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اسبُد هلل زبِّ ايعاملني ٚايؿالٚ ٠ايطالّ عً ٢ضِّٝدْا ضبُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖس. ٜٔ

اإلتفاق ١ٝاألَٓ... ١ٝتعين:ذه ١َٛظٌ أَسٜه١ٝ
قاٍ تعاىل  :شولن يَجعَلَ اهللُ للكافرين على املؤمنني سبيالز ايٓطا.141/٤
اسبه ١َٛايعساق ١ٝاي ّٛٝبؿدد عكد إتفاق ١ٝأَٓ ١ٝط ١ًٜٛاألَد َع قعٛا

اإلذعالالٍ األَسٜهٝعٚ ١مل

تالكس إىل اآلٕ َعامل ٚخطٛط ٖر ٙاإلتفاق ١ٝاملصَ عكدٖا عً ٢عب ٛايالفؿٚ ٌٝيهٔ تطسبت ععٔ بعع
املطؤٚيني بعع

بٓعٛد ٖعر ٙاإلتفاقٝع ١ايع

متعظ بطعٝاد ٠ايععسام ٚذسٜالع٘ ٚاضعالكالي٘ َٚعا شايعت ايًحٓع١

ايعساق ١ٝتالفاٚض َ ازبٗ ١األَسٜه ١ٝيإلتفام عً ٢بٓعٛد ٖعر ٙاألتفاقٝع ١األَٓٝعٚ ، ١يهعٔ ٜٓبػع ٞمبكالكع٢
ايعكٌ إدزاى إَّ االزتباط األَين َ قع ٣ٛاالذعالالٍ بعددَْ ٢ساتبع٘ فٗٝعا خطعٛز ٠ضعٝاد ١ٜعًع ٢ايععسام
َعادٜع ١يإلضعالّ ٚاملطعًُني بػعهٌ فاقعس ،

ٚغعب٘ ٚخرلات٘ ٚفٗٝا ضباذٜس غسع ١ٝيهٖ ٕٛر ٙايكّٛا

ٚإَّٔ ٖر ٙاإلتفاق ١ٝتعين تػس ٜبكا ٤اإلذالالٍ عًع ٢ايعدٚاّ مبعٓع ٢أَّْٗعا متعازع ذهَٛع ١ظعٌ أَسٜهٝع ١يف
ايعسام تالؿسف ٚربٛض ف ٘ٝمبا ٜالٛافل َ َؿاسبٗا ايػٝطاْٚ ١ٝقاْْٗٛا اشباف ٚبال زادع هلا ٚبٛجٛد
ذزا ٥طبالًكَٚ ١ػانٌ َطالدمي ١تطِّٛف ٚمتاطٌ فٗٝا ٖٚرا جيسَٓ ٟر اذالالٍ ايعسام ٚإىل َٜٓٛا ٖرا بعٝداّ
عٔ إزاد ٠ايػعب ٚذهَٛال٘ َٚالحاًٖ ١ايكٛاْني ٚايالػسٜعا

ايعساق ، ١ٝبٌ أَّْٗا تفسض عً ٢ايػعب ٚيف

أ ِّٟسبع ١نٌ َا تسٜد ذال ٢أَّْٗا تالدخٌ يف مجَ ٝفاؾٌ اسبٝا ٠ايعساق ١ٝيالطًب ععٔ اسبهَٛع ١ايطعٝاد٠
ذال ٢عً ٢املؤضطا

اشبدَ ١ٝنايهٗسباٚ ٤املاٚ ٤غبها

َٚػاٖد ...إخل فكالّ عٔ املؤضطا
مجٝ

اهلاتف ٚقط ايطسم ٚازبطعٛزنُا ٖعَ ٛعًعّٛ

ايعطهسٚ ١ٜاألَٓٚ ١ٝاإلقالؿاد ، ١ٜيالعدخٌ قع ٣ٛاالذعالالٍ بدلصبع١

ٖر ٙاملفاؾٌ األضاض ١ٝمبا ٜؤد ٟإىل تعطٝعٌ املٓعَٛع ١اسبٝاتٝعٚ ١تععرٜب ايػععب ٚإزبعاى ايعُعٌ

املؤضطععات ٞيف ايدٚيععَ ١ععٔ أجععٌ ممازضعع ١ايكععػٛط عًعع ٢ايػعععب ٚاسبهَٛععٚ ١ابالصاشُٖععا َٚطععاَٚالُٗا
بايػهٌ ايرُٜ ٟركل اإلذالالٍ أٖداف٘ اإلضذلاتٝح ١ٝيف ايػسم األٚضط َٔ خالٍ املٛقع ايعساقع ، ٞثعَِّ
إٕ ٖرا االزتباط األَين اير ٟتبػ ٘ٝقٛا

اإلذالالٍ ٖ ٛألجٌ دبٓٝعد اسبهَٛع ١ايعساقٝعٚ ١اضعالُايالٗا عبعٛ

ذبكٝل أٖداف اإلضالعُاز ايؿًٝيب ذبت أ ِّٟعٓٛإ ٚ ،ال خيف ٢عً ٢ايػعب إ أٖداف قٛا

االذعالالٍ

غٝطاْ ١ٝفٗ ٞال تسعع ٢ذكعٛم ايػععب ايعساقعٚ ٞال تبعاي ٞيع٘ ٚامنعا تٓععس يف ٖعر ٙاالتفاقٝعٚ ١غرلٖعا إىل
َؿاسبٗا ايطٝاضٚ ١ٝاالَٓٚ ١ٝاالقالؿادٚ ١ٜاضالعباد ايػعٛب ٚدبٓٝد اسبهَٛا

ٚفل َؿاحل قِّٝك ١تكعسّ

بايػعٛب املطالكعف ١املكٗٛزَٚ ، ٠ا عبٔ عً ٘ٝاي ّٛٝيف عساقٓا احملالٌ ٚايٛاق ذبت ٚؾا ١ٜاألَعِ املالرعد٠
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ٚذبت ايبٓد ايطاب يف صبًظ األَٔ ايدٚيْ ٞفالكس ؾعساذٚ ١مبعا ال ٜكبعٌ ايػعو إىل االضعالكالٍ ٚايطعٝاد٠
ٚاسبسٚ ١ٜايعدايٚ ١األَإ ٚاإلضالكساز ٚايطالّ ٚ ،ذالُاّ إٔ مجٝع ذيعو ال ٜالركعل يًػععب ععٔ طسٜعل
ق ٣ٛاإلضالهباز ٚاإلضالعُازَُٗٚ .ا تهٔ تفاؾعٖ ٌٝعر ٙاالتفاقٝع ١األَٓٝع ١فعإ ضبعٛز ٖعدفٗا املُعًعٔ ٖعٛ
َهافر ١األزٖاب ٚيهٔ ٜٓبػ ٞإٔ ال ْػفٌ ايعدٚز ايسٝ٥طعَٗٓ ٞعا ٖٚع ٛاإلضعالعُاز ٚايالبػعرل ٚ ،يع ٛقبًٓعا
جععدالّ برزٜعععَ ١هافرعع ١اإلزٖععاب فعًٓٝععا إٔ ْععالهًِ مبهاغععفٚٚ ١اقعٝععَٚ ١طععؤٚيْٚ ١ٝطععدٍ اْفطععٓا َععا ٖععٛ
االزٖاب اير ٟجيب َهافرال٘ ؟ َٚا ٖ ٞذدٚد ٙ؟  ٖٛ َٔٚاالزٖاب ٞ؟ فٗعٌ اإلزٖعاب ٚاإلزٖعابٖ ٞعٛ
َععا ٜععسا ٙاإلذععالالٍ ايؿععًٝيب أّ َععا ٜععسا ٙايػعععب ؟ ٚنٝععف ضععٓالعاٌَ َع االزٖععاب إذا نَُّٓععا ظبٗععٌ َعاملعع٘
ٚذدٚد ٙ؟ أّ أَّْ٘ ٜبكَ ٢فَٗٛاّ َطّاطاّ تًعب عًٚ ٢تعس ٙقعّٛا

اإلذعالالٍ ٚأذْابٗعا يالكعسب نعٌ َعٔ ال

ٜطععرل ٚفععل أٖععدافٗا َٚؿععاسبٗا بإضععِ اإلزٖععاب ٚايالطععسف ٚربسٜععب ايعُععٌ ايععدميكساطٚ ... ٞبايالععايٞ
ٚجٛد اإلذالالٍ ٚبكاٚ ٙ٤ي ٛيًرعٚ ١اذد ٠عًع٢

ضٝؿبس ايػعب ايعساق ٞبدمجع٘ إزٖاب ٞيهٜ ْ٘ٛسف
أزض ايعسام ٚإلضالٓهاز ٙجسا ِ٥احملالًني .

ثِ ي ٛمتَّ تعسٜف اإلزٖاب ٚمتَّ تػسٚ ٜتكٓني املعٛاد ايالشَع ١ملعازبع ١اإلزٖعاب ضٝاضعٝاّ ٚاقالؿعادٜاّ
ٚأَٓٝاّ ٚقكاٝ٥اّ قبٌ اإلتفاق ١ٝاألَٓٚ ، ١ٝتب َّٔٝجدالّ إَّٔ ٖر ٙاإلتفاق ١ٝال ربٌ بٓٛدٖا بطٝاد ٠ايعسام ذٝع
إَّٔ فسض احملاٍ يٝظ مبراٍ  ،ألَّٕ أؾٌ بكا ٤ااحملالٌ باتفاق ١ٝأ ٚبدْٗٚا ٖعَُ ٛخِعٌ بايطعٝادٚ ٠اإلضعالكالٍ
ٚاسبس ، ... ١ٜفٌٗ ْثل ْٚطُ ٔ٦إىل ضٝاض ١ق ٣ٛاالذالالٍ َٔ االْكالب عً ٢اسبهٚ ١َٛايػعب ٚفسض
ازادت٘ ٚأجٓدت٘ بعد متسٜس ٖر ٙاالتفاقٚ ١ٝتػسٚ ٜجٛد ٙعً ٢أزض ايعسام ٚمبطاْد ٠ايك ٣ٛاملستبط ١ب٘
َٔ ايعُالٚ ٤املالخاذيني ؟ ! ٚال أقعٌَّ َّأَّْعُ٘ ال ٜطعالحٝب ألزاد ٠ايػععب ٚال ًٜالعصّ بػعسٚط ٖعر ٙاإلتفاقٝع١
ٚاقععاّ نٝفُعا ناْعت إذا تطًََّعبَ ظعسف املُرالعٌ َٚؿععًرال٘ ضٝاضَع ١أَٓٝع ١تالععازض َع أذعد بٓعٛد ٖععرٙ
اإلتفاق ، ١ٝفٌٗ تطالط ٝاسبه ١َٛإٔ تكف يف َٛاجٗ ١قَّٛا

عِ٘ ؟!  ،ثُعَِّ نٝعف ْعدَٔ ْٚثعل
اإلذالالٍ ٚزد ِ

بك ٣ٛضبالً ١فاضد ٠ؾًٝبْٚ ١ٝسبط اْفطٓا ًْٚصَٗا باتفاق ١ٝتؤد ٟإىل ٖالى غعبٓا ٚتكٜٖٛ ٝٝال٘ ٚاضالعبادٙ
ٚتكط ِٝأزاق ٘ٝ؟ ٚاسباٍ ٖٓا ٖعْ ٛفعظ ذعاٍ اتفاقٝع ١ضعاٜهظ  -بٝهع ٛععاّ  ، ّ1916ايع

ْؿَّعت عًع٢

اقالطاّ ايبالد ايعسب ١ٝبني بسٜطاْٝا ٚفسْطا ٚربؿٝـ بسٜطاْٝا بايطٝطس ٠عً ٢فًططني....إخل .
ٚنريو ٚعد بًفٛز ٚشٜس اشبازج ١ٝايدلٜطاْ ٞاير ٟتعٗد يًؿٗا ١ٜٓباْػعاٚ ٤طعٔ قع َٞٛيًٗٝعٛد يف
فًططني. ّ1917
ٚنريو َؤمتس ضإ زمي ٛيف اٜطايٝا اير ٟقسَّز ف ٘ٝصبًظ اسبًفا ٤األعً ٢ايرٜ ٟكِ فسْطا ٚبسٜطاْٝا
ٚيف قُٔ بٓٛد َالعدد ٠اخر

َٛاقفاّ ادبعا ٙايعبالد ايعسبٝع ١فٛقععت ايععسام ذبعت االْالعداب ايدلٜطعاْٞ

ٚايالصَت بالٓفٝر ٚعد بًفٛز يًؿٗا ... ١ٜٓاخل .
ٚنريو املعاٖد ٠بني ايععسام ٚبسٜطاْٝعا ععاّ ّ1922ايع

متَّ االتفعام عًع ٢مثاْٝع ١عػعس َعاد ٠تعطعٞ

اضالكالالّ جصٝ٥اّ يًعسام  ،فسفكت اسبه ١َٛايعساقٝع ١ايالٛقٝع عًٗٝعا إال إ اسبكبع ١ايثايثعَ ١عٔ عٗعد عبعد
ايسمحَٔ ايهٝالْ ٞاضالطاع ايدلٜطاْ ٕٛٝذبؿ ٌٝايالٛق ٝعًٗٝا بعد إٔ متَّ ايبطؼ باسبسن ١ايٛطٓ َٔ ١ٝقبعٌ
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املعالُد ايطاَٖٚ . ٞهرا اسباٍ يف ذًف بػداد ّ 1955ايعرٚ ٟقع عًٝع٘ ز٥عٝظ ايعٛشزا ٤ايعساقعْ ٞعٛزٟ
ايطعٝد ببػداد َ تسنٝا ٚبسٜطاْٝا ٚاٜسإ ٚبانطالإ ٚد ٍٚاخس ٣باغعازٚ ٠إٜععاش أَسٜهع ٞبٗعدف اجيعاد
تهالٌ َعاد ٟيًػٛٝع ١ٝيًككا ٤عً ٘ٝيف ايػعسم االٚضعط ٚيهعٔ بععد ثعٛز/14 ٠متعٛش 1958/بكٝعاد ٠عبعد
ايهس ِٜقاضِ اير ٟأعًٔ اْطراب٘ َٔ ٖرا اسبًف ٚقد ذٌَُّ اسبًف بعد ذيو ٖٚ ،ر ٙاإلتفاق ١ٝايٖٞ ّٛٝ
يكسب ايالهالٌ اإلضالَ ٞايٛطين املكا ّٚيف ايععسام ٚايععامل ايعسبعٚ ٞاإلضعالَ ٞنُعا ؾعسَّ ايعسٝ٥ظ
األَسٜه ٞاألضبل زٜالػازد ْٝهط ٕٛيف نالاب٘ ايفسؾ ١ايطاعب ١املطبٛع عاّ (( ّ1992يكعد اْالؿعسْا عًع٢
ايعد ٚايػعٛٝعٚ ٞمل ٜبكع ٢يٓعا ععد ٚإالّ اإلضعالّ )) ٚ .نعريو قع ٍٛايعسٝ٥ظ جعٛزد بعٛؽ بععد غعصٙٚ
ايعسام (( فايالهٔ ذسباّ ؾًٝب ١ٝجدٜدٚ . ))٠نرا قٛي٘ (( ايفاغ ١ٝاإلضالَٚ ، ))١ٝخطاب بابا ايفاتٝهعإ
األخرل ٚقٛي٘  َٔ :ايثابت بٌ َٔ ايٛاجب ايالبػعرل باإلظبٝعٌ نُعا دععا أٜكعاّ إىل قعِِّ نُعٌ ايبػعس ١ٜإىل
املطٝرٚ ، ١ٝإضا٤ت٘ يإلضالّ ٚيًسض ٍٛاألععِ (ف).
َٚطععرلتِٗ يف ايععبالد اإلضععالَ ١ٝاحملالًععٚ ١تعاًَععِٗ َع اسبهَٛععا

ايعًُٝععٚ ١ايػعععٛب املطالكعععف١

ٜهػععف بٛقعع ٛايعععدا ٤يإلضععالّ ٚاملععؤاَس ٠عًٝعع٘ َكععافاّ إىل ايالؿععستا
ٚاإلضالَٝني املكاَٚني اي

ايهععثرل ٠املعادٜعع ١يإلضععالّ

ال ٜطع املكعاّ ذنسٖعا اآلٕ َٚ .عٔ خعالٍ فٗعِ َطعرل ٠اسبسنع ١االضعالعُاز١ٜ

ٚايالبػرل ١ٜيف عاملٓا االضالَٚ ٞايعسبَٚ ٞعسف ١أٖدافٗا ٚاآليٝا

اي

تعٌُ بٗا ْطالط ٝإٔ عبعدّد بعع

أٖداف االتفاق ١ٝاألَٓ ١ٝايط ١ًٜٛاألَد املصَ عكدٖا بني اسبه ١َٛايعساقٚ ١ٝقع ٣ٛاالذعالالٍ األَسٜهعٞ
بعد إ متَّ ايالٛقٝع عًعٚ ٢ثٝكع( ١إععالٕ َبعاد ) بعني ايعسٝ٥ظ األَسٜهع ٞجعٛزد بعٛؽ ٚز٥عٝظ ايعٛشزا٤
ايعساقْٛ ٞز ٟاملايه ٞبالازٜخٚ ّ2007ٙ / 8 /26اي

تهِ االتفام بُٗٓٝا عًع ٢إبكعا ٤تٛاجعد ايكعٛا

األَسٜه ١ٝيف ايعسام إىل َا بعد. ّ2008
(( بعض أهداف قوّات اإلحتالل األمريكي من اإلتفاقية ))
أٚالّ َ :كدَ ١يالُسٜس َػسٚع تكط ِٝايعسام ٚفل زؤ ١ٜعك ٛايهْٛػسع األَسٜه ٞجٛشٜف باٜدٕ
ٚبدعِ ٚمحا ١ٜأَسٜهٚ ١ٝأٚزب.١ٝ
ثاْٝاّ :قعسب ايالٝعازا
ٚاضالبداهلا قٗساّ مبًٝٝػٝا

اإلضعالَ ١ٝايٛطٓٝع ١املكاَٚع ١يف ايععسام ٚعُع ّٛايعبالد ايعسبٝعٚ ١اإلضعالَ١ٝ
ضاْدٚ ٠داعُ ١يًٛجٛد األَسٜه ٞنُا يف ًَٝٝػعٝا

اؾطًس عًٗٝا َؤخساّ ق ٣ٛاإلضٓاد ٚاي

ٜعسف ايػععب ايعساقع ٞخًفٝعا

ايؿعر ٠ٛاملالدَسنع ١ايع
ٖعر ٙايؿعرٚ ٠ٛعٓاؾعسٖا

ٚتٛجٗاتٗعا ٚازتباطٗععا املباغعس بكعع ٣ٛاإلذععالالٍ أَٓٝعاَّ ٚضٝاضععٝاّ ٚيٛجطعالٝاّ ذالعع ٢جعًععٛا هلعا ايٝعع ّٛنٝاْعاّ
ضٝاضٝاّ ٚأؾبس اإلذالالٍ ُُِّٜٗد هلِ األزق ١ٝاملٓاضب ١يكٝاد ٠ايعسام َطالكبالّ يف ظٌ ٖعر ٙاإلتفاقٝع ١أ ٚيف
ظٌ ٚجٛد اإلذالالٍ نٝفُا نإ يف إطعاز ممعٓٗخ يالطعطٝس ٚتعرٜٚب اإلْالُعا ٤إىل اإلضعالّ َٓٚع ايعُعٌ
ٚايدع ٠ٛسبانُٝال٘ بؿسٜس َا قاي٘ بٛؽ ( إَّْ٘ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى ْعاّ إضالَ ٞيف ايعسام )  ،بُٓٝا ُٜعطع َ٢يع٘
اسبل يف ؾٓ ٖ ١ٜٛايػعٛب ٜ ٚدع ِٖٛيالبين ايُٓعُِ ايعًُاْٝعٚ ١ايًٝدلايٝعَُُِّٜٗ ٚ ١عد يالطبٝع
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ايعالقعا

َع

إضسا ، ٌٝ٥ذٝ

أؾبَسَ ايععسام ُٜكعاد َعٔ خعالٍ ذكعٛز اإلجالُاععا

ٚتبععادٍ ايٓعَععسا

ايدٚيٝع ١املػعذلنَ ١ع إضعساٌٝ٥

َعَٗععا  َِٚعِٔ ث عَِّ ايطععالّ ٚبعععدٖا ايهععالّ يٝرؿَ عٌَ بَع عدَ ذيععو اإلضالطععالّ ايععري، ٌٝ

ٚيألضف إَّٔ ايٓعسا

ٚايطالّ ٚاملؿافر ١بايَٝعد قعد ذؿَعٌَ َْٚػَعستُ٘ ٚضعا ٌ٥اإلععالّ ذعَ ٍٛعا قعاّ بع٘

ايسٝ٥ظ جالٍ ايطايباَْٚ ٞؿافرال٘ يٛشٜس اسبسب اإلضسا ًٞٝ٥إٜٗعٛد بعازاى ٚقبًَعُ٘ قعاّ ٚشٜعس اشبازجٝع١
ٖٛغٝاز شٜباز ٟمبؿافرال٘ املطؤ ٍٚاإلضسا ًٞٝ٥يف صبًِظ األَِ املُالرعدٖٚ ٠هعرا اسبعاٍ بايٓطعب ١يطعفرل
ايعسام يف األَِ املالردٚ ٠ذكٛز ِٙاإلذالفاٍ ايطٓ ٟٛيعرنس ٣احملسقع ١ايٛٗٝدٜع ١اهلٛيٛنطعت ٚال ْعدزٟ
َاذا خًِفَ ايهٛايٝظ !!! .
ثايثاّ  :ضباؾس ٠ضٛزٜا ٚإٜسإ ٚاملكاَٚع ١اإلضعالَ ١ٝيف جٓعٛب يبٓعإ ٚفعل اضعذلاتٝح ١ٝأَٓٝع ١عاملٝع١
بعٝد ٠املدَٓ ٣طحُ َ ١أٖداف ايدزع ايؿازٚخ ٞعً ٢ذدٚد غسم أٚزبا اي

تٓ ٟٛايٛالٜا

املالرد٠

األَسٜهْ ١ٝؿب٘ ٚ ،يف ٖرا تٗدٜد َباغس يإلضالّ ٚاملطًُني يف ايعامل ٚإنُاٍ ازبٗٛش ١ٜيكسب إٜسإ أٚ
إقعافٗا ٚمبا ٜؤضظ أٜكاّ سبُا ١ٜإضسا ٌٝ٥عً ٢املعد ٣ايبعٝعد ايعر ٟتبٓالع٘ ايٛالٜعا

املالرعد ٠األَسٜهٝع١

عً ٢عاتكٗا َدع ١َٛعًٓاّ َٔ بابا ايفاتٝهإ  ،نُا قد أندَّ جٛزد بٛؽ يف ايهٓٝطت اإلضسا ًٞٝ٥بكٛيع٘
 (:أَٔ إضسا َٔ ٌٝ٥أَٔ أَسٜها) ٚقٛي٘ أٜكاّ (:إَّٕ بالد ٙتدعِ إضسا ٌٝ٥بػعهٌ ثابعت يف َٛاجٗع ١قع٣ٛ
اإلزٖاب ٚايػس) ٚ ،نريو ق ٍٛاملسغس األَسٜه ٞيًس٥اض ١بازاى أٚباَا (أَٔ إضعساَ ٌٝ٥كعدَّع ) ٚأََّعا
بابا ايفاتٝهإ بٓدٜهت ايطادع عػس فإَّْ٘ ُٜبازى يًٗٝعٛد ععٛدتِٗ ألزض فًطعطني بععد ثالثع ١آالف ضعٓ١
ٜٚعالدل ذيو ذكاّ هلِ ٚعبَّس أٜكاّ عٔ (( غهس ٙايسب إلَالالى ايٛٗٝد أزض أجدادِٖ )) .
زابع ّا ٖ :ر ٙاإلتفاق َٔ ٖٞ ١ٝضٓخ اإلتفاقٝا

اإلضالعُاز ١ٜايالبػعرل ١ٜايع

عكعد

ضعابكاّ نُعا يف

اتفاق ١ٝضاٜهظ  -بٝهٚ ، ٛاتفاقٚ ١ٝعد بًفٛز ٚاتفاق ١ٝضإ زمي ٖٞٚ ، ٛغب ١ٗٝجداّ باتفاق ١ٝايععسام َع
بسٜطاْٝا عاّٚ ّ1922اتفاق ١ٝذًف بػداد عاّ ، ّ1955فالهٖ ٕٛر ٙاإلتفاق ١ٝاألَٓ ١ٝمتثعٌ صبُعٛع أٖعداف
تًو اإلتفاقٝا

املًع ١ْٛحبل ايعسام ٚغعب٘ ٚخرلات٘ ٚحبل اإلضالّ ٚاملطًُني.

خاَطاّ  :ايطٝطس ٠عًَٓ ٢اب ايٓفط يف ظٌ أشَا

اقالؿعاد ١ٜعاملٝع ١ذعادّٖٚ ٠بعٛط قُٝع ١ايعدٚالز

ٚتدْ ٞايٛق اإلقالؿاد ٟاألَسٜهٚ ٞؾعٛد غرل َالٛق

ٚمل ٜطبل ي٘ ْعرل يطعس بسَ ٌٝايٓفط إىل أشٜد

َٔ(ٚ )$138شٜاد ٠أضعاز املٛاد ايػرا ١ٝ٥ايعاملٚ ١ٝتفػ ٞاجملاع ١يف نثرل َعٔ ايبًعدإ  ،نُعا إَّٔ يًالؿععٝد
اإلعالَٚ ٞايطٝاضٚ ٞايعطهس ٟاإلضالهباز ٟاملدلَخ ٚاملُٓٗخ عً ٢اإلضالّ ٚاملطًُني ٚتعُعد اإلضعا٠٤
يًسض ٍٛاألنسّ ضبُد (ف) ٚايكسإٓ ايهسٚ ِٜتهسميِِِٗ يًُستدِِّ ٜٔنُعا فعًعٛا يطعًُإ زغعدٚ ٟصبعدٟ
عالّّ  ،إقاف ١إىل إَّٔ ايعُالٜ ٤الفاعًٜٚ ٕٛطعالحٝب ٕٛإلَعال٤ا
ٚايالؿعٝد يف ْػس ايالؿعستا
يالٛضعع ٝزقععع ١ايؿععساعا

قعّٛا

اإلذعالالٍ يف تٛضعَ ٝعاد ٠ايٓعصاع

غعرل املطعؤٚي ١قعد إٜعسإ بعداف تبععْٚ ٞفععٚ ٞطعا٥فَٚ ٞعرٖيب ٚإثعين
ٚاإلْكطععاَا

بععني ايػعععٛب اإلضععالَٚ ١ٝتكٜٛعع ١جاْععب احملالععٌ األَسٜهععٞ

ٚاإلضعساٚ ًٞٝ٥إقععاف املكاَٚع ١اإلضعالَ ١ٝايٛاعٝع ١يف ايععسام ٚيبٓعإ ٚفًطعطني ٚ ،ؾعازٚا ٜطععالعًُٕٛ
اإلشدٚاج ١ٝايٓفاقٚ ١ٝاجملاًََ ١ايبػٝك ١يف ايالعاٌَ َ د ٍٚازبٛاز يُٝخسجٛا َٔ ايطح ٕٛايعساق ١ٝعٓاؾساّ
4

املكدَّضٚ ١املدازع ٚاألضعٛام

إزٖاب ١ٝتهفرل ١ٜقاطع ٞايسؤٚع َُٚفحِّس ٟايالحُعا

ايبػسٚ ١ٜايعالبا

ُٜٚ...ط عًوُ ِٖٛإىل ايطعععٛد ١ٜايدٚيعع ١املٛايٝعع ١يًك عَّٛا

احملالًععٚ ١قععد تًطخععت أٜععد ِٜٗبععدَا ٤امل٦ععا

َععٔ

ايعساقٝني بٌ اآلالف يف ذني ْطُ تؿعٝداّ إعالَٝاّ ٚضٝاضٝاّ عً ٢ايد ٍٚاملعاد ١ٜيًرهَٛع ١األَسٜهٝع، ١
ٚبععني ٖععرا ٚذاى ظبععد ايعساقععَ ٞطععالباذاّ دَعع٘ فُٝعععدّ بعكععِٗ يف ايػععٛازع ُٜٚرععسم ايععبع
قكاٚ ١ٝ٥ال تطبٝل يًكاْ ٕٛايعساق ٞقُٔ عًُٝعا

ضبانُا

ايٓفاق ١ٝايعاملٚ ١ايؿساعا

اآلخععس بععال

فعسض ايكعاْْٚ ، ٕٛالٝحعٖ ١عر ٙايطٝاضعا

اإلقًٚ ١ُٝٝاسبسٚب ايداخًٚ ١ٝاشبازج ١ٝيهثرل َٔ بًدإ ايعامل ٚاإلْكطاَا
ٚايالرعدٜا

ايطا٥فٚ ١ٝاملرٖبٝعٚ ١ايعٓؿعسَُٚ ١ٜػعهًِ ١ايالحاذبعا

ايعاملٝع ١ذعَ ٍٛػعسٚع أَسٜهعا إلقاَع١

ايدزع املُكاد يًؿٛازٜخ عً ٢ذدٚد غسم أٚزبا ٚايالدٖٛز اإلقالؿادٖٚ ٟبٛط ضععس ايعدٚالز ٚازتفعاع
ايعاملٝع ١ازبدٜعد ٠يطٝاضع ١أَسٜهعا ٚايفػعٌ املالالعاب

ضعس ايٓفط ٚغال ٤أضعاز املعٛاد ايػراٝ٥عٚ ١ايالرعدٜا

يًطٝاض ١األَسٜهٝعٚ ١اشبطعس ايعر ٟتػععس بع٘ إضعسا ٌٝ٥عًعٚ ٢جٛدٖعا  ،فعإَّٕ مجٝع ذيعو ٜفعسض عًع٢
األَسٜهإ بطط ْفٛذِٖ ٚقٛاعدِٖ ايعطهس ١ٜيف نثرل َٔ بًدإ ايععامل ذبطُعباّ َعٔ إْعدالع ذعسب عاملٝع١
ثايثعع ١تٛقععد ْازٖععا ايٛالٜععا

املالرععد ٠األَسٜهٝعع ١برزٜععع ١ايٓعع ٟٚٛاإلٜساْععٚ ٞاإلزٖععاب ٚايطا٥فٝععٚ ١أَععٔ

إضساٚ ، ٌٝ٥قد ٖدَّد (بٛؽ) بريو يف أذد خطابات٘ ٚ .يف خكِ ٖعر ٙاألجعٛا ٤ايسٖٝبع ١جيعب إٔ تهعٕٛ
ايطٝاض ١ايعساق ١ٝضٝاضعَ ١طعالكًَٚ ١الٛاشْعٚ ١عاديعَ ١ع د ٍٚازبعٛاز ٚغعرل خاقعع ١يًُؿعاحل ايكعِّٝك١
ٚايكػٛط األَسٜهٚ ١ٝتدثرلا

ضٝاضالٗا اشبازجٚ ١ٝمبعا ٜكعُٔ نساَع ١ايععسام ٚغععب٘ ٜٚؿع ٕٛإضعالكالي٘

رُ٘ .
ٚضٝادت٘ ٚتفغ أزاقَٛٚ ٘ٝازدُٜٚ ٙرَكول ي٘ َؿايِ َ
(( حصيلة ما تكدم ))
إَّ عكد اتفاق ١ٝأَٓ َ ١ٝق ٣ٛضبالًَٚ ١عاد ١ٜيإلضالّ ٚاملطًُني َٓٚاٖك ١إلزاد ٠ايػعٛب ايعاملٝع١
املالرسز ٖٛ ٠ضبسّ قطعاّ حبهِ ايعكٌ ٚايػسع ملا ٜؤد ٟذيو إىل تػس ٜبكا ٤اإلذالالٍ ذبت عٓٛإ اتفاق١ٝ
أَٓٚ ١ٝاي

متّظّ ٜكٓٝاّ بطٝاد ٠ايعسام ٚاضعالكالي٘ ٖٚعرا َعا تسفكع٘ ايػععٛب اسبُعسَّٚ ٠بعاألخـ ايػععٛب

اإلضالَ ١ٝاي

أند اهلل تعاىل يف ايكسإٓ ايهسْ ِٜف ٞضب ٌٝايهافس ٜٔعً ٢املطًُني يهُٜ ْ٘ٛركل ايالطًط

ٚايالرهِ ٚايٓفٛذ األجٓيب ايهافسعً ٢املطًُني مبخالًف جٛاْب اسبٝا ٠ايالػسٜعٚ ١ٝاألَٓٝعٚ ١اإلقالؿعاد١ٜ
ٚايعطععهس ١ٜمبععا ٜععؤد ٟإىل إذالٍ املطععًُني ٚاضععالعبادِٖ ٚتكطعع ِٝأزاقععْٗٚ ِٗٝععب خرلاتٗععِ َٚؿععادز٠
ذكععٛقِٗ .....بععرزا ٥طبالًفععٚ ١مبطععُّٝا

َالعععددٚ ، ٠قععد قععاٍ تعععاىل ٚ (:يععٔ جيععٌَ اهللُ يًهععافس ٜٔعًعع٢

املؤَٓني ضبٝال) ايٓطا َٚ .141/٤نٌِّ ٖعرا فعإَّٕ قعَّٛا

اإلذعالالٍ ايٝع ّٛتعداِٖ َؤضطعا

ايعبادَٚ ٠طانٔ املعٛاطٓني ٚتكطع ايطعسم ٚايهٗسبعاٚ ٤املعاٚ ٤متعازع ايكؿعف بايطعا٥سا

ايدٚيعٚ ١دٚز
ٚاملعدزعا

ٚاألضًر ١ايثكٚ ١ًٝاملالٛضط ١عً ٢املٓاطل ايطهٓٚ ١ٝتُردث ايكالٌ ٚاشبساب ٚاجملاعٚ ١تعالكٌ َعٔ تػعا٤
َٔ املطؤٚيني ممٔ هلِ ذؿاْ ١دبًَٛاضٚ ١ٝغرلِٖ ٚال ٜكف أَاّ إْالٗاناتِٗ ٚذبكٝكاتِٗ األَٓ ١ٝقاْ ٕٛأٚ
تػسٜ

أ ٚضًط ، ١إقاف ١إىل إَّٔ ضحْٗٛا اشباؾَّ ١يف عُ ّٛايعسام ًَ ١٦ٝبايطعحٓاٚ ٤ال ضعًط ١يًرهَٛع١
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ايعساق ١ٝأٜكاّ عًٗٝا  ،نُا إَّٔ غسناتٗا األَٓ َٔ ١ٝاملستصق ١تستهب ايهثرل َٔ جعسا ِ٥ايكالعٌ يف ايػعٛازع
ايعساقٚ ١ٝال تٛجد ضًط ١تٓفٝر ١ٜتسدعِٗ أ ٚتطالط ٝإٔ تٓفعر ايكعاْ ٕٛبطعسدِٖ َعٔ ايععسام ٚغعرل ذيعو
ايهثرل  ،فد ُّٟضٝادٚ ٠اضالكالٍ ٚذسٜعٚ ١عدايعٚ ١ضعالّ َع ٖعر ٙازبعساٚ ِ٥أَثاهلعا ؟! ٚنٝعف ُُٜهعٔ إٔ
ْػسِّع هلؤال ٤ايبكعا ٤عًع ٢أزض ايععسام ٚضٝاضعاتِٗ األَٓٝعٚ ١غرلٖعا ًَ٦ٝع ١باملععامل ٚازبعساٚ ِ٥املفاضعد
....؟ !  .أمل تهٔ مج ٝايدعٛا
اشبسٚد إىل اإلْالخابا

يًػعب بدٕ ٜطع ٢إلخساد املُرالٌ ٚضَدِّ ايعرزا ٥عًٝع٘ َعٔ خعالٍ

ٚقد ذؿٌ عِدَََّ ٠سَّا

ٚنرا اإلضالفالا ٤عً ٢ايدضالٛز  ٚدععِ ايعًُٝع ١ايطٝاضع١ٝ

حبطَب تًو ايدعٛا
َُٚطاَْد ٠اسبه ١َٛاملٓالخبٖٚ ١ر ٙاألعُاٍ َ

َُٖ ٞكَدَِّ ١إلخساد املُرالعٌ ٖٚع ٞمبثابع١

َكا ١ََٚضًُ ١ٝيِهَٜ َٞخسُد َٔ ايعسام بدضسع فسؾَ ١ممهَِٓع ١؟!! َفَُعا ذَعدا ممعا بَعدا ي ُٓػَعسِّع ايٝع ّٛباتفاقٝع١
أَٓ ١ٝبكا ٤اإلذالالٍ عً ٢املد ٣ايبعٝد ْٓٚك

َا نَُّٓا ْعدعٛا يَعُ٘ َِعِٔ قعسٚز ٠خعسٚد املُرالعٌ َعٔ

أدبٝا

خالٍ دَعِ ايعًُ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝضَدِّ ايرزا ٥عً ٢املُرالٌ !!! ٚ ،أؾبَرَت ايالبدال

يف املٛاقعف ايطٝاضع١ٝ

ب عنيَ يًٝععٚ ١قُععراٖا َععٔ د ٕٚاإلضععالٓاد إىل إزاد ٠ايػعععب املُعالُععد يف َٛاقفعع٘ عًعع ٢ايػععسع ايػععسٜف ،
ٚايػسٜب يف ذيو أٜكاّ ايرزٜع ١ايداع ١ٝيًالخًـ َٔ ٚؾا ١ٜاألَِ املالردٚ ٠ايبٓد ايطاب املفسٚض عً٢
ايعسام َٔ صبًظ األَٔ بٛاضطٖ ١ر ٙاإلتفاق ١ٝاألَٓ ، ١ٝمبعٓ ٢اشبسٚد َعٔ ضع ٤ٞإىل أضعَٚ ٤ٛعٔ فاضِعد
إىل أفطَععد  ،ألَّٕ ايبِٓعدِ ايطععابِ ُٚجِعدَ َٓععر عٗععد ايٓعععاّ ايؿعدَّاَ ٞاملكبععٛز ٚ ،املفععسٚض َأَّْٗععا تععصٖ ٍٚععرٙ
ايٛؾاَٚ ١ٜكسزا

ايفؿٌ ايطاب بصٚاٍ ض َببِٗا  ٖٛٚايٓعاّ ايطابل اير ٟاقذلْت ب٘ ٖر ٙاألَعٛز ٚ ،يعرا

ٜٓبػ ٞعً ٢اسبه ١َٛاملٓالخب ١إٔ تعٌُ جاِٖد ٠عً ٢إشايَُ ١خًفا
ايطٝاض ٞايدٚيٚ ٞاإلقًٚ ُٞٝبايكػط ايػعيب .....إخل حبٝ

ايٓعاّ ايطابل ٚآثاز ٙايفاضد ٠بايكػط
تالالغٚ ٢تعرٚب فاعًٝعَ ١كعسزا

األَعِ

املالرععدٚ ٠صبًععظ األَععٔ تععدزجيٝاّ إىل ٜععالِ إشايالعع٘ نًُو ٝعاّ َِعِٔ َؿعدَ ِزٚ ، ِٙيععٝظ يًرهَٛعع ١إِٔ تكعع ّٛبعًُٝعع١
اضالبداٍ بني َا ٖ ٛضَ ٤ٞإىل َا ٖ َٛأض ، ٤ٛثَُِّ إَّٔ ايفسمَ نبرلٌ بني إِٔ ته ٕٛايطٝادٚ ٠اإلضعالكالٍ َععدٌّ ٚ
أَٓ ٚكٛفٌ قَِٗساّ ْالٝح ١اإلذالالٍ ٚق ١ُٖٓٝٚ ٠َّٛاإلضالهباز ايعاملَ ٞع زفع
ٚايعٌُ عً ٢إشاي ِالِ٘ ٚبني إِٔ ته ٕٛبإزادٚ ٠زغب ١اسبه ١َٛحبٝ

تهع ٕٛبعع

ايكع ٣ٛايٛطٓٝع ١ايػععب ١ٝيَعُ٘
ايكع ٣ٛفٗٝعا أذعسف َعٔ

أَسٜها عً ٢تٛق ٝاإلتفاقٚ ١ٝتػس ٜبكا ٤املُرالٌ عً ٢أزض ايعسام ٖٚرا ٚذدٜ ٙهفعِ ٞيطَعًِبِ ايطعٝاد٠
ٚاإلضالكالٍ  ،فهٝفَ إذا َتَُّت مبٛجب اإلتفاق ١ٝإقاف ١بٓٛد ّا أخعس ٣إىل بٓعٛد متدٜعد بكعاٖ ٤عر ٙايكعَّٛا
ملد ٠ط ِ١ًٜٛاألََد ؟!!! ٚفسِمٌ نبرل َا بني األَس ٜٔفالدٌَ ! ثَُِّ إَّٔ ايالازٜخ ُٜطَحٌِّ نٌُ ٖر ٙاملٛاقعف َُكعافاّ
إىل َا ُٖ َٛأععِ ٚاملُالَعًول بكسٚزَ ٠الابع ١اإلزاد ٠اإلهل ١ٝيف أٚاَسْٛٚ ٙاٖٚ ٘ٝخبالف ذيو ٜٓاٍ املخعايف
َا ٜطالرل َٔ اهلل تعاىل يف ايدْٝا ٚاآلخس َٔ ٠ايرٍ ٚاملٗاْٚ ١ايعكاب .
ٜٚهفع ٞإٔ ْكع ٍٛإَّٔ ايػعععب ايعساقع ٞايٝعٖ ّٛعع ٛبعدَظِّ اسباجع ١اىل ايالرععسز ٚايالرسٜعس َعٔ بععساثٔ
اإلذالالٍ ازباثِ عً ٢ؾدٚز ايعساقٝني ٚ ،يعرا فٗع ٛال تالعاد إىل إتفاقٝع ١أَٓٝعَ ١ع قع ٣ٛضبالًعَٚ ١عادٜع١
تُػسِّع بكا ٙ٤يف ايععسام ٚتُعُِّعل ْفعٛذٚ ٙتؤضِّعظ يبٓعاَ ٤ػعاز ٜاضعالعُازٚ ١ٜاضعالثُازٚ ١ٜتبػعرل ١ٜبعٝعد٠
املَد ، ٣يف ذني جيب عًٓٝا إٔ ْؤضِّظ عساقاّ جدٜعداّ َعٔ خعالٍ اإلضعالعاْ ١مبؿعادزْا ايٛطٓٝعٚ ١خعرلا
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بالدْا ٚقدزا

غعبٓا ٚعالقاتٓا املُطالكًَِّٚ ١ذهَُ ١ساجعٓا ايسضايٝني يبٓا ٤ق ٠ّٛذاتَ ١ٝطالكً ١تطالػين عٔ

ايالبع ١ٝألعدا ٤اإلضالّ اي

تسّ اإلضالعاْ ١بِٗ يف متسٜعس ٚتٓفٝعر َػعاز ٜضٝاضعٚ ١ٝعطعهس .... ١ٜتكعسُّ

باملطًُني يف داخٌ بًدْا اسببٝب  ٚخازج٘ .
ٚأخرلاّ ْك : ٍٛاسبُد هلل يكد ذؿٌ اإلمجاع ايٛطين ايعساقٚ ٞايعسبعٚ ٞاإلضعالَ ٞعًع ٢زفع
ٖععر ٙاإلتفاقٝعع ١األَٓٝععٚ ١إدزاى عُعع ّٛأبٓععا ٤ايػعععب ايعساقعع ٞاسبُععس األبعع ٞبععٛعٚ ٞبؿععرل ٠أٖععداف ٖععرٙ
اإلتفاقٚ ١ٝيرا أمجعٛا عً ٢زف

اشبكٛع ٚاشبٓٛع إلزاد ٠احملالٌ ايػاغِ املطعالهدل ايعر ٟتُعٌ غععاز

اإلضععالعُاز ٚايالبػععرل ْٚ ،دَععٌ َععٔ اسبهَٛعع ١ايعساقٝعع ١إٔ تكط ع َععاد ٠ايفطععاد ٚتععسف
املػؤ ١َٚمجًٚ ١تفؿٝال ٚتؿ ٕٛايعسام أزقعاّ ٚغععباّ ٚخعرلا
أشَا

َٚكدضعا

خطرل ٠ضبًٚ ١ٝإقًٚ ١ُٝٝدٚي ، ١ٝنُا إَّٔ عًٗٝا إٔ تدزى إَّٔ قٛا

حبل ايػعب َٔ املٓهسا

ٖععر ٙاإلتفاقٝعع١

ٚتُحَِّٓعب ايععامل ذعدٚث

اإلذعالالٍ ال تطعالر ٞممعا فعًالع٘

ٚايكبا٥س ٚازبساٚ ِ٥اْالٗاى مج ٝاسبكٛم اإلْطاْٚ ١ٝاإلضعا ٠٤إىل املكدّضعا

فٗ ٞال تباي ٞإالَّ مبؿاسبٗا ايػٝطاْٚ ١ٝاي

َٓٗا ٖر ٙاإلتفاقٚ ، ١ٝيرا جيب عً ٢اسبه ١َٛايعساق ١ٝغسعاّ

ٚعكالّ ٚعسفاّ إٔ تُعٗس َٛقفاّ ٚطٓٝاّ غعحاعاّ بعايٛقٛف َع إزاد ٠ايػععب ٚتطعالك ٟٛبع٘ بععد اهلل ضعبراْ٘
ٚتعاىل ٚإٔ ال تكعف يف َٛاجٗ ١ق ٣ٛاإلذالالٍ يسف
 ٚتعهظ زدٚد أفعاٍ ضًب ١ٝأٜكاّ عً ٢نٌ املطالٜٛا

ٖر ٙاإلتفاق ١ٝاي

تكسُّ مبؿاحل ايعسام ٚغعب٘

اسبٝاتٝع ، ١نُعا ال ٜؿعس ألذعد إٔ ُٜطَع ِّٛغعسع١ٝ

اإلتفام مبا فعً٘ ايسض( ٍٛف) يف َعاٖد ٠ؾًس اسبدٜبَ َ ١ٝػسن ٞقسٜؼ ٚنريو َ ْؿاز ٣ظبسإ
يف املباًٖٚ ١نريو َ ٜٛٗد املد ١ٜٓألَّٕ ٖرا خيالًف َٛقٛعاّ ٚذهُاّ عَُّا عبعٔ عًٝع٘ ايٝع ّٛألَّٕ ايسضعٍٛ
(ف) نإ ذانُاّ ٚضٝداّ عً ٢أزق٘ َٚطالكالّ ٚذساّ يف دٚيال٘ (املد ١ٜٓاملٓعٛزٖٚ ) ٠ع ٛقعد فعسض ازبصٜع١
عً ٢ايٛٗٝد ٚايٓؿازٚ ٣ضَّٔ هلِ تػسٜعا

يٝهْٛٛا يف ذََّع ١اإلضعالّ ٚاملطعًُني ٚيعٝظ نُعا ٖع ٛاسبعاٍ

ايٜ ّٛٝسٜد اإلضالهباز ََّٓا إٔ ْه ٕٛيف ذََّ ١ايٛٗٝد ٚايٓؿاز ِٖٚ ٣ال عٗد هلِ ؾادم ٚال ٚفا ٤هلِ َعٓا
ٚال ضب ٌٝهلعِ عًٓٝعا َٚ ،عٔ ثعَِّ بععد َعؤاَسا

ايٗٝعٛد املالهعسزْٚ ٠ككعِٗ يًعٗعٛد قعاّ ايسضع( ٍٛف)

بإجال ِٗ٥عٔ املد ١ٜٓإىل خازجٗا ٚ ،أََّا اي ّٛٝفرلٜد ٕٚإٔ ُٜردثٛا ايعهظ متاَاّ نُا بَّٓٝا ٚ ،أََّعا قعسٜؼ
فبعد ْككِٗ يبٓٛد ؾًس اسبدٜب ١ٝخسد ايسض( ٍٛف) عً ِٗٝيفالس َهٚ ١قد ْؿس ٙاهلل تعاىل ٚ ،خالٍ
َطرلت٘ يف ايدع ٠ٛإىل اهلل تعاىل قعا ّٚاألغعساز يف ايعداخٌ ٚاشبعازد يف َععازى عدٜعدٚ ٠مل ٜطالطعًِ أٚ
ٜطالهني أٜ ٚعاٖد عً ٢ذطاب ضٝادت٘ ٚاضالكالي٘ ٚذسٜال٘ ٚإضالَ٘ ٚدعٛت٘ ....إىل غرل ذيو َٔ األَثً١
ٚايػٛاٖد ايهثرلٚ ، ٠ايكسإٓ يف ؾسٜس ايهثرل َٔ اآلٜعا

ميٓع َعٔ ٖعرا اشبٓعٛع ألَّٕ اإلضعالّ ٜعًعٚ ٛال

ُٜعً ٢عًٚ ، ٘ٝأََّا َٔ ٜرٖب بعٝداّ يف ايطٝاضٜٚ ١طالػٗد بإتفاقٝعا

أَٓٝع ١ذؿعًت بعني ايعد ٍٚايهعافس٠

بايسغِ َٔ نْٗٛا َطًٛب ١اإلز اد ٠إالّ أْٗا ْاجر ١فُٝا ٜصعُ ٕٛنُا يف إتفاقْٖٛ ١ٝهْٛو ٚأَسٜها ...إخل
فٗرا ال ميت إىل اإلضالّ ٚاملطًُني بؿًٚ ١يٝظ يف ٖرا اإلضالطالّ َدلِّزاّ يالػس ٜبكا ٤اإلذالالٍ ٚفسض
إزادتعع٘ عًعع ٢ايػعععٛب املطععًُ ١اسبُعسَّٚ ، ٠ال ٜهععٖ ٕٛععرا غععاٖداّ يٓععا ٚال ذحعع ١عًٓٝععا ٚال عُعالّ عكالٝ٥عاّ
َػسٚعاّ ذالْ ٢كالد ٟب٘ فالدٌَ ٚ ،يرا ْدعٛا اهلل تعاىل إٔ ٜٗعد ٟازبُٝع ملعا ُٜربُّع٘ ٜٚسقعاٜٚ ٙعصٜس ععٔ
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ايعسام ٚغعب٘ املطًِ ٚخرلات٘ اإلذالالٍ املكٝت يٝعِ األَٔ ٚاإلضالكساز ٚاشبرل ٚايطالّ  َٔٚاهلل ايعٕٛ
ٚايالطدٜد .
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