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 bلعا� تشهد �لساحة �إلسالمية منذ مطلع هذ� 

�ا ستكو[  ]"Qكث zمسبوقة، "ير Qحد�ثا غ

�ضة   � سيساهم  �لذ�  �ملخا�  بو���   v"

�ألمة، "يأملو[ 
�ا ستكو[ �لد�فع �لفعلي �ملبشر بقر� عو�� 

�كته عقو� �الستبد�� �لطويلة.  zجسد �ألمة �لذ v}  "لر�
 �Qفر�سة �ملؤمن توحي بأعر�� مرضية خط �ا "مبنظا�
{ال 
"�لضعف على ش£  "�لتبعية  �لتر�جع  مزيد من   v} ستؤ�� 
 bيقد �لذ�  �لتقليد�  �إلسالمي  �لفكر  سيما  "ال  �مليا�ين، 

مسكنا� بعيد� عن �لو�قع �لدي¥ �لصحيح. 
على  تفر¦  باأل¦ما�  �ملشحونة  �ألجو�§  هذ¨   ]
 شك  ال 
 ،bطر"حا� متنوعة حتمل بصما� �النقسا

فكاً�� " b�"لد�
�لو�قع  بني  �ملوجو��  �جلدلية  "�ضح، أل[  بشكل  ֲדا  "تتأثر 
"�لفكر نابعة من °مينا� مشايخ ال همَّ %م {ال مصاحلهم 
�لشخصية "{�ضا§ 
صحا� �لسلطة تا�� "�الستحو�� على 

.zخر
مقاليد �حلكم تا�� 
"لقد ُكشف �لستا� على �"�بط �لوحد� �لز�ئفة بينهم فكا[ 
للمظاهر�� مهما  يتحّمس  َمن  منهم، "ِمن نفس �جلماعة، 
"يوجب  "·رمها،  "يدينها  يستنكرها  "َمن  قتل،   v}  ��ّ

طاعة �حلاكم مطلقا. "هكذ� �تضح 
�م ال يفتو[ بنا§ على 
منهجهم  هو  فهذ�  
هو�§. " مصا¸  على  بنا§  "لكن  مبا�¹ 
"�لغمو�.  �لديكتاتو�ية  سيا��   � {ال  ينتعش  ال  �لذ� 

"حتسبهم }يعا "قلوֲדم ش£. 
لقد ضّيعت �ملؤسسة �لدينية مصا¸ �لشعو� "�حلكاb على 
�حلكوما�  غامنة � ظل  متنعمة  عاشت  حد سو�§، حيث 
 bكلمة �حلق للحكا Zتقو ]
�لظاملة "فشلت فشال ��يعا � 
�جلائرين �ملغتصبني "تنصحهم بأمانة "مصد�قية عن عو�قب 

عما%م "تقدb %م بديال نافعا. فكانت مثل �لدمى � 
يد� 
لنـز"�ִדم "ميو%م  �لفتا"� {�ضا§  حكامها "
صد�� %م 


�ا  كما  �لصريح.   DÀلقر� بالنص  باصطد�مها  مبالني   Qغ
فشلت � توعية �لر
� �لعاÃ bد"� �هللا "ما يتوجب عليهم 
{�ضا§  
�م  يطلعنا  �ملظلم  فتا�Äهم  "حقو�.  "�جبا�  من 
غز"   Åمأجو"  Åليأجو حتلل   z"فتا 
صد�"�  حلكامهم 
�لد"Z �إلسالمية "قتل 
بنائها "�ب خ�Qִדا. "نفس �ملؤسسة 
 �
�نضمت لصفوÆ �ملتظاهرين تطالب بتنحية �لرئيس ملا �

ين  �لكفة ترجح � غQ صاحله، "تناست }يله "عطايا¨. 
�حليا§ "�ملصد�قية � هذ¨ �ال¦�"�جية، {�م  "ال {v هؤال§ 

"ال {v هؤال§"!!
 ��
 Éل� �لثو���  نا�   Zشعا} �ملظاهر�� �  "لقد ساÊت 
"خلقت   Z"لد� من   Qكث ُبنية   �  Æإلضعا� من  مزيد   v}

صبحو�  �حلق  عن  �لسكو�  �عتا�"�  فالذين  �لتمر�.    "�
  z�

مر ال يتو�فق مع 
هو�ئهم. مما  �
�آل[ متمر�ين على 
�لÉ ستصبح  بلد��م  "سيؤ�� {v {ضعاÆ نظاb �حلكم � 


كثر ضعفا 
ماb �ملتربصني ֲדم. 
{[ �لقا�� �نعكاÍ ألخال� �لناÍ، فكيف ُيعقل 
[ يوÌ �هللا 
عليهم حاكما ظاملا متغطرسا "هم � قمة �لصال  "�لتقوz؟! 
فمن �حلكمة 
[ يتحلى �ملحللو[ باملوضوعية "�ملصد�قية � 
معاينة 
حد�Ï هذ¨ �لفزعة �ملشتعل %يبها منذ عقو� طويلة 
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 Ð�فض �لشا�شدها � ظل غيا� حقيقة ��مغة 
"�لÉ بلغت 
�إلسالمي 
[ يقبلها "يعي 
بعا�ها "متطلباִדا. {�ا حقيقة ال 
شبهة فيها "ال جدZ حيث بينها سيدنا عمر بن �خلطا� � 

عّزنا �ُهللا باإلسالb، فإ[ �بتغينا  bٌن قوÕ" ¨ما معنا Zحني قا


�لّنا �هللا!". ¨Qِلعّزَ� بغ�
 bإلسالمي من حالة تبّخر �لعز "�لسال� Ð�ما يشهد¨ �لشا ]}
 Éعلى خلل � عقيد� �ألمة �ل Zمتكن �لضعف "�%و�[ يد"
باملسميا�  "ال  بالتعد�ية  "ال  بالدميقر�طية  حا%ا  ينصلح  لن 
 ]
 �لك  �حلق..  �لدين  جوهر  من  �ملفرغة  "�ملصطلحا� 
�ضتها منوطة بإصال  "{حيا§ �ينها "�لذ� لن يتّم {ال بإميا�ا 

باملبعوÏ �لسما"� �ملسيح �ملوعو� "�إلماb �ملهد� �.
 ]Àلقر�  ]
�ملبعوÃ Ïجة  "ملن ير"[ 
[ �ألمة � غ× عن هذ� 
"�لسنة تكفيا[ إلصالحهم، فإننا نذكرهم 
[ ِ¦َيا� ْبن لَِبيٍد قد 
سبقهم � طر  هذ¨ �لشبهة َفَقاZَ له �سوZ �هللا �: َثِكَلْتَك ُ
مَُّك 
�ْلَمِديَنِة؛ َهِذِ̈ �لتَّْوَ��ُ�  
ْهِل َ ُفَقَهاِ§  َ� ِمْن  ِ{ْ[ ُكْنُت َألَُعدُّ ِ¦َياُ�،  َيا 

َ"�ْإلِْنِجيُل ِعْنَد �ْلَيُهوِ� َ"�لنََّصاَ�z َفَماَ�� ُتْغِني َعْنُهْم؟ (�لترمذ�)
حاكما  �ألمة  البتعا�  {%ي  غضٍب  قد�  �لثو���  هذ¨   ]}
�لزما[   bما} بإنكا�  �لقومي "�لك  �لدين  �ملسا�  "Mكوما عن 
"عدb �إلميا[ به. {�ا سنة {%ية 
بدية ال تتأثر مبؤثر�� �لزمن 
بأنفسهم،  ما   �"Qيغ ح£   bبقو ما   Qيغ ال  �هللا   ]} "�لفكر. 
"ليس ح£ يغQ"� �ئيسهم Üر"جهم � مظاهر�� قد حتر� 
�ألخضر "�ليابس، "هي {ْ[ جنحت � �لظاهر � بعض �لبلد�[ 
فقد تدمر بلد�نا 
خرz، "مع هذ� فنجاحها شكلي ال 
كثر.. 
بدينها  بتقيدها  {صالحها  �هللا  �بط  قد  �ألمة  هذ¨  ��مت  ما 
 .vلدين مبا يرضي �هللا تعا� Ðتسعى لفقه كيفية �تبا ]
فعليها 

هذ� هو طريق �إلصال . "بإصال  �لفر� يصلح �حلاكم. 
{ننا ال نبحث عن مصا¸ "ال شهر�، "لن نركب �ملوجة، "لن 
عن  نبحث  بل  ليقتلو�،  ֲדم   ُّÅُيَز �لذين   Æكتا
 على  نصعد 

كلمة �حلق "نؤ�يها Ãذ�فيـرها مهما كانت �لنتيجة. "تا�يخ 
}اعتنا �ملبا�كة يزخر مبو�قف مماثلة ُكفِّرنا من 
جلها "لكننا 

ال نباÌ، "لن نقدbِّ شهر� على حسا� �ملبا�¹.
{[ تا�يخ }اعتنا يشهد "منذ بعثة �ملسيح �ملوعو� � 
ننا ال 
نتملق 
حد�، "نقوZ كلمة �حلق للجمهو� �جلائر كما نقو%ا 
بتوضيح   � �ملوعو�  �ملسيح   Ðقد صد" �جلائر،  للسطا[ 
�لك   � عليه  �ملسلمني  ماليني  
غضب  �لذ�  �جلها�  مع× 
عا�"�  �آل[  "لكنهم  سيغضبو[،  
�م  يعلم  "كا[  �لوقت، 
 ،Qموقفنا ُيغضب �جلماه ]
يقولو[ بقوله. "Õن نعلم �آل[ 
b �لنصيحة مهما  لكن مو�ساتنا خللق �هللا تفر� علينا 
[ نقدِّ
 Zللحصو "ال  للشهر�،  نسعى  ال  ألننا  شهر�،  من  
فقدتنا 
على مناصب � هذ¨ �لدنيا. "نعلم 
�م سيعو�"[ {v قولنا 
يوما ما، "لكن بعد فو�� كثQ من �أل"�[ لألسف. "سنظل 
من  �لك  كلفنا  مهما  �ألمة  مصا¸  على   àللحفا نسعى 
�ملسؤ"لـني  "طاعـة  "�لنصـح  �لدعـا§  "سالحنا  áن، 

"�لصـ� "كلمـة �حلق.
على   ]
" �هللا،  من  غضب  هو  ·صل  ما   ]
 نكر�  سنظّل 
 "
�ملسلم 
[ يبتعد عن كل ما ميكن 
[ يسبب قتًال لألبريا§ 

" غيبة  �ملسؤ"لني  قر����  
" متر�� على  للمتلكا�  {ضاعة 
%م 
"  تشه�Q ֲדم "�فتر�§ عليهم.. "عليه 
[ يبـتعد عن 

ين  v}" كة � لعبا� سياسية ال يعلم من يوجههـا�ملشا�

يسـQ ֲדا. 
�لدعا§  كلما�  نستحضر   ]
 {ال   bملقا� هذ�   � يسعنا  "ال 
�هللا:  �-ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر�  ֲדا  �عى   Éل� �جلياشة 
 v-ة �لسما§ على بال� �لعر� ليحفظهم �هللا تعا�ستمطر"� �
 ]
من كل �بتال§ "ينو�هم بنو� هد�يته. Àمني، "Àخر �عونا 
�حلمد هللا �� �لعاملني "�لصال� "�لسالb على 
شرÆ �ملرسلني 

سيدنا Mمد "على Àحله "صحبه 
}عني.


