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الحمددددد   لع اليددددالم اهلل ولددددلن ا  علددددن    نددددا محمددددد و لدددده 
 ولح ه أجمي ا:

 أّما بعد:

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  :اإلخوة الكرام

ََََََ رواد شََََََصكة أنصََََََار ا ا ََََََدين   ين جََََََداب ترويََََََ   خََََََواين مََََََنرّ س 
وابََََََََََدا يفم الراصََََََََََة ل  ََََََََََلا الل ََََََََََا  امل  ََََََََََو  ل جابََََََََََة عََََََََََن أسََََََََََ ل يفم 
وتوضَََََََيق احل َََََََا ة امل عل َََََََة وااعَََََََة  أنصَََََََار الَََََََدين  ووا َََََََع ا يفَََََََاد ل 

 ص حرا  أزواد.

   َََََ َََََر  اإلخَََََوة نوعَََََاب  و َََََد واول َََََد ي سَََََ خاة  و 
 
 ال وضَََََيق  َََََدر امل

مَََََََع امل  َََََََديا     عامَََََََ   اتَََََََ ة ل ال  لَََََََة   مَََََََن اتلَََََََ  وال  صَََََََ  بسَََََََص   
صَََََورة واضَََََحة عَََََن مَََََا  َََََرق ع َََََدنا  يفَََََدق ل ن َََََ   ولكَََََل واولَََََ  ج  

ألمَََََََور الَََََََ   َََََََا عال َََََََة بعيَََََََداب عَََََََن املصالوَََََََة  وت اديَََََََ  ا َََََََوا  عَََََََن ا
وأدجمََََََ  بعََََََع األسََََََ لة ل بعََََََع  واو   ََََََ  ب صََََََ ي   باألم يََََََا  

َََََه علَََََ   األسَََََ لة  ع جماوعَََََا  كاَََََا وصَََََل ل وأرجَََََو مَََََن اإلخَََََوة ال  صي
َََََ  واهلل املسَََََ عا . وو  َََََل اهلل و يَََََاكم مَََََا ي  َََََو   َََََه مَََََن خخَََََس أو زل علي

 وجزاكم اهلل ع ا خ اب.
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]المجموعة األولن: ما يتيلق بالحركةهلل  شأتهاهلل عق دتهاهلل  
 فكرهاهلل أهدافها[

 

ك ددددددأ تددددددة تأسدددددد ن جماعددددددة أ  ددددددال الددددددديا    السددددددوا  األو  :
أي المدددددال  ر وعق ددددر ةركدددة أ  دددال الدددديا  و ومدددا هدددو مدددنه  وفكددد

ماعدددددددداة ارسدددددددد م ة ترو هددددددددا أ ددددددددرع  لدددددددد كة عق دددددددددر وفكددددددددرا  والج
 ومنهجا  .

ركََََََََة أ سسََََََََ  بعََََََََد مجاعََََََََة أنصََََََََار الََََََََدين:  ََََََََي و   الجددددددددواع :
خََََََوئ ال ََََََا ا  علييفََََََا يََََََار  مريََََََرة مََََََن املاضََََََي ل سََََََصي   صََََََال  
ا  اََََع و سََََقداد و و ََََه ور ََََع  ال لََََم وا ََََوا  ع ََََه   اََََ يفم مََََن سََََل  

ن  خ ََََََََََار اإل ََََََََََرا  ل طريََََََََََة اليََََََََََورة ال وميََََََََََة املسََََََََََلحة  ومََََََََََ يفم مََََََََََ
الوظََََا   احلكوميََََة بويََََة املشََََاركة ل تسََََي  م اليََََد احلكََََم عََََن  ََََر   
و  َََََََََة أخَََََََََر  جر بَََََََََ  طريَََََََََة الَََََََََدعوة اع اهلل وال ويَََََََََ  و َََََََََة املََََََََََ يف  
اإلسََََََالمي  انهََََََم بعهََََََيفم  ع لمجاعََََََة الََََََدعوة وال صليََََََ ل وتََََََر   لََََََ  
 َََََييفم أجَََََراب جيَََََداب مَََََن جيفَََََة ال َََََدين وال اسَََََ  باإلسَََََالم  ومَََََ يفم مَََََن 

ََََََ يف  مََََََ يف  رّ جََََََ ََََََدعوة علََََََ  طري ََََََة امل  اََََََا  اإلسََََََالمية الََََََ  ت    ال
َََََاة العامَََََة وانشَََََو  ب  سَََََه أمَََََا  َََََة  وبعهَََََيفم  ا  ل احلي السَََََل ية العلاي
تعصَََََاب ويسسَََََاب مَََََن توَََََ  احلَََََال  وأمَََََا  ن  َََََار ل رصَََََة أخَََََر   وك َََََ  اهلل 

أ  ت  صََََََََه  ع و ي ََََََََة الََََََََدا    يفََََََََدا ا اهلل  ع معر ََََََََة ديََََََََن   ليلََََََََة   ليلََََََََة  
 م أ سس اإلصال  وال وي  و ة امل يف  ال صوق.اإلسالم و يف

 عالََََ  تلََََ  ال  ََََة علََََ  دعََََوة مََََن ي رجََََ  مََََ يفم اتََََ   ع طريََََة 
ا يفَََََََاد وعكَََََََيم شَََََََرة اهلل ودعَََََََوة ال َََََََا   ع ديَََََََن اهلل و اربَََََََة الك َََََََر 

 والصدعة وال سة باحلجة والصيا  وبالسي  والس ا .
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ة ل أعَََََََاذم علَََََََ   لَََََََ  تواصَََََََليفم مَََََََع الخليعَََََََة ا ا َََََََدة املرابخَََََََ
جوََََََََر الصََََََََحرا  الكََََََََ   م ََََََََل أكيََََََََر مََََََََن عشََََََََر سََََََََ  . ووََََََََ  أدر  
ا ايَََََع بخَََََال  أو  صَََََور مَََََا كَََََانوا عليَََََه مَََََن م َََََا     َََََرروا تصَََََحيق 
املسََََََََََار والسََََََََََعي  ع تشََََََََََكي  كيََََََََََا  ت  ياََََََََََي مسََََََََََلق يََََََََََسوق  ليََََََََََه 
املسَََََلاو  مَََََن أ ََََََ   َََََلا الََََََصالد  يكَََََو  ال ََََََواة األساسَََََية ل  نخال ََََََة 

 املشروة اإلسالمي. 

صَََََََة ل شَََََََكيله واإلعَََََََال  ع َََََََه    بعَََََََد اضَََََََخرا  ومل تسَََََََ ق ال ر 
األوضَََََََََاة األم يَََََََََة ل  َََََََََال مَََََََََا  ود  األطَََََََََرا  امل  َََََََََاورة لخصَََََََََول 
ََََاب مََََن الزيََََ  واإل ََََرا   احلََََر    جََََا  اإلعََََال  عََََن ا ااعََََة أم ََََاب وأمان

 ل طرية الراية العاية وا ا لية.

َََََََو ا وتعا َََََََدوا علَََََََ    َََََََا  الك َََََََا  والسَََََََ ة  س  و َََََََد ت  َََََََاد  م ؤ س 
ََََََ اب م صعََََََاب ل مجيََََََع شََََََؤو  وم ََََََاوي احليََََََاة ل الع ا ََََََد والعصََََََادا  ور    دس 

واملعََََََامال  واألخََََََال  ومََََََا ي ََََََدريف عََََََ   لََََََ  مََََََن نََََََوازل العصََََََر ل 
ََََََََََة وشََََََََََؤو  احلََََََََََر   ََََََََََوا  السياسََََََََََة وا   صََََََََََاد والعال ََََََََََا  الدولي أب
َََََ  عَََََر  علَََََ  السَََََ  و َََََة مَََََ يف  السَََََل   والسَََََلم. و َََََي ل كَََََ   ل

 الصاحل ل العلم والعا  و يفم ال صو .

وتَََََََََََََدعو  ع عكَََََََََََََيم شَََََََََََََرة اهلل ل عصَََََََََََََاد اهلل  َََََََََََََو  أرئ اهلل  
واخ ََََََََََََار  الََََََََََََدعوة  ع اهلل وا يفََََََََََََاد وال  ََََََََََََال ل سََََََََََََصي  اهلل طري ََََََََََََاب 
إلصَََََََال  وتويَََََََ  أوَََََََوال ا  اَََََََع املسَََََََلم  وتع َََََََ  ن سَََََََيفا جَََََََز اب مَََََََن 
املشََََََََروة اإلسََََََََالمي السََََََََاعي  ع اسََََََََ   ا  احليََََََََاة اإلسََََََََالمية علََََََََ  

شَََََسلا و لَََََة محلََََة العلَََََم  ييفَََََا   َََََ   م يفََََايف ال صَََََوة. و َََََي علََََ  وداجَََََة ن
أ َََم األصَََول الع ديَََة الَََ  ت َََر  بَََ  أ َََ  احلَََة وأ َََ  الصاطَََ  واضََََحة 
جََََداب لََََد  مؤسسََََييفا وأتصاعيفََََا.  سصََََ  دعََََولم ي ََََوم علََََ  الََََدعوة  ع 
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ال وويََََََد الََََََلق  ََََََو أسََََََا  دعََََََوة األنصيََََََا  وايََََََع أنواعََََََه وخاصََََََة مََََََا  
 ََََ  الك ََََر ك وويََََد كََََا  سََََصصاب ل املعركََََة املعاصََََرة بََََ  أ ََََ  اإل ََََا  وأ

العصَََََادة وتوويَََََد احلكَََََم وال شَََََريع ويريَََََد اإلتصَََََاة لرسَََََول اهلل صَََََل  اهلل 
َََََََزال  َََََََع  أنواعَََََََه وأشَََََََكاله  و  ن َََََََه وسَََََََلم  والك َََََََر بالخَََََََااو   واي علي
أوكََََام ال ك ََََ  علََََ  مََََن يسَََََ  ح  يفا  ََََن جصََََ  بالََََدلي  الشََََرعي ك َََََرا 

 سوا  كانوا مجاعا  أو أ رادا دو  الو و  ت ريط.

ة أ َََََََ  اإل َََََََا  ونصَََََََرلم بَََََََال ول والعاَََََََ   وخاصَََََََة وكَََََََلا مَََََََوا 
أ ََََ  ا يفََََاد مََََ يفم وال ََََر  بان صََََارالم و  ووََََالم ومعََََاداة أ ََََ  الشََََر  
والك َََََََرا   سَََََََوا  كَََََََا  ك َََََََر م أصَََََََلياب كَََََََالييفود وال صَََََََار   أو طار َََََََاب  
  َََََ َََََ   خَََََ ال  أسَََََصا  ردلَََََم  خاصَََََة مَََََن ع ا  َََََدين عل كجاَََََوة املرت

َََََدل  َََََم ل  َََََلا الزمَََََا  مَََََن املص َََََو      للشَََََرة والسَََََاب  هلل ولدي َََََه  الصل
وامل صعَََََََ  للاَََََََلا   اإلحلاديَََََََة الالدي يَََََََة ل ن َََََََم السياسَََََََة وا   صَََََََاد 

 وأمنا  احلياة ا ج ااعية.

و َََََم كسَََََا ر أ َََََ  السَََََ ة وا ااعَََََة مع صَََََاو  ب صَََََو  الََََََووي 
مس اسَََََََكو  باطجَََََََار وسَََََََط ل توويَََََََد اهلل تعَََََََاع ل صَََََََ اته وأ َََََََا ا 

ََََََ  اتََََََواريف الو ََََََالة بََََََ  املعخلََََََة وال   ََََََاة  ووسََََََط ل م سََََََا   اإل ََََََا  ب
 واملرج ة ا  اة. 

   ََََََََم وسََََََََط بََََََََ  ال واصََََََََ  ول مسََََََََا   الصََََََََحابة و ل الصيََََََََ
ول ر  َََََََم وسَََََََط بَََََََ  ا  يَََََََة وال دريَََََََة.ول مسَََََََا   ال َََََََد والَََََََروا ع.

 مسا   العلم والعا  وسط ب  الع الني  وب  ا امدين. 

سََََََََََة ويسََََََََََ و  ل أبََََََََََوا  احلكََََََََََم والو يََََََََََة و ََََََََََة أصََََََََََول السيا
الشَََََرعية الََََََ  مص ا َََََا علََََََ  عصَََََي  خََََََ  اتَََََ ين ود ََََََع شَََََر الشََََََرين  
و  امَََََََََة العَََََََََدل وال سَََََََََط و صَََََََََال  ديَََََََََن ال َََََََََا  وأوَََََََََوال معاشَََََََََيفم 
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الدنيويَََََََة دو  تسليََََََََه للحكََََََََام أو  نََََََََزا م م ََََََََازل األنصيََََََََا  ودو  سََََََََلو  
 سصي  أ   الصوي والعدوا  عل  سلخا  املسلا  بو  وجه وة. 

حلاََََََََد نسََََََََي  م  ََََََََوة يهََََََََم أالََََََََ  شََََََََرا ق واحلركََََََََة اليََََََََوم وهلل ا     
ا  اََََََع   ييفََََََا الََََََدعاة وطلصََََََة العلََََََم  و ييفََََََا وجيفََََََا  ال صا ََََََ  وأشََََََرا يفا 
و ييفََََا سياسََََيو  وعسََََكريو  سََََاب و   و ييفََََا عََََدد   بََََس  مََََن ج َََََود 
اهلل العََََََامل  ل سََََََصي   عََََََال  دي ََََََه مََََََن األت يََََََا  األخ يََََََا   ََََََن كسََََََر 

 زا  م اهلل ع ا خ اب. اهلل  م شوكة الك ر وأعل   م راية الدين. ج  

و ََََََد ال حََََََة ب ََََََا ال ََََََا  مََََََن    لََََََ  األعاََََََار والخص ََََََا  بعهََََََيفم     
وََََََََ  اإلسََََََََالم وا يفََََََََاد   بََََََََدا ع  العصََََََََصية ال صليََََََََة  وبعهََََََََيفم بََََََََدا ع  

وبعهَََََيفم بَََََداعي ال هَََََول واملوَََََامرة. و َََََم ي ل َََََو  دورا  شَََََرعية تعلَََََم 
 املل ح َََََ  ضَََََروريا  ديَََََ يفم واألسَََََس الَََََ  ي َََََوم علييفَََََا ا يفَََََاد. وكَََََلا

ضَََََرورة تصَََََحيق ال يَََََة واس حهَََََار وجَََََو  ال هَََََحية واملَََََو  ل سَََََصي  
اهلل و عَََََََََال  كلا َََََََََه. نسَََََََََسل اهلل أ  يَََََََََو  يفم ملَََََََََا  يَََََََََه خَََََََََ ق الَََََََََدنيا 

 واطخرة.

َََََوالييفم ا ااعَََََة ب َََََدر       مَََََا  َََََييفم مَََََن  وأمَََََا ا ااعَََََا  اإلسَََََالمية   
  ََََا  وصََََال  وديََََن وت ََََو  وت صََََر م أََََا تسََََ خيع  وت ََََ أ مََََن أ عََََا م 

َََََ   َََََال َََََات  عَََََن  ج يفَََََاد ال َََََ  اتخَََََس ال  َََََ  ب          الشَََََرة  وت َََََر  ل  ل
وتسويَََََََ  سَََََََا    وبَََََََ  مَََََََا كََََََََا  عَََََََن  َََََََو  ل ال  َََََََو  و  ََََََََرا  ل 

 امل يف .

وتسََََََََ  يد مََََََََن ال  ََََََََايف العلاََََََََي لكََََََََ  طا  ََََََََة  وتََََََََر  أ  احلََََََََة ضََََََََالة 
ََََََوا علََََََ  درجََََََة واوََََََدة مََََََن  صََََََابة  املََََََؤمن. وال ََََََا     كََََََن أ  يكون

 م  صد وم يفم سابة بات ا . احلة   ا يفم ظامل ل  سه وم يفم
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و  تشَََََََق  ا ااعَََََََة الكاَََََََال ل مَََََََن تسخَََََََل عَََََََ يفم العلَََََََم  و  تولَََََََوا 
 ََََََيان عََََََ  مََََََن ا ااعََََََا  وأ ََََََ  العلََََََم  ويعََََََ  أعاََََََا م وأ ََََََوا م 
أ زلَََََة الَََََووي امل َََََزل علَََََ  الرسَََََول صَََََل  اهلل عليَََََه وسَََََلم. وكلاَََََا كَََََا  

 العلَََََم مَََََ يف  ال َََََرد أو ا ااعَََََة سَََََا راب علَََََ  طري َََََة السَََََل  الصَََََاحل ل
 والعا  كا  أ ر   لي ا.

وتََََر  ا ااعََََة أ  مََََن أسََََصا  الشََََ ا  اليََََوم بََََ  أ ََََ  اإلسََََالم الََََو   
ََََََََََََََََََ  أسََََََََََََََََََا  األشََََََََََََََََََ ا  ال   ياََََََََََََََََََا  واألل ََََََََََََََََََا   ََََََََََََََََََ ا  عل وال
َََََََة والخاعَََََََة أَََََََامل  َََََََزام ال َََََََا  ل بَََََََا  ا ص وا صَََََََخالوا  احلادجَََََََة و ل

ََََة الكاملََََة و  ََََه وسََََلم. وا ص ََََه اهلل ورسََََوله صََََل  اهلل علي الخاعََََة يلََََزميفم ب
ََََََََ   وي خََََََََاة هلل  ول اهلل  ب  ََََََََدر   املخل ََََََََة هلل ووََََََََدا  ومََََََََن دونََََََََه  منََََََََا   

 مرات  ال ا  ال  أنز م اهلل  يا ا.

*** 

 

مددددددددددا هدددددددددد  أهدددددددددددا  وبددددددددددرام  الحركددددددددددة  السددددددددددوا  ال ددددددددددا   :
المسددددتق ل ة  وهددددي هنددددا    ددددة للتوسددددي ع ددددر السدددد  رر علددددن و يدددداة 

 جديدر .

َََََه اإلخَََََ الجدددددواع : َََََةب..  َََََ  أ  ي  ص وة دا اَََََا ل ن َََََرلم  ع بداي
أيََََََة مجاعَََََََة  سََََََالمية خاصَََََََة ا يفاديََََََة م يفَََََََا  ع ال  ريََََََة بَََََََ  اطمَََََََال 
والخاووَََََا   وبَََََ  امل َََََدور عليَََََه واملاكَََََن ومَََََا يَََََدخ  عَََََ  الخا َََََة 
َََََايف  ليَََََه وَََََ    نوَََََ   َََََة    َََََ   َََََلا ال  ري َََََع املعَََََاف  ومي ل ظَََََ  الوا 

ََََََا  أ يفََََََراملسََََََلا  بال شََََََصع أََََََامل ن   ََََََا أمََََََام ال  ال ََََََوة  عََََََطظ أو  ظيفارن
 الهاربة ال    ت يفرظ.
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ل مرا ص  ََََََا ألن سََََََ ا وصََََََيان يفا مََََََن ا  ََََََرا   و  ََََََايف  ليََََََه أيهََََََاب 
ورا  العواطََََََََ  واحلااسََََََََة واإلن عََََََََا   اََََََََ  امل هََََََََصخة  و  ََََََََايف  ليََََََََه 
أيهََََا وََََ    نوََََ  أ ََََ  اإلسََََالم امل اصََََرين ل ََََا   ي صََََوروا ع  ََََا وا عََََاب 

َََََََََد عيفم  ع تعليَََََََََة  مَََََََََال    كَََََََََن ع ي يفَََََََََا و  َََََََََد ي َََََََََا   َََََََََا  أو   الو 
يَََََََد عيفم  ع يشَََََََم  َََََََاطر اإلل حَََََََا  ب َََََََا ألجَََََََ  نصَََََََرت ا ومشَََََََارك  ا  
 َََََََ  ا شَََََََا دوا األمَََََََر عيانَََََََا دو  املَََََََسمول أ سَََََََ ط ل أيَََََََدييفم وسَََََََا   
ظ ََََََوذم بََََََ خواذم وصََََََد م  لََََََ  عََََََن السََََََصي  الََََََ  أوجصيفََََََا اهلل علََََََ   

 ك  مسلم ل  لا الزما .

َََََََََا  ال صَََََََََورا  وَََََََََول الوا َََََََََع املوجَََََََََود علَََََََََ  جمَََََََََرد األ مَََََََََاين  ص 
واألوََََََََالم يهََََََََر وََََََََ  با ااعََََََََا  ا يفاديََََََََة العري ََََََََة  ا  ال جربََََََََة  
َََََََََد مَََََََََن ا   صَََََََََاد  َََََََََة ال شَََََََََسةظ ووي يفَََََََََا   ب  كيَََََََََ  أجاوعَََََََََة وديي

 وا و يا  ل األمور كليفا.

 ص ََََََا  علَََََََ  مَََََََا سَََََََصة:  ََََََا  أ َََََََدا  ا احلاليَََََََة واملسَََََََ  صلية  تقكَََََََز 
 عل   ورين أساسي :

سَََََََََََ   ا  احليَََََََََََاة م علَََََََََََة بص َََََََََََا  املشَََََََََََروة اإلسَََََََََََالمي وا األو :
َََََََََاة   َََََََََدي ا ل شَََََََََ  جمَََََََََا   احلي َََََََََ  عَََََََََ  أي اإلسَََََََََالمية ل األرئ ال
لحََََََََة كاجََََََََال ال هََََََََا  الشََََََََرعي وال علََََََََيم 

 
والقكيََََََََز علََََََََ  ا وانََََََََ  امل

والَََََدعوة واإلرشَََََاد  وتربيَََََة األجيَََََال علَََََ  اتلَََََة اإلسَََََالمي  وتصَََََحيق 
ع ا ََََََََد املسََََََََلا  وأعاََََََََا م  ومحََََََََاي يفم مََََََََن دعََََََََاة الك ََََََََر والهََََََََالل 

واألمََََََا  ل احلواضََََََر والصََََََوادق وسََََََد احلََََََد األد  مََََََن وبسََََََط األمََََََن 
او ياجَََََا  ال َََََا  املعيشَََََية. و  شَََََرا  ال َََََا  ل صَََََ اعة  َََََلا املشَََََروة 
ََََا  للاسََََلم مََََن أدا   ََََادة م روضََََة  م  ََََه عص ََََس  املسََََا ة  ي و   ََََاعيفم ب

 ما يخية م يفا.
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ؤت  جيفَََََود املصَََََلح  مَََََن الَََََدعاة العاَََََ  علَََََ  أ    تَ ََََ ال دددددا  :
األرئ مََََََََن جيف  ََََََََا  خاصََََََََة ل  ََََََََلا املرولََََََََة وا ا ََََََََدين ل أ خََََََََار 

احلساسَََََة الَََََ  بَََََدأ  يَََََه ان َََََال  املَََََوازين لصَََََاحل أمَََََة اإلسَََََالم  و َََََلا 
ََََََة العََََََدوا  علََََََ  أ ََََََ   ََََََة جوََََََر الصََََََحرا  ل صََََََد محل  دراكََََََا م   ََََََا أل ي
اإلسََََالم  و  شَََََال خخََََط األعَََََدا  مََََن الييفَََََود وال صََََار  و لَََََ  بكَََََ  

لََََ   ويََََا  اتال ََََة مََََا ن ََََدر عليََََه لكََََي تل  ََََي تلََََ  ا يفََََود الصََََاد ة ع
َََََََ  تووَََََََد أمَََََََة اإلسَََََََالم علَََََََ  كلاَََََََة  َََََََوة ال الراشَََََََدة علَََََََ  م يفَََََََايف ال ص

 ال وويد.

ت اصَََََََََي   َََََََََا ين ا َََََََََورين وخخَََََََََوا  ت  يَََََََََل ا أمَََََََََر تصَََََََََاوصه و 
َََََََه مَََََََن صَََََََ  ومصَََََََابرة وبَََََََلل  ال هَََََََحيا  بَََََََال  س واملَََََََال و  بَََََََد  ي
وعخََََََا . وال وسََََََع عََََََ  األرئ اإلسََََََالمية ل مََََََا   وو يالََََََا مََََََا  ََََََو 

ر ل   يَََََل ت اصَََََي   َََََلين ا َََََورين نرجَََََو أ  نَََََ اكن  يَََََه مَََََن    اسَََََ ارا
   َََََاة أ َََََ   َََََلا الَََََصالد باللحَََََا  ب َََََا دو    َََََال لكَََََي ت وجَََََه ا يفَََََود  

 كليفا  ع العدو املشق .

*** 

 

جددددداء فددددد   عددددد ح الدولدددددة أ كدددددة تحترمدددددوح  السدددددوا  ال الددددد  :
ةددددددو   و  الجدددددوالا فهدددددي ي ددددد  اةتدددددرا  الحددددددو  التددددد  و ددددديها 

 ما خ لها ال    ارس م ة .ة س  ا ستيمال و   

ََََََ م  عََََََال  دولََََََة أزواد بصََََََورة ر يََََََة مََََََن جيف  ََََََا الجددددددواع : مل ي
 وسيسيت ت صي   ل  ل ا اوعة اليانية من األس لة.
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وأّمَََََا احلَََََدود املصَََََخ عة  لَََََم يَََََرد ع َََََا شَََََي   صوصَََََيفا سَََََلصاب أو 
  ابَََََاب وَََََ  ي  سَََََ   لي َََََا  وأمَََََا   اع  َََََا الشَََََرعية  يفَََََي أ  ال صَََََول  َََََلا 

سَََََََ عاارق الك َََََََرق ا ديَََََََد  د  َََََََو تكَََََََريس لل  َََََََام العَََََََاملي اإلاحلَََََََدو 
ال َََََََا م علَََََََ  وَََََََر  اإلسَََََََالم واس هَََََََعا  املسَََََََلا   وال حَََََََاكم  ع 
ديَََََن األمَََََم امل حَََََدة ا ديَََََد  وال  ريَََََة بَََََ  أ َََََ  اإلسَََََالم علَََََ  أسَََََس 

 جا لية   ي ر ا اإلسالم و  يرض   ا مسلم.

يَََََََة الَََََََ  ولكَََََََن  َََََََر  بَََََََ  ال  اعَََََََة الشَََََََرعية وبَََََََ  لوازميفَََََََا العال
ع َََََايف اع ال ََََََدرة وا سََََََ خاعة الََََََ   َََََي م ََََََا  ال كليََََََ  ل األوكََََََام 
ََََََزوال  ََََََلا احلََََََدود وأ   الشََََََرعية  نسََََََسل اهلل أ     ََََََن  علََََََ  املسََََََلا  ب

 يؤل  ب   لو م و عليفم يداب واودةب عل  عدو م.

*** 

 

هدددددددددي جمددددددددداعتكة تسدددددددددتق ي وتسدددددددددتق    السدددددددددوا  الرابدددددددددي :
 مجاهديا ما خالج ةدو  مال  .

  ا كَََََا  امل صَََََود باإلسَََََ  خا   َََََو دعَََََوة ا ا َََََدين  جدددددواع :ال
 ع اإلل حََََََََا  وتسََََََََيفي  وصَََََََََو م وعهََََََََ  بَََََََََرام  دعا يََََََََة إل  َََََََََاعيفم 
 لَََََيس   َََََا  اسَََََ  خا   َََََلا املعَََََ  ألنَََََه  َََََو   َََََدرات ا املاديَََََة  ولكَََََن 
ا ا َََََََدين مَََََََن م خلَََََََة  يَََََََاميفم بالواجَََََََ  العيَََََََل ل  عَََََََال  كلاَََََََة اهلل 

َََََد اة عَََََن أراضَََََي املسَََََلا    َََََا  وال ليسَََََوا إاجَََََة  ع     لالل حَََََا  ب 
أل  أرئ اإلسَََََالم ميفاَََََا كانَََََ  ليسَََََ  وكَََََراب علَََََ    َََََة  أو جَََََ س أو 
عََََر   واملََََؤمن أوََََة  ََََا مََََن اََََ ا ميفاََََا كََََا  بلََََدا. و ََََرئ علََََ  أ ََََ  
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الََََََصالد  كََََََرام الوا ََََََدين امليفََََََاجرين  لََََََييفم وََََََ  ولََََََو كََََََانوا مََََََن عامََََََة 
 ا يفاد.املسلا    هالب عن سادالم من أ   العلم وا جرة و 

ََََََََ ص ا   اع دعََََََََوة أ ََََََََ   ََََََََلا بََََََََ  أ  ا ا ََََََََدين كََََََََانوا  ََََََََم الس 
األرئ وبيَََََََا  ديَََََََن اهلل  ووجََََََََو  ا يفَََََََاد ل سََََََََصي  اهلل.  اَََََََن اللََََََََؤم 
والََََََدنا ة أ  ي َََََََول  ا َََََََ  أنَََََََه   وَََََََة  َََََََم ل اإلسَََََََ  رار  َََََََلا األرئ 

 واإلسيفام مع  خواذم  ياا  م م صلو  عليه.

*** 

 

اة مدددددددي جماعددددددداة هدددددددي لدددددددديكة ع  ددددددد السدددددددوا  ال دددددددامن :
الشدددد اع المجاهددددديا فدددد  ال ددددوما  الح   ددددة و  رهددددا  أخددددرر كحركددددة  

مددددا الحركدددداة الجها يددددة ةففهددددة ا   وهددددي فدددد  لددددفوفكة مددددا لدددده 
تجربدددددددددة جها يدددددددددة خدددددددددالج من قدددددددددة ال دددددددددحراء الك دددددددددرر و أفريق دددددددددا 

 )أفغا ستاح اليراق الش شاح( .
 

لَََََيس   َََََا  حلَََََد اط  ربَََََط لعال َََََا  مَََََع ا ااعَََََا   الجدددددواع :
َََََة  ومَََََن املصكَََََر ربَََََط عال َََََة ا يفاد يَََََة املوجَََََودة ل جوَََََور اإلسَََََالم ال ا ي

مَََََََََع جيفَََََََََا  أخَََََََََر   يف َََََََََا   جَََََََََرا ا  يعر يفَََََََََا أ َََََََََ  الشَََََََََس   يفَََََََََد 
لل واصََََََ  مل  ََََََن أواذََََََا  و ال ََََََا  كاََََََا  ََََََو واضََََََق  ع اط    تعََََََر  
ع  َََََا شََََََي اب سَََََو  مََََََا ي شََََََرا اإلعَََََالم الََََََلق ي سَََََع  ل شََََََويه أق مولََََََود 

  سالمي جيفادق جديد.
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ر  ا يفاديَََََة ل خَََََوة خَََََاريف م خ َََََة الصَََََحرا  الكَََََ   أمَََََا ال جَََََاو 
 َََََال أعلَََََم م يفَََََا    يربَََََة واوَََََدة  د َََََة لَََََصعع اإلخَََََوة الَََََلين تخوعَََََوا 
للاشََََََََاركة ل ا يفَََََََََاد ضََََََََد الييفَََََََََود بعََََََََد الوَََََََََزو الييفََََََََودق للص َََََََََا  ل 
اليااني َََََََا   و َََََََدم اإلخَََََََوة   َََََََا  تهَََََََحيا  ع ياَََََََة  ولكَََََََن  لَََََََ  

الصََََََََحرا  بعََََََََد معانََََََََاة  عََََََََ يفم ا يََََََََوف العربيََََََََة امل يفزمََََََََة  وعََََََََادوا اع
َََََََو ال هَََََََ   َََََََسجر م  ومَََََََن  َََََََؤ   الشَََََََيخ: أب شَََََََديدة. نسَََََََسل اهلل أ  ي

  ياد  غ أاا  أم  مجاعة أنصار الدين.

*** 

 

يددددددا ليددددددو يددددددا  دددددد  نا تو دددددد  لنددددددا خ ددددددة  السددددددوا  السددددددا   :
 اليمي ف   قاط محد ر ليملكة ف ما هو  ا   ما أيا  .

أ   :هندددددداأ دددددد أ سََََََصة ا ََََََوا  ل السََََََؤال اليََََََاين   الجددددددواع :
ََََََا  خاصََََََة وأ  ا  اََََََع ل  ََََََا  دعولََََََا لل  ََََََ  بي ا ااعََََََة اط  تركََََََز عل
َََََََا م علَََََََ  ال عَََََََرا  واألوَََََََال  العصَََََََصية  وال لَََََََو   َََََََ  األعَََََََم   الوال
تسََََََك يفا األو ََََََاد واليََََََارا . واحلركََََََا  امل حر ََََََة  ََََََا أجََََََر ظََََََا ر ألذََََََا 
َََََة  َََََي املَََََسلو .  اَََََامل ت هَََََق الر ي َََََوتر اإلج اَََََاعي وال صل تلعَََََ  علَََََ  ال

لا  ل  َََََلا الصلَََََد  َََََا  جيفَََََود ا ااعَََََة سَََََ ل   سَََََد   لعاَََََوم املسَََََ
و ََََََن ل  ََََََلا  ََََََاول ا س هََََََا ة وا سََََََ  ادة مََََََن يََََََار  السََََََاوا  

 ا يفادية املشا ة وت ادق األخخا  املاضية.

*** 
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 ريدددددددد كتابدددددددا  أو  لددددددددالا  ي ددددددد ا عق ددددددددتكة  السدددددددوا  السدددددددابي :
وأهددددددددافكة لنشدددددددرها بددددددد ا اليدددددددوا هلل ألح اليدددددددوا  ول سدددددددأ يتدددددددابيوح 

 رع   ال ه و لل    اليالم  المحالع لديا ا .ا

َََََََََََا  م شَََََََََََورا   َََََََََََاول  الجدددددددددددواع : ن عَََََََََََ     شَََََََََََا  اهلل  و  
ل خَََََوة   يصَََََا ا لكَََََم تصَََََ  شَََََي اب مَََََن ع يَََََدت ا ودعوت َََََا  ولكَََََن   بَََََد  

ََََ   ََََا  ََََدم  مََََن أ  يعََََلرونا   ََََد محل ََََا مََََن العََََ     مََََا أ  ل ََََا عََََن كي
 ت صي     شا  اهلل. دعوت ا وخاصة جان  اإلعالم  وسيسيت مزيد

*** 
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]المجموعة ال ا  ة ع  ة الجماعة بالحركاة والجماعاة 
 األخرر والمجتمي األزوا ي[

 

مدددددددا مددددددددر تفهدددددددة ةركدددددددة األزوا  التحريريدددددددة  السدددددددوا  األو  :
الوطن ددددددة للقكدددددد ة بشددددددكي عددددددا  ول ددددددرح الجماعددددددة ت   ددددددق الشددددددريية 

 . اوالدعور  لن ذلك 

َََََََََة الجدددددددددواع : َََََََََة ع   احلركَََََََََة الوط ي َََََََََة وركَََََََََة  ومي َََََََََة األزوادي لااني
ل   صََََ  أوَََََدام احلََََر  ل مَََََا  بسََََ     وكَََََا  ا َََََد  لي اليََََة ت شَََََك  

مََََََن تشََََََكيليفا ع يََََََة ولََََََم يكََََََاد يكََََََو  مي وسََََََاب م ََََََه و ََََََو  ن صََََََال 
َََََة مَََََا   وملَََََا كَََََا  األمَََََ  كاَََََا  كَََََر  ضَََََعي اب ل  َََََيم أزواد عَََََن دول   ل

َََََة ا ا  َََََو  ود احلركَََََا  األمازيوي َََََة  َََََلا راوَََََوا  خص َََََة وي َََََسكلو  ع ي لي
ََََََة الشََََََعو    ََََََدعم وري ََََََ  ت ََََََة ال ََََََد امل  اََََََا  الدولي ََََََدعولم  ََََََلا ع  ب
ََََََََ  للشََََََََع  األزوادق وكََََََََا  مََََََََا ل ََََََََ   وسََََََََو وا للعََََََََامل أن سََََََََيفم  يل
أن ََََََار ال ََََََا   لََََََييفم  ََََََو طََََََرويفم اََََََ  املسََََََصو  و ََََََو اع صََََََار شََََََع  
أزواد مكونََََََََا مََََََََن الخََََََََوار  والعََََََََر  والسََََََََ واق وال ََََََََال   و ََََََََو مََََََََامل 

ليوريََََََة ال وميَََََة السَََََاب ة الََََََ  ت اتَََََ  ألجََََََ  تكَََََن ترضَََََ  بََََََه احلركَََََا  ا
ََََََار ا ََََََ س األسََََََود جََََََز اب مََََََن العََََََدو  ََََََة  واع ص ََََََة والعربي ََََََة الخار ي ال ومي
ََََ  ل ن ََََام مََََا . ومل يكََََن للحركََََة شََََعصية و  شََََيفرة راََََم تعََََرئ  امل اي
بعَََََََع أعهَََََََا يفا للاهَََََََاي ة  وَََََََ   امَََََََ  جَََََََورة ليصيَََََََا وأوشَََََََ  ن َََََََام 

مَََََن ك ا َََََ  ال َََََلال  ال َََََلال علَََََ  السَََََ و     َََََدم  مجَََََوة امل يفَََََزم 
ومرتز  َََََه   الَََََ  أَََََا ذصَََََوا مَََََن مَََََال وسَََََال  ومعَََََدا    عَََََاد األمَََََ  

 من جديد  بعد وجود ال وة وتو  العامل ل  طار الربيع العريب.
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 لََََََم يََََََد تلََََََ  ا اََََََوة اََََََ  امل جانسََََََة مََََََا ي اََََََع عليََََََه سََََََو  
عريَََََََََر أزواد  و َََََََََام مؤسسَََََََََوا احلركَََََََََة بَََََََََلكا  بَََََََََاو وا   َََََََََلا ا اَََََََََوة 

سياسَََََََياب و عالميَََََََاب ل َََََََزداد مكاسَََََََصيفا  وانهَََََََا   ع  لَََََََ  واسَََََََ وال ا 
انشَََََ ا   يَََََادا  أزواديَََََة مَََََن جَََََي  مَََََا  خا َََََ  أ  ي ولَََََا مكسَََََ  
ال حريََََََر بعََََََد  ََََََدوم ال ََََََوة ا ديََََََدة و اجََََََ  عواطََََََ  الشََََََع  تاييََََََداب 
لالن صََََََال عََََََن مََََََا    ولََََََد  وركََََََة مسََََََلحة ا ََََََل  مييََََََا  احلركََََََة 

واإلنهََََََََوا   علََََََََ  األوع دسََََََََ ورا جعلََََََََ   صولََََََََه شََََََََرطا ل ا نهََََََََاام 
  لا  ك  ا تص ي  وركة عرير أزواد  ع  سا :

َََََََود ا َََََََي   َََََََادا  وج  امل حر َََََََو  مَََََََن العلاَََََََاني  وال وَََََََريصي  و ي
املَََََا  وك ا َََََ  ال َََََلال. و َََََؤ    َََََم  َََََوام احلركَََََة ومؤسسَََََو ا ومصَََََدر 

  ولا وا ر  لسياس يفا. 

وأخَََََََال  مَََََََن الصشََََََََر أيَََََََدوا احلركََََََََة ألذَََََََا تر ََََََََع شَََََََعار ال حََََََََرر 
َََََا   و َََََؤ   مَََََ يفم وجَََََا َََََم وال يفَََََر والخوي    إلن َََََا  الشَََََع  مَََََن ال ل

ََََه  مََََن دعََََم احلركََََة ب  سََََه ومحََََ  السََََال  ومََََ يفم مََََن دعايفََََا أالََََه ورأي
ََََََه ومََََََ يفم دعََََََ   ََََََا واع   ََََََا احللََََََم امل  ََََََود وامل لََََََ  امل   ََََََر   وخ ت
ولألسَََََََ   كيَََََََ  مَََََََن  الشَََََََع  األزوادق  َََََََو مَََََََن  َََََََلا الشَََََََر ة و  

َََََة ا َََََه خخَََََورة الراي َََََ  بال َََََة  و  يصَََََد  لصسَََََاط ه  خَََََر عل َََََة ا ا لي لعاي
أ  تكَََََََو   َََََََة وركَََََََة أزواديَََََََة تعَََََََادق الَََََََدين أو ت َََََََوق عَََََََدم عكَََََََيم 
الشَََََََرة وال اسَََََََم املشَََََََق  بَََََََ  ا ايَََََََع   امَََََََة دولَََََََة للشَََََََع  األزوادق 

  ا  سيادة معق   ا تهان  ا اس عادة و و ه امليفهومة.

وََََََََََال  احلركََََََََََة ت  ََََََََََي عََََََََََن ن سََََََََََيفا أق معارضََََََََََة  وعلََََََََََ  كََََََََََ   
يعة  و لَََََََََََ  أل  أ َََََََََََ  مَََََََََََا  عاومَََََََََََا واألزواديَََََََََََ  ل حكَََََََََََيم الشَََََََََََر 

خصوصََََََاب   ي حََََََاكاو  ل االََََََ  شََََََؤوذم    ع ََََََد   يفََََََا يفم الََََََلين 
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يي َََََو  ل علايفَََََم وديَََََ يفم و َََََلا مَََََن تع َََََيايفم للشَََََرة وليسَََََ    َََََا  
 ََََََََادة و  مشََََََََا ة للََََََََدين  لكََََََََن صََََََََدر مََََََََن ر و  الك ََََََََر املايلََََََََ  

يعق ََََو   يََََه  للحركََََة ل اتََََاريف  ل اََََ  مََََا م اسََََصة مََََن ال صََََر ا  مََََا
بسَََََعييفم   ع   امَََََة دولَََََة علاانيَََََة واإلسَََََ عداد  اربَََََة اإلر َََََا  ور َََََع 

 ما يسا  بالدولة الدي ية اإلسالمية.

َََََول األن اَََََة السَََََاب ة  َََََزعم تع َََََيايفم مَََََن  ل َََََييفم مَََََن ي ي َََََر م عل
و  ي َََََ  و  مَََََ يفم  و َََََم سَََََا رو  علَََََ  طَََََري يفم راصَََََة ل الَََََدنيا واييَََََاراب 

 و   وة ا  باهلل. ا عل  ما ع د اهلل  و  وول 

ومََََََع  ََََََلا  اَََََََ يف  مجاعََََََة أنصََََََار الَََََََدين بعََََََد ن رلََََََا  واتسَََََََاة 
صَََََدر ا ل صَََََول ال  َََََد  و اولَََََة تَََََللي  الع صَََََا  الَََََ  تصَََََد ال َََََا  عَََََن 
احلََََََة     ََََََال  ال لََََََو  وتسََََََ جي  ألق دعََََََوة تصوََََََي اإلصََََََال  بََََََ  
َََََََ  م ا هَََََََة ألصَََََََول  َََََََ  األرئ  مَََََََامل يكَََََََن ل  ل محلَََََََة السَََََََال  عل

 دي يفا وجواب  م يفجيفا.

*** 

 

مددددا هدددد  ط  يددددة ع  ددددة ةركددددة أ  ددددال الددددديا  السددددوا  ال ددددا   :
 بالحركاة والجماعاة ارس م ة والوطن ة ف  المن قة .

َََََََدين عال  يفَََََََا   الجدددددددواع : كاَََََََا  كرنَََََََا سَََََََاب ا مجاعَََََََة أنصَََََََار ال
بَََََََاأل راد وا ااعَََََََا  عال َََََََة ديَََََََن ومَََََََ يف  وو   وبَََََََرا    ص َََََََدر    َََََََا  

بََََه عال َََََة أخويََََة  وب َََََدر اإلنسََََا  وصَََََال  دي ََََه تكَََََو  عال ََََة احلركَََََة 
 بعدا عن  ل  تكو  ال ا ة والصوها   أما جز ية وأما كلية.
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وأمََََََََا احلركََََََََا  األخََََََََر   ََََََََا  كََََََََا  السََََََََا   يعََََََََل م خ ََََََََة أزواد 
 لَََََََيس  ييفَََََََا    ورك َََََََا  وط ي َََََََا   ومي َََََََا   َََََََا لوركَََََََة عريََََََََر أزوادل 
ولا صيفََََََََة األزواديََََََََةل الََََََََ  شََََََََكل يفا جماوعََََََََة مََََََََن املليشََََََََيا  العربيََََََََة 

ديَََََََََة. و َََََََََلا احلركَََََََََا  مَََََََََن ويَََََََََ  املصَََََََََدأ   نعَََََََََارئ أ َََََََََدا يفا األزوا
َََََََ للح َََََََو  ور َََََََع للا َََََََامل. ولَََََََو ا  صَََََََر األمَََََََر علَََََََ   رد   ن  املشَََََََروعة م 

 لََََ   ََََا  اتخََََ  ألنََََه وي يفََََا لََََن   لََََ    ََََ حن دعوت ََََا  ا اََََة علََََ  
َََََدين  واصَََََال  مَََََا  سَََََد مَََََن أوَََََوال  َََََد مَََََا انَََََدر  مَََََن معَََََامل ال يدي

َََََا  وشَََََؤو  معاشَََََيفم. لكَََََن املشَََََكلة ل  َََََة والرايَََََا  ال  الع ا َََََد الك ري
العصََََََصية ا ا ليََََََة الََََََ  لََََََدم الََََََدين وت ََََََر  ا  اََََََع املسََََََلم الواوَََََََد. 

 ولكن تعامل ا واحلال  لا لن  ريف عن  طار ضوابط الشرة.

و َََََََََن ن عامَََََََََ  إساسَََََََََية شَََََََََديدة مَََََََََع أق خَََََََََال   كَََََََََن أ  
ََََََزيف   ََََََا ل وََََََر    ي سََََََ و  لل   ََََََر  ع أذََََََا أ ليََََََة تسََََََ يفد  الشََََََع  ي   ب 
ا ن صََََََع ل تعامل ََََََا مََََََع ال ََََََا  السياسََََََة ال صويََََََة  و ََََََر  وأب ا ََََََه  و منََََََ

 أو  عل  مراعاة مصلحة اإلسالم  ياا خ نا  يه من موا  .

ََََََََاز م ون   ََََََََا  م  ََََََََ    ََََََََز ل ال  ََََََََ  عيََََََََرالم ونعََََََََرئ عََََََََن الس   يفا       ي
َََََََََوا    ل  باملَََََََََال وامل َََََََََال ضَََََََََعا  ال  َََََََََو   وا ا اضَََََََََخررنا آيفَََََََََال ون 

َََََر أكَََََ ابر ا َََََرم  سَََََ  ع  شَََََريخة  سَََََ عاال ال َََََوة ا َََََدودة ل خَََََع داب
 أ  ن خع ك  األعلار وضابخ ا ل  ل  ال ها  الشرعي.

 ََََلا احلركََََا  امل حر ََََة عََََوق أناسََََاب مََََن أ ََََ  الع ََََ   :ل العاََََوم
والكياسََََََة    ََََََدو  مانعََََََاب مََََََن ال عامََََََ  علََََََ   ََََََلا ا سََََََا   ولكََََََن 
العامَََََة والوواَََََا  والَََََد ا   َََََم   َََََة كَََََ  وا َََََع  ومَََََن   ي سَََََم باحلَََََلر 

الصَََََ   َََََد  َََََل العوا َََََ  املَََََرة مَََََن أق تصَََََر  اَََََ  م هَََََصط وي  يَََََد ب
 واهلل املس عا . 
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*** 

 

مدددددددددا هددددددددد  ةق قدددددددددة  عددددددددد ح  ولدددددددددة أزوا   السدددددددددوا  ال الددددددددد  :
أ  تددددة  قكدددده كمددددا  ارسدددد م ة  وهددددي مددددا زا  هدددد ا ا عدددد ح مسددددتمرا  

 زوا  .أأ الة وسائي ارع   ما   ي الحركة الوطن ة لتحرير 

جََََََ  ل وسََََََا   اإلعََََََالم الََََََلق أ  راََََََم اللوََََََط الكيََََََ   الجددددددواع :
وََََََََول  عََََََََال  الدولََََََََة اإلسََََََََالمية  ََََََََا  ا ا ََََََََدين ل أنصََََََََار الَََََََََدين 

 .ظيؤكدو  أذم مل ي عل وا  مارة و  دولة  سالمية  لا املع 

ج  دعََََََََََولم ساايَََََََََة مََََََََََا ل األمَََََََََر أ  ان صََََََََََارا  ا ا َََََََََدين وتََََََََََ
 وظيفَََََور سَََََلخاذم  و شاشَََََة احلركَََََة األزواديَََََة الَََََ  ب َََََ  أجماد َََََا علَََََ 

مَََََن ج َََََود احلركَََََة وبعَََََع  ادلَََََا  الكَََََل  وتزييَََََ  احل َََََا ة د َََََع كيَََََ اب 
 ع  عَََََادة ال  َََََر ل وَََََا م ووا عيفَََََم    َََََرروا اإلطَََََالة عَََََن  َََََر  علَََََ  

ََََأ ََََدا  ا ااعََََة وع يََََدلا وم يفجيفََََا وأ   س دعولََََا    صََََ   ََََم احلََََة س 
َََََلق كَََََاد  َََََ  كَََََالزلزال ال َََََا ليفم   كَََََا   ل  انهَََََاوا وانهَََََا  معيفَََََم  ص

كياذََََََََا مََََََََن الوجََََََََود  خاصََََََََة بعََََََََد ال لََََََََم   و حََََََََو  سََََََََ  باحلركََََََََة  
ََََََ  م  سََََََصييفا  ََََََع عل ََََََلق و  والعََََََدوا  الصََََََادر مََََََن بعََََََع ع اصََََََر ا وال
ََََََََو  حلركََََََََة أزواد  ع  ََََََََس ال ََََََََادة ا لي ََََََََ  الشََََََََع  معََََََََا   حي يفََََََََا    وعل
الََََََدخول ل م اوضََََََا  ل  ريََََََ  وجيفََََََا  ال  ََََََر بيََََََ يفم وبََََََ  أنصََََََار 

 الدين و اولة تشكي  كيا  موود  اع   ل  طوا   أزواد.

ََََََََََََازل عََََََََََََن املشََََََََََََروة  ََََََََََََدين واضََََََََََََحاب   ت  وكََََََََََََا  رد أنصََََََََََََار ال
َََََازل عَََََن مصَََََدأ  اإلسَََََالمي ال صَََََوق املؤسَََََس علَََََ  ال َََََر    والسَََََ ة  و  ت 

الك ََََََََر بالخََََََََااو   والََََََََ ا ة مََََََََن كََََََََ   ال ََََََََوان  امل ا هََََََََة للََََََََدين  و  
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ََََ ا ة مََََن  ََََو كََََانوا مََََن األبعََََدين وال ََََو   للاََََؤم   ول ََََدأ ال ت ََََازل عََََن مص
سَََََ عدة  َََََرب . ومَََََا عَََََدا  لَََََ   ا ااعَََََة م  الكَََََا رين ولَََََو كَََََانوا مَََََن األ

 لل  اوئ وال  ازل  يه وس  املصلحة ال   دم اإلسالم وأ له. 

ودخَََََ  ا ايَََََع ل  َََََاورا  وم َََََاظرا  وهَََََر ا أ َََََ  العلَََََم مَََََن 
ََََة ا بيََََا  سمسََََ   يفََََا  أزواد  بََََ   ييفََََا ال سصََََي  الشََََرعي لكََََ    لة خال ي

  ا   اعََََََاب لَََََََد  املصََََََلحة الراجحََََََة ل املسَََََََا   ا ج يفاديََََََة. أ ََََََر  لَََََََ
 ََََََادة احلركََََََة األزواديََََََة أنََََََه   م ََََََا  مََََََن عكََََََيم الشََََََريعة ألنََََََه خيََََََار 
ََََََ  مسََََََا   اتََََََال  وََََََول بعََََََع األمََََََور  ع مََََََا  ََََََد وتسجي األمََََََة الووي

 بعد ا ت ا  املصد ي.                     

وأوجََََََ   لََََََ  و ََََََع ات ََََََا  مصََََََد ي   اإلعََََََال  ع ََََََه. و ََََََلا مََََََا 
 مَََََارة اسََََالميةمل ي  ََََه ا ا َََََدو  اع  تََََه بعََََع وسَََََا   اإلعََََالم  عََََال  

مل  َََََََع يَََََََوم وَََََََ  شَََََََر  أربَََََََا  العلاانيَََََََة  َََََََلا  و  اَََََََ  م. ولكَََََََن
َََََََددوا بَََََََه و َََََََددوا بسَََََََح  دعايفَََََََم للحركَََََََة  وتَََََََدخل  احلركَََََََا   ون
الشَََََََعوبية لل بَََََََر تَََََََدعوا احلركَََََََة األزواديَََََََة للقاجَََََََع والعَََََََودة  ع الَََََََ يف  

الَََََة سيسَََََه  و َََََوجد أنصَََََار الَََََدين إسالعلاَََََاين الَََََلق ان يفج َََََه م َََََل ت
 عالميََََََة شرسََََََة ت ََََََدد ب خصيََََََة الشََََََريعة  صََََََدر  مََََََن  ََََََادة احلركََََََة ل 
اتََََََاريف  ََََََاع    ا ااعََََََة  لََََََ  ن هََََََاب للعيفََََََد واملييََََََا   وطلصََََََوا مََََََن 
ال ََََََادة العسََََََكري  والسياسََََََي  ا ليََََََ  الََََََ ا ة مََََََن  ََََََؤ   وتكََََََليصيفم 
و كَََََََر احل ي َََََََة امل  َََََََة علييفَََََََا ل وسَََََََا   ا عَََََََالم. وملَََََََا أبَََََََوا اع َََََََ   

الَََََدين ا ت َََََا   ايَََََاب  و َََََد د َََََن  صَََََ  أ  يولَََََد ومهَََََ    مجاعَََََة أنصَََََار
 ك ٌ   ع س صيله.

مََََََن  صََََََال  واعََََََلاراب  ََََََلا اإلت ََََََا  كََََََا   اولََََََة ل  وال  لددددددة:
ت ََََا  مي ََََاب. ونََََ   عََََن  لََََ   ََََادة ا ا ََََدين وكاََََا تو ََََع ا ايََََع ول ََََد  اإل
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مكاسََََََ  للاجا ََََََدين ل ن ََََََو  ال ََََََا  واتهََََََق ت كََََََ   ََََََلا احلركََََََة 
 ا الشعيب. واحلاد هلل عل  ما أنعم.ل سالم  وخ   تسييد 

*** 

 

مدددددا هددددد  أو ددددداي الت دددددال الجهدددددا ي عنددددددكة   السدددددوا  الرابدددددي :
ومدددددر تكدددداتأ النددددا  ةددددولكة  هددددي هنددددا     ددددا  ك  ددددر مددددا اليددددوا  

 ومستيدوح ل لتحاق بكة .

ال يََََََََار ا يفََََََََادق ل صََََََََحرا  اإلسََََََََالم الكََََََََ   لََََََََه  الجددددددددواع :
َََََأل   لَََََو  اتَََََاريخ مشَََََر  ومَََََائ م   ملَََََؤم   الصَََََاد   شَََََر     َََََد م 

ا ا ََََََدين وال ََََََر  بان صََََََارالم وََََََ   ََََََن   يعََََََر يفم ومل يل يفََََََم   إََََََ   
وم ََََََََأل  ن ََََََََو  األصََََََََد ا  واألعََََََََدا   يصََََََََة  ََََََََم. والسََََََََص  ل  لََََََََ  
املعاملَََََة الرا عَََََة مَََََن أ َََََ  ا يفَََََاد  خَََََواذم املسَََََلا    َََََد كَََََانوا رمحَََََة 

لوا لل ََََََا   أعََََََانوا الهََََََعي  ونصََََََروا امل لََََََوم  وسََََََاندوا املكلََََََوم  وأ ََََََا
ََََََر مََََََن مو ََََََ   وخََََََالخوا  عيََََََرة املََََََلنص   وع ََََََوا عََََََن و ََََََو يفم ل أكي
ال ََََََا  وصََََََا رو م  وعلاََََََو م ونشََََََروا ع يََََََدة ال وويََََََد وا يفََََََاد وََََََ  
ََََََََََََََا  والسََََََََََََََحا  واملالوََََََََََََََم والك ا ََََََََََََََ   وصََََََََََََََل  اصََََََََََََََدارا  ال ر 
واألنَََََََدلس   ع  واتَََََََ  الصَََََََدو الروَََََََ  وسَََََََكا  ال َََََََر  ال ا يَََََََة  بي اَََََََا  

 ة ل   اد ا.كا  أصحا  املد  يعانو  مش ة وخخور 

ََََََََََخ ر ا ا ََََََََََدو  أالمحيفََََََََََم وبخََََََََََو لم وتهََََََََََحيالم  صََََََََََالب  وس 
جديََََداب مََََن الع ََََزة اإلسََََالمية  وكََََا  أع ََََم مََََا يسََََر املسََََلم العََََامي ل يََََا  
ك ا ََََََََ  ا يفََََََََاد يََََََََو  صََََََََحرا  اإلسََََََََالم ييفا ََََََََا العََََََََدو و   شََََََََ  

 يََََا ا ا َََََدين ل    ََََر علََََ  أصَََََحابه ب    بََََ  كَََََا  املسََََلم الصسَََََيط ي  أوََََداب 
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لَََََََََييفم. وطاملَََََََََا اخ ل َََََََََوا أسَََََََََاط  عَََََََََن ا ا َََََََََدين بعهَََََََََيفا  وسََََََََالمه ع
كرامَََََا  أنعَََََم اهلل علَََََ  عصَََََادا  َََََا شَََََا د ا الشَََََ    َََََل ص  ب لصَََََه 

ا مل  .  وع له أ  

املسََََََلا  بان صََََََارا  ا ا ََََََدين طيلََََََة اج ََََََ   و  تسََََََ  عََََََن  ََََََر   
عشََََََرة سََََََ ة مََََََن ا يفََََََاد واظيفََََََار م الشََََََااتة بالكََََََا رين. وكانََََََ  كيََََََ  

دييفيا  معرو َََََة لَََََد  العَََََوام. كوجَََََو  جيفَََََاد مَََََن ع ا َََََد ا ا َََََدين بَََََ
الكَََََََََََا رين ووَََََََََََ  دمَََََََََََا يفم وأمَََََََََََوا م  وردة أن اَََََََََََة احلكَََََََََََم ا كَََََََََََة 

 لل وان   ووجو  ال حاكم  ع اهلل ورسوله.

ومل يكََََََََن كيََََََََ  مََََََََن ال ََََََََا  يعََََََََارئ أ  يل حََََََََة  ب ََََََََه أو  ريصََََََََه 
 با ا دين  لعلايفم أذم ل أيد  أمي ة.

ايََََََ  ل  ََََََلا ا ََََََز  مََََََن وبا الََََََة   ََََََد ك ََََََ  اهلل  ََََََم األجََََََر ا 
ََََََ ة ربانيََََََة ل بََََََل  دم    حََََََ  اهلل  ََََََا  أرئ اإلسََََََالم  ولكََََََن الََََََصال  س 
رتَََََا   ومَََََن يريَََََد وجَََََه اهلل  َََََن يريَََََد العاجلَََََة ال انيَََََة. 

 
الصَََََاد  مَََََن امل

ووََََََ  أصََََََصق ا يفََََََاد وا عََََََاب ملاوسََََََاب ل أزواد وصََََََار  وكومََََََة مََََََا  
َََََا  الصلَََََد ل املعَََََار   ونسَََََصو  ا  ع ا ااعَََََا   َََََي املسَََََ يفد ة وا َََََر  أب 

َََََََََي م  َََََََََاجس اتَََََََََو  مَََََََََن ال صَََََََََ   ا يفاديَََََََََة املوهَََََََََو  علييفَََََََََا  خ 
َََََََدمار وخَََََََرا  الَََََََصالد  وجَََََََن كيَََََََ   َََََََن ك  َََََََا ن  َََََََ يفم سي اصَََََََرو   وال
ا يفَََََاد  وركَََََن أكيَََََر ال َََََا   ع الد عَََََة  والراوَََََة واخ َََََاروا احللَََََول اللي َََََة  
َََََََصال    َََََََه مَََََََن املشَََََََ ة وال   بوهَََََََاب للجيفَََََََادظ وامنَََََََا اسَََََََ ي ا ب لَََََََه ملَََََََا  ي

عالَََََََ  اطلَََََََة ا عالميَََََََة املعاديَََََََة دور َََََََا أيهَََََََا ل ال هَََََََلي   ودخَََََََ  و 
دعََََََََاة ال وميََََََََة والعلاانيََََََََة علََََََََ  اتََََََََط. ليلعََََََََ   علََََََََ  وتََََََََر العصََََََََصية 

 وال صيلة.
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وعلََََ  كََََ   وََََال   ََََد زلََََزل ال ََََا  و ََََاجوا ومََََاجوا. وََََ  صََََاروا 
خصَََََار  و  لَََََوا مَََََن ان َََََال  ا مَََََور بشَََََك  وََََدي  العَََََامل ونشَََََرا  األ

 مل ي و عوا.

َََََو  يومَََََاب بعَََََد يَََََوم  و َََََد ولكَََََن ال يَََََ ار ا يفَََََادق وهلل احلاَََََد ل عل
ََََََََوم معركََََََََة ال سصََََََََي  الشََََََََرعي  ََََََََال ي كََََََََر وجََََََََو  ا يفََََََََاد  خ ََََََََ   الي

وشََََََرعي ه اليََََََوم    أمحََََََة  ولكََََََن املعركََََََة احل ي يََََََة  ََََََي معركََََََة الصخََََََو  
ََََََََوم معركََََََََة  ََََََََة  املعركََََََََة الي ََََََََو  الهََََََََعي ة والع ََََََََول ا ا ل ََََََََة وال ل اتاوي

ل ََََََا  بالعََََََدل وال سََََََط. املعركََََََة األخََََََال  ووسََََََن ال عامََََََ  وسياسََََََة ا
اليَََََوم ليسَََََ  الشَََََعو    َََََط الخَََََر  املَََََؤجر الوويَََََد  ييفَََََا  و منَََََا يَََََؤجر 
 ييفََََََا ا ا َََََََدو  وسياسََََََ يفم وأخال يفَََََََم  وأصََََََحا  األ كَََََََار امل حر َََََََة 
ودول ا َََََََوار ووسَََََََا   اإلعَََََََالم. والشَََََََعو  وت ا هَََََََالا أيهَََََََا. واحل َََََََة 

ة ويربََََََة ي  ََََََال أ  ا ا ََََََدين عالََََََوا العََََََ   مكََََََر   دو  سََََََابة خََََََ  
 واهلل يلخ   م و  يكليفم  ع أن سيفم أ ه ورمح ه.

*** 

 

مددددددا هددددددو الو ددددددي بالنسدددددد ة للمهدددددداجريا   السددددددوا  ال ددددددامن :
وهددددي تسددددتق لوح مهدددداجريا بشددددكي عددددا  أ  أح هنددددا   ددددروطا  مي نددددة 
وتزك ددددة  وهددددي و ددددي أزوا  خ ولددددا  الو ددددي األمندددد  يسددددم  بقدددددو  

 مهاجريا ما خالج من قة ال حراء الك رر .

سََََََََص   اإلجابََََََََة ل ا ََََََََوا  الرابََََََََع مََََََََن ا اوعََََََََة  الجددددددددواع :
  ََََََ ََََََة وي  ََََََ  سََََََلو  الخََََََر  اطم  األوع. وأوصََََََي  خََََََواين بََََََاحلر  عل
امل َََََاطرة اَََََ  ا سَََََوبة  واحلَََََر  علَََََ  ا َََََا  ا و ياطَََََا  الَََََ  عاَََََي 
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َََََييفم  َََََلين ي َََََدم عل املل حَََََة بسَََََاوا  ا يفَََََاد  وعاَََََي أيهَََََا  خوانَََََه ال
ن مل  عََََََََََ  شَََََََََروطاب معي ََََََََََة مَََََََََن اخَََََََََقا  اسََََََََََ  صارا  العَََََََََدو  و َََََََََ

ََََََا  الشََََََ    أو وجََََََد مََََََن  لالل حََََََا  ولكََََََن كلاََََََا اتهََََََح  خل ي
َََََ  أسَََََيف  لَََََه ل ا ل حَََََا  ومصاشَََََرة  الي َََََا  مَََََن ي زكيَََََه كلاَََََا كَََََا   ل
األعاََََال. و ََََن  ََََاول  تاوََََة ال رصََََة للايفََََاجرين مََََع أخََََل ا و يَََََا  

 من امل دس  امل سقين باسم ا يفاد.

زواد أ  والوصََََََََََول  ع وأمَََََََََا الوضََََََََََع األمَََََََََل  حسََََََََََن ل العاَََََََََوم
سَََََيف  ميسَََََور  ويك َََََي   َََََط أ  ت ل َََََي ن َََََرة علَََََ  اتارطَََََة وتس شََََََ  
الي ََََََََا  ال اصََََََََح  مََََََََن أ ََََََََ  اتََََََََ ة ل عََََََََر  أق ا يفََََََََا   ك ََََََََ  
ال َََََََدوم م يفَََََََا. مَََََََع أخَََََََل ا و ياطَََََََا  الالزمَََََََة ل  َََََََادق األسَََََََر  واهلل 

 يو ة ا ايع ملا  صه ويرضاا.

*** 

 

الوطن دددددة   دددددر  مدددددا الميدددددرو  أح الحركدددددة السدددددوا  السدددددا   :
موجددددو ر فدددد  أك ددددر و يددددة وهدددد  قتم كتددددوق أيددددا هدددد  مندددداطق ا تشددددال 

 الحركة الوطن ة ألزوا  . 

َََََََََة تواجَََََََََد ل أجَََََََََزا  تابعَََََََََة   الجدددددددددواع : كَََََََََا  للحركَََََََََة األزوادي
ََََََََََة و لََََََََََ  بسََََََََََص  ت ََََََََََادق  ََََََََََة مََََََََََن احلََََََََََدود املوري اني َََََََََََل صك ول  ريص ل
ا ا َََََََََدين ملَََََََََا  َََََََََد يَََََََََؤدق  و كَََََََََا    جَََََََََدو  م َََََََََه مَََََََََع ال  َََََََََام 

 َََََاين  وكَََََا   َََََا تواجَََََد ل مخَََََار ل صك َََََول وكَََََا  أكَََََ  تواجَََََد م املوري
ل ل ََََََاوال وأمََََََا لكيََََََدالل  ََََََال وجََََََود للحركََََََة األزواديََََََة ألذََََََا    حََََََ  
بَََََََدما  وتهَََََََحيا  أبخَََََََال اإلسََََََََالم أنصَََََََار الَََََََدين و خَََََََواذم أسََََََََود 
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ََََََََا  ل مالوََََََََم تسََََََََخر أََََََََا   ََََََََد اهلل األت يََََََََا  األخ ي اإلسََََََََالم مََََََََن ج 
 الل   لو ك    تار يفا.

اليَََََََوم تسَََََََعو  باملا َََََََة مَََََََن أرئ ازواد خاليَََََََة مَََََََن احلركَََََََة ولكَََََََن 
بعَََََد اشَََََ صاكا  ل َََََاوال و َََََي عَََََ  سَََََلخا  ا ا َََََدين تعلو َََََا الرايَََََا  
كَََََم  ييفَََََا بشَََََرة اهلل و اَََََ   ييفَََََا  السَََََود ز ي َََََ  بكلاَََََة اإلخَََََال  و  
ََََََا   ََََََسمن ال  ََََََد و حََََََ   ييفََََََا شََََََعا ر الشََََََر  والك ََََََر  وي ج ََََََا  ال ووي

 اد يار  األرئ والساا . ييفا عل  أموا م وأن سيفم.  ل  احل

*** 

 

ألجددددددو مددددددنكة التيريددددددأ بدددددددقةركة التوة ددددددد  السددددددوا  السددددددابي :
والجهددددددا ق الموجددددددو ر فدددددد  ق دددددداواق وأيددددددا هدددددد  مندددددداطق ا تشددددددالها  

 وماذا تيرفوح عا الحركة  وما ه  ط  ية ع  تكة بها .

لمجاعَََََََة ال وويَََََََد وا يفَََََََادل ل اَََََََر  أ ري يَََََََا وركَََََََة  الجدددددددواع :
  كَََََانوا ل ت  َََََيم ال اعَََََدة بَََََصالد املوَََََر  جيفاديَََََة ناشَََََ ة أسسَََََيفا شَََََصا

اإلسَََََََالمي  وتهَََََََم أ َََََََرادا مَََََََن امليفَََََََاجرين مَََََََن اَََََََ  األزواديَََََََ  مَََََََن 
ََََََة ونيج يََََََا وا  ََََََا. ولكََََََن أالََََََ    راد ََََََا مََََََن أب ََََََا  أالصََََََحرا  الوربي

ََََا   ََََدين عََََدة ل ََََا ا  معيفََََم و   ََََادة أنصََََار ال امل خ ََََة  و ََََد ع ََََد   ي
 ملسلا .جيفود طيصة لل  سية وال عاو   ياا  دم مصاحل ا

*** 
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أول ة وسددددددددددددائي  عدددددددددددد   الحركددددددددددددة أح  السددددددددددددوا  ال دددددددددددداما :
قالقاعددددددددددرق سددددددددداعدة قةركدددددددددة التوة دددددددددد والجهدددددددددا ق فددددددددد  بسددددددددد  
سدددددد  رتها علددددددن ق دددددداوق والقكدددددداء علددددددن الفلتدددددداح الدددددد ي ةددددددي بيددددددد 
 خددددددددو  الحركددددددددة للمدينددددددددة  فددددددددرا   ح تيدددددددددا  الحركددددددددة   ي سددددددددم  

 بإة   األما ف  كافة أ حاء المدينة ما ةق قة ذلك .

ََََََلق ن ل ََََََه وسََََََا   اإلعََََََالم م سََََََوبا  الجددددددواع : ََََََا الصيََََََا  ال تل ي 
  ع ك يصة املليا  و د عدم عن  لا املوضوة  و  مزيد   عليه.

*** 

 

هدددددي بددددددأتة ت   دددددق الشدددددريية فددددد  المنددددداطق  السدددددوا  التاسدددددي :
التددد  سددد  رتة عل هدددا  ومدددا مو دددأ عامدددة الندددا  مدددا ت   دددق األةكدددا  

 الشرع ة .

 ا َََََل اللح َََََة األوع مَََََن نشَََََاة  احلركَََََة  أبشَََََر أخَََََي  الجدددددواع :
بََََََدأنا تخصيََََََة الشََََََريعة ل أن سََََََ ا و ََََََيان وول ََََََا مََََََن سََََََكا  امل خ َََََََة 
ََََََو   هلل  ََََََد وا يفََََََاد تعلََََََن ال ََََََة لل ووي ََََََروال  الدعويََََََة الداعي  صََََََدأ  ال
ووََََََََد والك ََََََََر بالخََََََََااو   وسََََََََرنا ل وروب ََََََََا و ََََََََة الشََََََََرة و سََََََََا ا 

م َََََل أكيَََََر مَََََن  َََََر  الو َََََا م وال َََََي  كاَََََا أمَََََر اهلل ورسَََََوله  وألول مَََََرة 
َََََََوم  ي َََََََ ق بَََََََا  ا يفَََََََاد  لكَََََََي يخصَََََََة وا عَََََََاب ملاوسَََََََاب  و    مَََََََن أول ي

َََََََََا  َََََََََا ا َََََََََارب  هلل ورسَََََََََوله  وو    َََََََََسم  األروا  واملا لكَََََََََا   وت صع  ت
و ََََََََو  املوا ََََََََة وامل ََََََََال  مََََََََادام معصََََََََوم الََََََََدم واملََََََََال  ا أسسََََََََ ا 
 ا ََََََاكم الشََََََرعية مََََََن أول يََََََوم  سََََََارة ال ََََََا  وأ صلََََََوا  ع ال حََََََاكم  ع

اهلل ورسَََََوله وأ ع َََََوا حلكَََََم اهلل راضَََََ  م خا  َََََ  م س صشَََََرين بعَََََدل اهلل 
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ل عصََََََادا  و َ َََََ    امَََََََة دورا  شََََََرعية ل أوكَََََََام احلََََََدود وا  ايَََََََا  
ول احلسَََََصة والسياسَََََة الشَََََرعية  و  تشَََََكي   ي َََََا  احلسَََََصة والشَََََرطة 
ََََزة اهلل  ََََا مََََا   يزعََََه ال  ويََََ   اإلسََََالمية تََََسطر ال ََََا  علََََ  احلََََة وي

 واس شعار مرا ص ه.باهلل 

َََََََ ة الَََََََ  أ   َََََََا  الس  َََََََ  مَََََََن د َََََََر وشَََََََر   اهلل  هَََََََاة أزواد إلوي مي 
طويََََََ  أ  و ََََََي احلََََََدود وال عََََََازير الشََََََرعية  ََََََس يم وََََََد شََََََار  اتاََََََر 

ََََاََََ  مََََرة  وألول مََََرة ل مََََا نعََََر  ل  ََََلا ا يفََََة ي   ََََاب نََََا ع  الز   د   ََََام و  ل 
ر أمََََََام مََََََرأ  ومسََََََاع العََََََامل  و   حََََََ  اإل اعََََََة تصََََََدة بََََََال ر   و كََََََ

اهلل  نََََََا  الليَََََََ  وأطَََََََرا  ال يفَََََََار  وم  عََََََ  اتاَََََََور ودور ات  َََََََا وال َََََََ يف 
ايَََََََََع  كَََََََََو  و 

 
م عَََََََََاب باتَََََََََاب   مدا  َََََََََة و  تسَََََََََا    يَََََََََه  وأبخلَََََََََ  امل

أنواعيفََََََََََََا  وتََََََََََََر  عصََََََََََََاد اهلل يسََََََََََََقز و  ل احلََََََََََََالل دو  أق عََََََََََََا ة  
وشََََََََك  ل بعََََََََع امل ََََََََاطة  ي ََََََََا   صايََََََََة الزكََََََََاة ك خََََََََوة يريصيََََََََة  

ل  ََََََ  وايََََََع أنواعََََََه وكََََََلا مسََََََا   ال ََََََزاة وََََََول ور عََََََ  الي ََََََا  هََََََايا ا
األراضَََََََي  و صَََََََ ا ج َََََََا  ال وويَََََََد  َََََََدم  ا لل صَََََََا  واألضَََََََروة الزا َََََََدة 
علََََََ  ال ََََََدر املشََََََروة وهلل احلاََََََد وامل ََََََة واََََََ   لََََََ   ََََََا أ  ََََََز ل مََََََدة 
وجيََََزة. ونرجََََو مََََن اهلل ا  ييفيََََس ل ََََا أمََََر رشََََد يعلََََوا  يََََه دي ََََه ويعََََز  يََََه 

 أوليا ه.

*** 

 

فددددد  ةدددددا  عدددددد  الولدددددو   لدددددن ةدددددي مدددددي  السدددددوا  اليا دددددر :
 الحركة الوطن ة ما اليمي بيده ا.
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َََََول  الجدددددواع : َََََة ت َََََرئ علييفَََََا  ص َََََدين ل مرول مجاعَََََة أنصَََََار ال
َََََسج  ل  َََََلا األرئ  َََََه ت ال  َََََاوئ والصحَََََ  عَََََن وَََََ  مَََََع أق طَََََر  ل
ولكََََََن بشََََََر  واوََََََد   ت ََََََازل ع ََََََه و ََََََو أ    يكََََََو  وجََََََر عيََََََرة ل 

 َََََا السَََََال  وخهَََََ ا احلَََََر . طريَََََة عكَََََيم ديَََََن اهلل  الَََََلق ألجلَََََه محل
ومََََََادو   لََََََ    ن ََََََا ن صََََََ  ال  ََََََاف  يََََََه رمحََََََة بال ََََََا  و عََََََلارا  ع اهلل  
ور  َََََََاب ب خوان َََََََا ا ا َََََََدين وَََََََدييي العيفَََََََد با ل حَََََََا    َََََََال نريَََََََد أ  
ََََََه و شََََََ  أ    ييص ََََََوا و ََََََن  ي ََََََرئ علي ََََََا وعلََََََييفم وضََََََع ي   ََََََو   ي

 نسسل اهلل العا ية.

ب ََََََا وعََََََدم تكلي  ََََََا مََََََا   و ََََََد شََََََيفدنا امََََََارا  رمحََََََة اهلل ولخ ََََََه 
 ََََي احلركََََة تََََلو  كاََََا يََََلو  امللََََق وم اتلو ََََا ي هََََاو   نخيََََة   يفََََا

 لي ََََََا يومََََََاب بعََََََد يََََََوم ويََََََستو  ب صََََََا ليفم وأوال يفََََََم طََََََا ع   احلاََََََد اهلل 
  محداب كي ا طيصاب مصاركاب.

*** 

 

مددددا لددددحة المواجهدددداة ب ددددنكة وبدددد ا  السددددوا  الحددددا ي عشددددر :
 ر شقا اة ف  لفوفكة .الحركة الوطن ة لتحرير أزوا   وا

مل عَََََََدم مواجيفَََََََا  بي  َََََََا وبَََََََ  احلركَََََََة األزواديَََََََة   الجدددددددواع :
و منََََا وصََََل  وََََوادم معزولََََة  مََََا علََََ  سََََصي  اتخََََس أو بسََََص  يََََاوز 
مََََََََن بعََََََََع الع اصََََََََر وكانََََََََ  تعََََََََا  ل و ََََََََ  وََََََََدوجيفا  وأمََََََََا خََََََََ  
َََََا  انشَََََ ا  صَََََ و  ا  َََََألول مَََََرة يخَََََر   عَََََي خَََََ  ميَََََ   َََََلاظ و ال ون

صَََََََ و  ا و َََََََوة تسج نَََََََا علَََََََ   لَََََََو  ال َََََََا  لدرجَََََََة يعق َََََََو  ب ااسَََََََ  
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أ ََََََََزع يفم خشََََََََية ت ََََََََا   أتصََََََََاعيفم.  احلاصََََََََ  أ  مََََََََن نشََََََََر  ََََََََلا   
  سن و  الكل   ال ن شو  بالرد عليه.

*** 

 

مسددددد  رر علدددددن مدددددا هددددد  الحركددددداة ال السدددددوا  ال دددددا   عشدددددر :
 الي  ة ب نها .أزوا   وما ه  ط  ية 

ع  باملا ََََََة مََََََن راجََََََع مََََََا سََََََصة  وأبشََََََر  اليََََََوم تسََََََ الجددددددواع :
أرئ أزواد عََََََََ  سََََََََيخرة ا ا ََََََََدين أنصََََََََار الََََََََدين ووركََََََََة ال وويََََََََد  
ومََََََََن معيفََََََََم مََََََََن ج ََََََََود اهلل األت يََََََََا  األخ يََََََََا  العََََََََامل  لََََََََدين اهلل 

 والعال ة بي يفم اإلخوة اإل انية والو   وال  اصر ل دين اهلل.

*** 

 

 دددددددو  مدددددددنكة  ددددددد  نا الح  ددددددد  أح  السدددددددوا  ال الددددددد  عشدددددددر :
لت دددددداط والي  ددددددة ب ددددددنكة وبدددددد ا الشددددددي  فدددددد  ر ارت  نددددددوا لنددددددا مددددددد

األمدددداكا التدددد  تسدددد  روح عل هددددا تحديدددددا  و  رهدددداهلل ومددددا مدددددر تفهددددة 
  ائدددددددددي األزوا  و  ائددددددددددي ال دددددددددوالق أو   ددددددددددرهة للقكددددددددد ةهلل ومدددددددددددر 
 ددددددابل تهة ل ددددددرح الجماعددددددة و عوتهددددددا  لددددددن التوة ددددددد و  دددددد  الشددددددر  
وال ددددددي و  امدددددة الجهدددددا هلل ومدددددا ينجدددددر عدددددا ذلدددددك مدددددا  مكا  دددددة  لدددددق 

دو  مددددددددا   ددددددددي الدددددددددو  المجدددددددداولرهلل أو تدددددددددخي  و  الكفددددددددر الحدددددددد
اليالم ددددة كفر سددددا ألح ك  ددددرا  مددددا النددددا  ي ددددا  مددددا تدددددخي خددددالج . 

 وهي لح   ما ول  عا أخ ال المجاعة ا.
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أخََََََي الكََََََره  ََََََن جََََََز  مََََََن  ََََََلا الشََََََع  أكيرنََََََا  الجددددددواع :
أب ََََا  تلََََ  ال صا ََََ   عرب ََََا وعجا ََََا سََََودنا وبيهََََ ا  وبي  ََََا وبيََََ يفم مََََن 

مََََا يكََََو  بََََ  الوالََََد وأبيََََه  أمََََا أ  يسََََاندا ا   اعََََاب بََََاحلة  أو  ا رتصََََا 
 يساندا  عصصيةب.

ولك  َََََََََا نَََََََََ  يفم الوضَََََََََعية الَََََََََ  يعيشَََََََََيفا أ ل َََََََََا   َََََََََ حن أعَََََََََرا  
م  وعَََََة وَََََر  العَََََدو علَََََ  زرة األو َََََاد بي  َََََا  وأشَََََول ا بسن سَََََ ا عّاَََََا 

ة ن َََََام   س يَََََه خَََََ  دي  َََََا ودنيانَََََا  وو ورب َََََا ل دي   َََََا  وك َََََا عَََََ  وطَََََ
 ََََََا  مسََََََخ ع ََََََول أب ا  ََََََا وأعاََََََ   ََََََييفم  لََََََة ال وريََََََ  وعََََََز م عََََََن يرمح

ماضَََََََييفم اإلسَََََََالمي املشَََََََر   وأعاَََََََ   ي َََََََا ال  َََََََ  والوصَََََََ  وال يفَََََََر  
ََََََََا ل أعََََََََز جانََََََََ     شََََََََ  أوََََََََدا   ايََََََََ   ََََََََلا الوا ََََََََع   ّ بعََََََََد أ  ك 
َََََؤجر علَََََ   صَََََول ال َََََا  لَََََدعوت ا  كيَََََ  بَََََه و َََََد أضَََََي    شَََََ  أنَََََه ي

َََََدمار وا اعَََََا  ل َََََه  َََََاجس اتَََََرا  وال َََََه تكالَََََ  الي َََََع  ي  و َََََ  ي و 
 ا عدا .

ولك  ََََََََََا أيهََََََََََا ل امل ابََََََََََ  م  ََََََََََا لو  مََََََََََن جيفََََََََََة ب ََََََََََا   ََََََََََلا 
ََََََدين وتع يايفََََََا لشََََََرة  ا  اعََََََا  علََََََ   خرلََََََا اإلسََََََالمية  ووصيفََََََا لل 

 اهلل ووصيفا له. 

و َََََن  اَََََد اهلل أ  أكيَََََر ا  اَََََع لَََََيس مَََََن ال  َََََ  املي  َََََة الَََََ  
ََََة   امل نو ََََة حلسََََا ي خلََََ   يفا   ذََََا تهََََ     اعيفََََا خََََوئ معََََار   كري

 كي ا من ال ا .

َََََََََا   َََََََََ  الَََََََََدعوة  ع اهلل وسَََََََََد واجي و َََََََََن سياسَََََََََ  ا ا اَََََََََع ب
ال ََََََا  ل أوََََََوال معاشََََََيفم وال ََََََا  صََََََابرو   ع اط  علََََََ  مََََََا   ََََََدوا 
َََََََ   خاصَََََََة وأ   َََََََع دوام  ل َََََََا   ن و  وم  يفاَََََََو  لوضَََََََع ا املَََََََادق  لك 
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دولََََََة مََََََا  ومََََََن معيفََََََا مََََََن امل  اََََََا  ت ااطََََََ  ل ال زمالََََََا طاعََََََا ل 
 رة الشع . جا

ومََََََََع كََََََََ   ََََََََلا  ََََََََاول اََََََََر  اإل ََََََََا  ل ال لََََََََو  وأ  نعل يفََََََََا 
َََََا   نهَََََان  َََََم املسكَََََ  و   َََََا لل َََََا  بسن َََََدأ خخاب  بَََََاهلل  ودا اَََََا مَََََا نص
َََََاد  املشَََََر  و   خَََََول األمخَََََار  و  نهَََََان  اَََََم أ    ي صَََََ وا أو تص
مَََََََدذم. ولكَََََََن الشَََََََي  الَََََََلق نهَََََََا ه أ  العا صَََََََة ملَََََََن صَََََََ  و َََََََاول 

 وا ال َ َََََََََن  بَ َََََََََر م  بََََََََََ  الواجََََََََََ  أ  يس صشََََََََََروا    ََََََََََاعيفم أ    ي سََََََََََي
ََََََََن اهلل ل األرئ  وليعلاََََََََوا أ  اهلل رمحيفََََََََم  وي   ََََََََروا بركََََََََا    امََََََََة دي
 سشََََو  عََََدوا ب  سََََه  وأ  أمََََر الََََدول الََََ  تََََد  طصََََول احلََََر  سََََيف  
  ا اعَََََََد املسَََََََلاو  ومل ي  َََََََا لوا. ونخا َََََََ يفم أن َََََََا لَََََََن ن َََََََر ونَََََََقكيفم 

 خر  خرة من دما  ا.للاو  ل اة سا وة ب  س ل  ع يفم و   

ياََََََََََر  ََََََََََلا اتخََََََََََا     شََََََََََر  صََََََََََدور ال ََََََََََا  وََََََََََ  ي   أويانََََََََََاب 
سَََََََََييفم ل انصَََََََََد يفم  وأويانَََََََََا تَََََََََزداد  َََََََََوميفم خاصَََََََََة   ا تَََََََََلكروا م

 املاضي  وماسي املسلا  ل با ي األرئ.

َََََ    ب َََََد  مَََََن د عيفَََََا  وعلَََََ  كَََََ  وَََََال  َََََلا  َََََي ضَََََريصة العَََََز ال
ََََََََه وعدلََََََََه. ونسََََََََسل اهلل أ   واهلل يسََََََََ  األمََََََََور بعلاََََََََه ووكا ََََََََه ورمح 

 يلخ  باملسلا  وأ    ي   يفم ل دي يفم  وأ  يصلق  م دنيا م.

*** 

 

مدددددددا هددددددد  الق دددددددة بالتف ددددددد ي ةدددددددو   السدددددددوا  الربدددددددي عشدددددددر :
ال دددددولاح الشدددددي   فددددد  ق ددددداواق  دددددد الحركدددددة الوطن دددددة لتحريدددددر أزوا   

 وهي المواطنوح استنجدوا بكة لحمايتهة ما الحركة ا.
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ول: سَََََََََكا  مدي َََََََََة ل َََََََََاوال اخ صَََََََََر اإلجابَََََََََة  َََََََََس  الجدددددددددواع :
مسَََََلاو  أكيَََََر م مَََََن السَََََود الصَََََ واق  ولكَََََن ارتصَََََاطيفم بدولَََََة مَََََا   
ََََََد  واوََََََد ضََََََد  ََََََ  السََََََود ل خ  ََََََ  جعل ََََََة ال ََََََ  لل ََََََرو  ال ار ي كص
الصََََََيع  و  ََََََاع يفم أ  احلركََََََة الوط يََََََة األزواديََََََة  منََََََا  ََََََي كيََََََا   ََََََومي 
ع صََََََرق جََََََا  يسََََََ  وق بالسََََََال  الليََََََيب ل صََََََ ية احلسََََََابا  ال د ََََََة  

   كََََا  اََََ  صََََحيق علََََ  اإلطََََال   ََََ   بعََََع م سََََويب احلركََََة  و ََََلا
ليسَََََوا بَََََري   م َََََه.  صَََََار الَََََصعع  َََََرئ علييفَََََا تَََََارة وعلَََََ  ا ا َََََدين 
أخَََََََََر   إجََََََََََة أذَََََََََم مسََََََََََلاو  وليسََََََََََوا إاجَََََََََة  ع مََََََََََن يََََََََََدخليفم 

مََََََََن ال  ََََََََا ر وا ن  ََََََََائ   د  كََََََََ  و  ب ََََََََيف  اإلسََََََََالم  وأ  وََََََََري يفم ان   
 ر ابي .إلن صالي  واإلضد ا

َََََََ   َََََََ َََََََع ع َََََََه وب َََََََه وير  َََََََ   الشَََََََع     َََََََد مَََََََن يعي  لا و ا   
َََََلين كَََََا   َََََه    ا ا َََََدين  وال َََََو ر او ياجات َََََه احل َََََو  وي َََََرد ل ال لَََََم وي
ي عََََََََاملو  مََََََََع الوهََََََََ  الشََََََََعيب أرونََََََََة   ي جََََََََا لو  الشََََََََع  وََََََََ  
ََََََََسلي   ََََََََ م ت ََََََََ  األ    وي ََََََََو  املا لكََََََََا  ويصََََََََ و  عل ي  ََََََََا ر ويؤم 

 َََََََال  وركَََََََة أزواد ال َََََََا  وكسَََََََ   لَََََََو م  وطاملَََََََا نصَََََََق ا ا َََََََدو  ع
 بالك  عن اس  زاز الشع .

َََََ  أوَََََد وجيفَََََا  املدي َََََة ب َََََر  مركَََََز مَََََن مراكَََََز احلركَََََة   ع أ     
ضََََََََََد ا وتَََََََََدخل  الشََََََََََرطة اإلسََََََََََالمية  األزواديَََََََََة   ََََََََََان  ع ال َََََََََا 

َََََََه  ولكَََََََن  لل ح يَََََََة ل األمَََََََر  لَََََََم يَََََََد مَََََََا ي يصَََََََ  صَََََََلة احلركَََََََة أوت
ال َََََََََار علَََََََََ  امل  َََََََََا رين  ال صَََََََََر ا  اتر َََََََََا    َََََََََود احلركَََََََََة بَََََََََ طال 

و صََََََاب يفم وم  ََََََ  أوََََََد م زاد  ال  ََََََو   يجانََََََا   حجََََََز ا ا ََََََدو  
بََََ  الخََََر   لكََََي   عصََََ  جمََََزرة  وطلصََََوا مََََن احلركََََة األزواديََََة ت ََََده 
َََََََيحكم  يَََََََه  َََََََار علَََََََ  املسَََََََلا   ع ال هَََََََا  الشَََََََرعي ل مَََََََن أطلَََََََة ال 
إكََََََم اهلل  ور هََََََ  احلركََََََة  لََََََ   و  اسََََََ يفدا  ا ا ََََََدين و اولَََََََة 
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الوََََََََدر بََََََََصعع  ََََََََادلم ل و ََََََََ  كََََََََانوا  لََََََََو  ل  ََََََََ ال م و ََََََََاولو  
ضََََصط ال  ََََو  وا ََََاد احللََََول السََََلاية املاك ََََة  ووََََدم مََََا وََََدم  ََََا 

 يد ت اصيله ل الصيا  الصادر عن ك يصة املليا  ل ل اوال.

*** 

 

هنالدددددك سددددد يوح ألدددددأ  جددددد  مدددددا  السدددددوا  ال دددددامن عشدددددر :
هلل هدددددددي مدددددددا ا زا  جاليدددددددا  األزوا  فددددددد  موليتا  ددددددداهلل وهددددددد ا التددددددددفق مددددددد

اجرائدددداة ات دددد تموها مددددا أجددددي مسدددداعدر ال ج دددد ا ةتددددن ين ددددروكة 
وينكددددموا  لدددد كة مددددا أجددددي   ددددر لايددددة ا  تيددددالن ا ومدددداذا عددددا أزمددددة 
الغدددددد اء الدددددد ي تحدددددددذو عنهددددددا منفمدددددداة الغدددددد اء مدددددداه  جهددددددو كة 

 للتيامي مي األزمة .

جََََََو  والشََََََ ا   ولََََََو  الل   ز ََََََه  شََََََع  أزواد شََََََع  م   الجددددددواع :
شَََََََع  بَََََََدوق ل األصَََََََ  اع َََََََاد املشَََََََ ة ل العَََََََي   ولَََََََيس لَََََََه أنَََََََه 

ََََََد  ََََََوم   ََََََة ل الصََََََحرا   لكََََََا  الي مخلََََََ  سََََََو  أ  ي ََََََق  ليعََََََي  إري
اذََََار وتالشَََََ   و َََََا يزيََََد املسَََََلم وسَََََرة م ََََاجرة ا َََََ  الك َََََر وأ نَََََا م 

 من م ا  ي  لا األمة أآسي  لا الشع . واهلل املس عا .

جََََََََه لدج ََََََََ     ََََََََد مل ن  ََََََََل أق  جََََََََرا  مو   ََََََََال أن ََََََََاواحلََََََََة ي  
بََََََدأ  موجََََََة ال ََََََزو  و ََََََن م شََََََولو  بََََََاحلر  وك ََََََا ن ََََََن أ  احلركََََََة 
َََََََة س سَََََََع  ل عسَََََََ  ظَََََََرو   األزواديَََََََة مَََََََن م  خلَََََََة العاط َََََََة ال ومي
الالج ََََََََ  وخاصََََََََة أذََََََََا مراََََََََو  ل ال عامََََََََ  معيفََََََََا مََََََََن طََََََََر  دول 
العََََََامل  ولكَََََََن كالعَََََََادة يَََََََ م مجَََََََع املكاسَََََََ  الش صَََََََية علَََََََ  جَََََََرا  

ن ل احل ي َََََََة   منلَََََََ   َََََََم ل  َََََََلا الو َََََََ  العَََََََا ال  املشَََََََردة  و َََََََ



 

 

 35 

شَََََي اب سَََََو  أ  نَََََدعوا أ ليفَََََم و خَََََواذم الصَََََا   ل الصلَََََد  ع الَََََدخول 
 ياَََََََا دخَََََََ  ال َََََََا   يَََََََه مَََََََع ا ا َََََََدين  ولكَََََََن كيَََََََ اب مَََََََ يفم  َََََََ عيفم 
ريََََََََرة  أب ا يفََََََََا امل  سََََََََص   اتََََََََو  علََََََََ  عََََََََا اللم خشََََََََية أ  ت عا ََََََََ  و 

 للجيفاد و د وص   ل   عال لصعهيفم.

   وَََََََال الشَََََََع  تَ ع َََََََود علَََََََ  األزمَََََََا  ومع َََََََاد أيهَََََََا وعلَََََََ  كَََََََ
ََََََ  واملواسََََََاة   ياََََََا بي ََََََه  و ََََََو شََََََع  وََََََر دي ََََََاميكي  ََََََ  ال كا  -عل

َََََا ة   سَََََيق  ي   -كاَََََا ي َََََال َََََه ل األرئ دومنَََََا اع صَََََار للحَََََدود والوج رجال
ولََََََه ولََََََع  كصََََََ  باملوََََََامر وامل ََََََاطر  ولسََََََ ا  ََََََا  علََََََييفم جوعََََََاب و  

ََََ  تسََََاوم ال ََََا  عريََََاب  و منََََا أكََََ  مََََا  ا ََََه علََََييفم م   اََََا  الك ََََر ال
علََََََََ  ديََََََََ يفم. نسََََََََسل اهلل أ    ََََََََ  علََََََََ  املسََََََََلا  ديََََََََ يفم  وي ََََََََريف  

 كربالم. 

وأمَََََا عَََََن الَََََداخ   لَََََيس   َََََا  أزمَََََة اَََََلا  ولكَََََن  َََََ   ال شَََََا  
َََََََ  مَََََََن الوظَََََََا   وصَََََََار ال َََََََا   ال جَََََََارق أيَََََََام احلَََََََر  وتعخلَََََََ  كي

 م  و   من أزمة ا  صادية.

وا ا ََََََدو  يََََََدعاو  لكََََََن األمََََََور ت حسََََََن واملسََََََاعدا  تصََََََ  
ال َََََََََا  وي هَََََََََو  مَََََََََا اسَََََََََ خاعوا مَََََََََن وَََََََََوا جيفم خاصَََََََََة مَََََََََا تعلَََََََََة 

 باملشاريع اإلن اجية.

*** 

 

تحدددددذو بيددددا موا ددددي األخ ددددال أح  السددددوا  السددددا   عشددددر :
مفددددداهرر  سدددددائ ة ةددددددذو فدددددد  قتم كتدددددوق طدددددال تكة بدددددال روج منهددددددا 
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واعتدددددددددر لجددددددددالكة بالكددددددددرع علددددددددن هددددددددو ء النسدددددددداء فهددددددددي هدددددددد ا 
 لح   ا.

  َََََََََدم  َََََََََلا ل ل صك َََََََََول أبَََََََََداب  وامنَََََََََا ت َََََََََا ر مل الجدددددددددواع :
ََََََة وطََََََالن  ََََََرويف  بعََََََع ال سََََََوة ل لكيََََََدالل و ََََََ  ن باحلركََََََة األزوادي
ََََََي  مََََََن يخل ََََََّن علََََََييفم أسََََََم الهََََََيو  الوا ََََََدين  وأعََََََاذن  بعََََََع   ي

أب ََََََََا  ن و خََََََََواذن مََََََََن  العََََََََزم مََََََََن   سََََََََ ة الرجََََََََال    صََََََََد   ََََََََن  
وَََََدا ضَََََر   أمَََََه أو ا ا َََََدين وأو  َََََو ن ع َََََد وَََََد ن  ومل نسَََََاع أ  أ

َََََََه  و لَََََََ  حلساسَََََََية و َََََََصق ضَََََََر  املَََََََرأة ل أعَََََََرا  أ َََََََ   زواد  أأخ 
وأل  الهَََََََر  ع وبَََََََة   ي َََََََدم علييفَََََََا    بَََََََسمر مَََََََن ال اضَََََََي أو أمَََََََ  
احلسَََََََصة  واإلخَََََََوة مل زمَََََََو  بَََََََلل   وعلَََََََ  كَََََََ  وَََََََال أكيَََََََر شَََََََصا  
لكيَََََدالل ورجا َََََا مَََََن ا ا َََََدين ومَََََا  َََََدم  ييفَََََا مَََََن مشَََََادا  بَََََ  

ين  منََََََََا  ََََََََو ل الوالََََََََ  مََََََََن  صيََََََََ  اتال ََََََََا  شََََََََعصيفا وبََََََََ  ا ا ََََََََد
 سرية ال  تعا   دو  و د ان يف  املسالة بسرعة وهلل احلاد.األ  
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]المجموعة ال ال ة: أس لة تتيلق بالمن قة و و  الجوال  
 والتدخي األجن  [

 

ك ددددددددأ سددددددددتتياملوح مددددددددي تحددددددددالأ الجزائددددددددر   السددددددددوا  األو  :
ح الحددددددرع علدددددد كة بدددددددعة ومددددددال  وموليتا  ددددددا الدددددد يا ينددددددووح  عدددددد 

القدددددددواة األفريق دددددددة  هدددددددي سدددددددتنقي الحدددددددرع  لدددددددن  اخدددددددي الددددددددو  
 األفريق ة أ  أ كة ستكتفوح بالدفاي عا أ فسكة .

ََََد اة عََََن أن سََََ ا ومََََا ا ت و ََََع م   الجددددواع :  ََََا أ  ن عََََ  سََََو  ال
ََََََل  لََََََ  ي  ََََََدر ا أ ََََََ   ََََََدا  علي ََََََا  وطري ََََََة ت  ي ضََََََد مََََََن ي ََََََوق اإلع 

 م  ييفا سابة ألوانه.الدراية وات ة العسكرية والكال

لكَََََََن لل صَََََََحيق   َََََََط لَََََََيس   َََََََا  مَََََََا يؤكَََََََد أ  الَََََََدول الَََََََ  
 كرلََََََََََََا سََََََََََََ دعم تََََََََََََدخالب خارجيََََََََََََاب ل أزواد. واألوع  ََََََََََََا أ  لََََََََََََ م 
َََََََََا  الشَََََََََعيب ضَََََََََد ال لَََََََََم  َََََََََة وأ  يَََََََََد وَََََََََالب للولي أشَََََََََاكليفا الداخلي

 والخويا  بدل العدوا  عل  اطخرين.

*** 

 

 ر   ددددد رر لتيريدددددأ  دددددو  أح تاقددددددموا لندددددا   ددددد السدددددوا  ال دددددا   :
النددددددا  بددددددأزوا  مددددددا ة دددددد  المو ددددددي والسددددددكاح واألهم ددددددة وط  يددددددة 

 . األو اي هنا  ومو فكة ما  ولة مال  وأس ابه
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ال عريََََََََ  بشََََََََع  أزواد واأل يََََََََة اإل لياََََََََة للا خ ََََََََة  الجددددددددواع :
ََََََََة ت اصََََََََيله  ع املراجََََََََع  أمََََََََر يخََََََََول شََََََََروه و كََََََََن الرجََََََََوة ل معر 

أرئ  سََََََََََالمية يسََََََََََك يفا امل  صصََََََََََة  لكََََََََََن الََََََََََلق ييفا ََََََََََا أ  أزواد 
ََََََ د م اإلسََََََالم ومََََََا مََََََن شََََََع  مسََََََلم م عََََََدد األعََََََرا  واللوََََََا   وو 

جَََََََ س مَََََََن ال َََََََا   يَََََََه    وخَََََََدم اإلسَََََََالم بعلاَََََََه وعالَََََََه   جايَََََََع 
 صا ََََََ  أزواد عر ََََََا وعجايفََََََا  ييفََََََا العلاََََََا  وال  يفََََََا  وامللََََََو  العََََََادلو  
وا ا َََََََدو  ل سَََََََصي  اهلل  وتَََََََربخيفم بَََََََ خواذم ل بَََََََا ي األرئ رابخَََََََة 

سََََََالم  يََََََسملو  ألمل األمََََََة وي روََََََو  ل رويفََََََا. وأرضََََََيفم ا يََََََة بََََََاليروة اإل
َََََََه علَََََََ  موا َََََََع ال  َََََََو   ومو يفَََََََا ا وَََََََرال اسَََََََقاتيجي مَََََََن جيفَََََََة  طالل
العَََََاملي الَََََلق ت سَََََابة الَََََدول الكَََََ   للسَََََيخرة عليَََََه  و َََََد أصَََََا ا مَََََا 
أصَََََََا  املسَََََََلا  مَََََََن  لَََََََ  وت يف َََََََر بسَََََََص  العَََََََدوا  اإلسَََََََ عاارق 

  صََََََا  اإلسََََََالم و وََََََالل الك ََََََر  لََََََه.  وسياسََََََة عاال ََََََه املص يََََََة علََََََ 
 صََََََار  بََََََلل  جََََََز اب مََََََن جوََََََور اإلسََََََالم امليفاََََََة الََََََ   اََََََ  ع يفََََََا. 
َََََ  ت ود َََََا الخليعَََََة  و َََََي اليَََََوم تشَََََار  ل مسَََََ ة اإلصَََََال  وال ويَََََ  ال
ا ا ََََدة مََََن ع ََََود. واألمََََ  م ع ََََد علََََ    ََََازا  أ ََََ   ََََلا الََََصالد   ا 

  يع اهلل  م من ييفدييفم السصي .

َََََ َََََا مو    َََََل سَََََصصه ر دة ال  َََََام أّم ا مَََََن ن َََََام مَََََا   يفَََََو مو َََََ  دي
وان يفاجََََََه ذَََََََ  الك َََََََر واإلحلَََََََاد ل احلكََََََم وال شَََََََريع ومو تَََََََه ألعَََََََدا  
َََََََاا و اربَََََََه  اهلل  وظلاَََََََه و يفَََََََرا للشَََََََع  املسَََََََلم. ألجَََََََ   لَََََََ  وارب 

 و  ي و  أو يو   ا اهلل لكسرا و زال ه.

ييفم أمََََا شََََع  مََََا  ج وبيََََه و الََََه  يفََََم  خوان ََََا  ََََم مََََا ل ََََا وعلََََ
مََََََََا علي َََََََََا ولسََََََََ ا نسَََََََََ يفد يفم أو ن ََََََََاتليفم  ونَََََََََر  أ  مََََََََن الواجَََََََََ  
علَََََييفم أ  ي صَََََروا ا ا َََََدين ويسَََََ عدوا إلزالَََََة وكَََََم الخَََََااو  وكسَََََر 
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شَََََََََََوك ه  وأ  ي ووَََََََََََدوا مع َََََََََََا ل حكَََََََََََيم شَََََََََََرة اهلل و زالَََََََََََة األضَََََََََََوا  
 واألو اد ال  زرعيفا األعدا  ب  أب ا  الشع  املسلم الواود.

*** 

 

  اسدددددددتيدا اتكة لتدددددددددخي  ولدددددددد  مدددددددا هدددددددد السدددددددوا  ال الدددددددد  :
 أفريق  محتمي ا.

ا سَََََََََ عدادا  العسَََََََََكرية مَََََََََن اخ صَََََََََا  ال َََََََََادة  الجدددددددددواع :
العسَََََََََكري   أمََََََََََا عامَََََََََة ا ا ََََََََََدين  ََََََََََسع م اسَََََََََ عداد لََََََََََدييفم مََََََََََن 

َََََوا للَََََدين األضَََََاوي ل زمَََََن شَََََق ا سَََََ عدادا  وط   َََََوا أن سَََََيفم ليكون  
العخَََََََا . وكاََََََََا رأوا صَََََََد  موعََََََََود اهلل  ََََََََم ل معَََََََاركيفم مََََََََع جََََََََي  

ا  علََََََ   لََََََة أعََََََداد م وكيََََََرة اتََََََا ل  ل ََََََا  وميََََََ  الك ََََََة لصََََََاحل مََََََ
العََََدو وايََََع امل ََََاييس املاديََََة  ومََََع  ََََلا اكََََرميفم اهلل وََََ  مراََََوا أن ََََه 
ل الََََقا  ونصََََروا بالرعََََ  عليََََه ل اََََ  مََََرة   كََََلل  اليََََوم  ََََم أشََََد 
  َََََ َََََال اك  لكَََََ  مَََََن أ َََََام دي َََََه وصَََََ  عل َََََاب وتصَََََدي اب بوعَََََد اهلل ب ي ي 

 مشا  الخرية.

ووسَََََص ا أ  عَََََدونا  شَََََ  املَََََو   وأبخَََََال اإلسَََََالم ع َََََدنا تَََََدمع 
أعيََََ يفم أسََََ اب ووزنََََاب علََََ   ل يفََََم عََََن ركََََ  الشََََيفدا    ََََالليفم جصََََ يفم 
ع ََََد الََََصال  وأكََََرميفم بالشََََيفادة وأعََََ   ََََم دي ََََ  وأسََََك يفم ل  سََََيق 

 ج ات .

*** 
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ك ددددددأ ا تهددددددو المفاو دددددداة فدددددد  قبولك نددددددا   السددددددوا  الرابددددددي :
تة  ل ددددههلل  ذا كدددداح الجددددواع ق يددددةق فاسددددوق  وهددددي مددددا اتفدددداق تولددددل

هدددي مدددا تنددداز ة مدددا أطدددرا  الحدددوال  وهدددي مدددا جولدددة ذا  دددة لهددد ه 
 المحا ذاة ف  موليتا  ا .

أو  مل يكََََََََن   ََََََََا  م اوضََََََََا  بََََََََاملع  السياسََََََََي  الجددددددددواع :
املعَََََرو . ولكَََََن وكَََََام لأَََََاكول ا َََََدد تورطَََََو بعَََََد اإلن َََََال  تورطَََََاب 

سَََََدو  عليَََََه   يفَََََم م   و َََََو  مَََََن زوَََََ  ا  ا َََََدين  َََََو ا  َََََو      
خاصَََََََة بعَََََََد أ  تل َََََََوا رسَََََََالة ا ا َََََََدين وأسَََََََا  دعَََََََولم مَََََََع عريَََََََر 
األسَََََر . ومَََََن جيفَََََة أخَََََر   َََََم  َََََا و  مَََََن ال َََََدخ  األ ري َََََي الَََََلق 
سََََََََََيكونو  أول ضََََََََََحاياا  وم  و ََََََََََو  أيهََََََََََاب مََََََََََن احلََََََََََرا  الشََََََََََعيب 
ا  اَََََ  بسَََََص  الصَََََحوة اإلسَََََالمية امل  اميَََََة والَََََ  ورك يفَََََا ان صَََََارا  

زيَََََََََارا  علاَََََََََا  ودعَََََََََاة ا  َََََََََو   ع ا خَََََََََوة ل أنصَََََََََار ا ا َََََََََدين و 
الَََََََدين  واسَََََََ  صا م بخري َََََََة أعَََََََاد  للاَََََََؤم   عَََََََزلم  وكَََََََلا بسَََََََص  
ََََََو  أعسََََََكرا   َََََََلأصارةل ولال ََََََال ل ل ا   ََََََا ال ال ََََََد ة امل زايََََََد إلخوان 

 ال ج يد ب   خواذم ل الشاال.

 خيَََََار سَََََو  السَََََعي  ياَََََا  َََََول دو    لَََََم يعَََََد أمَََََام اإلن البيَََََ
 َََََدخ  العسََََََكرق اتَََََارجي  وكسََََََ  ا صيفََََََة الداخليَََََة وعلََََََ  رأسََََََيفا ال

َََََلين  َََََم الهَََََامن الر يسَََََي لشَََََع  ا  َََََو   وكَََََلا  العلاَََََا  والَََََدعاة ال
ت ََََََََََر  ا ا ََََََََََدين الََََََََََلين اشََََََََََ يفر مََََََََََن خََََََََََالل بيانََََََََََالم أ  مسََََََََََسلة 
اإلن صَََََال و  امَََََة الدولَََََة ال وميَََََة األزواديَََََة   تع َََََييفم واَََََاي يفم عكَََََيم 

َََََََََع طلصَََََََََ  شَََََََََريعة اهلل ل أرئ مَََََََََا  كليفَََََََََ َََََََََ   َََََََََلا الوا  َََََََََا اب عل ا  ب 
 وكومة ما  الل ا  مع أنصار الدين ليساعوا م يفا وتساع م يفم.
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ََََر  اإلخََََوة مانعََََاب شََََرعياب ل  لََََ  بََََ   ََََد   روا أ  املصََََلحة  ََََي ومل يَ 
َََََََزرة الي َََََََة ل ن َََََََو   َََََََة واملصَََََََادرة  ع كَََََََ  مَََََََا  َََََََد ي َََََََدا  وسَََََََن ال ي  ب

ا يكَََََو   يَََََه املسَََََلا  ال َََََابع  عَََََ  وطَََََاة ن َََََام الَََََردة  وكَََََلا كَََََ  مَََََ
َََََََا  م سَََََََلايفم وكَََََََا ر م.  حَََََََ  ت َََََََوم   عَََََََلار  ع اهلل ا  ع عاَََََََوم ال 
احلََََر   سََََيعلم الكََََ  أن ََََا ك  ََََّا أوََََر  علََََ  علََََ   دايََََة ال ََََا  و  امََََة 
وجَََََة اهلل علَََََ  خل َََََه وت َََََادق أسَََََصا  احلَََََر . و َََََلا   َََََ  اإلخَََََوة 

املع يَََََة  ولَََََيس   َََََا  شَََََي   املايلَََََو  ألنصَََََار الَََََدين وال  َََََوا بَََََاألطرا   
ََََ يفم اهلل دا اََََاب  ََََم  كََََن ا ََََه  لكََََن أبشََََركم أ  ا ا ََََدين جص إل صََََا  ع 

الخَََََر  األ َََََو  ألذَََََم أصَََََحا  الخَََََر  واملصَََََدأ اليابَََََ  الَََََلق    يَََََد 
 ع ه. 

*** 

 

و دددددددو ه علدددددددن  ارعددددددد   ال   ددددددد  كدددددددتة   السدددددددوا  ال دددددددامن :
 عدددد ح  ولددددتكة الم الكددددةهلل وأ لدددد  المسددددلم ا يجهلددددوح مددددا يحددددد  

دددددد  تي   ندددددا لدددددولر وا دددددحة عدددددا مددددددا عنددددددكة    مدددددا لةدددددة لبددددد  فه 
 جريهلل وما ه  الجهة ارع م ة الرسم ة عندكة ا. 

َََََّة  عَََََال  لدولَََََة أو  أ كَََََر اخَََََي الكَََََره أنَََََه الجدددددواع : مل يكَََََن   
 مََََارة  سَََََالمية كاَََََا سََََصة و ّصَََََل . أمَََََا ال شََََويه اإلعالمَََََي  َََََال شَََََ  
أن ََََا عاني ََََا م ََََه و ََََد تََََوع كََََ  ال شََََويه أنََََا  مََََن م حخََََي ا اََََم   ََََن 

م وان صَََََارالم علَََََ  األكا يَََََ  وال شَََََصع أَََََا مل يعخَََََوا    يص َََََو  أجمَََََاد 
  جز م دين عن نسصة أجماد ا ا دين  ع أن سيفم.
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 ََََََوال ووََََََ  كََََََا  ا ا ََََََدو  يصََََََاولو  جََََََي  مََََََا  ويعََََََانو  األ
َََََََو   َََََََالم ل اإلعَََََََالم ي ص  كَََََََا   َََََََؤ   عَََََََ  املكي َََََََا  يصَََََََدرو  بيان

لَََََو  أ  اهلل  ب سَََََم وركَََََالم وجيوشَََََيفم الكرتونيَََََة أعاَََََال أ َََََ  ا يفَََََاد 
 هَََََََََحيفم ب يفَََََََََور بصَََََََََاا  ا ا َََََََََدين ل بعَََََََََع املعَََََََََار   اضَََََََََخروا 

 .ظوصاوا باإلر ا لل    م يفا خو  أ  ي  

وبسَََََص   لَََََ  ال شَََََويه سَََََا   ظ ََََََو  املسَََََلا  ب َََََا وظ َََََوا أن ََََََا 
و  ََََََة مََََََن املرتز ََََََة الََََََلين ي   ََََََرو  أ  ت  ََََََ ق الََََََصالد ا يسََََََ ولوا علييفََََََا 

ا سََََََلا ا الََََََصالد لألجانََََََ  بََََََدعو  عكََََََيم الشََََََريعة  ييفََََََا. والا ََََََا أن ََََََ
وجعل ا َََََا مع َََََالب لالر َََََابي   يع َََََو  بَََََلل  ج َََََود اهلل أبخَََََال اإلسَََََالم 
َََََََ  الكَََََََل   َََََََ رة. ولكَََََََن وص َََََََا  ال َََََََا  األخ ي َََََََدين اهلل األت ي العَََََََامل  ل

  ص    د ا  هق الك  بعد اخ ال  ا ا دين بال ا .

واحل ي َََََََة املويصَََََََة عَََََََن املسَََََََلا  تصَََََََدأ مَََََََن يَََََََوم  َََََََدوم ال خعَََََََا  
لَََََََة مَََََََن  لَََََََول ك ا َََََََ  ال َََََََلال ال َََََََارة مَََََََن  صَََََََ  ال َََََََاتو  ا   ا َََََََرارة

ََََََوا  احلركََََََة األزواديََََََة  ا  ال وجََََََه العلاََََََاين   بالسََََََال  ل  هََََََم عََََََ  ل
وال حََََة  ََََا كصََََار ضََََصا  ا ََََي  املََََا  مََََن الخََََوار   وات  ََََوا علََََ  أنََََه 
 بَََََد  مََََََن  اربََََََة مََََََا  و صَََََ    لََََََيم أزواد وجعلََََََه دولََََََة مسََََََ  لة  ا  

مل  وملََََََا مل ت  لَََََق امل اوضََََََا  واملسَََََاوما  مََََََع سَََََيادة يعَََََق   ََََََا العَََََا
ال  ََََََام املََََََا   اس شََََََعر اتََََََ و  مََََََن أب ََََََا  اإلسََََََالم خخََََََورة الوضََََََع  
 يفَََََلا مَََََارد جديَََََد  اَََََ  السَََََم ال َََََا ع والك َََََر امليفلَََََ   ت صعَََََه ا اَََََوة 
الو َََََ ة مَََََن شَََََصا  ونسَََََا  وشَََََيور أزواد ليعيَََََد  َََََم أمَََََ  ال حَََََرر ور َََََع 

ا   ََََََا  وان صََََََار  ََََََلا احلركََََََة ال لََََََم  و ََََََو اليََََََوم  لََََََ   ََََََوة   ي سََََََ يف
يعََََََََل اسََََََََ صدال ن ََََََََام ك ََََََََرق اسََََََََ صدادق بََََََََآخر أشََََََََد  م ََََََََه شراسََََََََة  
ََََََ كلم بسلسََََََ  ا  ووََََََ   ََََََدت ا وي وال ََََََر  بي يفاََََََا أ  األخََََََ  مََََََن بََََََل جل
د َََََ  طصَََََول احلَََََر  اسَََََ عا  األخيَََََار مَََََن أب َََََا  امل خ َََََة بَََََر م أو   ا 
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 األت يَََََا  اس  صَََََروا  خَََََواذم مَََََن ج َََََود اهلل األبخَََََال العَََََامل  لَََََدين اهلل
األخ يَََََا  الَََََ رة يخلصَََََو  ال صَََََق واملشَََََورة   سسَََََ ر  جيفَََََود الصَََََاحل  
ََََي أنصََََار الََََدين جعََََ   ََََه ل بََََاد  األمََََر  خََََع  عََََن مولََََود جديََََد   
َََََََ  العلاَََََََاني  امل حَََََََر    وورمَََََََاذم مَََََََن أق مكاسَََََََ  ل  َََََََة عل الخري
احلََََََر      امَََََََ   وأرسَََََََ   ع وجيفََََََا  املسَََََََلا  وأشَََََََرا يفم وسَََََََادا  

 َََََََان  ع لَََََََه الويَََََََار  وال ح َََََََوا بال ا لَََََََة وكَََََََانوا و َََََََا  ال صا َََََََ  بَََََََات 
أنصَََََارا لَََََدين اهلل بَََََاموا م وأن سَََََيفم.  سَََََصيفم كَََََلل  و  نزكَََََي علَََََ  

 اهلل أودا.

َََََََََََ ص ا ن لهَََََََََََر  أوكَََََََََََار وكََََََََََا  ا ا َََََََََََدو  وهلل احلاَََََََََََد  َََََََََََم الس 
الخََََااو  ل أول معركَََََة ضَََََد جَََََي  مَََََا  والَََََ  أ  لَََََ  العَََََامل بسسَََََرا 

يفََََاد وََََال  ووضََََو  وشََََر    ََََا ويََََ  ظيفََََر   ييفََََا بصََََاا  أ ََََ  ا 
صَََََا   وعر َََََ  أنَََََه  َََََد بَََََدأ ل 

 
دول الك َََََر الَََََ  مل تسَََََ وع   َََََول امل

صَََََحرا  اإلسَََََالم  صَََََ  جديَََََد مَََََن  صَََََول الك َََََر بالخَََََااو  و راَََََام 
الك ََََر ل أووََََال الللََََة وامليفانََََة  وبعََََد أ  أ ََََا  جََََي  مََََا  مََََن  ََََول 
َََََََة العسَََََََكرية  الصَََََََدمة رمانَََََََا  َََََََ ة كَََََََوادرا وأشَََََََد م اتليَََََََه  َََََََرو  اطل

الهَََََََََ اة وي ل َََََََََو  الَََََََََدعم اللوجيسَََََََََ  مَََََََََن أوَََََََََزا  الك َََََََََر والَََََََََردة 
  اطصة.

 كسَََََََرنا أوع تلَََََََ  األرتَََََََال واتهَََََََق جليَََََََاب أ  املعركَََََََة اخ ل َََََََ  
وأ  مَََََن كَََََا  يسَََََاع عَََََ يفم األسَََََاط  صَََََاروا اليَََََوم وا عَََََاب علَََََ  األرئ 
   يَََََد مَََََن مواجيف َََََه  واسَََََ ول  احلركَََََة األزواديَََََة مَََََا وصَََََ   ا َََََ  

 اعَََََََدة لامشَََََََافل احلصَََََََي ة  ا   ن سَََََََيفا بَََََََسك  مكسَََََََ  ل احلَََََََر 
ال سَََََََََليق وال جيفيَََََََََز الكصَََََََََ    يفامجَََََََََ  ال اعَََََََََدة وواولَََََََََ  وصَََََََََار ا 
واسََََ اطيفا   ََََا زة  لََََ  جََََي  مََََا    وََََ  ايََََاا احلََََر  وصََََار  ََََد يفا 
األساسَََََََََََي  رسََََََََََََال الََََََََََََدعم  ع  اعََََََََََََدة لامشََََََََََََافل ل لتسََََََََََََالي ل  
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واخ ََََار  مََََا  أ هََََ  مََََا لَََََدييفا مََََن رجََََال وع ََََاد  واسََََ عان  أرتز َََََة 
ا وأ َََََََزو  املسَََََََاعدا  األمريكيَََََََة مَََََََن الوَََََََلا  الَََََََدوا   ووَََََََ   أوكرانيَََََََ

كَََََََََانوا م َََََََََاتلوا احلركَََََََََة األزواديَََََََََة ي اَََََََََايلو  طربَََََََََاب  اَََََََََاين ال حَََََََََريع 
َََََََََال لتسَََََََََالي ل ويخل َََََََََو   ال وميَََََََََة و  سَََََََََو  الشَََََََََاق ورا   اَََََََََم جص
 لي ََََََََة   ََََََََا وطل ََََََََا    ََََََََا   وييفربََََََََو  وََََََََ  تََََََََرد علََََََََييفم د اعََََََََا  

شَََََََس  اع َََََََم  ي َََََََارعو   ال اعَََََََدة العسَََََََكرية  كَََََََا  أسَََََََود ال وويَََََََد ل
بسسََََََََلح يفم ات ي ََََََََة وامل وسََََََََخة اطلََََََََة الي يلََََََََة ا ََََََََرارة ليالجََََََََة جيََََََََوف  
كاملََََََََة ال   ََََََََيم وال سََََََََليق  جََََََََا   م واليََََََََة  كسََََََََرو ا عََََََََن  خر ََََََََا 
وا اَََََََو و  لَََََََوا وأسَََََََروا  و َََََََل  اهلل الرعَََََََ  ل  لَََََََو م وَََََََ  رأوا بَََََََسّم 
أعيََََََََ يفم رايَََََََََا  ال وويََََََََد السَََََََََودا  تر ََََََََر   َََََََََو  نواصََََََََي العاديَََََََََا  

َََََََََ  شَََََََََصا  اإلسَََََََََالم وشَََََََََيوخه  عَََََََََابرا   الصَََََََََحرا   وصَََََََََيحا  تكص
وا صََََََََا م علََََََََ  املََََََََو  دو  سََََََََواتر و  وا يََََََََا  الرصََََََََا   ي سََََََََاب و  
َََََََََسدبر  علَََََََََ  الصَََََََََ و  األوع وي  ا سَََََََََو  أييفَََََََََم أسَََََََََصة  ع الل َََََََََا    
العَََََدو  َََََر أ يَََََال ا ز َََََة ويَََََ ن مَََََن جراواتَََََه و  مَََََه. و َََََد تَََََر  خل َََََه 

 ج ودا وع ادا يو ايفا ا ا دو .

  ا ا َََََََََََََدو  أ  وضَََََََََََََع احلَََََََََََََر  عَََََََََََََول  ع معَََََََََََََار  وملَََََََََََََا أدر 
اسَََََ  زا  دامَََََ    رابَََََة الشَََََيفر وال صَََََ   وأ  وسَََََم املعركَََََة لَََََن يكَََََو  

ََََََ ََََََ  أسََََََوار  اعََََََدة لامشََََََافل. خاص  ة وََََََ  كََََََاد أوََََََد األرتََََََال    عل
السََََََََاب ة ال ََََََََدخ  خلسََََََََة  ع ال اعََََََََدة  أمََََََََام   ََََََََول م ََََََََاتلي احلركََََََََة 

احلركَََََة الوط يَََََة جالجََََََة األزواديَََََة  وي يفَََََا طَََََار ا ا َََََدو   لييفَََََا وأميفلَََََوا 
أيََََام بليالييفََََا  أمََََا أ  ت  حََََوا ال اعََََدة وأمََََا أ   لََََوا بيََََ يفم وبي يفََََا  مََََع 
َََََام ملشَََََارك يفم ل احلَََََر  وا سَََََ عانة  َََََم ن َََََرا لعَََََدم صَََََ ا   َََََر ع ال  ال
الرايَََََة واخَََََ ال  الصَََََ  بسصَََََ ا  مَََََن ع ا َََََد الَََََردة    َََََد ا ا َََََدو  

ََََََََدق املسََََََََوغ الشََََََََرعي ل ال عامََََََََ  معيفََََََََا  ومََََََََع انسََََََََحا   خََََََََر ج  
للحركََََََة صََََََصيحة اليََََََوم الرابََََََع نصََََََ  ج ََََََد الََََََرمحن مهََََََادالم وأخََََََلوا 
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أمَََََاك يفم وع َََََد ال يفَََََر محَََََي الَََََوطيس وال  َََََ  ا اعَََََا  وصَََََ  الخر َََََا  
َََََََو  ج َََََََد  َََََََسل   اهلل الرعَََََََ  ل  ل َََََََ  أو  خيوطَََََََه   وَََََََ  أسَََََََدل اللي
الخََََََََََََااو  واسََََََََََََ لكروا مصََََََََََََ  أصََََََََََََحا م ل لاجليفََََََََََََو ل   ََََََََََََسخلوا 

الصََََََََحرا  كَََََََ  يصوََََََََي ال جََََََََاة مَََََََوا عيفم وت ر ََََََََ  صَََََََ و يفم ل أرجََََََََا  
ل  سََََََََه  وا ا ََََََََدو  ل أجََََََََر م  اعََََََََوذم ويسسََََََََروذم  ور ر ََََََََ  رايََََََََة 
ال وويَََََد ل وكَََََر مَََََن أشَََََد أوكَََََار الخَََََااو  عصَََََي اب  كَََََا   صَََََ  أشَََََيفر 

 ي اع  يه أوزا  الك ر  خط حلر  اإلسالم.

شََََة الََََ   صََََا  ظيفََََر ن ََََام مََََا  وكََََا  سََََ و   ََََلا احلصََََن ال   
ودا ووولَََََوا عاصََََََا ه  ع  وضََََََ  ودمََََََار. امل يفالَََََ    ان لََََََ  عليََََََه ج ََََََ

واحلاََََََد هلل  اإلرشََََََي  املوجََََََة لصخََََََو   أسََََََود اإلسََََََالم   ََََََو  و ََََََد 
ََََََه علََََََ   ََََََلا الشََََََصكة  يشََََََيفد شََََََيفادة وََََََة علََََََ  مالمحيفََََََم  ن شََََََر م 
وبخَََََو لم  ولسَََََ  أنسَََََ  امللحاَََََة الرا عَََََة لمعركَََََة كيَََََدالل الَََََ  جصَََََ  

إلسَََََالم  ييفَََََا ج َََََد الخَََََااو  جصاتَََََاب م  خَََََع ال  َََََ  وصَََََ   َََََم أبخَََََال ا
 و  ا  حاوا علييفم وصوذم وم حيفم اهلل ظيفور م. 

وركَََََة ال وويَََََد لخوان َََََا ل  سَََََود ال وويَََََد وكَََََلا ا صَََََة الصَََََاد ة أل
لم   ََََ ق اهلل  ََََم مدي ََََة ل ََََاوال وكََََلا د  عََََدد م وع ََََ علََََ   لََََة   لوا يفََََاد

ََََََوال وََََََ  كََََََاد  مليشََََََيا  ال سََََََاد  ََََََا املسََََََلا  ل ل صك   ََََََدة  خون 
ر َََََا. والَََََ  صَََََار    اليَََََوم بعَََََد أ  جصَََََ  اهلل  ييفَََََا أ َََََدام ا ا َََََدين أ    

إَََََََة جَََََََو رة الصَََََََحرا . وكانَََََََ  ضَََََََريصة  لَََََََ  ال صَََََََر وَََََََوا  جالجَََََََ  
شَََََيفيداب  َََََم جماَََََوة شَََََيفدا   صَََََا   ا يفَََََاد كليفَََََا. وجروَََََ  مل أعَََََر  
عَََََََدد م. أسَََََََال اهلل أ  ي  صَََََََ  مَََََََ يفم جيفَََََََاد م وتهَََََََحيالم  وأسَََََََسله 

 أ   زييفم عن أمة اإلسالم خ  جزا .

*** 
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هددددي لددددديكة تيل ددددق علددددن التسددددج ي ال ددددوت   ال دددداما : السددددوا 
المنسددددوع للشدددد ع أبدددد  م ددددي  ع ددددد الددددو و  أم ددددر  اعدددددر الجهددددا  
فددددددد  المغدددددددرع ارسددددددد م  للمجاهدددددددديا فددددددد  أزوا   وهدددددددي عنددددددددكة 
ات ددددددا  مددددددي ارخددددددور فدددددد  تنفددددددد ة  اعدددددددر الجهددددددا  فدددددد  المغدددددددرع 
ارسدددددد م   ومدددددداذا عددددددا زيددددددالر   ددددددا اة مددددددا تنفدددددد ة القاعدددددددر  لددددددن 

 يد فتحها ا.قتم كتوق ب

لََََََََيس لََََََََدي ا تعليَََََََََة سََََََََو   بََََََََدا  مشََََََََاعر ال َََََََََر   الجددددددددواع :
والسَََََرور أ اصَََََرة الشَََََيخ ل َََََا  ودعا َََََه بَََََال و ية  وت َََََده ال صَََََق ل َََََا ل 
أمَََََور ا يفََََََاد ومََََََا  كََََََن أ  ن   ََََََع بَََََه ل مرول  ََََََا مََََََن أمََََََور السياسََََََة 
ََََدق  الشََََرعية وال عامََََ  مََََع امل ََََال    وليسََََ   ََََلا املََََرة ا وع الََََ  ي ص

ََََََو  معيفََََََم ل السََََََرا   ييفََََََا الشََََََ يخ ا  اامََََََا بََََََسووال املسََََََلا   والو 
والهََََََََرا   و ََََََََن بََََََََدورنا   ََََََََايف  ع ال وجيََََََََه واإلرشََََََََاد مََََََََن كََََََََ  أو  
العلََََََََََم واتََََََََََ ة وال جََََََََََار   خاصََََََََََة   ا كََََََََََانوا مََََََََََن سََََََََََادا  األمََََََََََة 
وم ََََََََََدمييفا ل خدمََََََََََة الََََََََََدين وجيفََََََََََاد أعََََََََََدا  اهلل   جََََََََََزاا اهلل خََََََََََ  

 جزا ه.

 َََََيم  اعَََََدة ا يفَََََاد ل املوَََََر  وأمَََََا عَََََن عال َََََة أنصَََََار الَََََدين ب  
َََََََ  باإلشَََََََارة ي ع َََََََ    َََََََد علَََََََ  مَََََََا  كَََََََر واللصي اإلسَََََََالمي.  لسَََََََ  أزي
ولكََََل أ ََََول أن ََََا   نعََََد العال ََََة مََََع ت  ََََيم ال اعََََدة لََََو وجََََد  سََََو ة 
أو جر َََََة  كاََََََا يريََََََد أ  يصََََََورا أعََََََدا  ا يفََََََاد  وال اعََََََدة موجََََََودة ل 

ََََََر مََََََن عشََََََر سََََََ   تعاََََََ   ييفََََََا و ََََََة اسََََََقاتيجة معر  و ََََََة امل خ ََََََة أكي
وليسََََََوا إاجََََََة  ع أ   أوتاشََََََ ة دخََََََول  ََََََسرئ اإلسََََََالم ملََََََ  لكََََََ  
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مسََََلم ولََََه وََََة  ييفََََا خاصََََة   ا كََََا  مََََن الََََدعاة العََََامل  وا ا ََََدين 
 الصاد  .

و ََََََادة ا يفََََََاد ليسََََََو وووشََََََاب أو مصاصََََََي دمََََََا  وََََََ  ي سََََََ ور  
دخَََََو م  ع مدي َََََة  سَََََالمية   حيفَََََا ا ا َََََدو   و َََََد دخليفَََََا مَََََن  َََََو 

مل يكونََََََوا يومََََََا إاجََََََة  ع     لََََََدخو ا  و هََََََا  أ ََََََ  شََََََسناب مََََََ يفم  و 
 ووا جيفم م يفا.  املسالة عادية و  وأ  أ  ل  العامل و رته.

*** 

 

 دددددد ي مددددددا مفاو دددددداة مددددددا ةق قددددددة مددددددا أا  السددددددوا  السددددددا   :
 ب نكة وب ا بيا الحكوماة ف  الدو  المح  ة .

راجَََََََع جَََََََوا  السَََََََؤال الرابَََََََع مَََََََن  َََََََلا ا اوعَََََََة. الجدددددددواع : 
 ما    ال  شريعة اهلل  ال وريف من ال  اوئ ووله.وعاوما  ك  

*** 

 

يددددددرب  الك  ددددددر بدددددد ا تمددددددر  طددددددوالق مددددددال   السددددددوا  السددددددابي :
 وا تهاء ال ولر الل   ة وسقوط الق اف  فهي ه ا الرب  لح   .

  ا ك َََََََََ  تعَََََََََل بَََََََََالخوار  مجاعَََََََََة أنصَََََََََار الَََََََََدين  الجدددددددددواع :
صََََحيق  ََََد   ا ااعََََة   يََََرتصط جيفاد ََََا بسََََ و  ن ََََام أو  يََََام  خََََر 

ََََ  السََََال  كاََََا اسََََ  اد ا  ََََا  وأمََََا  تكََََو  اسََََ  اد  مََََن موجََََة لري
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الخََََََوار  ال وميََََََو    اََََََرد م بََََََدأ م ََََََل ال سََََََعي ا  واسََََََ ار وََََََ   صََََََ  
 س و  ال لال.

*** 

 

هدددددي   يدددددزا  هندددددا  أي  ددددد ء يدددددرب    لددددد ة  السدددددوا  ال ددددداما :
 أزوا  باليالمة المال ة قبماكوق .

ين واملعََََََََامال  ال جاريََََََََة مل بال سََََََََصة حلركََََََََة املسََََََََا ر  الجددددددددواع :
ت  خَََََع لعَََََدم وجَََََود  َََََاو    َََََع ال َََََا  مَََََن ا َََََي   وأمَََََا العال َََََا  
  ََََََََ مََََََََع وكومََََََََة لأََََََََاكول ت  صََََََََر علََََََََ  ا و ياجََََََََا  اإلنسََََََََانية. ال

 ترسليفا لسكا  املد .

*** 

 

فسدددددروح  ةجدددددا  مجلدددددن األمدددددا مدددددا تا  ة  ب ددددد السدددددوا  التاسدددددي :
 ريق اا.التدخي اليسكري ف  أزوا  بالر ة ما طل   و  أف

يكيََََََر كيف ََََََة ال حليََََََ  السياسََََََي مََََََن  كََََََر ال  يََََََرا   الجددددددواع :
َََََََََلل   و  مخاَََََََََع ل أ  ي   َََََََََوا علَََََََََ  شَََََََََي   واهلل أعلَََََََََم إ ي َََََََََة  ل

 األمر.

*** 
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هدددددددددددي   كدددددددددددتة علدددددددددددن أي جواسددددددددددد ن  السدددددددددددوا  اليا دددددددددددر :
 سدددددت  الاة  و  الجددددددوال مندددددد  سدددددد  رتة علددددددن أ لدددددد ة أزوا   ومددددددا 

 ط دددال فددد  أجدددواء   لددد ة لددحة مدددا تدددر   أ ددده يشددداهد ط دددراح ةربددد  بددد 
 أزوا  .

ََََة علايفََََا  الجددددواع : ََََار ا واسََََيس  يفََََي مسََََالة أم ي أمََََا عََََن أخص
 ع د املسؤول  العسكري .    كن  كر ا ل مي   لا املكا .

 وأمَََََا الخَََََ ا   يف َََََا  طَََََا را  اسَََََ خالة عَََََوم ل األجَََََوا  أويانَََََاب 
ََََ   علََََ  ارت اعََََا  عاليََََة خو ََََاب مََََن مهََََادا  ا ا ََََدين  وأمََََا اََََ   ل

  اجرد شا عا .

*** 

 

مدددددددددددا هددددددددددد    دددددددددددة الره ندددددددددددة  السدددددددددددوا  الحدددددددددددا ي عشدددددددددددر :
 السويسريةهللك أ بدأة وك أ ا تهو.

 َََََلا السويسَََََرية كانََََََ  تشَََََر  علَََََ  بعيَََََة ت صََََََ ية  الجدددددواع :
َََََة األط َََََال  ووَََََ  بَََََدأ  األوَََََدام واَََََادر مجيَََََع  م  صصَََََة ل رعاي

املو ََََََََ  وزعاَََََََ  أ    اذََََََََا   َََََََار امل واجَََََََدين ل ل صك ََََََََول عَََََََد الك
ا رأ  أ    ئ علييفَََََا الص َََََا  وال هَََََحية ل سَََََصي  دي يفَََََا  ولكَََََن مل َََََي َََََر 

مكَََََا  لل صَََََرانية ل ل صك َََََول ويََََََ     لوَََََا  مجيَََََع الك َََََا س وعويََََََ  
مصانييفَََََََََا  ع مرا َََََََََة ملصَََََََََاحل املسَََََََََلا  العامَََََََََة   ي سَََََََََ  مَََََََََن الص َََََََََا  
َََََََََصع علييفَََََََََا بعَََََََََع ا يفَََََََََول   ووَََََََََ  علَََََََََم  َََََََََ  ال سَََََََََل        حاول

خشََََََية أ   ََََََدم  ََََََا أو عََََََدم  ََََََي ا ا ََََََدو  كي ََََََوا الصحََََََ  ع يفََََََا 
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سََََََو اب   لاََََََا وجََََََدو ا اتصََََََلوا بسََََََ ارلا وأرسََََََل  طََََََا رة مََََََن  وََََََد  
 دول ا وار  ا ل يفا واادر  ساملة دو  أق أ  .
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 ]المجموعة الرابية: أس لة عامة[
 

هدددددددي تشددددددديروح أح ارعددددددد   الجهدددددددا ي  دددددددا   السدددددددوا  األو  :
ة أو كدددددددداح هنددددددددا  بواج دددددددده تجدددددددداهكة مددددددددا ة دددددددد  تغ  ددددددددة أخ ددددددددالك

 تق  ر .

ََََََه وََََََاول أ   الجددددددواع : إسََََََ  م ابع  ََََََا ل عََََََالم ا يفََََََادق   ن
  ولك يفََََا يصََََل صََََورة مشََََر ة ع ََََّا و   كََََا   ييفََََا نََََوة مََََن املصالوََََة أويانََََاب 

تعََََ  عََََن الََََ الوم بََََ  ا ا ََََدين وأنصََََار م ل كََََ  مكََََا   واحلََََة أ  
عة  ال  صََََ  كََََا  مََََن جيف  ََََا و لََََ  راجََََع  ع وتََََ ة األوََََدام امل سََََار 

وبعَََََدنا أيَََََام ال سسَََََيس عَََََن املَََََد  ويَََََ   كَََََن ال واصَََََ  مَََََع اإلعَََََالم  
ََََا مََََن جمََََارا  ا وََََدام  ََََ   ك   ومل تكََََن لََََدي ا اتََََ ة و  املََََؤ ال  ال

 ل و  يفا.

ل ََََََا  ََََََو الصََََََحا ة العامليََََََة  والشََََََي  الوويََََََد الََََََلق كََََََا  م اوََََََاب 
واول َََََا بشَََََة األن َََََس  يصَََََال رسَََََال  ا دو  أ   َََََ  باملعَََََاي  اإلعالميَََََة 

ََََََا  للا ََََََا وو  ََََََ  أ نََََََا  ََََََا  وكََََََا  مََََََن أوسََََََ يفا تعََََََامال مع  ؤسسََََََا  ال
ََََََََ م ال رصََََََََة ألوجََََََََه الشََََََََكر  ََََََََديال وأا  بشََََََََروط ا لشََََََََصكة صََََََََحرا  مي

 ملراسليفا عل  و ا ه وال زامه باملعاي  امليف ية الشري ة.

*** 
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هندددددا   قدددددا ك  دددددر فددددد  الميلومددددداة عدددددنكة   السدددددوا  ال دددددا   :
يكة  وأيددددددا كجماعددددددة وعددددددا المن قددددددة برمتهددددددا فمددددددا المق ددددددر بددددددرأ

مكمدددددددا ال لدددددددي  وهدددددددي هندددددددا  خ دددددددة  ع م دددددددة لتددددددددال  ال مدددددددو  
ارع مدددددد  . ولددددددة   تكددددددوح لكددددددة موسسددددددة  ع م ددددددة لسددددددم ة فدددددد  
المنتدددددددياة الجها يددددددة الميتمدددددددر مددددددا   ددددددي موسسددددددة الفجددددددر كدددددد  
 سدددددددتق  منهدددددددا أخ دددددددالكة و يتمددددددددها كم ددددددددل لسدددددددم  ي ددددددددل مدددددددا 

   لكة   تمنن أح  رر ذلك  ري ا .

ََََََََا خََََََََاملو  جََََََََداب م ارنََََََََة  أوا  ََََََََ  ال ََََََََول الجددددددددواع: علََََََََ  أن 
ة و لََََََََة اتََََََََ ة سبالسََََََََاوا  اإلعالميََََََََة األخََََََََر  وسََََََََصصه وداجََََََََة ال شََََََََ

َََََََيس  َََََََلا  َََََََة املَََََََوارد  ول َََََََ  معَََََََ   و ل واملَََََََؤ ال  وعَََََََدم ال  َََََََرغ  ان
م عل ََََاب با انَََََ  اإلعالمَََََي بَََََ  كَََََ  جوانص ََََا ال   يايَََََة تعَََََاين نوعَََََاب مَََََن 

اط   اتاََََََول وبعهََََََيفا أ هََََََ  مََََََن بعََََََع  واإلخََََََوة األمََََََرا  يدرسََََََو 
انشََََا    ََََة م  صصََََة ل اإلعََََالم  ووضََََع معََََاي  يسََََ  علييفََََا العاََََ  
اإلعالمَََََي و َََََة السياسَََََة وا سَََََقاتيجية املسَََََ  صلية  ومَََََن ضَََََان  لَََََ  
دراسََََََة جََََََدو  اإلنهََََََاام مل ََََََابر اإلعََََََالم ا يفََََََادق. ول ان  ََََََار  لََََََ  
َََََة ب يصَََََال أخصارنَََََا و صَََََدارات ا  لَََََيكم نسَََََ ل اهلل  َََََا   خَََََوة  َََََم ع اي   

 ل   ل .   ي جر م ع

*** 

 

ذكدددددددر أةدددددددد ال دددددددحف  ا الجزائدددددددري ا فددددددد   السدددددددوا  ال الددددددد  :
تسددددددددج ي وذددددددددائق  عددددددددا الو ددددددددي فدددددددد  أزوا  أ دددددددده لأر باكسددددددددتا   ا 
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ومجاهددددديا يتحدددددذوح فقدددد  الفر سدددد ة  قبوكددددو ةددددرا قو  ج ددددريا مددددا 
فدددددددد  مدينددددددددة ق دددددددداوق فهددددددددي هدددددددد ا لددددددددح    أ  أ دددددددده مددددددددا م الغددددددددة 

 .اال حف  ا

 الي ا َََََة ال رنسَََََية  َََََلا مَََََن بَََََالدة بعَََََع الصَََََح ي   الجدددددواع :
 ََََََي السََََََا دة ل امل خ ََََََة وكيََََََ  مََََََن ا ا ََََََدين ي   يفََََََا إكََََََم دراسََََََ ه 

 ال ََََََا ر أ  بعََََََع مح ََََََ  الصََََََح ي  كلاََََََا  لبوكََََََو وََََََرامل ََََََا  وأمََََََا 
سََََوداب  ََََالوا ع ََََه أنََََه مََََن بوكََََو وََََرام  مََََع أ  أكيََََر ا  اََََع أراوا جما ََََداب 
 املا  أسودظ.

مظ أو  َََََ  مَََََن و  أدرق  َََََ   ك َََََ  علَََََ  وجَََََوا ال َََََا  ان اَََََا ال
شَََََََرو  ا يفَََََََاد أ  يكَََََََو  مَََََََن لَََََََو  معَََََََ ظ أمَََََََا وجَََََََود الصاكسَََََََ اني  
 كلبَََََة صََََََلعا       ا كََََََا   ََََََد رأ  اللصَََََا  الصاكسََََََ اين يرتديََََََه بعََََََع 
ا ا ََََََََدو     ََََََََ يفم باكسََََََََ اني   و ََََََََلا مََََََََن ا يفََََََََ  أيهََََََََا  اللصََََََََا  

 الصاكس اين يلصسه ال ا  مجيعاب م ل س   عديدة. 

*** 

 

ة يكددددا هنددددا    ددددكا  أمندددد هلل  ريددددد أح  ذا لدددد السددددوا  الرابددددي :
  ير  ما هو سنده ولد بوعمامة .

سََََََََََ دا هأو سََََََََََ داي  ََََََََََو مََََََََََن العََََََََََر  األزواديََََََََََ   الجددددددددددواع :
ال َََََََاط   ل   لَََََََيم ل صك َََََََول  َََََََداا اهلل ملعر َََََََة طريَََََََة الَََََََدعوة وا يفَََََََاد 

 حَََََََدجاب  عالميَََََََاب علَََََََ  أيَََََََدق بعَََََََع  هَََََََال  ا ا َََََََدين  و َََََََد ع َََََََ  م  
 صك ََََول و ََََو عهََََو ل ال  سََََي ية الَََََ  ب سََََم مجاعََََة أنصََََار الََََدين ل ل
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َََََكل  مل ابعَََََة املشَََََاك  الَََََ   َََََد تخَََََرأ بَََََ  ا ا َََََدين و صا َََََ  العَََََر   ش 
 األزوادية. ويرجو أ  ي يص ه اهلل عل  الخرية و  املاا .

*** 

 

مددددا تقولددددوح فدددد  الت ددددريحاة التدددد  تفهددددر  السددددوا  ال ددددامن :
بددددد ا الف ندددددة واألخدددددرر علدددددن وسدددددائي ارعددددد   ب  دددددو  الجماعدددددة  
كدددالفلة الوذدددائق  الددد ي  ددداهده الجم دددي والددد ي  امدددو بددده الشدددروق 
الجزائريدددددة مدددددا  اخدددددي قتم كتدددددوق وق ددددداوق وك دددددأ سدددددمحتة لهدددددو ء 
بددددخو  قتم كتدددوق فددد  م دددي هددد ا الو دددي خالدددة وأ كدددة تيلمدددوح أح 
اليمددددددد ء يحرفدددددددوح الحقدددددددائقا. وكددددددد ا ت دددددددريحاة قاكلددددددد   دددددددكاق 
 المتحدددددددد  بإسدددددددة منفمدددددددة  ددددددد اع قايموهدددددددا ق فددددددد  ةدددددددق القائدددددددد

 المجاهد خالد أب  الي ا .

خَََََي الكَََََره  َََََصعع الصَََََحا ة   عسَََََن    أصَََََد    الجدددددواع:
الصَََََيد بَََََ  الولَََََوغ ل املَََََا  العكَََََر  و َََََد بلوَََََ  مَََََن ا خَََََا  األخَََََال  
امليف يَََََة مسَََََ و  يسَََََ حي وَََََ  األعَََََدا  مَََََن ال َََََزول اليَََََه  وأشَََََيفر  َََََلا 
ا را ََََََد الََََََ  اسقخصََََََ  الكََََََل  وال جََََََور والصيف ََََََا   وجعل ََََََه وسََََََيلة 

ه وت  ََََر  بََََه  ع أسََََياد ا تلََََ  ا ريََََدة املسََََااة بَََََلالشرو ل  ت اكََََ  بََََ
 واألجدر أ  تسا  الشرور.

و َََََن نسَََََاق لوسَََََا   اإلعَََََالم بَََََا ي    َََََا ل  َََََيق ال رصَََََة للعَََََامل 
أمجََََََع واملسََََََلا  باتصََََََو  ليخّلعََََََوا علََََََ  و ي   ََََََا علََََََ  األرئ وأ  
ت  َََََ  األوَََََدام والو َََََا ع واألوَََََدام كاَََََا  َََََي دو  تزويَََََر  ومل نخلَََََ  

أوََََََد أ   ََََََدم ا أو يزكي ََََََا  ومل نعيفََََََد الصََََََحا ة تعاََََََ  لوجََََََه اهلل  مََََََن 
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و منََََا  يفََََا الشََََيفرة والكسََََ  املََََادق  ولكََََن نرسََََ  رسََََالة  ََََؤ   الََََلين 
خَََََََانوا أمانَََََََة امليف َََََََة وداسَََََََوا علَََََََ  املصَََََََدا ية واحلياديَََََََة     املَََََََؤمن   

 يلدغ من جحر مرت . و  أزيد.

َََََََََََة  وبال سَََََََََََصة للعاَََََََََََال  وا واسَََََََََََيس  َََََََََََسمر م     َََََََََََ   واللج 
بََََََََََاإلجرا  امل اسََََََََََ  لعََََََََََاليف وضََََََََََعيفم  و   العسََََََََََكرية واألم يََََََََََة أدر 

لدددددددنالحقا أظَََََََ يفم   َََََََ  علَََََََييفم وعلَََََََ  أسَََََََياد م  لَََََََ   ومَََََََن يَََََََرأ: 
 وعل  ن سيفا برا   يل.ةوا نه ب وا نه. 

َََََلق مَََََا يسَََََاوق شَََََي اب  كَََََا  األجَََََدر أ   وأمَََََا تصَََََر ا   َََََلا ال
ََََََ ََََََداكم الكََََََره ع يفََََََا  وو  ََََََ  ة للصخََََََ  ا اََََََام أت ز ََََََوا م   ََََََ  باملي   ي اي

 السا ر:   ي ص  الص لة ا  احل لة.

*** 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 56 

 [(1)]المجموعة ال امسة: أس لة األستاذ ع د ا  الجهن  
 

مدددا ةق قددددة مدددا يقدددا  عددددا ةركدددة أ  دددال الددددديا  السدددوا  األو  :
 وعد    تها ار ف ا  عا  ولة مال  .

 :(2) ل  ل  جابة ساب ة الجواع :

مَََََا   يفَََََو مو َََََ  ديَََََل سَََََصصه ردة ال  َََََام لأمَََََا مو   َََََا مَََََن ن َََََام 
وان يفاجََََََه ذَََََََ  الك َََََََر واإلحلَََََََاد ل احلكََََََم وال شَََََََريع ومو تَََََََه ألعَََََََدا  
َََََََاا و اربَََََََه  اهلل  وظلاَََََََه و يفَََََََرا للشَََََََع  املسَََََََلم. ألجَََََََ   لَََََََ  وارب 
وََََََ  ي ََََََو  أو يو   ََََََا اهلل لكسََََََرا وازال ََََََه  أمََََََا شََََََع  مََََََا  ج وبيََََََه 

ا ولسََََ ا نسََََ يفد يفم أو و الََََه  يفََََم  خوان ََََا  ََََم مََََا ل ََََا وعلََََييفم مََََا علي ََََ
ن َََََََََََاتليفم  ونَََََََََََر  أ  مَََََََََََن الواجَََََََََََ  علَََََََََََييفم أ  ي صَََََََََََروا ا ا َََََََََََدين 
ويسََََََ عدوا إلزالََََََة وكََََََم الخََََََااو  وكسََََََر شََََََوك ه  وأ  ي ووََََََدوا مع ََََََا 
ل حكَََََيم شَََََرة اهلل و زالَََََة األضَََََوا  واألو َََََاد الَََََ  زرعيفَََََا األعَََََدا  بَََََ  

 أب ا  الشع  املسلم الواودل. 

ََََا  مل   وأ دددد أ هنددددا فددددأ و : ي يفاََََوا مو ََََ  مجاعََََة كيََََ  مََََن ال 
َََََََدين مَََََََن ن َََََََام مَََََََا   صَََََََاروا  قعَََََََو  تصَََََََورا     َََََََ   أنصَََََََار ال

 بالوا ع ي سرو   ا تصر ا  بعع ال ادة.

                                      
ادر ا صح ي من لوكالة أنصا  الشر  املوري انيةل نشكرا عل  شجاع ه ل الصح  عن احل ا ة من مص ي1ه

 .املوجو ة  ونرجو من ا ا أ   لو ولوا
 .راجع السؤال الياين من ا اوعة اليالية ي2ه
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َََََََد مَََََََن  يهَََََََا   َََََََة أوجَََََََه   ب واإلن صَََََََال ل احل ي َََََََة كلاَََََََة محّال
املعَََََ  املَََََراد.  َََََ   كَََََا  امل صَََََود باإلن صَََََال: ت سَََََيم مَََََا   ع دول َََََ  

اوََََََدة سََََََيادة مسََََََ  لة   يفََََََلا   ترسََََََم بي يفاََََََا وََََََدود ويكََََََو  لكََََََ  و 
ن َََََول بَََََه لسَََََص  بسَََََيط و َََََو أنَََََه تكَََََريس لل ر َََََة بَََََ  املسَََََلا  الَََََ  
سََََصة وأ  بّي ََََا مو   ََََا م يفََََا  و ََََو خََََال  ا ََََد  امل شََََود مََََن توويََََد 
َََََا   َََََ  أب  َََََة ب أراضَََََي املسَََََلا  عَََََ  وكَََََم  سَََََالمي راشَََََد  دو  ت ري

 اإلسالم.

اَََََاين املرتَََََد و   كَََََا  امل صَََََود باإلن صَََََال الَََََ ا ة مَََََن ال  َََََام العل
وجيفَََََادا واظيفَََََار عداوتَََََه  َََََ عم اإلن صَََََال  َََََلا املعَََََ   َََََد وصَََََ  بعَََََد 
أ  نصَََََر اهلل ا ا َََََدين وكسَََََر جَََََي  مَََََا   ومل يعَََََد اليَََََوم أق سَََََلخا  

  لا ال  ام عل  األرئ.

وا  كََََََََََا  امل صََََََََََود باإلن صََََََََََال: اإلك  ََََََََََا  ب  امََََََََََة الشََََََََََريعة ل 
ر الشََََََاال  ََََََال مََََََا  و ا ََََََال ج و ََََََا   ََََََا وا  أنََََََه كاََََََا ييفا ََََََا أمََََََ

ييفا َََََََا أمَََََََر ا  َََََََو  أل  كلييفاَََََََا أرئ  سَََََََالمية وشَََََََعصا ا مسَََََََلاا   
َََََََا  وال  لَََََََي عَََََََن أوَََََََد ا ي عَََََََد ا را َََََََاب عَََََََن الوايَََََََة الَََََََ  ألجليفَََََََا محل 
ََََََا  ََََََ  أوجََََََ  اهلل علي  ََََََن اهلل ل  ََََََلا ا يفََََََة ال السََََََال  و ََََََي   امََََََة دي

 املصادرة بال يام ب ريهة  زالة ن ام الك ر م يفا  وجيفاد أ له.

 صََََََود باإلن صََََََال السََََََعي لعهََََََوية األمََََََم امل حََََََدة  وا  كََََََا  امل
واعَََََقا  العَََََامل بدولَََََة أزواد  ا  سَََََيادة عَََََقم مواجيَََََة األمَََََم امل حَََََدة  
وتكَََََو  ع صَََََراب  َََََاعال ل احلَََََرا  الَََََدو    ايَََََ   َََََلا اإلن صَََََال نك َََََر 
بَََََََه و  نعَََََََق  بَََََََه ونسَََََََع  مل عَََََََه  كاَََََََا أ  األمَََََََم امل حَََََََدة وا ي َََََََا  

ال ا ا ََََََََدين ل األرئ وا ََََََََاد الدوليََََََََة تك ََََََََر ب ََََََََا وتسََََََََع   س  صََََََََ
 الع يدة ا يفادية امل  دة ل ن و  املسلا .
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*** 

مدددا هددد  الي  دددة الحق ق دددة بددد ا أ  دددال الددددديا  السدددوا  ال دددا   :
وتنفدددددد ة القاعدددددددر فدددددد  بدددددد   المغددددددرع ارسدددددد م هلل وكدددددد ا التوة ددددددد 

 والجها  .

 :(3) ل  ل  جابة ساب ة م عل ة بالسؤال الجواع :

أنصََََار الََََدين ب   ََََيم  اعََََدة ا يفََََاد ل املوََََر  مََََا عََََن عال ََََة ألو 
ََََََ  مََََََا  كََََََر  ولكََََََل أ ََََََول أن ََََََا   نعََََََد  اإلسََََََالمي.  لسََََََ  أزيََََََد عل
ََََو وجََََد  سََََو ة أو جر ََََةظ كاََََا يريََََد أ   العال ََََة مََََع ت  ََََيم ال اعََََدة ل
َََََر مَََََن عشَََََر  يصَََََورا اعَََََدا  ا يفَََََاد  وال اعَََََدة موجَََََودة ل امل خ َََََة أكي

وا إاجََََََة  ع      و سََََََ   تعاََََََ   ييفََََََا و ََََََة اسََََََقاتيجة معرو ََََََة وليسََََََ
ََََََه وََََََة  ييفََََََا  ََََََسرئ اإلسََََََالم ملََََََ  لكََََََ  مسََََََلم ول تسشََََََ ة دخََََََولظ  

 خاصة   ا كا  من الدعاة العامل  وا ا دين الصاد  .

و ََََََادة ا يفََََََاد ليسََََََو وووشََََََاب أو مصاصََََََي دمََََََا  وََََََ  ي سََََََ ور  
دخَََََو م  ع مدي َََََة  سَََََالمية   حيفَََََا ا ا َََََدو   و َََََد دخليفَََََا مَََََن  َََََو 

نََََََوا يومََََََاب إاجََََََة  ع      لََََََدخو ا  و هََََََا  أ ََََََ  شََََََسناب مََََََ يفم  ومل يكو 
 ووا جيفم م يفا.  املسالة عادية و  و   أ  ل  العامل و رته.

 ين و ي َََََة أسَََََ ور  تكَََََرر  َََََلا السَََََؤالظ  وأ ددددد أ لدددددك ههندددددا:
ألين   أعلَََََم أ  العال َََََة بَََََ  ال   ياَََََا  ا يفاديَََََة وتعاوذَََََا  ياَََََا بي يفَََََا 

ََََََا أ  جر ََََََة     ع ََََََد الك ََََََار أعََََََدا  الََََََّدين  الََََََلين  ي ريََََََدو  أ  ي و ون
َََََا مَََََن أ َََََ  ا يفَََََاد ووَََََوف و  لَََََة م عخشَََََو  للَََََدما    ر َََََابيو    خوان 

                                      
 .راجع السؤال اليامن من ا اوعة اليالية ي3ه
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أعََََََدا  للحهََََََارة  مََََََع أنََََََه ع ََََََد أد  تسمََََََ   ََََََد أ  تلََََََ  األوصََََََا  
وأضََََََََعا يفا م ح ََََََََة ل  ََََََََؤ   األعََََََََدا   ارسََََََََونه يوميََََََََاب باسََََََََم نشََََََََر 

 الد  راطية وو و  اإلنسا ظ. 

 يَََََ  ويلوَََََوا ع َََََو م لكَََََن أ  ي جَََََر املسَََََلاو  خلَََََ  تلَََََ  األكا
 خَََََََواذم  و علَََََََوذم  ويسَََََََلاو ا ألعَََََََدا يفم يل  َََََََوذم الصيف َََََََا  ل وَََََََة  
حز .

 
 أبوا ا تخعن  ييفم.  لا  و واهلل املس ور  وامل

*** 

 

هددددددي لدددددددر ةركددددددة أ  ددددددال الددددددديا ةدددددددو   السددددددوا  ال الدددددد  :
مرسدددددومة  أ  أح لهدددددا أطماعدددددا  توسدددددي ة  دددددد تتجددددداوز   لددددد ة  لدددددن  و  

 مجاولر .

ََََََََََ الجددددددددددواع : ََََََََََة سََََََََََاب ة م عل ََََََََََة بالسََََََََََؤال عََََََََََن  ل   ل  جاب
 :(4)احلدود

َََََََََول  َََََََََلا احلَََََََََدود  َََََََََو ألو  َََََََََا الشَََََََََرعية  يفَََََََََي أ  ال ص مَََََََََا   اع  
تكَََََََريس لل  َََََََام العَََََََاملي اإلسَََََََ عاارق الك َََََََرق ا ديَََََََد  ال َََََََا م علَََََََ  
وََََََََر  اإلسََََََََالم واس هََََََََعا  املسََََََََلا   وال حََََََََاكم  ع ديََََََََن األمََََََََم 

َََََة بَََََ  أ َََََ  اإلسَََََالم علَََََ  أسَََََ َََََد  وال  ري َََََة   امل حَََََدة ا دي س جا لي
ي  ر ََََََََا اإلسََََََََالم و  يرضََََََََ   ََََََََا م سََََََََلم. ولكََََََََن  ََََََََر  بََََََََ  ال  اعََََََََة 
الشَََََََرعية وبَََََََ   لوازميفَََََََا العاليَََََََة الَََََََ  ع َََََََايف  ع ال َََََََدرة وا سَََََََ خاعة 
َََََََن  الَََََََ   َََََََي م َََََََا  ال كليَََََََ  ل األوكَََََََام الشَََََََرعية. نسَََََََال اهلل أ    

                                      
 .راجع السؤال اليال  من ا اوعة األوع ي4ه
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علََََََ  املسََََََلا  بََََََزوال  ََََََلا احلََََََدود وأ  يؤلََََََ  بََََََ   لََََََو م و عليفََََََم 
 دة عل  عدو مل.يداب واو

أ  أم يَََََََة كَََََََ  مسَََََََلم أ  يسَََََََ ي   يومَََََََاب  وأ ددددددد أ لدددددددك ههندددددددا:
 يجََََد بََََالد اإلسََََالم مََََن الصََََ   ع األنََََدلس  هََََا اب روصََََاب ي   ََََ   يََََه 
   شَََََََ  علَََََََ  ا اَََََََه ا  الَََََََل    ج سَََََََي ه الوويَََََََدة  َََََََي اإلسَََََََالم  
و وي َََََََه شََََََََيفادة ال وويَََََََد  يسََََََََ  صله  خوانََََََََه ويياَََََََا وََََََََ  بالقويََََََََ   

للوََََََا  والََََََصالد  يعََََََي  عزيََََََزاب ل كََََََ  شََََََ  مََََََن دو   ََََََوار  األلََََََوا  وا
 األرئ يؤ    يه هلل الواود ال يفار.

 ََََاعلم أنََََه أمََََ  كََََ   لطااعََََاب توسََََعيةلأ ََََا  كََََا   ََََلا مََََا تسََََايه 
ََََََيس و   ََََََدا مسََََََلم  ول ََََََدين ومََََََن رأ  ل  ََََََلا لدي كََََََراب علََََََ  أنصََََََار ال

حلََََدودا وان يفاكََََا لسََََيادته   لََََ م بََََه أ ََََ  اإلسََََالم كليفََََم. و   صََََ  
 و  ا  ا.به طا  ة د

َََََََلل وال يفَََََََر ل  يَََََََود لسَََََََايكس بيكَََََََول لَََََََن  ولَََََََيعلم أ  زمَََََََا  ال
يََََدوم وخاصََََة ل  ََََلا األيََََام الََََ  شََََيفد العََََامل ان  اضََََة املسََََلا  الََََ  
َََََرّا   َََََلا احلَََََدود مََََََن طوَََََاة العَََََر  والعجَََََم   اَََََن كََََََا   زعزعَََََ  و 
َََََوم ل ورطَََََة    َََََ  أ َََََ  اإلسَََََالم  يفَََََو و َََََاب الي ي سَََََو ا  لوَََََا  احلَََََدود ب

ل حَََََرر مَََََن  َََََلا اإللَََََزام اإلسَََََ عاارق واللحَََََو  بس َََََ  ي جيَََََه م يفَََََا    ا
 اإلسالم والسعي ل ع ية  ما م وطاووالم ال صيلة.

*** 

 

مددددددا ةق قددددددة مددددددا ياشدددددداي مددددددا خدددددد   بدددددد ا  السددددددوا  األخ ددددددر :
 الحركة والج هة الوطن ة لتحرير أزوا  .
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ََََََأ   الجددددددواع : خََََََوة  ع أ  لا صيفََََََة الوط يََََََة ل حريََََََر  ََََََر اإلن      ل  
وعَََََة مَََََن املليشَََََيا  العربيَََََة األزواديَََََة  َََََي اَََََ  لاحلركَََََة أزوادل  َََََي جما

 الوط ية ل حرير أزوادل ال  سصة الكالم ع يفا.

ََََََََّكليفا بعََََََََع ضََََََََصا  العََََََََر  ل ا ََََََََي  املََََََََا    ََََََََلا ا صيفََََََََة ش 
أراد َََََََا سَََََََ داب لَََََََه ل وَََََََر  ا ا َََََََدين واسَََََََ وال ا ل خدمَََََََة املصَََََََاحل 

واسَََََََ و   اإلجراميَََََََة لَََََََصعع مرتز َََََََة ال  َََََََام مَََََََن امل َََََََاجرين با رمَََََََا  
ََََََد عيفم  ع محََََََ  السََََََال   وكانََََََ   جيفََََََ  و  ََََََر الشََََََصا  امل هََََََا   
 ََََََلا املليشَََََََيا   ع اللح َََََََة األخَََََََ ة وا  ََََََة ل صَََََََ  وكومَََََََة مَََََََا  
ت اتََََََ  عََََََ  راي يفََََََا  وََََََ  اذََََََار ال  ََََََام وكانََََََ  وي يفََََََا ل ل صك ََََََول 
 االََََََ  علََََََ  الصلََََََد ت يفََََََ  و ََََََر  األمََََََوال العامََََََة واتاصََََََة  وأرعصََََََوا 

سََََََََال   وكََََََََانو ل سََََََََصا  مََََََََع الزمََََََََا  وََََََََ  املسََََََََلا  و ََََََََددو م بال
ََََََََول   ََََََََلعر  ََََََََ  ل صك  ََََََََةل عل ََََََََار  جََََََََوم لاحلركََََََََة األزوادي  جََََََََسلم أخص
 ادلََََََا  وخََََََا وا مََََََن نشََََََو  وََََََر  اََََََ  م كا  ََََََة بيََََََ يفم وبََََََ  وركََََََة 
َََََََو مَََََََن  َََََََ ق  َََََََلين كَََََََانوا  َََََََد  راَََََََوا لل  أزواد   اسَََََََ واجوا با ا َََََََدين ال
 لكيََََََََدالل وتخيفََََََََ  أرضََََََََيفا مََََََََن وكََََََََم الخََََََََااو  وج ََََََََودا  وأعخََََََََوا

ا ا َََََََدين العيفَََََََود واملواجيَََََََة أذَََََََم   ا  َََََََدموا بَََََََايعو م وانهَََََََاوا الَََََََييفم 
امليفََََََََم أ   لصََََََََو م مََََََََن شََََََََصق احلََََََََر  الخا  يََََََََة   يفََََََََ   ا ا ََََََََدو  

كلاَََََََق ت ريصَََََََاب بس صَََََََ  سَََََََرعة ل جَََََََدة  خَََََََواذم   088لي خعَََََََوا مسَََََََا ة 
مَََََن املس هَََََع   ل ل صك َََََول ووجَََََزوا بَََََ  ال َََََري   الَََََلين  شَََََ  أ  

حل ََََََا  علََََََ  املدي ََََََة ومحاي يفََََََا مََََََن اتََََََرا    وصََََََلوا ي   لََََََوا  و ََََََاموا با
واسَََََََ  صليفم بعَََََََع  َََََََادة املليشَََََََيا . وات  َََََََوا مَََََََع أ َََََََ  املدي َََََََة علَََََََ  
الخري َََََََة الَََََََ  س سَََََََ   َََََََا املدي َََََََة  دو  اا َََََََال ال  صيَََََََه علَََََََ  أع َََََََم 
م صَََََََد ل َََََََدوم ا ا َََََََدين و َََََََو عكَََََََيم الشَََََََريعة اإلسَََََََالمية.  َََََََاظيفر 

ََََول مََََا يهََََان  ََََم مح ََََة أمََََوا م و  لكََََالم   ََََادة املليشََََيا  مََََن ال ص اي
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ا اََََََََََادر  مجََََََََََوعيفم املدي ََََََََََة ملََََََََََا رأوا أ    مكََََََََََا   ََََََََََم ل الوضََََََََََع 
 ا ديد.

ا طَََََا وا الصلَََََدا  ا َََََاورة  وجَََََدوا  ييفَََََا مَََََن شَََََياط  اإلنَََََس مَََََن 
اَََََرر  ََََََم ود عيفََََََم ل شََََََكي  جصيفََََََة أزواديََََََة  وأ ََََََدا م رايََََََة     لََََََ   
كيَََََََََ ا عَََََََََن علَََََََََم بعَََََََََع دول ا َََََََََوار  ووسَََََََََو    َََََََََم ب جربَََََََََة طَََََََََرد 

 ا َََََََََََدين واإلسََََََََََََ يال  علََََََََََََ  املدي ََََََََََََة.  سصََََََََََََيصوا بََََََََََََالورور  وا صلََََََََََََوا  ا
واَََََوعيفم  ع املدي ََََََة وان شََََََروا  ييفََََََا بكامَََََ  ال سََََََليق  وبََََََدأوا ب ظيفََََََار 
امل كَََََرا  الَََََ  كَََََا  ا ا َََََدو   َََََد ذَََََوا ع يفَََََا  وجربَََََوا صَََََ  ا ا َََََدين 
  َََََ َََََال ب َََََاب مَََََن و َََََوة جمَََََزرة جَََََرّا  ا     باسَََََ  زازالم  و َََََزة ال َََََا  خو 

  وسَََََََع  ا ا َََََََدو  إل َََََََاد ال   َََََََة  واخَََََََ وا  َََََََادة ا صيفَََََََة أ  الخَََََََر  
وجََََود  ََََوة أخََََر  ل املدي ََََة اََََ   ََََوة ا ا ََََدين أمََََر مر ََََوئ   سمََََا أ  
َََََكاذا  ويل زمَََََوا    َََََوا أسَََََلح يفم ويَََََدخلوا املدي َََََة علَََََ  أسَََََا  أذَََََم س 
بسوكََََََََام الشََََََََرة  أو  رجََََََََوا م يفََََََََا مََََََََن ويََََََََ  عََََََََادوا  و  يهََََََََخروا 

َََََََه  ول ال يفايَََََََة مجعَََََََوا أمَََََََر م ا ا َََََََدين  ع تصَََََََر   َََََََم ل  اَََََََ  ع 
واَََََادروا املدي َََََة  وزعاَََََوا ل وسَََََا   ا عَََََالم أ   َََََال  أبَََََو  َََََال  مَََََن 
ََََََََادة ا ا ََََََََدين  ََََََََدد م بو ََََََََوة جمََََََََزرة تسََََََََ    ييفََََََََا الََََََََدما    ا مل   

 يوادروا املدي ة  وام يلوا أمرا و اظا عل  األروا ظ.

َََََد  خَََََر مجعَََََوا كَََََ  مَََََن  وبعَََََد ا اسَََََ يفولم شَََََياط  أخَََََر  ل بل
َََََََََد  لَََََََََم يك َََََََََ  اهلل مجَََََََََع  ي   سَََََََََ  للعَََََََََر   لي ا شَََََََََوا الوضَََََََََع ا دي

ََََ  و ََََة الشََََرة و حََََو  ََََم  كلاََََ يفم  و ََََد عََََامليفم ا ا ََََدو  بعََََد  ل
ََََََََة بشََََََََرو  معي ََََََََة تهََََََََان و ََََََََ  األمََََََََن وسََََََََالم يفم   بََََََََدخول املدي 
ووا  َََََوا علييفَََََا وشَََََكل  ت سَََََي ية مَََََن ا ا َََََدين ت َََََوع ال واصَََََ  معيفَََََم 

 وال  اوئ  ياا يرو  من أمور.
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وَََََال  َََََ حن   خَََََال  بي  َََََا وبَََََ  العَََََر  األزواديَََََ  وعلََََ  كَََََ  
ََََة او ياجََََالم  و ََََد ال  ََََ   ََََادة  ََََا ش صََََياب واوََََد مََََ يفم أوََََاول تلصي وأن
  ََََََََ ََََََََدين مََََََََراراب  ََََََََم ودعََََََََو م ل ل حََََََََا  وال عََََََََاو  علََََََََ  ال أنصََََََََار ال
وال  َََََََو   وأوصَََََََو م ب صَََََََل ا ا ليَََََََا  والعصَََََََصيا  الَََََََ  تعَََََََ  ال َََََََا  

يََََََََََاة الخيصََََََََََة عََََََََََ  ظََََََََََ  م يفََََََََََا  وكيََََََََََر   جار ََََََََََا وأضََََََََََرار ا  وأ  احل
اإلسَََََالم  وأنَََََه   خَََََ  ل وَََََر  ا ا َََََدين. وت يفَََََم كيَََََ  مَََََن وجيفَََََا  

 العر .

وأمددددا مددددنه  تياملنددددا ميهددددة ومددددي   ددددرهة مددددا الم ددددالف ا فقددددد 
 :(5)و حتها ف   جابة سابقة فقلو

مَََََا م خ َََََة أزواد  لَََََيس  ييفَََََا    ورك َََََا  وط ي َََََا   ومي َََََا   َََََا ألو 
واديَََََََةل الَََََََ  شَََََََكل يفا جماوعَََََََة مَََََََن لوركَََََََة عريَََََََر أزوادل ولا صيفَََََََة األز 

ََََََََدأ    املليشََََََََيا  العربيََََََََة األزواديََََََََة. و ََََََََلا احلركََََََََا  مََََََََن ويََََََََ  املص
نعََََََََارئ أ ََََََََدا يفا املشََََََََروعة مََََََََن رد للح ََََََََو  ور ََََََََع للا ََََََََامل. ولََََََََو 
ا  صََََر األمََََر علََََ   لََََ   ََََا  اتخََََ  ألنََََه وي يفََََا لََََن   لََََ   ََََ حن 
دعوت ََََا  ا اََََة علََََ  يديََََد مََََا انََََدر  مََََن معََََامل الََََدين  و صََََال  مََََا 
 سَََََد مَََََن أوَََََوال ال َََََا  وشَََََؤو  معاشَََََيفم. لكَََََن املشَََََكلة ل الع ا َََََد 
الك ريََََََة والرايََََََا  العصََََََصية ا ا ليََََََة الََََََ  لََََََدم الََََََدين وت ََََََر  ا  اََََََع 

 املسلم الواود.

ولكََََن تعامل ََََا واحلََََال  ََََلا لََََن  ََََريف عََََن  طََََار ضََََوابط الشََََرة. 
و َََََََن ن عامَََََََ  إساسَََََََية شَََََََديدة مَََََََع أق خَََََََال   كَََََََن أ  ي سَََََََ و  

ي  ََََََر  ع أذََََََا أ ليََََََة تسََََََ يفد  الشََََََع  وأب ا ََََََه  للََََََزيف ب ََََََا ل وََََََر  
و منََََََا ن صََََََع ل تعامل ََََََا مََََََع ال ََََََا  السياسََََََة ال صويََََََة  و ََََََر  أو  علََََََ  

                                      
 .راجع السؤال الياين من ا اوعة اليانية ي5ه
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مراعَََََاة مصَََََلحة اإلسَََََالم  ياَََََا خ نَََََا  يَََََه مَََََن موا َََََ .     َََََزل ال َََََا  
م َََََََاز م  ون  يَََََََ  ع يَََََََرالم  ون عَََََََرئ عَََََََن السَََََََ يفا  وا يفَََََََال  ون َََََََال  

اضََََََََََخررنا  سََََََََََ عاال ال ََََََََََوة  باملََََََََََال وامل ََََََََََال ضََََََََََعا  ال  ََََََََََو   وا ا
ا ََََََدودة ل خََََََع دابََََََر اكََََََابر ا ََََََرم  سََََََ  ع   شََََََريخة أ  ن خََََََع كََََََ  

 األعلار.

ل العاََََوم  ََََلا احلركََََا  امل حر ََََة عََََوق أ ناسََََا مََََن أ ََََ  الع ََََ  و 
والكياسَََََََة    َََََََدو  مانعَََََََاب مَََََََن ال عامَََََََ  علَََََََ   َََََََلا األسَََََََا  ولكن 

باحلََََََلر العامََََََة والوواََََََا  والََََََد ا   ََََََم   ََََََة كََََََ  وا ََََََع ومََََََن   ي سََََََم 
َََََد بالصَََََ   َََََد  َََََل العوا َََََ  املَََََرة مَََََن اق تصَََََر  اَََََ  م هَََََصط  وي  ي

 واهلل املس عا ل.

 

نا بعيوب ََََََا وييفََََََدي ا  ع   ََََََا ان يفََََََ  األجوبََََََة  نسََََََال اهلل أ  يصصََََََر 
َََََه وصَََََحصه وسَََََلم تسَََََلياا    للَََََ   َََََي أ َََََوم وصَََََل  اهلل علَََََ   اَََََد وال

 كي ا. واخر دعونا ا  احلاد هلل ر  العامل .

 (6)بالشَََََََكر  ع  دارة شَََََََصكة أنصَََََََار ا ا َََََََدين ول اتَََََََ  أت َََََََدم
إلتََََََََاو يفم  َََََََََلا ال رصَََََََََة ل َََََََََا ل وصَََََََََ  الصَََََََََورة احل ي يَََََََََة للاسَََََََََلا  

 وللعامل أمجع عن الوا ع ا يفادق ل م خ ة أزواد.

  

 أخوكة سنده ولد بوعمامه
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