغرب على     .  بعدها عن اإلسالم، ومن جراء سيطرة الغرب وأفكاره وأنظمته، وعمالئه          

حقيقته البشعة، وأدركت فساد أفكاره وأنظمته، وفساد األفكار واألنظمة االشتراكية والشيوعية، وفساد القومية 

 .واإلقليمية، ومدى خطرهما عليها، وعلى كيانها كأمة

فعادت إلى إسالمها لتجد فيه الحل لمشاكلها، وأصبح هو أملها في الخالص، وفي إنقاذها مما تعانيه                  

وتكابده، وأصبحت تتصور أن العقيدة اإلسالمية هي عقيدة سياسية، وأن الكتاب والسنة يحويان نظاماً كامالً               

وصارت تدرك أن خالصها    .  للحياة والدولة والمجتمع، وأنهما لهما الصفة السياسية والصفة التشريعية          

 .وإنقاذها ونصرها ال يتم إال بالرجوع إلى الكتاب والسنة ووضعهما موضع التطبيق والتنفيذ

ولذلك كان األمر الطبيعي واألمة تشعر بضرورة تغيير المجتمع الحالي، وتؤمن بالكتاب والسنة أن                

غير أن اتخاذ الكتاب والسنة ميثاقاً      .  يجعل الكتاب والسنة ميثاق األمة، وأن يتخذا مصدراً للدستور والقوانين         

لألمة ال بد أن يظهر في خطوط عريضة، تبرز فيها أفكار تحوي كيفية التطبيق في اتخاذ الكتاب والسنة                    

ميثاقاً، وتتضمن ما يضمن سالمة السير في تعيين ماذا يعني الكتاب، وماذا تعني السنة، وتبين ما هو أسلوب 

فهمهما، وكيف يكونان مصدر الدستور والقوانين، وتشرح ما هي ماهية الدولة التي تقوم على أساسهما، من                

أجل تنفيذهما، ولذلك كان ال بد من أن يكون اتخاذ الكتاب والسنة ميثاقاً مبلوراً في خطوط عريضة تعبر عن 

 .الصورة العملية التخاذ الميثاق، ومن هنا وجدت فكرة هذا الميثاق

 .وهذه هي الخطوط العريضة التي يتبلور فيها اتخاذ الكتاب والسنة ميثاقاً لألمة 
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