رسالةُ ُ
األملُُُوالبُشرُُألهلُناُيفُمصرُ ُ
ُ ---1بسمُاهللُ،واحلمدُهللُ،والصالةُوالسالمُعلىُرسولُاهللُ،وآلهُوصحبهُومنُواالهُ ُ
---------------أيهاُاإلخوةُاملسلمونُيفُكل ٍ
ُمكانُالسالمُعليكمُورمحةُاهللُوبركاتهُ
وبعدُ ُ
أودُُأنُأتوجهُُاليومُُبرسالةُُألهلُناُمبصرُُ،وهيُيفُاحلقيقةُُرسالةُُلكلُُاملسلمنيُ،ألنُماُحدثُ
وحيدثُُيفُمصرُُقدُتكررُويتكررُُيفُالكثيُُمنُبقاعُُعاملُناُاإلسالميُُ،وماُاختياريُملصرُُإالُألضربُُ
منُبقعةُ،وقدُختتلفُُالتفاصيلُُالدقيقةُُ،
ٍُ
علىُمأساةٍُتكررتُيفُأكثرُُ
ُ
أمثلةُُعمليةُُمنُتاريُناُاملعاصرُُ
ولكنُتبقىُالسماتُُالعامةُُللمأساةُُهيُهيُ،وكذلكُفإنُتناويلُللحلُاملطروحُلتغييُهذاُالواقعُ
لبقعةُ،ولكنُتبقىُالسماتُُالعامةُُهيُهيُيفُسائرُُعاملُناُ
منُبقعةُ ٍُ
ٍُ
املأساويُُقدُيتلفُُيفُالتفاصيلُُ
اإلسالميُُ .
بشيءُمنُالتفصيلُُحىتُتتحَُُالصورةُُ،فقدُرأيتُُأنُأقسمُُحديثيُهذاُ
وألينُأودُُأنُأحتدثُُ ٍُ

حلقاتُ .
ٍُ
لعدةُُ
فأبدأُُمستعيناُباهللُُيفُهذهُُاحللقةُُاألوىلُفأقولُُ:إينُأودُُأنُأتناولُُحالُُمصرُُعربُطرحُُسؤالنيُ :
األولُُهوُ:ماُهوُهذاُالواقعُُالذيُتعيشُهُمصرُُ،وتعيشُهُمثلُهاُالكثيُُمنُبُلدانُُعاملُناُ
اإلسالميُ؟ ُ
والسؤالُُالثاينُهوُ:كيفُنغيُُهذاُالواقعُُإىلُماُأرادهُلناُاإلسالمُُمنُع ٍُزُيفُالدنياُوفوٍُزُيفُ
اآلخرةُ2؟ ُ
*** ُ
فإجابةُُعلىُالسؤالُُاألولُُ :
وإفسادُ
ٍُ
هُذلكُمنُفسادُ
ٍُ
أقولُُإنُواقعُُمصرُُهوُواقعُُاالحنرافُُعنُاإلسالمُُبكلُُماُيستتبعُ
وتبعيةُ.فهناكُ:الفسادُُالعقائديُُوالفسادُُالسياسيُُوالفسادُُاالقتصاديُُواملايلُُوالفسادُُ
وظل ٍُمُوقه ٍُرُ ٍُ
االجتماعيُُواخللقيُُ .3
*** ُ
فأماُعنُالفسادُُالعقائديُُللنظامُُاملصريُُ :4
فأبدأُُبتحديدُُهويةُُهذاُالنظامُُ،فالنظامُُاملصريُُُكماُتقولُُوثائقُهُاألساسيةُُهوُنظامُُعلماينُُ
دميقراطيُُعصبُُ.أماُيفُحقيقتُهُفهوُنظامُُعلماينُُاستبداديُُعصبُُ.ورمباُأيحاُتوريثيُُ .

فأما ُكونُهُعلمانيا ُفيعينُأنهُنظامُ ُالُديينُُ،فالعلمانيةُ ُيفُحقيقتُهاُهيُالالدينيةُُ،أوُإنُشئتُ
أوُغيهاُ،وماُالشريعةُُ
قيةُ ُ
دينيةُأوُخل ٍُ
ثابتةُ ٍُ
قيمةُ ٍُ
التحديدُُفهيُالالمعياريةُُ،أيُهيُعقيدةُُالُترتبطُُبأيةُُ ٍُ
متعددةٍُ ،ميكنُُأنُيُؤخذُُهباُأوُالُيُؤخذُُ،أيُأنُمنُ
اإلسالميةُ ُيفُدستورُُالنظامُُإالُمصدرُ ُمنُمصادرُ ُ ُ
حيددُُالقيمُُوالعقيدةُُيفُدستورُُالنظامُُووثائقُهُاألساسيةُُليسُهوُاملوىلُسبحانُه ُكماُيقررُُالقرآنُُذلكُيفُ
وضوحٍُ ُالُيقبلُ ُالتمييعُُ،فيقولُ ُسبحانه﴿ُ:إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِالَّ ِ هلِلِ أَ َم َر أَالَّ تَ ْعبُ ُد ْ
ك الد ُ
ِّين
وا إِالَّ إِيَّاهُ َذلِ َ
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ ُ﴾ُ،ولكنُمنُحتددُ ُعقيدةُ ُالنظامُ ُوتوجهُهُهيُسلطةُ ُأخرىُ
ْالقَيِّ ُم َولَـ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
يزعمُ ُالدستورُ ُأهنا ُالشعبُ ُعرب ُتأكيدُه ُعلى ُأن ُالسيادةُ ُللشعبُُ ،وينبئُنا ُالواقعُ ُأهنا ُسلطةُ ُالفرعونُُ
املعاصرُ ُيفُالقصرُ ُاجلمهوريُُ،وأيا ُكانتُالسلطةُ ُوالسيادةُ ُواملرجعيةُ ُيفُالنظامُ ُاملصريُ ُفهيُليستُهللُُُ
لكنهاُلند ُآخرُُ ،ينازعُ ُاملوىلُسبحانُهُوتعاىلُيفُسلطتُهُوخصائصُهُ ،وهذاُماُيسميهُ
ٍُ
كماُيؤكدُ ُالقرآنُُ،و
القرآنُ ُحبكمُ ُاجلاهليةُُ،حيثُيقولُ ُسبحانه﴿ُ:أَفَ ُح ْك َم ْال َجا ِهلِيَّ ِة َي ْب ُغونَ َو َم ْن أَحْ َس ُن ِمنَ ه
ّللاِ ُح ْك ًما
لِّقَوْ ٍم يُوقِنُونَ ﴾ُ ُُ.
قيمة ُأوُ
وأما ُكونُهُدميقراطيا ُ-نظرياُُ -فيعينُأنُالسيادةُ ُفيهُهلوىُاألغلبيةُُ،دونُاالرتباطُ ُبأيةُ ُ ٍُ
ُعقيدةٍُ،والدولةُ ُالدميقراطيةُ ُالُتكونُ ُإالُعلمانيةُُ،أي ُالُدينيةُُ،ألنُاحلاكميةُ ُواملرجعيةُ ُفيهاُ
ُ
لق ُأو
خ ٍُ
ليست ُهللُ ُسبحانه ُوحدهُ ،بل ُهلوى ُاألغلبيةُُ .والدولةُ ُالعلمانيةُ ُالدميقراطيةُ ُيسموهنا ُتلطفا ُأو ُخداعاُ
بالدولةُُاملدنيةُُ،وهوُلفظُُيكثرُُمنُترديدُهُ=لألسفُُ-بعضُُاملنتسبنيُللعملُُاإلسالميُُ،فالدولةُُاملدنيةُُ
أوُعقيدةُ .5
ٍُ
أوُخلقُ
ٍُ
قيمةُ
يفُحقيقتُهاُهيُالدولةُُالالدينيةُُ،اليتُتتحاكمُُهلوىُاألغلبيةُُدونُااللتزامُُبأيةُُ ٍُ
دستورهُأنهُدميقراطيُُ،وحقيقتُهُأنهُنظامُُقهريُُ،حيكمُُالشعبُُبأجهزةُُ
والنظامُُيفُمصرُُيزعمُُ ُ
البطشُُواالنتخاباتُُاملزورةُُواإلعالمُُالفاسدُُوالقحاءُُاجلائرُُ .
وأماُكونُهُعصبياُ،فيعينُأنهُيلتزمُُبالدولةُُالقوميةُُ،أيُالدولةُُاليتُيكونُُاالنتماءُُفيهاُللوطنُُ
واألرضُُ،وليسُللعقيدةُُوالشريعةُُ،وبالتايلُتفرقُُبنيُالناسُُ،فمنُكانُمنُأهلُُاألرضُُأوُاإلقليمُُاحملددُُ
فهوُمواطنُُ،ومنُكانُمنُخارجُُاألرضُُأوُاإلقليمُُاحملددُُفهوُأجنبُُ،الُميكنُُأنُيتمتعُُمباُيتمتعُُبهُ
منُحقوقُ.فالكنديُُيفُأمريكاُوالسوداينُُيفُمصرُُوالتونسيُُيفُليبياُواليمينُُيفُالسعوديةُُ،الُ
ٍُ
املواطنُُ
ميكنُُأنُيكونُُرئيساُللدولةُُوالُللوزراءُُوالُقائداُللجيشُُوالُنائباُوالُناخباُ،بلُويفُالسعوديةُُالُميكنُُ
ألغلبُُاألجانبُُواألجنبياتُُأنُيتزوجواُمنُاملواطننيُُواملواطناتُ﴿ُ.أَ ْم لَهُ ْم ُش َر َكاء َش َر ُعوا لَهُم
ِّمنَ الدِّي ِن َما لَ ْم يَأْ َذن بِ ِه َّ
ض َي بَ ْينَهُ ْم َوإِ َّن الظَّالِ ِمينَ لَهُ ْم َع َذابٌ
ّللاُ َولَوْ َال َكلِ َمةُ ْالفَصْ ِل لَقُ ِ
أَلِي ٌم﴾ُ ُ.
[منعُالسلطانُالرعيةُمنُالتزويجُمنُغيُأهلُالبلدُ،إذاُكانُبدعوىُضبطُاألمورُوالرتاتيبُ
هلُهوُسائغُأوُال؟ُوهلُيقالُفيهُُ:إنهُتشريعُملاُملُيأذنُبهُاهلل؟ُحيتاجُإىلُمزيدُتثب ٍ
تُ،وعلىُكلُ
ّ
حالُفأرىُأنُاألفحلُاالستغناءُعنُهذهُالفقرةُيفُالكلمةُقطعاُلطريقُاالعرتاضُواملشاغبة] ُ
ٍُ

ُ
إذنُفهوُنظامُُيُكرسُُوحيققُُاتفاقيةُُسايكسُبيكوُ،اليتُقسمتُدولةُُاخلالفةُُالعثمانيةُُبنيُ
اإلجنليزُُوالفرنسينيُوالروسُُ .6
ساسُالتقوىُوالعملُُالصالُُ،
وهذهُالعقيدةُُختالفُُاإلسالمُُ،الذيُيقسمُُالناسُُعلىُأ ٍُ
فاملسلمونُكلُهمُإخوةُُمتساوونُ﴿إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ﴾ُ.وديارُُاإلسالمُُ-بإمجاعُُالعلماءُُ-مبنزلةُُ
البلدةُُالواحدةُُ.عليهمُأنُيقيمواُفيهاُاخلالفةُُ،ويتحاكمواُفيهاُللشريعةُُ.يقولُُاحلقُُسبحانه﴿ُ:الَّ ِذينَ
ُوف َونَهَوْ ا َع ِن
ض أَقَا ُموا الص َََّلةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر ِ
إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي ْاْلَرْ ِ
ُ
ور﴾ُ .
ْال ُمن َك ِر َو ِ َّلِلِ عَاقِبَةُ ْاْل ُم ِ
وقدُفصلتُُ-قليالُُ-الكالمُُعنُالعلمانيةُُوالدميقراطيةُُوالدولةُُالقوميةُُيفُاجلزءُُاألولُُمنُالطبعةُُ
الثانيةُُمنُكتابُُ(فرسانُُحتتُرايةُُالنبُُصلىُاهللُُعليهُوسلم)ُ،وكذلكُفصلتُُالقولُُعنُخمادعةُُ
الدستورُُاملصريُُلألمةُُاملسلمةُُحبديثُهُعنُالشريعةُُاإلسالميةُُيفُرسالةُُ(مصرُُاملسلمةُُبنيُسياطُُ
اجلالدينُوعمالةُُاخلائنني)ُ.فلياجعُهاُهناكُمنُأرادُالتفصيلُُ،إالُأينُأوجزُُأهمُُالفروقُُبنيُالنظامُُ
املصريُُوالنظامُُاإلسالميُُمباُيليُ :
أوالُ:النظامُُاملصريُُنظامُُعلماينُُالعقيدةُُ،بينماُالنظامُُاإلسالميُُنظامُُرباينُُالعقيدةُ.
ثانياُ:النظامُُاملصريُُنظامُُيزعمُُأنهُدميقراطيُُ،أيُمرجعيتُهُهيُهوىُاألغلبيةُُدونُااللتزامُُبأيةُُ
أوُعقيدةٍُ،بينماُالنظامُُاإلسالميُُنظامُُشوريُُتتحاكمُُاألمةُُفيهُللشريعةُُ،وحتاكمُُإليهاُ
ُ
أوُخلقُ
ٍُ
قيمةُ
ٍُ
الذينُختتارهمُوحتاسبُهمُ .
ُ
حكامُهاُ،
ثالثاُ:النظامُُاملصريُُيفُحقيقتُهُنظامُُقهريُُيعتمدُُعلىُالبطشُُواالنتخاباتُُاملزورةُُ،بينماُ
النظامُُاإلسالميُُنظامُُشوريُُيعتمدُُعلىُنشرُُالعدلُُومقاومةُُالظلمُُواألمرُُباملعروفُُوالنهيُُعنُاملنكرُُ .
رابعاُ:النظامُُاملصريُُنظامُُعصبُُ،يقومُُعلىُأساسُُالدولةُُالقوميةُُ،اليتُتكرسُُأهدافُُاتفاقيةُُ
ديارهمُحتتُظلُُ
سايكسُبيكوُ،بينماُالنظامُُاإلسالميُُنظامُُيقومُُعلىُاملساواةُُبنيُاملسلمنيُووحدةُُ ُ
اخلالفةُُ .7
[هلُترونُأنُالدفعُيفُخطابناُبأنُالنظامُاإلسالميُيقومُعلىُوحدةُديارُاملسلمنيُحتتُظلُ
اخلالفةُ،مباُيعينُإلغاءُالدولةُالقطريةُ،أعينُإبرازُهذاُاملعىنُوالرتكيزُعليهُبدونُشروحُوتفاصيلُُ،هلُ
ترونُأنهُمناسبُلعقولُالناسُوأفهامهمُوميكنهمُأنُيستوعبوهُبدونُاعرتاضاتُعاديةُووجيهُمنُمثلهم؟ُ
وهلُهوُمقنعُهلمُودافعُهلمُإىلُمزيدُامليلُوالقربُمنُدعوتناُاإلسالميةُاجلهاديةُالتغيييةُُ،أالُميكنُأنُ
يكونُالسكوتُعنُهذهُالفكرةُاآلنُهوُاألفحلُ،وهيُفكرةُهلاُأصلُواضَُيفُالفقهُاإلسالميُوهوُ
مسألةُتعددُاألئمةُوالبحثُفيهاُواخلالفُ،وماُقررهُمجعُمنُأهلُالعلمُمنُأنهُإذاُتباعدتُاألقطارُ
جازُتعددُاألئمةُ،وهيُمسألةُفقهيةُصحيحةُوواقعيةُجداُ،فإنهُيعسرُجداُ–واهللُأعلمُ-أنُيكونُ

للرقعةُالواسعةُجداُمنُاألرضُإمامُواحدُبالنظرُإىلُاألحكامُالعاديةُوسنةُاهللُيفُالبشرُأهنمُالُ
يحبطهمُيفُالغالبُذلكُ،وأمثلتهاُمعروفةُيفُزمنُقوةُاملسلمنيُودولتهمُوعزهتمُ،فكيفُإذاُضعفواُ،
ٍ
اُأنُكلُسلطانُمتم ّك ٍنُيفُقط ٍرُمنُالقطارُومص ٍرُمنُاألمصارُفهوُمبنزلةُاإلمامُاألعظمُيفُ
وهلذاُقررو

ذلكُالقطرُ ُ..
واحلاصلُأهنماُمسألتانُُ:مسألةُالكالمُعلىُسايكسُبيكوُوإيقاظُاملسلمنيُإىلُمكايدُ
ادهتمُتقسميناُوتفتيتُوحدتناُوشعارُاالجنليزُوغيهمُفرقُتسدُ،وقدُفعلواُوأنُهذاُوضعُ
األعداءُوإر
ّ

ضيُوأنُعلىُاملسلمنيُأنُيتطلعواُإىلُأنُيعودواُيفُيومُمنُاأليامُوحدةُواحدةُ،وعليهمُبكلُ
غيُمر ّ
ٍ
حالُأنُيكونواُإخوةُمتوالنيُكاجلسدُالواحد...إخلُُومسألةُأنُالواقعُأمامناُوأنُعليناُأنُنراعيُ
استيعابُالناسُبأنُنتدرجُيفُاملطالب] ُ
*** ُ
واآلنُبعدُأنُبينتُُبإجيا ٍُزُاملعاملُُاألساسيةُُللنظامُُالعلماينُُالعصبُُالقهريُُيفُمصرُُأودُُأنُ
يفُعجالةُ:كيفُنشأُهذاُالنظامُُيفُمصرُ8؟
ٍُ
أسردُُ

كانتُمصرُُواليةُُعثمانيةُُ،احلكمُُفيهاُللشريعةُُ[يفُاجلملة؛ُعلىُماُهنالكُمنُمؤاخذاتُ
ٍ
ونقصلُوخلل]ُ،ومعُتزايدُُالفسادُُيفُنظامُُاحلكمُُمنُجانبُُالدولةُُالعثمانيةُُواملماليكُُقامُالعلماءُُ

بعبءُُاألمرُُباملعروفُُوالنهيُُعنُاملنكرُُ .9
مثُجاءتُُاحلملةُُالفرنسيةُُبعقيدهتُاُالعلمانيةُُ،اليتُخلصتهاُالثورةُُالفرنسيةُُبعبارةُ(ُ:اشنقواُآخرُُ
قسيس)ُ .
ملكُبأمعاءُُآخرُُ ٍُ
ٍُ
لكنهُ
وحاولُنابليونُُبونابرتُأنُيدعُُاملصرينيُبادعائُهُحمبتُهُللمسلمنيُوالسلطانُُالعثماينُُ،و ُ
صليبيةُ ٍ
ُصهيونيةُ .
ٍُ
ونرعة
كانُيفيُعلمانيةُُصلفةُُجمرمةُُذاتُُروحٍُُ ٍُ
حاولُنابليونُُأنُميررُُعلمانيتُهُعلىُالعلماءُُبأنُدعاهمُللبسُُشعارُُالفرنسينيُ،ولكنُالعلماءُُ
اجهوهُبشدةُ .10
ٍُ
و
وإذاُكانُشعارُُالثورةُُالفرنسيةُُهوُ(احلريةُُواإلخاءُُواملساواةُ)ُ،فإنهُالُينطبقُُعلىُاملسلمنيُ،بلُ
[إ ّن]ُللثورةُُالفرنسيةُُولنابليونُُيفُمصرُُويفُديارُُاإلسالمُُمنهجاُآخرُُمنُالعسفُُواإلرهابُُوالقتلُُ .11
وبعدُسبعةُُأشه ٍُرُمنُدخولُُنابليونُُللقاهرةُُيتوجهُُحنوُالشامُُطمعاُيفُاالستيالءُُعليهاُ
خسائرهُفيعودُُخائباُ.
هُ،فيحاصرهاُ،مثُتتكاثرُُ ُ
ُ
والوصولُُللقدسُُ،12ولكنُتقفُُعكاُصامدةُُيفُوجهُ
ولكنهُأصدرُبياناُشهياُعندُوصولُهُلعكاُ،علىُكلُُمسل ٍُمُأنُينتبُهُإليهُ،ليعلمُُالوجهُُاحلقيقيُُللعلمانيةُُ
اليتُتواجهناُ،واليتُتتغينُبالثورةُُالفرنسيةُُوأجمادُهاُ .

أصدرُنابليونُُعندُوصولُهُلعكاُبيانُهُالشهيُُليهودُُالعاملُُبأنُحكومةُُفرنساُقدُتعهدتُ
بإعادهتُمُلوطنُهمُاألصليُُيفُفُلسطنيُُ،وميألُُنابليونُُالعلماينُُالذيُيزعمُُحماربةُُالكنيسةُُبيانُهُ
عديدةُمنُالكتابُُاملقدسُُ .13
باستشهاداتُ ٍُ
ٍُ
فنابليونُُبونابرتُهوُأولُُسياس ٍُيُيدعوُاليهودُُلالستيطانُُيفُفُلسطنيُُ،وقدُأصدرُوعدُهُهذاُ
منُقرنُ .
ٍُ
قبلُوعدُُبلفورُُبأكثرُُ
إذنُهناُالُبدُلناُمنُوقفةُلنبنيُُأنُالعلمانيةُُقدُدخلتُبالدُناُعربُُاالحتاللُُالعسكريُُوالقهرُُ
ٍُ
يفُمشاعرهاُالدفينةُُمعاديةُُ
ُ
واملذابَُُ،والُزالتُتعيشُُعلىُذلكُكماُسنرىُ،وأنُالعلمانيةُُالغربيةُُ
لإلسالمُُومنحازةُُللصهيونيةُُ .
*** ُ
وبعدُاستيالءُُحممدُُعل ٍُيُوأوالدُهُعلىُحكمُُمصرُُبدأُإدخالُُالقواننيُُاألجنبيةُُ.14اليتُسبقُ
تسللُهاُللقحاءُُوالتشريعُُاالحتاللُُالعسكريُُاملباشرُُالسافرُُ،ورافقُتسللُهاُتزايدُُالنفوذُُاالستعماريُُيفُ
مصرُُوتحخمُُاجلالياتُُاألجنبيةُُفيهاُ،فمهدُذلكُالتسللُُبالقحاةُُوالقواننيُُلالحتاللُُالعسكريُُ
باألساطيلُُواجليوشُُ .
ٍ
ألف ُو ٍ
سعيد ُأُنشئت ُسنةُ ُ ٍ
ُميالدية ُحمكمةُ ُجتاريةُُ
ٍُ
ُومخسة ُومخسني
مثامنئة
ففي ُعهدُ ُاخلديويُ ُ ٍُ
(جملسُ ُجتا ٍُر)ُخمتلطُ ُمنُاملصرينيُواألجانبُُ،ليقحيُ ُيفُاملنازعاتُ ُالتجاريةُ ُاليتُيكونُ ُاألجانبُ ُطرفاُ
فيهاُ .
ومعُتزايدُُأعدادُُاجلالياتُُاألجنبيةُُونفوذُهاُنشأتُ"احملاكمُُالقنصليةُ"ُلتقحيُُيفُاملنازعاتُُ
الناشئةُُبنيُاملصرينيُوبنيُاألجانبُُ،وقحاهتُاُأجانبُُ،ولغتُهاُأجنبيةُُ،وقانوهنُاُوضعيُُعلماينُُ ..
وملاُزادتُفوضىُ"القحاءُُالقنصليُ"ُ-الذيُتوزعتهُسبعُُعشرةُُحمكمةُُقنصليةُُ-نُظمتُهذهُ
ٍ
عامُألفُو ٍ
ٍ
ُومخسةُوسبعنيُبإنشاءُُ"احملاكمُُاملختلطةُ"ُ-وقحاهتُاُأجانبُُ،ولغتُهاُفرنسيةُُ،
مثامنئة
الفوضىُ
وشريعتُهاُهيُقانونُُنابليونُُ-وأغلبيةُُقحاهتُاُأجانبُُ،والرئاسةُُفيهاُلألجانبُُ .
*** ُ
وكانُتزايدُ ُالنفوذُ ُاألجنبُ ُيفُمصرُ ُوخاصةُ ُيفُاجملالُ ُالقحائيُ ُوالتشريعيُ ُهوُمقدمةُ ُاالحتاللُُ
األجنبُُكماُذكرتُُ .15
وقررتُبريطانياُأنُحتتلُمصرُ،حبجةُوجودُقالقلُهباُ،واحنازُاخلديويُتوفيقُلإلجنليزُوطلبُ
محايتهمُ .
وهناُالُبدُمنُوقفة ُإلبرازُ ُدورُ ُعلماءُ ُاألزهرُُ،الذينُوقُفواُموقفا ُجميدا ُيُسجلُمباءُ ُالذهبُ ُيفُ
ٍُ
هذهُاألحداثُُ .

أمرهُبعزلُُأمحدُُعرابٍُُوزيرُُاجلهاديةُُمنُ
فأثناءُالقتالُُمعُالغزاةُُاإلجنليزُُأصدرُاخلديويُتوفيقُُ ُ
عموميةُللنظرُُيفُقرارُُالعزلُُ.فعُقدُاجتماعُُيفُالسادسُُمنُرمحانُُمنُ
ٍُ
مجعيةُ
منصبُهُ،وطلبُعرابُُبعقدُُ ٍُ
ٍ
عامُُ ٍ
مثامنائةُواثننيُ
ألفُو ٍُ
يُاملوافقُُللثاينُوالعشرينُمنُيوليوُلعامُُ ٍُ
ُومائتنيُوتسعةُوتسعنيُهجر ٍُ
ألف
ححرهُحنوُمخسمائةُمنُاألعحاءُُ،يتقدمُهمُشيخُاألزهرُوقاضيُقحاةُُمصرُُومفتيهاُ،
ٍُ
يُ،
ومثاننيُميالد ٍُ
ونقيبُُاألشرافُُ،وبطريركُُاألقباطُُ،حاخامُُاليهودُُوالنوابُُوالقحاةُُواملفتشونُ،ومديروُاملديرياتُُ،وكبارُُ
عنُثالثةُمنُأمراءُُاألسرةُُاحلاكمةُُ .
ٍُ
األعيانُُوكثيُُمنُالعمدُُ،فحالُُ
ويفُاالجتماعُُأفىتُثالثةُُمنُكبارُُشيوخُُاألزهرُُ،وهمُالشيخُُحممدُُعُلُيشُوالشيخُُحسنُُ
؛ُالحنيازهُإىلُاجليشُُاحملاربُُلبالدُهُ،وبعدُمداولةُُ
ُ
العدويُُوالشيخُُاخللفاويُُمبروقُُاخلديويُعنُالدينُ
الرأيُُأصدرتُُاجلمعيةُُقرُارهاُبعدمُُعزلُُعرابٍُُعنُمنصبُهُ،ووقفُُأوامرُُاخلديويُونظّ ُارهُوعدمُُتنفيذُها؛ُ

خلروجُهُعنُالشرعُُاحلنيفُ.16

*** ُ
يقةُماكرةٍُُ،الُزالتُتتكررُُحىتُاليومُُ.فقدُكانُ
اُأمورهاُبطر ٍُ
وبعدُأنُاحتلُاإلجنليزُُمصرُُأدارو ُ
حكومةُ،فكانُهلاُحاكمُُ(خديويُأوُسلطانُُأوُملكُ)ُوكانُهلاُحكومةُُوبرملانُُوجيشُُ
ٍُ
ملصرُُهيكلُُ
وشرطةُُوصلةُُامسيةُُبالدولةُُالعثمانيةُُحىتُبدايةُُاحلربُُالعامليةُُاألوىلُ،بينماُكانُاحلكامُُالفعليونُالذينُ
شيءُهمُاإلجنليزُُمبندوهبُمُالساميُوجيوشُهمُوبطشُهمُومستشاريهمُ،الذينُتغلغلواُيفُ
يديرونُكلُُ ٍُ
اإلداراتُُواملصالُُاملصريةُُ .
واليومُُتتكررُُقصةُُاألمسُُ،فلمصرُُرئيسُُوحكومةُُوبرملانُُوجيشُُوشرطةُُ،ولكنُاحلاكمُُ
احلقيقيُُالفعليُُغيُمكانُهُمنُالسفارةُُالربيطانيةُُللسفارةُُاألمريكيةُُ .
يفُغيهاُمنُبُلدانُُعاملُناُاإلسالميُُ،ففيُكلُُقط ٍُرُحاكمُُرمباُكانُقديروفُ
وقصةُُمصرُُتتكررُُ ُ
ملُأعرفُوجههُ،وحننُنكتبهاُهكذاُُ:
ُ
ورمباُكانُكرهُزيُ[الحظتُأنكمُتكتبوهناُعلىُهذاُالنحوُ،و
كرزايُورأيتهمُيكتبوهناُيفُالبشتوُواألوردوُقريباُمنُهذهُالصورةُُ:كرزائيُُ،أماُقولُبعضُاإلذاعاتُ
العربيةُُ:قرضايُُ،فالُأرىُلهُوجهاُفإنهُالُهوُنطقُللكلمةُكماُهيُوالُهوُإجراءُهلاُعلىُقانونُ
األحسنُفيهاُالنصبُ"املالكي"ُعلىُأنهُخربُكانُوامسهاُضميُاحلاكمُ،
التعريب]ُورمباُكانُاملالكيُُ[
َّ
لُُ[رأييُ
سعودُأوُابنُُاحلسنيُُورمباُكانُعليُُعبدُُاهللُُصا ٍُ
وكذاُنظائرهُقبلهُوبعده]ُورمباُكانُعبدُُاهللُُألُُ ٍُ

أنُينطقُامسهُعلىُالطريقةُالعاميةُفيقالُُ:عليُعبدُاهللُصال"ُوالُيكرمُمبحاولةُإعر ٍ
ابُ،وأصالُمنُ
ّ
الناحيةُاللغويةُهذاُالرتكيبُغلطُغيُفصيَ]ُورمباُكانُبوتفليقةُُورمباُكانُكبيُُالصهاينةُُالعربُُحسينُ
مباركُأوُجنلُهُالزعيمُُاملنتظرُُ،رمباُكانُأياُمنُهؤالءُ،ولكنُالتبعيةُُهيُالتبعيةُُواالحتاللُُهوُاالحتاللُُ،
ٍُ
متوحشةُوسجونُُ ُومعتقالتُُوجيشُُمسلطونُعليناُوحاكمُُفعليُُ
ٍُ
حكومةُُووزارةُُوشرطةُُوأجهزةُُأم ٍُنُ

يديرهاُمنُمكتبُهُيفُالسفارةُُ،اليتُغالباُماُتكونُُأمريكيةُُورمباُكانتُروسيةُُأوُبريطانيةُُأوُفرنسيةُُأوُ
ُ
حىتُإسرائيليةُُ .
وكانُلإلجنليزُُبعدُاحتالهلُمُملصرُُدورُُكبيُُيفُإفسادُُنظامُُاحلكمُُفيهاُ،17وذلكُعربُالسعيُُيفُ
تسيهاُ
إنشاءُُالدولةُُالعلمانيةُُالعصبيةُُ،اليتُتزعمُُأهناُدولةُُمستقلةُُدميقراطيةُُ،بينماُهيُيفُحقيقتُهاُدولةُُ ُ
مساعُمنهاُ :
حرابُُاحملتلُُومدافعُهُُ،مثُ-منُبعدُهُ-سياطُُوكالئُهُوسجوهنُمُ.وقدُ مُهلمُذلكُعربُعدةُُ ٍُ
ُإفسادُُالنظامُُالتشريعيُُ :18فبعدُعامُمنُاحتاللُُاإلجنليزُُملصرُُ مُتعميمُُالقواننيُُالوضعيةُُيفُعمومُُالقحاءُُاملصريُُفيماُ
ٍُ
عداُشؤونُُاألسرةُُواألحوالُُالشخصيةُُ .19
ألفُوتسع ٍ
ومعُبدايةُُاحلربُُالعامليةُُاألوىلُعامُُ ٍ
مئةُوأربعة ُعشر ُ-واليتُحاربتُُالدولةُُالعثمانيةُُ
فيها ُضد ُإجنلرتاُ -سلخت ُإجنلرتا ُمصرُ ُمن ُالتبعيةُ ُللدولةُ ُالعثمانيةُُ ،وخلعت ُعلى ُحاكمُ ُمصرُ ُلقبُُ
بتحررهُمنُالتبعيةُ ُللسلطانُ ُالعثماينُُ،واستكماال ُلألطرُ ُالعلمانيةُ ُللدولةُُ
(سلطان)ُألولُ ُمرةٍُُ ،مباُيُشعرُ ُ ُ
ٍُ
دفعت ُإجنلرتا ُالطبقةُ ُاليت ُاصطنعتها ُمن ُأبناءُ ُمصرُ ُلوضعُ ُدستوٍُر ُعلماينٍُُ ،يُرسخُ ُأسسُ ُالعلمانيةُ ُيفُ
مائةُ
ألف ُوتُسعُ ٍُ
مصرُُ،20فوضعتُعلىُيدُ ُحزبُ ُاألحرارُ ُالدستورينيُاملتعاطفُ ُمعُاإلجنليزُ ُدستورُ ُعامُ ُ ٍُ
وثالثة ُ وعشرينُ،الذيُانتزعُحقُالتشريعُمنُاملوىلُسبحانهُ،وأعطاهُللربملانُ،وأقرُبأنُمجيعُالسلطاتُ
ٍُ
يُ ،بلُأولُ ُدستوٍُر ُيُوضعُ ُيفُالبالدُ ُالعربيةُُ،والذيُيُعتربُُ
مصدرهاُاألمةُ،وكانُبذلكُأولُ ُدستوٍُر ُمصر ٍُ
أساسُ ُمجيعُ ُالدساتيُ ُاملصريةُ ُاليتُوضُعُتُبعدهُ،بلُأساسُ ُمجيعُ ُالدساتيُ ُيفُالبالدُ ُالعربيةُ ُاليتُنقلتُ
عنهُ .

يد ُمنُالتفصيلُ ُعنُأثرُ ُذلكُالدستورُ ُعلىُماُتالهُمنُدساتيُ ُميكنُ ُمراجعةُ ُبدايةُ ُالبابُُ
وملز ٍُ
الثاينُمنُكتابُُ(احلصادُُاملرُ)ُ .
مائة ٍ
ُألفُوتسع ٍ
وبوضعُُدستورُُعام ٍ
ُوثالثةُوعشرينُ مُاستكمالُُاألسسُُالشكليةُُللدولةُُ

العلمانيةُُالقوميةُُيفُمصرُُ.دولةُُانفصلتُعنُاخلالفةُُالعثمانيةُُ،فلمُيعدُالوالءُُفيهاُللدينُُ،بلُصارتُ
دولةُُعصبيةُُ،االنتماءُُفيهاُللوطنُُ،ودولةُُتزعمُُأهناُمستقلةُُدميقراطيةُُالسيادةُُفيهاُلألمةُُ،بينماُهيُتابعةُُ
اس َمن يَ ْعبُ ُد َّ
مقهورةُُالسيادةُُفيهاُملداف ٍُعُاإلجنلي ٍُزُوحر ٍُ
صابَهُ
ّللاَ َعلَى َحرْ ٍ
ف فَإ ِ ْن أَ َ
اهبمَ ﴿ُ.و ِمنَ النَّ ِ
َخ ْي ٌر ْ
ب َعلَى َوجْ ِه ِه َخ ِس َر ال ُّد ْنيَا َو ْاْل ِخ َرةَ َذلِكَ هُ َو
صابَ ْتهُ فِ ْتنَةٌ انقَلَ َ
اط َمأ َ َّن بِ ِه َوإِ ْن أَ َ
ان ْال ُمبِ ُ
ْال ُخ ْس َر ُ
ين﴾ُ .
وأكتفيُهبذاُالقدرُُيفُاحللقةُُاألوىلُ،وأسألُُاهللُُأنُيعينينُعلىُإكمالُُ"رسالةُُاألملُُوالبشرُُ
ألهلُناُيفُمصرُ"ُ،وأنُجيعلُُعملُناُكلُهُصاحلاُولوجهُهُخالصاُ .
ٍ
ُعلىُسيدناُحممدُوآلهُوصحبهُوسلم.
وآخرُدعواناُأنُاحلمدُهللُربُالعاملنيُ،وصلىُاهلل
والسالمُعليكمُورمحةُاهللُوبركاته.21

 1أقرتحُأنُتحعُقبلُبدايةُالكالمُالنشيدُالذيُأرفقتهُلكُيفُملفُبعنوانُ(بشريات).
ُ2أرىُأنُتكتبُهذينُالسؤالنيُعلىُالشاشةُبصورةُخمتصرةُهكذاُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
والسؤالُالثاينُ:كيفُنغيُهذاُالواقع؟ ُ
ُ3أرىُأنُتكتبُعلىُالشاشةُاآليتُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائدي.
ُ-2الفسادُالسياسيُ .
ُ-3الفسادُاالقتصاديُواملايلُ .
ُ-4الفسادُاالجتماعيُواخللقيُ .
والسؤالُالثاينُ:كيفُنغيُهذاُالواقع؟
ُ4أرىُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهناُ ُ:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائدي.
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصب.
ُ5أرىُأنُتحيفُهناُماُيأيت:
ُ-1يقولُاملعلقُبصوتهُهناُ :
ومنُأظهرُاألدلةُعلىُخمالفةُالدستورُوالقواننيُاملصريةُللشريعةُاإلسالميةُماُأقرُبهُالقحاءُ
مئةُواثننيُوستنيُعلىُو ٍ
املصريُالعلماينُ.حيثُأقرُالقاضيُعبدُالغفار ٍ
ُحممدُ-يفُالقحيةُأربع ٍ
احدُ
ومثاننيُأمنُدو ٍلةُعلياُطوار ٍئُ.واملعروفةُبقحيةُاجلهادُالكربىُ،واليتُتعدُأكربُ ٍ
قحيةُيفُتاريخُالقحاءُ
املصريُُ-يفُحيثياتُحكمهُعلىُاآليتُ :
ُ-2مثُتكتبُعلىُالشاشةُماُيليُمعُقراءةُاملعلقُلهُ :
ٍ
ُمطبقة ُيفُ
"خبصوص ُاملوضوع ُالثاينُ:فالذيُاستقرُيفُضمي ُاحملكمة ُأنُأحكام ُالشريعة ُاإلسالمية ُغي
مجهوريةُمصرُالعربيةُ".
كماُقررُأيحاُيفُموض ٍعُآخر"ُ:حقيقةُإنُاملادةُالثانيةُمنُالدستورُبعدُتعديلهاُنصتُعلىُأنُاإلسالمُ
دينُالدولةُالرمسيُواللغةُالعربيةُلغتهاُالرمسيةُ،ومبادئُالشريعةُاإلسالميةُاملصدرُالرئيسيُللتشريعُ،إالُ

أنهُيكفيُاحملكمةُتدليالُعلىُأنُأحكامُالدستورُالُتتفقُمعُأحكامُالشريعةُاإلسالميةُ،ماُقررهُعمرُ
ُألفُوتسع ٍ
أمحدُعبدُالرمحنُ-باعتبارهُمنُعلماءُاملسلمنيُ-أمامُاحملكمةُجبلسةُُثالثةُسبتمربُسنة ٍ
مئةُ
ٍ
ٍ
مثاننيُميالديةُمنُأنُالدستورُيتصادمُمعُالشريعةُاإلسالميةُ،والُيتحاكمُإليها"ُ .
وثالثةُو
ُ-3مثُتكتبُالتايلُيفُآخرُالكالمُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
[حيثياتُاحلكمُيفُالقحيةُُ81ُ/462أمنُدولةُعلياُطوارئُاملشهورةُبقحيةُاجلهادُالكربىُصُ:
ُ265وُ363وُ364نقالُعنُكمالُخالدُاحملاميُ:هؤالءُقتلواُالساداتُ،أسرارُاملرافعاتُيفُتنظيمُ
اجلهادُ-دارُاالعتصامُصُ180ُ:وُ181وُ260وُ ]ُ261
ُ6أقرتحُأنُتدرجُهناُماُيليُ :
أُ-يقولُاملعلقُهناُمعُكتابةُكالمهُعلىُالشاشةُ :
ُألفُوتسع ٍ
يفُمارسُعام ٍ
ُميالديةُعقدتُمعاهدةُبطرسربجُبنيُبريطانياُوفرنساُ
ٍُ
مئةُوستُعشرة
ُألفُوتسع ٍ
وروسياُالقيصريةُ،واليتُتعدُمعاهدةُسايكسُبيكوُاملوقعةُيفُمايوُمنُعام ٍ
مئةُوستةُعشرُ
اجلزءُاخلاصُالتنفيذيُهلاُ،وقدُقسمتُتلكُاملعاهدةُأمالكُالدولةُالعثمانيةُ،وكانتُأهمُمبادئُهذهُ
املعاهدةُهيُ :
ُُ-1تنَُروسياُالوالياتُالشماليةُوالشرقية.
ُُ-2تنَُ بريطانياُوفرنساُالوالياتُالعربيةُمنُالدولةُالعثمانيةُ :
أُ-فتمنَُفرنساُ:سورياُولبنانُوجنوبُتركياُ .
بُ-وُتنَُإجنلرتاُ:فلسطنيُوالعراقُومشيخاتُاخلليجُ .
ُ-3تدويلُاألماكنُاملقدسةُيفُفلسطنيُُ ُ.
بُ-مثُمعُهنايةُكالمهُتظهرُعلىُالشاشةُاخلريطةُاليتُأرفقهاُلكُيفُملفُبعنوانُ(خريطةُسايكسُ
بيكو)ُ.وستالحظُأنُاخلريطةُتفصيليةُحيثُقسمتُكلُنصيبُلربيطانياُوفرنساُلقسمنيُ:املنطقةُ
الفرنسيةُأوُاالجنليزيةُومنطقةُالنفوذُالفرنسيُأوُاالجنليزيُ،وهوُتفصيلُالُيهمُاملشاهدُ،فأقرتحُأنُتحمُ
املنطقةُالفرنسيةُومنطقةُالنفوذُالفرنسيُيفُقسمُواحدُوتكتبُعليهاُمثالُ:نصيبُفرنساُ،وكذلكُاألمرُ
معُبريطانياُ،وحبذاُلوُأمكنكمُأنُتظهرواُألوانُاملناطقُبالتدريجُمتزامنةُمعُقراءةُاملعلقُ،واهللُيوفقكمُ
ويعينكمُعلىُاخليُ،وحيفظكمُمنُكلُسوءُ .
جُ-مثُيقولُاملعلقُدونُكتابةُماُيليُ،ويستحسنُأنُتصحبهُخريطةُللعاملُالعربُ،حبيثُتركزُ
الكامياُعلىُكلُجزءُمنُاخلريطةُيتكلمُعنهُاملعلقُ،وتدورُمعُكالمهُإنُأمكنُ :
أماُاملغربُاإلسالميُومصرُفقدُ مُسلخهماُمنُالدولةُالعثمانيةُمنُقبلُ،وتقامسهماُاإلجنليزُ
والفرنسيونُواإليطاليونُواألسبانُ.وأماُاحلجازُفكانُشريفهُمتحالفاُمعُبريطانياُضدُالدولةُالعثمانيةُ،

وأماُعبدُالعزيزُآل ٍ
ُسعودُفكانُقدُوقعُاتفاقيةُ"دارين"ُمعُاحلكومةُالربيطانيةُ،اليتُأقرُفيهاُبالوالءُ
لربيطانياُ،وأالُيقطعُأمراُدونُإذهناُ،وذهبُكلُماُكتبهُعلماءُالدعوةُالنجديةُعنُالوالءُوالرباءُومعاداةُ
املشركنيُأدراجُالرياحُ .
مثُيقولُاملعلقُمعُكتابةُكالمهُعلىُالشاشةُ :
ُ
دُ-
ٍ
ُلعامُألفُوتسع ٍ
ٍ
ُميالديةُوقعتُاتفاقيةُ"دارين"ُ
مئةُومخسةُعشر
يفُالسادسُوالعشرينُمنُديسمرب
بنيُ(بيسيُكوكس)ُاملعتمدُالربيطاينُيفُاخلليجُوبنيُعبدُالعزيزُآل ٍ
ُسعودُ،وكانُمماُجاءُفيهاُ :
"ُ-1تقدرُاحلكومةُالربيطانيةُوتعرتفُبأنُجنداُواحلساُوالقطيفُوجبيلُوملحقاهتاُوأراضيهاُ
ُ..................هيُبالدُابن ٍ
ُسعودُوآبائهُ......ومنُبعدهُبأوالدهُوخلفائهُبالوراثةُ،ولكنُبشرطُ
أالُيكونُ[أيُاحلاكم]ُشخصاُمعادياُللحكومةُالربيطانية ٍ
ُحبالُمنُاألحوالُُ .
ُ ............
ُأوُاتفاقُأوُمعاهدةٍُمعُأية ٍ
ُ-3يوافقُابنُسعودُهناُويتعهدُباالمتناعُعنُالدخولُيفُأيةُمر ٍ
ٍ
ُأمةُأوُ
اسلة
ُأجنبيةُ.وأكثرُمنُذلكُ،أنُيطلعُالسلطاتُالسياسيةُللحكومةُالربيطانيةُعلىُأيةُحماو ٍلةُمنُ
ٍُ
دو ٍلة
جانبُأيةُدو ٍلةُأخرىُللتدخلُيفُاألراضيُاملذكُورةُآنفا.
ُ-4يتعهدُابنُسعودُ-علىُوجهُاإلطالقُُ-بأنهُلنُمينَُُ،أوُيبيعُُ،أوُيرهنُُ،أوُيؤجرُُ،أوُيتخلىُ،عنُ
األراضيُاملذكورةُأوُأي ٍ
ٍ
ُأجنبيةُأوُرعاياُأيةُ
ُجزءُمنهاُ،أوُيعطىُاالمتيازاتُيفُتلكُاألراضيُأليةُدو ٍلة
هاُيفُذلكُدونُحتفظُ،بشرطُأنُ
ٍُ
دو ٍلةُأجنبيةُبدونُموافقةُاحلكومةُال ُربيطانيةُُ،وأنهُسوفُيتبعُنصائح
الُتكونُضارةُمبصاحله"ُ .
ُ7أرىُهناُأنُتلخصُكالميُبإظهارُاجلدولُالتايلُمتزامناُمعُكالميُ،حبيثُكلماُذكرتُفرقاُتكتبهُ
داخلُاجلدولُ :
ُ
النظامُاملصري

النظامُاإلسالمي

أوالُ

نظامُعلماين

نظامُرباين

ثانياُ

يزعمُأنهُدميقراطيُأيُيتحاكمُ
هلوىُاألغلبية

نظامُشوريُتتحاكمُاألمةُفيهُللشريعة

النظامُاملصريُيفُحقيقتهُنظامُ

نظامُشوريُيعتمدُعلىُنشرُالعدلُ

قهريُيعتمدُعلىُالبطشُ
واالنتخاباتُاملزورة

ومقاومةُالظلمُواألمرُباملعروفُوالنهيُ
عنُاملنكر

ثالثاُ

نظامُعصبُيقومُعلىُأساسُالدولةُ
رابعاُ القوميةُ،اليتُتنفذُخططُسايكسُ
بيكو

يقومُعلىُاملساوةُبنيُاملسلمنيُووحدةُ
ديارهمُحتتُظلُاخلالفة

ُ
ُ8أرىُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائدي.
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصب.
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟ ُ
والسؤالُالثاينُ:كيفُنغيُهذاُالواقع؟
ُ9أقرتحُهناُماُيليُ :
أُ-أنُتكتبُعلىُالشاشةُهناُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائدي.
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصب.
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟ ُ
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانيةُ .
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.
بُ-مثُيقولُاملعلقُ :
ٍ
ذكرُاملؤرخُاجلربيتُ-رمحهُاهللُُ-أثناءُحديثهُعنُحوادثُعام ٍ
ُومائتنيُوتسعةُ :
ُألف
جُ-مثُيقرأُالنصُالتايلُ،وتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُمعُقراءتهُمجلةُمجلةُ :
"ويفُشهرُذيُاحلجةُوقعُبهُمنُاحلوادثُأنُالشيخُالشرقاويُلهُحصةُيفُقر ٍيةُبشرقيةُبلبيسُ
ححرُإليهُأهلهاُوشكواُمنُحممدُبكُاأللفيُ،وذكرواُأنُأتباعهُححرواُإليهمُوظلموهمُوطلبواُمنهمُ
ماالُقدرةُهلمُعليهُ،واستغاثواُبالشيخُ،فاغتاظُوححرُإىلُاألزهرُ،ومجعُاملشايخُ،وقفلواُأبوابُاجلامعُ
ٍ
اُيفُثاينُيومُ،واجتمعُعليهمُخلقُكثيُمنُالعامةُ
ُ.....وأمرواُالناسُبغلقُاألسواقُواحلوانيتُ،مثُركبو
وتبعوهمُوذهبواُإىلُبيتُالشيخُالساداتُُ...............حبيثُيراهمُإبراهيمُبكُ،وقدُبلغهُ

اجتماعهمُ،فبعثُمنُقبلهُأيوبُبكُالدفرتدارُ،فححرُإليهمُوسلمُعليهمُووقفُبنيُيديهمُوسأهلمُ
عنُمرادهمُ،فقالواُلهُ:نريدُالعدلُورفعُالظلمُواجلورُوإقامةُالشرعُوإبطالُاحلوادثُواملكوساتُاليتُ
ابتدعتموهاُوأحدثتموهاُُ..........وركبُاملشايخُإىلُاجلامعُاألزهرُ،واجتمعُأهلُاألطرافُمنُالعامةُ
والرعيةُوباتواُباملسجدُُ.................ويفُاليومُالثالثُححرُالباشاُ[أيُالوايلُالعثماين]ُإىلُمنزلُ
إبراهيمُبكُ،واجتمعُاألمراءُهناكُ،وأرسلواُإىلُاملشايخُ،فححرُالشيخُُالساداتُوالسيدُالنقيبُوالشيخُ
الشرقاويُوالشيخُالبكريُوالشيخُاألميُُ........وطالُاحلديثُ،واحنطُاألمرُعلىُأهنمُتابواُورجعواُ
والتزمواُمباُشرطهُالعلماءُعليهمُُ.........ويبطلواُرفعُاملظاملُاحملدثةُُ..........وأنُيكفواُأتباعهمُعنُ
امتدادُأيديهمُإىلُأموالُالناسُُ..................ويسيواُيفُالناسُسيةُحسنةُ،وكانُالقاضيُحاضراُ
باجمللسُ،فكتبُحجةُعليهمُبذلكُُ...............ورجعُاملشايخُوحولُكلُو ٍ
احدُمنهمُوأمامهُ
وخلفهُمجلةُعظيمةُمنُالعامةُ،وهمُينادونُ:حسبُماُرسمُساداتناُالعلماءُبأنُمجيعُاملظاملُواحلوادثُ
واملكوسُبطالةُمنُمملكةُالديارُاملصرية"ُ .
دُ-مثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
(عجائبُاآلثارُجُ2ُ:صُ166ُ:إىلُُ .)168
 10أقرتحُهناُماُيلي:
أُ-أنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائديُ .
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصب.
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانيةُ .
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُ .
(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونيةُ .
بُ-ُ-مثُيقولُاملعلقُ :

ذكرُاملؤرخُاجلربيتُ-رمحهُاهللُُ-أثناءُحديثهُعنُحوادثُشهرُربي ٍعُاألولُمنُعام ٍ
ُألفُومائتنيُوثالثةُ
عشرُ .
جُ-مثُيقرأُاملعلقُالنصُالتايلُ،وتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُمعُقراءتهُمجلةُمجلةُ :

"وفيهُطلبُصاريُعسكرُبونابارتهُاملشايخُ،فلماُاستقرواُعندهُهنضُبونابارتهُمنُاجمللسُ،ورجعُوبيدهُ
ٍ
ٍ
ُعلىُ
ُعروضُأبيضُوأمحرُوكحل ٍيُ،فوضعُمنهاُواحدا ُ
ُطيلسانُثالثة
طيلساناتُملونةُبثالثةُألو ٍانُ،كل
كتفُالشيخُالشرقاويُ،فرمىُبهُإىلُاألرضُواستعفىُ،وتغيُمزاجهُ،ونزلواُيفُالبالدُمثلُاحلكامُ
حيبسونُويحربونُويشددونُيفُالطلبُ،وامتقعُلونهُ،واحتدُطبعهُ.فقالُالرتمجانُ:ياُمشايخُأنتمُصر مُ
أحباباُلصاريُعسكرُ،وهوُيقصدُتعظيمكمُوتشريفكمُبزيهُوعالمتهُ،فانُُتيز مُبذلكُعظمتكمُ
العساكرُوالناسُ،وصارُلكمُمنزلةُيفُقومهمُ.فقالواُلهُ:لكنُقدرناُيحيعُعندُاهللُوعندُإخوانناُمنُ
املسلمنيُ.فاغتاظُلذلك"ُ .
دُ-مثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
(عجائبُاآلثارُجُ2ُ:صُ203ُ:و.)204
 11أقرتحُهناُماُيليُ :
أُ-أنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟ ُ
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائديُ .
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصب.
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانيةُ .
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُ .
(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُ ُونزعةُصهيونيةُ .
بُ-ُ-مثُيقرأُاملعلقُالنصُالتايلُوتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُمعُقراءتهُمجلةُمجلةُ :
كتبُنابليونُللجنرالُ"زايوُنشك"ُقومندانُاملنوفية:
"جيبُأنُتعاملواُالرتكُ[أيُاملسلمني]ُمبنتهىُالقسوةُ،وإينُهناُأقتلُكل ٍ
ُيومُثالثةُ،آمرُأنُ
يطافُبرؤوسهمُيفُشوارعُالقاهرةُ،فهذهُهيُالطريقةُالوحيدةُإلخحاعُهؤالءُالناسُ،وعليكمُأنُ
توجهواُعنايتكمُلتجريدُالبالدُقاطبةُمنُالسالحُ"ُ .
جُ-مثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
(رسالةُيفُالطريقُإىلُثقافتناُص)120ُ:
ُ12ميكنُأنُتعرضُهناُخريطةُاحلملةُالفرنسيةُاليتُأرفقهاُلكمُيفُملفُبعنوانُ(خريطةُاحلملةُ
الفرنسية)ُ .

 13أقرتحُهناُماُيليُ :
أُ-أنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائديُ .
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصبُ .
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانية.
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُ .
(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونيةُ .
بُ-ُ-مثُيقرأُاملعلقُالنصُالتايلُوتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُمعُقراءتهُمجلةُمجلةُ :
كانتُحكومةُاإلدارةُالفرنسيةُالعلمانيةُُقدُأعدتُخطةُإلقامةُُكومنولثُيهود ٍيُيفُفلسطنيُُ،
بحائقة ٍ
ٍ
ُماليةُ.
ُاملمولنيُاليهودُقروضاُماليةُللحكومةُالفرنسيةُ،اليتُكانتُُترُآنذاك
وذلك مقابلُتقدمي ِّ
وكانُاملفروضُأنُمي ِّولُاليهودُاحلملةُاملتجهةُصوبُالشرقُ،وأن يتعهدواُببثُالفوضىُوإشعالُالفتنةُ
وإحاللُاألزماتُُيفُاملناطقُاليتُسيتادهاُاجليشُ الفرنسيُلتسهيلُأمرُاحتالهلاُ.ولذاُفعندماُتوجهُ
نابليونُللشامُُ،واستعصتُعليهُعكاُ،أصدرُنداءهُالشهيُالذيُجاءُفيهُ :
"من نابليون ُالقائد ُاألعلىُللقوات ُاملسلحة ُللجمهورية ُالفرنسية ُيفُأفريقياُوآسياُإىل
ورثةُفلسطنيُالشرعيني.
أيها ُاإلسرائيليونُ ،أيها ُالشعب ُالفريدُ ،الذين ُمل تستطع ُقوى ُالفتَ ُوالطغيان ُأنُ
تسلبهمُامسهمُووجودهمُالقوميُ،وإنُكانتُقدُسلبتهمُأرضُ األجدادُفقطُ .
ُ ..............
ُمالئمة للتصريَ ُمبطالبكم ُأو ُالتعبي ُعنهاُ ،بلُ
ٍُ
ولئن ُكان ُالوقت ُوالظروف ُغي
وإرغامكمُعلىُالتخليُعنهاُ،فإنُفرنساُتقدمُ لكمُإرث ُإسرائيلُ ُيفُهذاُالوقت ُبالذاتُ،
وعلىُعكسُمجيعُالتوقعاتُ .
ُ ...........
ياُورثةُفلسطنيُالشرعينيُ :
إنُاألمةُاليتُالُتتاجرُ بالرجالُواألوطان ُ[يقصدُفرنسا]ُ.....ُ،تدعوكمُالُلالستيالءُ
علىُإرثكمُبلُألخذُماُ مُفتحهُواالحتفاظُبهُبحماهناُوتأييدها ضدُكلُالدخالءُ .

ُ ...................
سارعوا!ُإن هذهُهيُاللحظةُاملناسبةُ-اليتُقدُالُتتكررُآلالفُالسننيُ-للمطالبةُ
باستعادةُ حقوقكمُومكانتكمُبنيُشعوبُالعاملُ،تلكُاحلقوقُاليتُسلبتُمنكمُآلالفُ
السننيُ،وهي وجودكمُالسياسي ٍ
ُكأمةُبنيُاألممُ،وحقكمُالطبيعيُيفُعبادةُيهوهُ،طبقاُ
لعقيدتكم ،علناُوإىلُاألبد(ُ.يوئيلُ.)20/4
بونابرت"ُ .
جُ-مثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
(موسوعةُاليهودُواليهوديةُوالصهيونيةُجُ3ُ:صُ،34ُ:املفاوضاتُالسريةُبنيُالعربُ
وإسرائيلُ-الكتابُاألولُ:األسطورةُواألمرباطوريةُوالدولةُاليهوديةُصُ30ُ:إىلُُ .)33
 14أقرتحُهناُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهناُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائديُ .
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصبُ .
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانية.
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُ .
(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونيةُ .
(ُ)4بدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالدهُ .
 15أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناكُ :
ُ-1الفسادُالعقائديُ .
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصبُ .
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانية.
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُ .

(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونيةُ .
(ُ)4بدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالده.
(ُ)5االحتاللُاإلجنليزيُملصر.
 16أقرتحُهناُماُيليُ :
أُ-أنُيقرأُاملعلقُهناُماُيليُمعُكتابتهُعلىُالشاشةُمجلةُجبملةُ :
الشيخُعليشُ:هوُحممدُبن ُأمحدُبن ُحممد ُعليشُ ،أبوُعبدُاهللُ:فقيهُ ،من ُأعيانُاملالكيةُ.
ملاُ
مغربُاألصلُ،منُأهلُطرابلسُالغربُ.ولدُبالقاهرة ُوتعلمُيفُاألزهرُ،وويلُمشيخةُاملالكيةُفيهُ.و ُ
كانتُثورةُعرابُاهتمُمبواالهتاُ،فأخذُمنُدارهُ،وقدُشارفُالثماننيُعاماُ،وهوُمريضُ،حمموالُالُحراكُ
بهُ،وألقيُيفُسجنُاملستشفىُ،فتويفُفيهُ،رمحهُاهللُ .
ولهُالكثيُمنُاملؤلفاتُمنهاُ(فتَُالعليُاملالكُيفُالفتوىُعلىُمذهبُاإلمامُمالك)ُ،الذيُ
أجابُفيهُعلىُاستفتاءُمنُاألميُعبدُالقادرُاجلزائريُعنُمصاحلةُسلطانُاملغربُللفرنسينيُوتعديهُ
على ُاجملاهدين ُوقطعه ُللمؤونة ُعنهمُ ،وهل ُجيوز ُهلم ُقتاله ُإذا ُأراد ُقتاهلم ُوقتلهم ُوأسرهم ُوتسليمهمُ
ىُالسلطان ُالمذكور ُأصلَ ُاللَّه ُأحواله ُمجيع ُذلكُ
للفرنسينيُ.فكانُمماُجاءُيفُجوابه "ُ:ن عم ُحيرمُ ُعل ُّ
كُفيهاُمنُيفُق لبهُمث قالُذ َّرٍةُمُنُاإلميانُُ .
الَّذيُذكر مُحرمةُمعلومةُمنُالدِّينُبالحَّرورةُالُيش ُّ

ُ .....................
والمهادنة ُالَّيت ُأوق عهاُفاسدة ُمن ق ُوضُةُ ُُ.........وب يع ُالب قر ُوسائر ُاحلي وان ُوالطَّعام ُوالعروضُ
كُفيهُمسلمُ
[يقصدُللفرنسيني]ُوك ِّلُماُي نتفعونُبهُيفُالنَّازلةُالمذكورة ُحرامُقطعاُإمجاعاُضرورة ُالُُيش ُّ
سواءُيفُحالُحصرُالمسلمنيُإيَّاهمُويفُحالُعدمهُإذُقتاهلمُف رضُع ٍ
نيُعلىُك ِّلُمنُفيهُقُدرةُعليهُُ .
ُ ....................
وإنُاق تحمُ[يقصدُسلطانُاملغرب]ُاألمرُوش َّقُالعصاُوأتاكمُجبيشهُوجبُعليكمُقتالهُوجوباُعينيًّاُإذُ
هو ُحينئ ٍذ ُكالعد ِّو ُوالب غاة ُالمت غلِّبني ُالفاجُئني ُالقاصدين ُاألن فس ُواحلرميُ ُلعدوانه ُوجتاريه ُعلىُماُأمجعُ

المسلمون ُعلى ُحتُرميهو ُوهو ُأن فسكم ُوحرميُكم ُوأموالكم ُومنعُكمُ ُممَّا ُهو ُمت ع َّني ُعليكم ُباإلمجاع ُمنُ
جهادُالكفَّارُالفاجئنيُلكمُوالمقتولُمنكمُيفُقتاله ُكالمقتولُيفُقتالُالكفَّارُليسُبُي نهُوب نيُاجلنَّة َّ
ُإالُ
ُالروحُفص ِّممواُعلىُقتالهُوأع ُّدواُلهُماُاستطعتمُمنُق َّوة"[ُ.أقرتحُحذفُالتشكيلُلكثرةُاألخطاءُ
طلوع ُّ
اليتُفيه] ُ
بُ-مثُتكتبُاملصدرُعلىُالشاشةُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
(األعالمُللزركليُجُ6ُ:صُ،19ُ:فتَُالعليُاملالكُ:جُ2:صُ491ُ:إىلُُُ .)498

جُ-مثُيقرأُاملعلقُهناُماُيليُمعُكتابتهُعلىُالشاشةُمجلةُجبملةُ :

الشيخُالعدويُ:هوُحسنُالعدويُاحلمزاويوُفقيهُمالكيُ،منُقريةُ(عدوة)ُمبصرُ.تعلمُودرسُ
باالزهرُ،وتويفُبالقاهرة.
وملاُاستوىلُاإلجنليزُعلىُمصرُقدمُالشيخُالعدويُللمحُاكمةُ،وقدُشارفُعلىُالثماننيُعاماُ،
وسألهُرئيسُاحملكمةُإنُكانُقدُوقعُعلىُقرارُبأنُاخلديوُتوفيقُيستحقُالعزل؟ ُ
فأجابُالشيخُبأنهُملُيرُالورقةُاليتُيتحدثُعنهاُرئيسُاحملكمةُ،ولكنهُلوُأححرُلهُاآلنُورقةُ
هبذاُاملعينُفسيوقعهاُويتمهاُخباُتةُأمامُاحملكمةُ،فبهتُرئيسُاحملكمةُ،وأمرُبإخراجهُ،مثُنقلُإىلُقريتهُ،
واعتقلُهبا.
دُ-مثُتكتبُاملصدرُعلىُالشاشةُدونُأنُيقرأهُاملعلقُ :
(األعالمُللزركليُجُ2ُ:صُ199ُ:واملسكُاألذفرُيفُتاريخُأسودُاألزهرُصُ484ُ:وُ .)485
 17أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
اقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:
ُ
هوُو
ُ-1الفسادُالعقائدي.
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصبُ .
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟ ُ
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانيةُ .
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.
(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونية.
(ُ)4بدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالده.
(ُ)5االحتاللُاإلجنليزيُوكيفُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعلية.
 18أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهناُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:
ُ-1الفسادُالعقائديُ .
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصبُ .
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟ ُ
(ُ)1مصرُكانتُواليةُعثمانية.
(ُ)2كانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.

(ُ)3احلملةُالفرنسيةُ:عقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونيةُ .
(ُ)4بدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالده.
(ُ)5االحتاللُاإلجنليزيُوكيفُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعليةُ .
(أ)ُُ-إفسادُالنظامُالتشريعيُ .
 19أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهناُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:
ُ-1الفسادُالعقائدي.
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصبُ .
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟ ُ
(ُ)5االحتاللُاإلجنليزيُوكيفُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعليةُ .
(أ)ُُ-إفسادُالنظامُالتشريعي.
[ُ]1علمنةُالقوانني.
 20أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهناُ :
السؤالُاألولُ:ماُهوُهذاُالواقع؟
هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:
ُ-1الفسادُالعقائدي.
أُ-النظامُاحلاكمُيفُمصرُ:علماينُدميقراطيُ/استبداديُعصب.
بُُ-كيفُنشأُهذاُالنظام؟ ُ
(ُ)5االحتاللُاإلجنليزيُوكيفُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعليةُ .
(أ)ُُ-إفسادُالنظامُالتشريعيُ .
[ُ]1علمنةُالقوانني.
[ُ]2دستورُُ .1923
 21أقرتحُأنُتحعُيفُخاُتةُاحللقةُالنشيدُالذيُأرفقهُلكُيفُملفُبعنوانُ(ياُالظلمُشدُوزولُارحلُُ)2
معُصورةُمباركُوولدهُ.وحبذاُلوُتصحبُمعهماُصورُمنُصورُضربُالشرطةُللمصرينيُ،وكذلكُ
نداءاتُتتعلقُمبصرُمثلُمنُلوفاءُقسطنطني؟ُمنُلكاميلياُشحاتةُوأخواهتما؟ُمنُلفكُاحلصارُعنُ
غزة؟ُوهناكُصورُلحربُاملتظاهرينُيفُمصرُيفُأولُشريطُ(تححياتُغزةُواملؤامرات)ُ،ويفُآخرهُأيحاُ
صورتانُملباركُ.واهللُيوفقكمُلكلُخيُ .

