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٘ دٔنخ ألال غُٗ إر ، ػالقخ تكبيم ال ػالقخ طشاع ٔال ُٚجغٙ أٌ تكٌٕ  ْب ْٙانؼالقخ ثٍٛ ػٕاطى انذٔل ٔحذٔد        

ٔال تشتفغ ثذَٔٓب ،  ٔأطشاف ٔحذٔد ثًثبثخ األخُحخ انتٙ ال تؼهٕ انذٔل، ػبطًخ ْٙ انقهت ٔانًشكض  بيٍ أٌ ٚكٌٕ نٓ

ٌ استحٕار انًشكض ٔانٕاقغ انًؼبش ٚؤكذافبنشٕاْذ دٔل انؼبنى ػهٗ ثؤسح االْتًبو ،  كثٛش يٍ نكٍ انًشكض ٚستحٕر فٙ 

االْتًبو ، غٛش أٌ يستٕٖ ْزا االْتًبو ٚختهف ثٍٛ انذٔل انًتحضشح ٔانذٔل انًتخهفخ ،  أػهٗ دسخبدػجش انتبسٚخ ػهٗ 

أٔ أٔ فشطخ نهضٛبع أٔ االًْبل  كبًَب فتتشكّ ًْالً ب أٔ سٍ أٌ تًٓم خضًءا يٍ أطشافٓب أسضً فبنذٔل انًتحضشح ال ًٚك

، ٔقذ دخم أحذ انشؼشاء ػهٗ سٛذَب ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض انتفكٛش فٙ االَفالد أٔ االَفظبليدشد أٔ حتٗ االػتذاء ، 

 :)سضٙ هللا ػُّ( فأَشذِ قٕنّ 

 اـــــإن كىت تحفظ ما يليك فإوم

 ابــــــــــزضك بالبالد ذئعمال أ

 و لهــــــــله يستجيبوا للري تدع

 ابــــــــــحتى تجلّد بالسيوف زق

، إر  انحكٕيبد ٔحذْب أٔ انقٛبدح انسٛبسٛخ ٔحذْب ػهٗ أٌ تًُٛخ األطشاف ٔانًُبطق انحذٔدٚخ ال تقغ ػهٗ ػبتق          

سٕاء انًؤسسبد ، يسئٕنٛخ تضبيُٛخ ثٍٛ خًٛغ يؤسسبد انذٔنخ تٓب ٔانؼًم ػهٗ تًُٛثٓزِ األطشاف ْتًبو ٔاالإٌ انؼُبٚخ 

ستثًبس ، ٔانتؼهٛى ، ٔانظحخ ، ٔاإلسكبٌ ، ٔانثقبفخ ، فبال،  األػًبلسخبل  أو، يُظًبد انًدتًغ انًذَٙ  أو، انشسًٛخ 

، ٔسخبل األػًبل بػٛخ فٙ يدبل انخذيبد االختًٔاندًؼٛبد انؼبيهخ ، ٔاألٔقبف ، ٔاٜثبس ، ٔسبئش انٕصاساد ٔانٓٛئبد 

، ٔخؼم رنك أٔنٕٚخ ٔثخبطخ انحذٔدٚخ يُٓب اْتًبيب خبًطب ثدًٛغ أطشاف انذٔنخ  ٕٚنٕاٚدت أٌ كم ْؤالء ، انٕطٌُٕٛ 

م كم أطشاف ٚتحٕ َؼًم ػهٗ  ٔاػتجبسِ قضٛخ أيٍ قٕيٙ يٍ خٓخ ، ٔقضٛخ تًُٕٚخ يٍ خٓخ أخشٖ ، إر ُٚجغٙ أٌ

ثأطشافٓب ٚضطش أثُبء ْزِ يب انذٔنخ ٔيُبطقٓب انحذٔدٚخ إنٗ يُبطق خبرثخ ال طبسدح ، ففٙ حبنخ ػذو اْتًبو دٔنخ 

ٔٚخهق كثًٛشا  ، ، يًب ٚشكم ضغطب غٛش ػبد٘ ػهٗ انًشكض  ٔضٕاحّٛ ثّ   ّ َحٕ انًشكض ٔانتًشكضإنٗ انتٕخ طشافاأل

طُغ َظبو طجقٙ تُتح ػُّ يغ يشٔس انضيٍ أيشاع ٔيشكالد اختًبػٛخ ٔٚسٓى فٙ  حٕنّ،  يٍ األحٛبء انؼشٕائٛخ

 ج إنٗ حهٕل غٛش تقهٛذٚخ نؼالخٓب. تحتب

: ش انخذيبد انالصيخ ألثُبئٓب يٍ ٛأيب فٙ ظم اْتًبو انذٔل ثبالستثًبس فٙ أطشافٓب ٔيُبطقٓب انحذٔدٚخ ، ٔتٕف             

ثأسضٓى ٔيٕطٍ َشأتٓى انتٙ تطهجٓب يقٕيبد انحٛبح انًستقشح انخذيبد ئش سبٔ، ٔانثقبفخ ، ٔانتؼهٛى ، ٔانظحخ ، اإلسكبٌ 

، ٔحفبظٓى ػهٗ كم رسح ثأسضٓى ستجبط أثُبء ْزِ انًُبطق إنٗ ا فئٌ رنك كهّ ٚؤد٘انؼًم ٔاإلَتبج فشص فش تٕ يغ، 

 ، يغ ٔالء ٔاَتًبء ٔطُٙ خبنض . ثشاْب انُذ٘سيم أٔ تشاة يٍ 

 ٌ يٍ اْتًبوفٛٓب كًب ٚحذث اٜاندبد بطق ٔاالستثًبس يم خزة ٔحٕافض نهؼًم ثٓزِ انًُفش ػٕأفٙ حبنخ تٕ             

هٛخ اندذٚذح ٔحالٚت ٔشالتٍٛ ٔانٕاد٘ اندذٚذ ، ٔيُبطق انظٓٛش انظحشأ٘ ٛسًبػانذٔنخ ثًُبطق سُٛبء ٔيطشٔذ ٔاإل

انسكبَٙ ، ٔ اندغشافٙ ، فٙ انتٕصٚغا ػبيخ ، فئٌ ْزِ انًُبطق ستتحٕل إنٗ يُبطق خبرثخ ، يًب ٚحذث تٕاصًَب كجٛشً  ثظفخ

ثّ يٍ خذيبد ال غُٗ ػُٓب انضغظ ػهٗ انًشكض ٔػهٗ يب ُٚقذو ٔٚخفف ٕٔٚفش حٛبح كشًٚخ ألثُبء ْزِ انًُبطق ، 

إنٗ دسخخ  بثٓ ، يٍ انشقٙيب تتطهجّ طجٛؼخ انؼٕاطى ٔيشكض انثقم انسٛبسٙ ٔاالقتظبد٘ ثبنؼبنى كهّ أٔ ، نهًقًٍٛٛ ثّ 

ٙ  م خزة تدؼم يُٓب ػبي  انشؼٕة ٔسقٛٓب . ػظًخ ٔدالنخ ػهٗ  س حضبس٘ٓبٔإث سٛبح

 


