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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 أسئلة أجوبة

 وإيران كردستان  يف السياسية املستجدات

 ويف إيران، يف االحتجاجية املظاهرات وراء أبنه كردستان  إقليم إيران اهتمت م06/01/2018 يف :السؤال
 حمافظة يف وخاصة تانكردس  إقليم يف حدثت اليت العارمة املظاهرات يف لوحظ وقد. ابلنفي كردستان  إقليم رد م07/01/2018

 يف إيران يف االحتجاجات إن القول ميكن فهل فيها، دورا   إليران أبن تناقلها مت أخبارا   أن م،19/12/2017 يف السليمانية
 :أخرى وبعبارة بواحدة؟ واحدة ابب من فيها دور لإلقليم كان  م28/12/2017

 مبحرك أو ذاتية حتركات مها وهل -2 الفعل؟ ورد الفعل باب من هو اإلقليم يف حدث وما إيران يف وحيدث حدث ما هل -1
 .خريا   هللا وجزاك إيران؟ أو اإلقليم يف النظام تغيري االحتجاجات هذه من يقصد وهل احملرك؟ هذا هو فمن كان،  وإن -3 خارجي؟

 ذاتية نتيجة السياسي خبطالت ابب من إال ألربيل إيران اهتامات وما الفعل، ورد الفعل ابب من مها احلداثن ليس: اجلواب
! إيران يف الشارع حترك أن احلالية الظروف يف القدرة هلا وليس بكياهنا، تعصف تكاد اليت أزمتها يف مشغولة حاليا   فأربيل األحداث،

 غالم قالو  أجنبية، قوى على ابللوم إيرانيون مسؤولون ألقى فقد ؛عدة جلهات االهتامات إيران توزيع من التخبط هذا واضحا   وكان
 بوضوح تلقوا "املتظاهرين" أهنم على قوية أدلة ديهال انطهر  إن) اجلمعة، يوم املتحدة، األمم يف إيران مندوب خوشرو، علي

 هذا ضمن هو ألربيل إيران اهتام من جاء ما فإن ولذلك ...م(07/01/2018 عريب سي يب يب ..."اخلارج من توجيهات
 سيناريو تفاصيل أبن 6/1/2018 أمس صرح قد رضائي، حمسن اإليراين النظام لحةمص تشخيص جممع أمني )وكان: التخبط

 على االهتام هذا اإلقليم نفى وقد م(07/01/2018 اليوم روسيا ...العراق كردستان  إبقليم أربيل يف هلا خطط إيران يف األحداث
 لكل بل الفعل، ورد الفعل ابب من املسألة يستفل وهكذا... "السابق املصدر" اإلقليم حكومة ابسم املتحدث دزيي سفني لسان

 جمرايت وفق وإبيران ابإلقليم صلة ذات أهداف لتحقيق خارجية دوافع هبما أحاطت مث ذاتيا   بدءا احلدثني أن غري... وظروفه أهدافه
 :يلي كما  ذلك وبيان األحداث،

 :اإلقليم أحداث: أولا 
 السليمانية يف واملوظفني املعلمني من مظاهرات اندلعت قد م19/12/2017 يف أنه املختلفة األنباء وكاالت نقلت -1

 يف أخرى مناطق ىلإ ذلك بعد وامتدت السليمانية، حمافظة يف واسعة مجاهريية قطاعات مشلت مث ألشهر، رواتبهم يتقاضوا مل الذين
 أمور ليهإ آلت مبا الناس ضيق ىلإ ملظاهراتا هذه يف اجلماهري اخنراط سرعة وتشري. أربيل حمافظة من أجزاء ذلك يف مبا قليمإلا

 متارسها اليت األخرى والضغوط كركوك  حمافظة على بغداد بسيطرة قليماإل عن الرئيسية النفطية املوارد احنسار بعد االقتصادية قليماإل
 للعبور املسافرين ابضطرار رجللخا السفر صعوابت من زاد امم اخلارجية الرحالت أمام والسليمانية أربيل مطاري قفالإ خاصة بغداد

 يف الثروة على واالستحواذ سادابلف واملتنفذين احمللية احلكومة ألفراد االهتامات بّلة الطني زاد والذي. الدويل بغداد مطار خالل من
 برزاين ملسعود ناهضةامل الكردية األحزاب نفوذ فيها يعلو اليت املناطق يف خاصة   اهلشيم يف كالنار  املظاهرات انتشرت وقد. قليماإل

 حتت قليماإل ىلإ وغريها كركوك  من كردية  عائالت حنزو  املعيشية األوضاع سوء زايدة يف ساهم ومما. الكردستاين الدميقراطي وحزبه
 .ذاتية بدأت التحركات هذه أبن يشري هذا كل  ...مضادة حملية حتركات من هواجس وطأة
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 الكردستاين، الدميقراطي احلزب عليها يسيطر اليت أربيل حكومة ضد أساسا   موجهة احتجاجية تظاهرات هذه كانت  -2
 :منها عدة نواح   من يفهم وهذا برزاين، فانري نيج أخيه ابن خلف قليماإل رائسة من استقالته بعد يتخفى الذي برزاين حزب
 لعميل املناوئة واألحزاب ركاتاحل هاعلي تسيطر اليت احملافظة تلك السليمانية، حمافظة يف ابتداء اندلعت قد التظاهرات أن -أ

 كذلك،  السليمانية موطنه الوطين االحتاد حزب يف القوي طالباين وجناح السليمانية، موطنها التغيري فحركة برزاين، مسعود جنليزاإل
 .مبسارها الكلي التحكم على قادرة تكن مل وإن هلا، والرتتيب التظاهرات إاثرة على قادرة األحزاب فهذه

 كوردستان  قليمإ حكومة رئيس )حذر فقد حكومته، ضد موجهة التظاهرات كأن  منه يفهم الذي فانجري ين صريحت -ب
 خلق تريد "جهات وجود ىلإ شارأو  أحد" يتخيلها نأ من أكرب وأهنا قليماإل ضد حتاك كبرية"  "مؤامرة وجود من ابرزاين نيجريفان

 وحنن نردستاك  يف فوضى حداثإ حتاول خفية ايدأ "هناك وأضاف .العنف" ونشر سارهام عن املظاهرات وحرف اإلقليم يف فوضى
 ستواجه قليماإل يف منيةاأل السلطات أن غري الفوضى حنو عياملسا تلك "تدعم يسمها، مل جهات، ىلإ مشريا   .منعها" يف ماضون

 السليمانية ظةحماف حدود يف جرى فما د،أح يتخيلها نأ من أكرب ومؤامرة جدي هتديد مامأ "إننا مبينا   ،"...حبزم احلاالت تلك
 الكردي ابسنيوز موقع. عليها للتغلب اجلميع وتعاون الصف وحدة ضرورة إىل داعيا   ،واالستقرار" مناأل لتقويض حماوالت

 وأتباعهم ابألمريكان صالت وعلى السليمانية، يف بقوة االستفتاء عارضت كردية  أحزاب ىلإ يشري بذلك وهو ،(21/12/2017
 اليت التغيري حركة برزاين، حكومة ضد واالحتجاجات التظاهرات أججت اليت األحزاب هذه ومن وطهران، بغداد العاصمة يف

 االحتجاجات أثر وعلى .كردستان  يف 2009 انتخاابت يف سياسية قوة اثين الوطين االحتاد حزب عن انشقاقها بعد أصبحت
 مع مقابلة يف حسن ايسني ابجلماعة القيادي وقال ،أربيل حكومة من سالميةإلا واجلماعة كوران  بزعامة التغيري حركة انسحبت

  بشكل احلكومة هذه من االنسحاب التغيري وحركة اإلسالمية اجلماعة قررت املتظاهرين، وجه يف النريان فتحت أن "بعد) اجلزيرة
 يب يب نقلت وكذلك ...(21/12/2017 نت اجلزيرة ..."وطين إنقاذ حكومة وتشكيل فورا نفسها حبل احلكومة نطالب كامل،

 وذلك استقال حيث العراق كردستان  قليمإ برملان رئيس حممد يوسف وهو التغيري حركة قيادات أحد موقف 26/12/2017 سي
 وصفه ما على احتجاجا استقالته العراق كردستان  إقليم برملان رئيس )أعلن فقد االحتجاجات أمام أربيل حكومة موقف إلضعاف

 للسياسة الفئة تلك "احتكار بشدة حممد يوسف وانتقد. التشريعية السلطة على معينة ومجاعات األشخاص من زمرة طرةبسي
 املتحدة الوالايت موقف إن حممد وقال. اإلقليم" يف العادل التقاسم عن عوضا احلياة مناحي وسائر والثروات واألرض واالقتصاد

 أضاعتها واترخيية ذهبية فرصة كان  تيلرسون، ريكس األمريكي، اخلارجية وزير هبا بعث ةرسال يف متثل والذي لالستفتاء، الرافض
 ...واحلركة الرجل تبعية ىلإ إشارة وهذا (،26/12/2017 سي يب يب... اإلقليم حكومة
 دميقراطيال برزاين حلزب املناوئة األحزاب عليها تسيطر اليت السليمانية حمافظة من املظاهرات انطالق فإن وهكذا -3

 تلك انسحاب مث القيادات، تلك لبعض األمن قوات واعتقال التظاهرات، يف األحزاب هذه من قيادات ومشاركة الكردستاين،
 لالنتخاابت، مفرتض موعد من أشهر قبل الربملان رئيس واستقالة نفسها، حلل ودعوهتا إلضعافها، أربيل حكومة من األحزاب
 خارجية دوافعب اثنيا   بعدا   أن إال ذاتية كانت  وإن البداية أن إىل يشري ذلك كل  ابلتدخل، بغداد يف العبادي حكومة هتديد وكذلك

 ...ابإلقليم صلة ذات أهداف لتحقيق وذلك الذايت ابلبعد أحاط قد
 بغداد ضغوطات وكذلك برزاين، لنفوذ املعارضة كردستان  يف احمللية اجلماعات ضغط نتيجة هو الثاين البعد هذا إن 

 عن املسؤولني معاقبة بضرورة وبغداد يرانإو  تركيا يف يسمع كان  ما إىل ابإلضافة هذا ...أربيل يف برزاين حكومة سقاطإل
 من يالحظ ابت ما هلذا أضيف فإذا ألمريكا، موالية واألنظمة األحزاب هذه وكل كردستان،  انفصال على الستفتاء مغامرة
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 اليت املناطق يف النافذة هي سياستها تكون أبن تكتفي تعد مل أولا" "أمريكا شعار عوم أبهنا املنطقة يف ترامب دارةإ سياسة
 يف حصل كما  ،عليهم القضاء حىت أو عقاهبم ىلإ املناطق بعض يف مصاحلها اقتضت ذاإ تلجأ بل جنليز،اإل عمالء فيها يوجد
 فإن لذلك صاحل، مقتل بعد صنعاء يف الشعيب راملؤمت قيادات مع اليوم حاصل هو وكما السعودية، يف الفساد مكافحة محلة

 على جنليزيةاإل اهليمنة هناءإو  إلسقاطها زاينبر  حكومة على الضغط من للمزيد قليمينيواإل احملليني بعمالئها تدفع ريكاأم
 .املتالحقة ابلضغوط الظروف ئفتهي عاجالا  تستطع مل فإن أربيل حكومة

 .دستانكر   يف وجيري جرى ما هو األرجح على هذا
 إيران أحداث: اثنياا 

 الناس لدى املعيشة ووضع االقتصادية األوضاع على احتجاجا ظهرت 28/12/2017 يوم تفجرت اليت املظاهرات إن -1
 الرضا عبد اإليراين الداخلية وزير كشف  فقد جدا، مرتفعة البطالة نسبة أن التقارير تذكر حيث والغالء، الفقر ونسبة البطالة وارتفاع

 املدن بعض يف النسبة وصلت بينما %12 يفوق حاليا البطالة "معدل أن 1/10/2017 يوم صحفي مؤمتر يف فضلي ينرمحا
 الشهادات أصحاب بني البطالة نسبة وأن. وبلوشستان )الكردية( وكرمانشاه )العربية( األهواز منها %60 إىل وصلت اإليرانية
 عن نو عاطل اجلامعات خرجيي من %21 أن إىل تقارير وتشري ،(2/10/2017 يةالعرب... جدا" مرتفعة اجلامعات وخرجيي العلمية
 يف الناس عامة على سلبا تنعكس الرأمسايل النظام تطبيق نتائج أن يعين مما. الفقر خط حتت يعيشون إيراين مليون 15 وأن العمل،

 فهناك إيران، يف املطبق هو الرأمسايل االقتصادي النظام نإ وحيث ،الغريب النظام هذا تطبق اليت البالد كافة  يف األمر هو كما  البلد
 تعمل اليت البنوك وهناك الفقر، مسألة معاجلة وعدم منها، الناس من الكثري وحرمان األغنياء أيدي يف وتكدسها الثروات توزيع سوء
 أن األخرية األحداث قبل وكان الدويل، النقد صندوق وتوصيات بسياسات مرتبط جمحف رأمسايل ضرائب نظام وتطبيق... ابلراب

 فألقت اإليرانية، احلكومة مع سنوية مشاورات جيرى دائما وهو 18/12/2017 يوم طهران فزار الدويل النقد صندوق من وفد قام
 يتعرض ليتا املخاطر وزايدة هذه اليقني عدم حالة ظل يف "إنه :يلي ما اإليرانيني املسؤولني مسامع على بريفيلد كاتريوان  الوفد رئيسة

 على البدء "ينبغي وأضافت. االئتمان" ومؤسسات البنوك ورأمسلة هيكلة إبعادة التعجيل احلكومة على ينبغي اإليراين املايل النظام هلا
 ومعاجلة البنوك رأمسلة إلعادة زمين إطار ذات عمل خطة ووضع الصلة ذات األطراف قروض وتقييم األصول جودة مراجعة يف الفور

... األجل" طويلة حكومية سندات إصدار خالل من البنوك رمسلة إعادة تكلفة تغطية ميكن "إنه أيضا وأضافت. ملتعثرة"ا الديون
 يف الناس ويقع... والفقر والبطالة الغالء عليه رتتبي الطلبات هلذه احلكومة تنفيذو . (19/12/2017 الرمسية اإليرانية العامل صفحة
 ...الطرق بكافة معاانهتم عن ويعربون النظام وجه يف ينتفضون مث ومن العيش ضنك

 ولكن للغالء" "ال شعار حتمل الدعوة كانت  حيث إيران شرقي مشهد مدينة يف وبدأت االحتجاجات، كانت  وهكذا -2
 على الغاضبني العاملة والطبقة الشبان من اآلالف فيها وشارك وبلدة مدينة 80 عددها بلغ عديدة مدن يف انتشرت ما سرعان

 "مراقبة ملنظمة اإلدارة جملس رئيس توكلي أمحد صرح فقد. واألغنياء الفقراء بني ابالتساع اآلخذة والفجوة والبطالة املسؤولني فساد
 لثالثة نتيجة كانت  االحتجاجات "إن :قائال 30/12/2017 يوم لألنباء فارس وكالة مع مقابلة يف اإليرانية والعدالة" الشفافية

 حل يف واملسؤولني احلكومة ضعف والثاين؛ الدويل، النقد لصندوق القاسية االقتصادي التكيف سياسات اذاخت األول؛: عوامل
 نفقات ذلك لكل أضيف فإذا ،احلكومة" قبل من املتخذة القرارات عن واملساءلة الشفافية جتنب واألخري؛ االقتصادية، املشاكل

 اإليرانيني كاهل  تثقل كبرية  االقتصادية املشكلة جيعل ذلك فإن... واليمن وسوراي لبنان يف وأشياعها مليشياهتا على اخلارجية يرانإ
 حكومتهم مساعدة أن اإليرانيني من الكثري ويعد"... ) شعبه عيش خبيانة النظام اهتام إىل ذلك من أكثر بل لالحتجاجات فتدفعهم
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: 21 عريب.. .خيانة" هي بل هلا، داعي ال اليمن يف حلوثينيوا سوراي، يف األسد ونظام لبنان، يف هللا وحزب غزة، يف محاس حلركة
 نتيجة وسقط ابلقوة قابلها النظام ولكن .اقتصادي بعامل ذاتيا   كان  االحتجاجات بدء أن يبني ذلك وكل ...(01/01/2018
 من أكثر إىل أول نكانو   28 يف االحتجاجات انطالق منذ املعتقلني عدد ارتفاع إىل التقارير بعض )وتشري وجرحى قتلى ذلك

 .م(07/01/2018 عريب سي يب يب... معتقل 1700
 فستصحبها ابلقوة، قوبلت إذا وخباصة الصحيح العالج عالجها أتخر إذا اقتصادية احتجاجات أية فإن معروف هو وكما -3

 دوتنتق عليه، والقائمني مالنظا ضد سياسية شعارات االقتصادية الشعارات إىل أضيف فقد كان،  ما وهذا السياسية، االحتجاجات
 سياسية توجهات االحتجاجات على تطغى وبدأت ...افيه الدوالرات من املليارات نفاقهإو  املنطقة حروب يف النظام تدخل

 لدى هلا الرتويج ظهر فقد ...مريكيا  أو  وروبيا  أ األحداث تلك استغالل بدأ وهنا. وقادته النظام رموز على وهجوم للنظام معارضة
 سؤال على رده يف ماكرون الفرنسي الرئيس قال جانبه ومن. وتلفزيوهنا الربيطانية اإلذاعة مثل اإلجنليزي وخاصة األورويب ماإلعال

 وهذا اإليراين املدين اجملتمع انفتاح تعكس التظاهرات "إن 4/1/2018 يوم الصحيفة نشرهتا إيران أحداث عن "احلياة" لصحيفة
 االنفتاح عناصر إيران إظهار وسننتظر للمواطنني التعبري حرية وترك العنف جتنب بضرورة تذكريهل روحاين ابلرئيس أتصل جعلين

 كانت  زايرة لودراين الفرنسي اخلارجية وزير لتنفيذ متهيدا األمور، مسار على احلكم نستطيع كي  املتظاهرين مع التجاوب عرب املطلوبة
 ال األحداث تلك ابستغالل أورواب تدخل لكن ...طهران" مع دائم حوار مواصلة إىل ودعا البلد هلذا زايريت مث إيران إىل مقررة

 ...يكون ال يكاد الفاعلية حيث من أثره ألن عنده الوقوف يستحق
 موقع يف صفحته على يغرد ترامب األمريكي الرئيس فبدأ ...اخلط على أمريكا دخول هو عنده الوقوف يستحق ما لكن -4
. واحلرية الغذاء إىل متعطش وهو سنوات منذ مقموع العظيم اإليراين "الشعب: 1/1/2018 يوم له تغريدة يف فقال تويرت، التغريد
 إدارة وقعته الذي الرهيب االتفاق رغم الصعد كل  على تفشل إيران. التغيري زمن حان اإلنسان، حقوق وكذلك تنهب، إيران ثروات
 اإليراين النظام أبن تفيد اليت التقارير إزاء عميق بقلق ترامب إدارة )"تشعر: ال  قائ األبيض للبيت الصحفي السكرتري وصرح ،أوابما"
 األساسية احلقوق تقمع اإليرانية الدكتاتورية ألن الصمت نلتزم "لن قائال   وأضاف سلمية"، احتجاجات يف للمشاركة اآلالف سجن

 جاهر وهكذا م(،10/01/2018 اإللكرتونية العراق صحيفة. ..انتهاكات" أي عن املسئولة اإليرانيون القادة وسيتحمل ملواطنيها
 ...األول اليوم منذ احلكومة ضد اإليرانيني املتظاهرين بدعم ترامب، دوانلد الرئيس رأسهم وعلى األمريكيني املسؤولني من العديد

 إيران، يف هؤالء مع تقف واشنطن إن ،اجلمعة يوم األمن جملس أمام املتحدة، األمم يف الدائمة أمريكا مندوبة هيلي، نيكي وقالت)
وأغضبت دعوة واشنطن الجتماع جملس األمن أعضاء  ...""الذين يطالبون ألنفسهم ابحلرية ولعائالهتم ابلرخاء وألمتهم ابلكرامة

.. يب يب سي عريب ."خرين ابجمللس، ومنهم روسيا، اليت وصف مندوهبا االحتجاجات اإليرانية أبهنا "شأن داخليآ
، فكانت دعوة واشنطن الجتماع جملس األمن دليال  على ركوب أمريكا ملوجة التظاهرات، ولسرعة الدعوة فقد م(07/01/2018

وفوجئ أعضاء جملس األمن بدعوة هيلي الجتماع عاجل جمللس األمن ملناقشة االحتجاجات يف )أعضاء جملس األمن هبا فوجئ 
وقالت .. .روسية لالجتماع، حسبما قالت مراسلة يب يب سي ابربرا بليت أشرإيران، واضطرت إىل ممارسة ضغوط ضد املعارضة ال

مبعوثة الوالايت املتحدة للمجلس إن واشنطن تقف "دون تردد من هؤالء يف إيران الذين يسعون للحرية ألنفسهم والرخاء ألسرهم 
 م(06/01/2018يب يب سي عريب ... "والكرامة لبلدهم

 ا  أمريكا بتأييدها للتظاهرات يف إيران يعين أهنا تعمل إلسقاط النظام يف إيران؟ أو أن هلا هدف وهنا يربز تساؤل وهو: هل -5
 آخر تريد حتقيقه من ركوب موجة التظاهرات يف إيران؟ وللجواب على ذلك نقول ما يلي:
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فقد قال انئب مساعد  لسنتهم،يري النظام فهو بعيد وخباصة أهنم يقولون ذلك أبغمريكا للتحركات هو لتأأما القول أبن أتييد 
عن محاية  نتحدث فقط .).. :4/1/2018وزير اخلارجية األمريكي لشؤون العراق وإيران أندرو بيك لصحيفة "احلياة" نشرهتا يوم 

ين" وشدد إمنا حتديدا مع املتظاهر  وجه،املتظاهرين واحرتام حقوقهم، ويف هناية املطاف نريد أن نرى النظام يغرّي سلوكه يف أكثر من 
وقد ذكران ذلك يف ، فأمريكا ودورها يف النظام معروف، "(...يف سلوك النظام ل تغيريه يف إيران اإلدارة تريد تغيرياا على أن "

ومجيع األعمال السياسية  م: )إن دور أمريكا يف الثورة اإليرانية كان واضحا  منذ بداايهتا...21/08/2013يف جواب سؤال سابق 
وقلنا كذلك يف جواب سؤال آخر بتاريخ  ،يت قامت هبا إيران كلها واقعة بتوافق وانسجام مع املشاريع األمريكية...(يف املنطقة ال

م )هكذا فإن الدور اإليراين يف املنطقة هو سياسة أمريكية مدروسة بشكل حمكم، وأن هذا الدور يتوسع ويتقلص 23/02/2017
ف(، وعليه فالتأييد املعلن من أمريكا للتظاهرات االحتجاجية ليس على طريق تغيري وفق متطلبات السياسة األمريكية ووفق الظرو 

 .النظام احلايل
 ألمرين مهمني:ذلك وإذن ملاذا ركبت أمريكا املوجة ووجدت فيها ضالتها؟ ف -6

األول  إيران، فتصبح هي العدومب عن القدس وإشغال املنطقة مبوضوع ااألول: صرف األنظار عن فلسطني وتصريح تر 
 يف املنطقة، ومن مث يصبح الرتكيز على إيران وخيف أو يتالشى عن كيان يهود املغتصب لفلسطني...

يران ومحاية أمريكا هلم من خطر إلثاين: إجياد تربير لبقاء عمالء أمريكا يف املنطقة اتبعني ألمريكا حبجة وقوفها ضد وا
ود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ذلك التصريح كما قلنا يف نشرتنا مب عن القدس وأهنا عاصمة كيان يها، فتصريح تر يرانإ

فالقدس يف قلوب املسلمني وعقوهلم، وسكوت أولئك العمالء على  صفع عمالء أمريكا على أدابرهم... 7/12/2017
ب املتصاعدة ضد مامب وبقاؤهم عمالء ألمريكا يوالوهنا ويوادُّوهنا هو فضيحة كربى هلم... فكانت تصرحيات تر اتصريح تر 

مب حول القدس...وذلك بقوهلم إن ايران القشة اليت يتعلقون هبا لتربير بقائهم موالني ألمريكا عمالء هلا رغم تصريح تر إ
ُ َأَّنه يُ ْؤَفُكونَ ﴿ مب يقف يف وجه إيران العدو اللدود! وهو عذر أقبح من ذنب،اتر    .﴾قَاتَ َلُهُم اَّلله

 ي يف إيران من احتجاجات داخلية وتصرحيات خارجية وخباصة أمريكية.هذا هو على األرجح ما جرى وجير 
ويف اخلتام فإن "تالعب" الدول الكافرة املستعمرة مبصائر بالد املسلمني ليس إال بسبب رويبضات احلكام الذي يتولون  -7

َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة يما أخرجه أمحد يف مسنده ف ملسو هيلع هللا ىلصأمرها ويوالون أعداء اإلسالم واملسلمني، ويركنون إليهم، وقد نبه إىل ذلك رسول هللا 
اَعٌة ُيَصدهُق ِفيَها اْلَكاِذُب َوُيَكذهُب ِفيَها الصهاِدُق َويُ ْؤمَتَُن فِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّللهي  :قَالَ  َا َسَتْأِت َعَلى النهاِس ِسُنوَن َخده يَها اْْلَاِئُن ِإهنه

وأخرجه كذلك احلاكم يف ، «ِطُق ِفيَها الرَُّويِْبَضُة ِقيَل َوَما الرَُّويِْبَضُة قَاَل السهِفيُه يَ َتَكلهُم يف َأْمِر اْلَعامهةِ َوخُيَوهُن ِفيَها اأْلَِمنُي َويَ نْ 
ولكنها خري أمة أخرجت للناس فلن تسكت  (، فمصيبة هذه األمة هي يف حكامها...هذا حديث صحيح اإلسناداملستدرك وقال )
بعودة اخلالفة الراشدة بعد هذا امللك  ملسو هيلع هللا ىلص على هذا احلكم اجلربي من قبل هؤالء الرويبضات، فقد بشران رسول هللا إبذن هللا طويال  

مثُه َتُكوُن ُمْلكاا َجرْبِيهةا، فَ َتُكوُن َما َشاَء اَّللهُ َأْن  ...»اجلربي كما جاء يف مسند األمام أمحد والطيالسي عن حذيفة بن اليمان: 
َهاِج نُ بُ وهة   ِخاَلَفةٌ  يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها، مثُه َتُكوُن َتُكوَن، مثُه   .«َعَلى ِمن ْ

 .﴾َويَ ُقوُلوَن َمىَت ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيباا﴿
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