م1م-حتمية التضامن العربي والوالء الوطين
يف مواجوة اإلرهاب والتحديات

22مصػرم1437ػـمماٌواصقم4مدؼلؿربم2115م م
أوال  :العناصر -:
 .1دسوةماإلدالممإىلماظوحدةمواظؿعاون.
 .2خطورةماظؿػرقمواالخؿالف.م
 .3اظوالءمظؾورنمعطؾبمذرسيموواجبمورين.
 .4اظؿضاعنماظعربيمواإلدالعيمضرورةمحؿؿقة.م
 .5آثارماظؿضاعنماظعربيميفمعواجفةماإلرػابمواظؿقدؼات .م
ثانيا  :األدلـــة -:
األدلة من القرآن:
َماظؾهِمسَؾَقِؽُمِم ٔإذِمطُـِؿُمِمأَسِدَاءّم َصلَظَّ ََم
ٔماظؾهِمجَؿِقعّاموَظَامتَػَرٖضُواموَاذِطُرُوامغِعِؿَت َّ
 .1ضالمتعاىل {:وَاسِؿَصِؿُوامبِقَ ِؾل َّ
بَ ِقنَمضُؾُوبِؽُمِم َصلَصِؾَقِؿُمِمبِـِعِؿَ ِؿهِمإٔخِوَاغّاموَطُـِؿُمِمسَؾَىمذَػَامحُػْرَةٍم ِعنَماظـٖارٔم َصلَغِؼَذَطُمِمعِـِفَامطَذَظِكَمؼُؾَ نقنُماظؾَّهُم
ظَؽُمِمآؼَا ِتهِمظَعَؾَّؽُمِمتَفِؿَدُونَ}[آلمسؿران:م .]113م
 .2وضال متعاىل{:وَظَا متَؽُوغُوا مطَاظَّذِؼنَ متَػَرٖضُوا موَاخِؿَؾَػُوا م ِعنِ مبَعِدِ معَا مجَاءَػُمُ ماظْؾَقنـَاتُ موَأُوظَؽِكَ مظَفُمِ مسَذَابْم
سَظِقمْ}[آلمسؿران:م .]115م
اظؾهَمعَعَماظصٖابِرٔؼنَ}م[األغػال .]46:م
 .3وضالمتعاىل{:وَالمتَـَازَسُوامصَؿَػْشَؾُواموَتَذِػَبَمرٔحيُؽُمِموَاصِؾِرُوامإٔنٖم َّ
 .4وضالمتعاىل{:وَتَعَاوَغُوامسَؾَىماظْؾِرنموَاظؿٖؼْوَىموَالمتَعَاوَغُوامسَؾَىماْظلِثِمٔموَاظْعُدِوَانٔ}[اٌائدة .]2:م
 .5وضالمتعاىل{:إٔغٖؿَاماظْؿُمِعِـُونَمإٔخِوَةٌ}[ايفرات .]11:م
 .6وضالمتعاىل{:إٔنٖمػَذِهِمأُعٖؿُؽُمِمأُ ٖعةًموَاحِدَةًموَأَغَامرَبٗؽُمِمصَاسِؾُدُونٔ}[األغؾقاء .]22:م
 .7وضالمتعاىل{:وَأَنٖمػَذَامصِرَارِيمعُلِؿَؼِقؿّامصَاتٖؾِعُوهُموَظَامتَؿٖؾِعُواماظلٗ ُؾلَمصَؿَػَ ٖرقَمبِؽُمِم َسنِمدَؾِق ِؾهِمذَظِؽُمِموَصٖاطُمِم
ِبهِمظَعَؾَّؽُمِمتَؿٖؼُونَ}[األغعام:م .]153م
األدلة من السنة:
ُماظؾهِم(صؾى ماهللمسؾقهمودؾم)م:م«معََـلُماظْؿُمِعِـِنيَمصِيمتَوَادنػِمِم
َ .1سنٔماظـٗعِؿَانٔم ِبنٔمبَشِريٕمضَالَ:مضَالَمرَدُول َّ
وَتَرَاحُؿِفٔمِموَتَعَارُػِفٔمِمعََـلُماظْفَلَدِمإٔذَاماذِؿَؽَىمعِ ِـهُمسُضِوْمتَدَاسَىمَظهُمدَائِرُماظْفَلَدِمبِاظلٖفَرٔموَاظْقُؿٖىم»[رواهم
علؾم] .م

م2م-َماظؾهُمسَ ِـهُ)م َسنٔماظـٖؾِينم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مضَالَم:م(اظْؿُمِ ِعنُمظِؾْؿُمِ ِعنٔمطَاظْؾُـِقَانٔم
 .2و َسنِمأَبِيمعُودَىم(رَضِي َّ
ضهُمبَعِضّاموَذَؾٖكَمبَ ِقنَمأَصَابِ ِعهِ)م[صققحماظؾكاري] .م
ؼَشُدٗمبَعِ ُ
َّىماظؾهُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)مضَالَ:م(معَـَلُماظْؼَائِمٔمسَؾَىم
َّ
َماظؾهُمسَـِفُؿَام)م َسنِماظـٖؾِينم(صَؾ
 .3وسنماظـٗعِؿَانمبِنمبَشِريٕم(رَضِي َّ
ِماظؾهِموَاظْوَاضِعٔمصِقفَامطَؿََـلٔمضَوِمٕمادِؿَفَؿُوامسَؾَىمدَػِقَـةٍم َصلَصَابَمبَعِضُفُمِمأَسِؾَاػَاموَبَعِضُفُمِمأَدِػَؾَفَامصَؽَانَم
حُدُود َّ
اظَّذِؼنَمصِيمأَدِػَؾِفَامإٔذَامادِؿَؼَوِام ِعنِماظْؿَاءِمعَرٗوامسَؾَىمعَنِمصَوِضَفُمِمصَؼَاظُوامظَوِمأَغٖامخَرَضْـَامممصِيمَغصِقؾِـَامخَرِضًاموَظَمِم
غُمِذِ م َعنِ مصَوِضَـَا م َصنٔنِ مؼَؿِرُطُوػُمِ موَعَا مأَرَادُوا مػَؾَؽُوا مجَؿِقعّا موَ ٔإنِ مأَخَذُوا مسَؾَى مأَؼِدِؼفٔمِ مغَفَوِا موَغَفَوِام
جَؿِقعّا)[صققحماظؾكاري].م م
 .4وسنمأبيمػرؼرةم(رضيماهللمسـه)مضال:مضالمردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م«مإنماهللمؼرضىمظؽمم
ثالثاًم،موؼؽرهمظؽممثالثاً:مصريضىمظؽممأنمتعؾدوهموالمتشرطوامبهمذقؽاًم،موأنمتعؿصؿوامحبؾلماهللممجقعاًم
والمتػرضوام،موؼؽرهمظؽمم:مضقلموضالم،موطـرةماظلمالم،موإضاسةماٌال»م[صققحمعلؾم] .م
َماظؾهُمسَـِفُؿَا)مضال:مضالمرَدُولَماهللِم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م«ماظْؿُلِؾِمُمأَخُوم
 .5وسنمسَؾِدماهللِمبِنمسُؿَرَم(رَضِي َّ
َماظؾهُمصِيمحَاجَ ِؿهِم،موَ َعنِمصَ ٖرجَ مسَنِمعُلِؾِمٕم
جةِمأَخِقهِمطَان َّ
اظْؿُلِؾِمٔمالَمؼَظْؾِ ُؿهُم،موَالَمؼُلِؾِ ُؿهُم،موَ َعنِمطَانَمصِيمحَا َ
ُماظؾهُمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ»[عؿػقمسؾقه] .م
َماظؾهُمسَ ِـهُمطُرَِبةًم ِعنِمطُرُبَاتِمؼَوِمٔماظْؼِقَا َعةِم،موَ َعنِمدَؿَرَمعُلِؾِؿّامدَؿَرَه َّ
طُرَِبةًمصَ ٖرج َّ
 .6و َسنِمأَغَسٔم ِبنٔمعَاظِكٍم(رضيماهللمسـه)م َسنٔماظـٖؾِينم(صَؾَّىماهللُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)مضَالَ:م«مظَامؼُمِ ِعنُمأَحَدُطُمِمحَؿٖىم
ؼُقِبٖمِظلَخِقهِمعَامؼُقِبٗمظِـَػْ ِلهِم»م[صققحماظؾكاري] .م
ثالجا املوضوع:

عنمسظؿةماظدؼنماإلدالعيمأغهمدؼنمؼدسومإىلماظؼقمماإلغلاغقةمواألخالضقةم،مظقسمبنيمأتؾاسهمصؼطم،م

بل مبني ممجقع ماظؾشر م ،موحيث مأبـاءه مسؾى مغشر م مػذه ماظؼقم مصقؿا مبقـفم م ،موعن مذظك مدسوته مإىل ماظوحدةم
واظؿؽات َم،مواظؿعاونمواظؿكظ َم،مواظؿعار َمواظؿضاعنم،مواألخوةمواظؿكزرم،محؿىمؼؽوغواممجقعّامطاىلدماظواحدم
عنمأجلمهؼققماظلالمماالجؿؿاسيم،موبذظكمجاءتماظـصوصماظشرسقةمعنمطؿابماهللم-متعاىل-مودـةمردوظهم
َماظؾهِمسَؾَقِؽُمِم ٔإذِم
ٔماظؾهِمجَؿِقعّاموَظَامتَػَرٖضُواموَاذِطُرُوامغِعِؿَت َّ
(صَؾَّىماهللُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)م،مصؼالمتعاىلم{:وَاسِؿَصِؿُوامبِقَ ِؾل َّ
ذطُمِمعِـِفَامطَذَظِكَم
طُـِؿُمِمأَسِدَاءّم َصلَظَّ ََمبَ ِقنَمضُؾُوبِؽُمِم َصلَصِؾَقِؿُمِمبِـِعِؿَ ِؿهِمإٔخِوَاغّاموَطُـِؿُمِمسَؾَىمذَػَامحُػْرَةٍم ِعنَماظـٖارٔم َصلَغِؼَ َ
ُماظؾهُمظَؽُمِمآؼَا ِتهِمظَعَؾَّؽُمِمتَفِؿَدُونَ}[آلمسؿران:م.]113موضالمدؾقاغه{:وَتَعَاوَغُوامسَؾَىماظْؾِرنموَاظؿٖؼْوَىموَالمتَعَاوَغُوام
ؼُؾَ نقن َّ
سَؾَىماإلٔثِمٔموَاظْعُدِوَانٔ}[اٌائدة.]2:مم م

م3م-وجاءتماألحادؼثماظـؾوؼةمهثماٌلؾؿنيمسؾىمضرورةماظوحدةمواظؿضاعنمصقؿامبقـفمم،مصعنماظـٗعِؿَانٔم
ماظؾهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ) م« معََـلُ ماظْؿُمِعِـِنيَ مصِي متَوَادنػِمِم
ِبنٔ مبَشِريٕ م(رضي ماهلل مسـفؿا)ضَالَ :مضَالَ مرَدُولُ َّ
وَتَرَاحُؿِفٔمِموَتَعَارُػِفٔمِمعََـلُماظْفَلَدِمإٔذَاماذِؿَؽَىمعِ ِـهُمسُضِوْمتَدَاسَىمَظهُمدَائِرُماظْفَلَدِمبِاظلٖفَرٔموَاظْقُؿٖىم»[رواهمعلؾم]،م
َماظؾهُمسَـِفُؿَا)مضالم:مضالمرَدُولَماهللِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ):م(اظْؿُلِؾِمُمأَخُوماظْؿُلِؾِمٔم
و َسنٔمسَؾِدماهللِمبِنمسُؿَرَم(رَضِي َّ
َماظؾهُم
َماظؾهُمصِيمحَاجَ ِؿهِم،موَعَنِمصَ ٖرجَمسَنِمعُلِؾِمٕمطُرَِبةًمصَ ٖرج َّ
الَمؼَظْؾِ ُؿهُم،موَالَمؼُلِؾِ ُؿهُم،موَ َعنِمطَانَ م صِيمحَاجَةِمأَخِقهِمطَان َّ
ُماظؾهُمؼَوِمَماظْؼِقَا َعةِ)م[عؿػقمسؾقه].م م
سَ ِـهُمطُرَِبةًم ِعنِمطُرُبَاتِمؼَوِمٔماظْؼِقَا َعةِم،موَ َعنِمدَؿَرَمعُلِؾِؿّامدَؿَرَه َّ
صوحدةماألعةمواظؿعاونمواظؿـلققمصقؿامبقـفام-ميفممجقعماجملاالتم-معطؾبمأداس مالمشـىمسـهمأليم
أعة مترؼد ماظػالح مواظؿؼدم مواظرضي موعواجفة ماظشدائد مواظؿقدؼات م ،مؼؼول مايق مدؾقاغه م{:إٔغٖؿَا ماظْؿُمِعِـُونَم
إٔخِوَةٌ}[ايفرات ،]11:مصاألعة ماظيت مؼرؼدػا ماإلدالم مأعة مواحدة معؿكظػة معؿعاوغة م ،مؼؼول متعاىل{:إٔنٖ مػَذِهِم
أُعٖؿُؽُمِ مأُ ٖعةً موَاحِدَةً موَأَغَا مرَبٗؽُمِ مصَاسِؾُدُونٔ}[األغؾقاء ]22:م ،موؼؼول مدؾقاغه{:وَ ٔإنٖ مػَذِهِ مأُعٖؿُؽُمِ مأُ ٖعةً موَاحِدَةً موَأَغَام
رَبٗؽُمِمصَاتٖؼُونٔ}[اٌمعـون]52:م.موطق َمالمتؽونمػذهماألعةمواحدةموضدموحدماهللمسؼقدتفاموذرؼعؿفا،مووحٖدَم
شاؼؿفاموعـفاجفام،مصؼالمدؾقاغهم:م{وَأَنٖمػَذَامصِرَارِيمعُلِؿَؼِقؿّامصَاتٖ ِؾعُوهُموَظَامتَؿٖؾِعُواماظلٗ ُؾلَمصَؿَػَ ٖرقَمبِؽُمِم َسنِمدَؾِقؾِهِم
ذَظِؽُمِ موَصٖاطُمِ م ِبهِ مظَعَؾَّؽُمِ متَؿٖؼُونَ}[األغعام .]153:موؼؼول مغؾقـا م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ) م -مداسقّا مإىل ماالهادم
ووحدةماظص َم،مغاػقّامسنماظؿػرقمواالخؿالف-م:م«مإٔنٖماهللَمؼَرِضَىمظَؽُمِمثَؾَاثّام،موَؼَؽْرَهُمظَؽُمِمثَؾَاثّام،مصَقَرِضَىمظَؽُمِ:م
أَنِمتَعِؾُدُوهُم،موَظَامتُشِرٔطُوامبِهِمذَقِؽّام،موَأَنِمتَعِؿَصِؿُوامبِقَ ِؾلٔماهللِمجَؿِقعّاموَظَامتَػَرٖضُوا،موَؼَؽْرَهُمظَؽُمِ:مضِقلَموَضَالَم،موَطَـِرَةَم
اظلٗمَالٔم،موَإٔضَا َسةِماظْؿَالٔ»م[رواهمعلؾم].موؼؼولمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م(اظْؿُمِ ِعنُمظِؾْؿُمِ ِعنٔمطَاظْؾُـِقَانٔمؼَشُدٗم
ضهُ مبَعِضّا موَذَؾٖكَ مبَ ِقنَ مأَصَابِ ِعهِ) م(صققح ماظؾكاري) .مصالبد معن ماٌلارسة مإىل ماظوحدة مواجؿؿاع ماظؽؾؿة م،م
بَعِ ُ
واظؿعاون مواظؿضاعن م ،موغؾذ ماالخؿالف مواظؿؿزق مبني ماٌلؾؿني م ،مواظؿؿلك مباألخوة ماإلدالعقة موتطؾقؼفا ميفم
ذؿىمعقادؼنمايقاة.م م
وطؿامدساماإلدالممإىلماظوحدةمواظؿكظ َمغفىموحذرمعنماظؿػرقمواالخؿالفم،مصفؿامدؾبمرئقس مظؽلم
ضع َمواغؽلارم،مؼؼولماهللمتعاىل{:وَالمتَؽُوغُوامطَاظَّذِؼنَمتَػَرٖضُواموَاخِؿَؾَػُوامعِنِمبَعِدِمعَامجَاءَػُمُماظْؾَقنـَاتُموَأُوِظَؽِكَم
ٖماظؾهَم
ظَفُمِمسَذَابْمسَظِقمْ}[آلمسؿران،]115:موؼؼولمدؾقاغه:م{وَالمتَـَازَسُوامصَؿَػْشَؾُواموَتَذِػَبَم ٔرحيُؽُمِموَاصِؾِرُوامإٔن َّ
عَعَ ماظصٖابِرٔؼنَ}[األغػال .]46:مصنن ماالخؿالف مواظؿػرق مبني ماٌلؾؿني مظه مخطورته موأضراره ماظؾاظغة م ،مصقؿـعم
اظؿعاون مواظؿضاعن مصقؿا مبقـفم م ،ممما مؼؿلؾب ميف متػؽقك ماألعة مومتزؼق مأوصاهلا م ،موػدم موحدتفا م ،موتػرؼقم
طؾؿؿفام،موتؾدؼدمراضاتفاماٌادؼةم،مواظعلؽرؼةم،مواظػؽرؼةم .م

م4م-ال مذك مأغـا مأطـر معن مأيموضت معضى ميف محاجة معؾقة مإىل متعؿقق موتردق ماالغؿؿاء ماظورين م ،مواإلحلاسم
بؼقؿةموأػؿقةماظدوظةماظورـقةم،موإسالءماٌصؾقةماظورـقةمسؾىمأيمعصاحلمأخرىم،موأنمؼؽونماإلخالصمهلام
عؼدعا مسؾى مأي معصاحل محزبقة مأو مصؽوؼة مأو متـظقؿقة محمؾقة مأو مدوظقة م ،مصؼد مأسؾى ماإلدالم معن مضقؿة ماظورنم
وأػؿقؿهم،محقثمغظرمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾمم)مإىلمعؽةماٌؽرعةمحنيمأُخرجمعـفامخمارؾامإؼاػام«:مسَؾِؿِتُم
جلٖم،موَظَوِالَمأَنٖمأَػِؾَكِمأَخِرَجُوغِيمعِـِكِمعَامخَرَجِتُم»م[رواهم
أَغٖكِمخَقِرُمأَرِضٔماهللِم،موَأَحَبٗماألَرِضٔمإٔظَىماهللِمسَزٖموَ َ
أمحد] م،موٌامأحلٖ م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مباٌدؼـةمسائدّامعنمخقربمأَذَارَ مبِقَدِهِ مإٔظَى ماظْؿَدِؼَـةِ مثممضال :م«ماظؾَّفُمٖم
َؽةَ م ،ماظؾَّفُمٖ مبَارٔكْ مظَـَا مصِي مصَاسِـَا موَعُدنغَا م» م(صققح ماظؾكاري)،مم
إٔغني مأُحَرنمُ معَا مبَ ِقنَ مظَابَؿَقِفَا مطَؿَقِرٔؼمٔ مإٔبِرَاػِقمَ مع َّ
واٌرادمبــم"مظَابَؿَقِفَام":مأيمعامبنيمرريفماٌدؼـةم،موؼؼولمذوضي:م م
وظألورانميفمدممطلمحرمممم*****ممممؼدمدؾػتمودؼنمعلؿقق
والمذكم-مأؼضّا-مأنمأعؿـاماظعربقةميفمػذهماآلوغةممترممبرحؾةمصعؾةم،متلؿوجبمعنماىؿقعماظؿؽات َم
ماظؾهُم
واظؿعاون مواالسؿصام م ،موأن متؽون مؼداً مواحدة ميف معواجفة ماظؿقدؼات م ،مصعن ماظـٗعِؿَان مبِن مبَشِريٕ م(رَضِيَ َّ
ِماظؾهِموَاظْوَاضِعٔمصِقفَامطَؿََـلٔمضَوِمٕمادِؿَفَؿُوام
َّىماظؾهُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)مضَالَ:م(معَـَلُماظْؼَائِمٔمسَؾَىمحُدُود َّ
َّ
سَـِفُؿَا )م َسنِماظـٖؾِينم(صَؾ
سَؾَىمدَػِقَـةٍم َصلَصَابَمبَعِضُفُمِمأَسِؾَاػَاموَبَعِضُفُمِمأَدِػَؾَفَامصَؽَانَماظَّذِؼنَمصِيمأَدِػَؾِفَامإٔذَامادِؿَؼَوِام ِعنِماظْؿَاءِمعَرٗوامسَؾَىمعَنِم
صَوِضَفُمِ مصَؼَاظُوا مظَوِ مأَغٖا مخَرَضْـَا مصِي مغَصِقؾِـَا مخَرِضًا موَظَمِ مغُمِذِ م َعنِ مصَوِضَـَا م َصٔننِ مؼَؿِرُطُوػُمِموَعَا مأَرَادُوا مػَؾَؽُوامجَؿِقعّاموَإٔنِم
أَخَذُوامسَؾَىمأَؼِدِؼفٔمِمغَفَوِاموَغَفَوِامجَؿِقعّا)م[رواهماظؾكاري].م م
وعنمثمٖمأصؾقتماظوحدةماظعربقةمواظؿضاعنماظعربيمضرورةمحؿؿقةمهلامأػؿقؿفاميفممحاؼةمعصايفام
وأغظؿؿفاماظلقادقة،موعواجفةمأرؿاعماٌلؿعؿرؼنموعماعراتماظغزاةمإلضعافماألعةماظعربقةموتػؿقؿفامظقلفلمهلمم
اظلقطرةمسؾقفا.م م
إن ماظؿضاعن ماظعربي مايؼقؼي مجيعل معن ماألعة ماظعربقة مجمؿؿعة مرضؿّا مصعؾّا مال مميؽن مواوزهممممممممممممممم
يفماحملاصلماظدوظقةماظلقادقةم،مأوماظؿؽؿالتماالضؿصادؼةم،مأوميفمجمالماظػؽرمواظـؼاصةمواإلغؿاجماإلسالعيم،م
صاألعة ماظعربقة معؿؽاعؾة معؿضاعـة مميؽن مأن متشؽل مطقاغّا مدقادق٘ا مواضؿصادؼ٘ا مطؾريّا ممبا ممتؾك معن مإعؽاغاتم
وعقزات،مصاظؿضاعنماظعربيمؼعـىماظؿعاونمايؼقؼيمعنمأجلمبـاءماجملؿؿعاتم،موتؼوؼةموحدةماألعةم،موجيبم
أنمؼشؿلمخمؿؾ َمغواحيمايقاةمدقادق٘امواضؿصادؼ٘اموثؼاصق٘اموسلؽرؼ٘ام،مألنماظؿضاعنماظؼاصرمسؾىمجاغبمدونم
بؼقةماىواغبمؼظلمضاصرّام،مشريمعؾبمظطؿوحاتماألعةم،مصاألعةميفمأذدماياجةمإىلمغفضةمذاعؾةم،موتضاعنٕم
ذاعلٕ،مواظؿضاعنماظشاعلمؼؿطؾبمتؽاعلماىفودم،موحشدماظطاضاتم،موػذهماظشؿوظقةمتؿطؾبمعـاممجقعّاماظعؿلم

م5م-ععّامٌواجفةمحؼقؼقةمظإلرػابمواىؿاساتماإلرػابقةماظيتمؼؿعرض مهلاماظعدؼدمعنمأضطارمأعؿـام،محؿىمؼؿقؼقم
األعنمواظلالممظألعةماظعربقةموظؾعاملمطؾه .م
ذظكمأنمزاػرةماإلرػابمتعدٓمعنمأخطرماظؿقدؼاتماظداخؾقةماظيتمتواجهماظعاملماظعربيمواإلدالعيم،م
صفيمظقلتموظقدةماظقومموالماألعسم،موإمنامسرصفاماظعاملمعـذموضتمروؼلم،موظؽنماىدؼدمػومازدؼادمحوادثفا،م
واتلاعمغطاضفام،موازدؼادمضقاؼاػام،موزفورمأذؽالمجدؼدةمهلامبشؽلمخمق َم،مإذماوهماإلرػابمإىلماظؼؿلم
واظؿدعريمظألبرؼاءمدونممتققزمبنيمرػلمواعرأةموذق موذابم،موتعدىمذظكمإىلمايرقمواظؿـؽقلمواظؿؿـقلم
باظؼؿؾىم،مويفمطـريمعنماألحقانمهتمذعارمإدالعيم،موبصققاتماهلل مأطربم،مععمأنماإلدالممبراءمعنمطلم
ذظكم،مصفومدؼنماظرمحةم،مودؼنمايضارةم،مودؼنماإلغلاغقةم،محرمماظدعاءمواألسراضمواألعوالم،محقثمؼؼولم
ققن}[األغعام ،]151:موؼؼولم
َماظؾهُمإٔالمبِاظْ َ
ايقمدؾقاغهموتعاىلميفمطؿابهماظعزؼز{:وَالمتَؼْؿُؾُواماظـٖػْسَماظَّؿِيمحَرٖم َّ
غؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ميفمخطؾةمحفةماظوداعماىاععة :م«مإٔنٖمدِعَاءَطُمِموَأَعِوَاظَؽُمِمحَرَامْمسَؾَقِؽُمِمطَقُرِعَةِم
ػلِمبَؾَّغِتُم» مصَؼَاظُوا:مغَعَمِ،مصَؼَالَ:م«اظؾفُمٖم
ؼَوِعِؽُمِمػَذَامصِي مذَفِرٔطُمِمػَذَامصِي مبَؾَدِطُمِ مػذام م ...م ،مثُمٖمضَالَم:م«مأَالَم َ
اذِفَدِ»(مصققحمعلؾمموعلـدمأمحدمواظؾػظمظه) .م
وال مذك ميف مأن ماألسوام ماألخرية مذفدت مسؾى موجه ماًصوص متطور مػذه ماظظاػرة!! مصاىرائمم
اإلرػابقةميفمتزاؼدمعلؿؿرموظنمؼـؿفيمػذاماظؿزاؼدمإالمإذامتؽاتػتممجقعماظدولمٌواجفة مػذهماظظاػرةم،م
صاظؿضاعنماظعربيممبػفوعهماظشاعلمؼعـىماظؿعاونمايؼقؼيمعنمأجلمعواجفةماظؿقدؼاتم،مواظعؿلمععّامسؾىم
اظؼضاءمسؾىممجقعماًالؼامواظؿـظقؿاتماإلرػابقةم ،مععمبـاءماجملؿؿعات م،موتؼوؼةموحدةماألعةم،موعنمثممصننم
ظؾؿضاعنمواظؿعاونمأثراًمسظقؿاًم،ميفموحدةماألعةمومتادؽفام،مويفمتورقدماظعالضاتمبنيماألصرادمواجملؿؿعاتم
واظدول م ،موتعزؼز مأدس ماظصداضة مواظلالم مبني ماظشعوب م ،مواظؿكػق َ معن مآثار ماإلرػاب ماظغاذم ماظظامل ماظيتم
تواجفهم،مواظؼدرةمسؾىمعواجفةمػذهماظؿقدؼاتماظيتممترمبفا .م
سؾىمأنماظؿضاعنماظشاعلمؼؿطؾبمتؽاعلماىفودم،موحشدماظطاضاتم،موػذهماظشؿوظقةمتؼؿضيمادؿـؿارم
اًرباتمواظعؼولمعنمداخلماألعةموخارجفام،موتؼؿضيمأنمغعؿلمععّاميفمذؿىماجملاالتم،موػومعامتػكرمبهم
أعةمحمؿدم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مصاظدؼنمواحدم،مواظـيبمواحدم،مواظؼؾؾةمواحدةم،مواظـؼاصةمواحدة،مواظؿارؼ م
عشرتكم،موطذاماياضرمواٌلؿؼؾلم،مصقفبمأنمغعؿلمسؾىمطلمعامحيؼقمظألصرادمواألعةماظراحةمواهلـاءمظصاحلم
أبـاءماألعةممجقعا .م

م6م-وعن مػـا مغمطد مسؾى مأن ماظؿضاعن مواظؿعاون ماظعربي مضرورة معؾقة مبني ماظشعوب ماظعربقة م ،مٌواجفةم
اظؿقدؼاتمومحاؼةماألعنماظؼوعيماظعربي مواٌصاحلماظعربقةماٌشرتطةم،مومبامالمحيؿؿلمأيمتلوؼ َمأومتلخريمممممممم
يف مضوء معا متشفده ماألعة ماظعربقة معن مهدؼات م ،موخباصة معواجفة ماظؿـظقؿات مواظعـاصر ماإلرػابقة م ،محؿىم
تُلؿلصلمذلصؿفامونؿـفامعنمجذورػا .م

