
 والفقه السياسة بني الرويس السفري مقتل
 خمتلفة أنظار يف

 مجعها ورتبها ونسقها:
 جمد ميك

 بعض يف الكرام اإلخوة بعض كتبها الرويس السفري مقتل حول ولكمات حوارات  هذه
 اخلواطر هذه بعض صيد فأحببت اخلواطر، إىل أقرب منها وكثري االجتمايع، اتلواصل غرف
 .  انلت اعلم يف تضيع أن قبل

 .  كبري جمدل يف خلرج عليه وقفت مما كتب ما أستقيص ذهبت ولو
 املوازنات فقه يف خمتلفة زوايا من انلظر وجهات تمثل قليلة نماذج ىلع اقترصت ولكين
 .انلبوية والسرية الرشعية انلصوص مع اتلعامل ،وطريقة الرشعية والسياسة واملآالت
 هذه مثل حبث طريقة يف منها يستفاد الواعني اإلخوة من عدد كتبها اليت اللكمات وهذه
 .  انلظر وجهات فيها وختتلف باألمة تزنل اليت األمور

 هذه حول كتب ملا الرسيع نظري يف عليه أطلع لم منها وأفضل اللكمات هذه ومثل
 .احلادثة

 ،وأرسلتها إيله يلنظر فيها ويراجعها. نلفسه نسبها من إىل األقوال ونسبت
 منها عددا نرشت فقد لت للموضوع من ناحية رشعية ،اليت أص   املطولة التااملق وأما

 : املقاالت تلك روابط وهذه ،العلماء السوريني   رابطة موقع يف
 

 الفقيه اتلفكري وفوىض الرويس السفري مقتل
 زيد أبو اعشور وصيف. د
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 فكرية ومحاقة رشعية جريمة الرويس السفري مقتل
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  اإلسالم رشيعة يف جريمة تركيا يف الرويس السفري قتل
 القادر عبد جدي د

 قسنطينة بمدينة القادر عبد األمري جامعة يف املقارن والفقه السيايس الفقه أستاذ
 . اجلزائر
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 الرويس السفري بمقتل الفرح
 سيف أمحد

 ..وبعد هلل، احلمد
 هلو= هل سلمنا ولو -الفعل حرمة حبجة - اهلل عدو مقتل يف ايلوم الفرح عن انلاس نيه
 .ابلارد واتلنطع الفقيه احلمق رضوب من

 فقه هلو= الشعور وتبدل الالفطرة من السحيقة األودية تلك يف بصاحبه يودي اذلي الفقه
 !حيزنون وال تعلم، وال تفقه، ما صاحبه يلت..معكوس
 حمارب اكفر ىلع القدري للواقع الفطري الفرح وبني باملنع القول بني تالزم ثَم ليس إذ

 .للمسلمني
 :رضبني ىلع هم إنما واملنع باتلجويز ايلوم والقائلون
 باتلحريم.. هل اعتبار ال.. مذموم مطروح قوهل.. آثم وهذا= علم بال اهلل ىلع قائل: أوهلما

 .باحلل أو قال
 .اخلالف حيتمله مما -عندي- وهذا= واستحقاق وفهم علم ىلع بالفتيا قائل: ثانيهما
 الرضب مانيع ىلع أثرب ال أين بيد.. العتبارات -ظنًا - املنع من أقرب عندي واتلجويز

 قد متضاربة مناطات يعرتيها حمتملة املسالة إن إذ ؛-منهم للفتيا املؤهلني أعين- اثلاين
 .بعًضا بعضها يعارض
 وانلازالت امللمات يف املناطات عنده وتتنازع األدلة عنده تتضارب الرجل رأيتم إذا ثم
 قال هذا من بقريب.. األحوال من كثري يف والفقه الفهم أمارات من هذا أن فاعلموا العسرية
 !اإلمام انلووي

 السفراء وكنه تارة اكألمان ايلوم؛ اشتهر مما اثنني أو مناط ىلع الزناع مناط وحرص
 .انلظر وضيق الفقه سوء عالمات من تارة املعارصين
 من ليس= واتلعطيل اتلخذيل  أو األخونة أو باإلرجاء اتلوقف أو باملنع قائل لك وريم
 .املتعاملني اجلهلة الصبية حال يف إال امهلل..حقه وال العلم أدب



 نازلة يه بل اضطراًرا؛ علمه اإلسالم دين من املتقرر حتت حبال تندرج ال ومسأتلنا
 .-يقينًا ال ظنًا - اجتهادا غريهم دون الفقه أهل إىل مردها معارصة
 يف الرتدد عبارات يوردون أقواهلا وترجيح املذاهب حتقيق كتب يف الفقه أئمة رأيت وإين
 وظاهر: يقولون وتارة.. كذا وحيتمل: يقولون وتارة.. كذا ويتجه: تارة فيقولون  مسألة، غري
 ..ويتورعون يصمتون ثم واألقوال الروايات يذكرون وتارة.. كذا اإلمام الكم

 اهلل حلق وامتنع فسكت دربهم ىلع وسار حذوهم، حذا لو ايلوم يشء املرء رض ما وواهلل
 !دينه وحرمة
 !واحلمقاوات احلمىق أيها
 صمت؛ يف يفرحون ودعوهم ديارهم من أخرجوا واذلين واملستضعفني ابلؤساء عن كفوا
 تعرف ال فحلوقنا..طعًما وال طريًقا للفرحة جند وال اهلالل تلو اهلالل علينا يمر أقوام فإنّا
 ..علينا الاكفرين وتكالب املرار غصة إال

 !بكم نلا حاجة وال ايلوم عنكم اهلل أغنانا فقد وعلمكم؛ فقهكم عنا كفوا
 !الفرحون أيها
 !املنكوبة أمتكم بأحوال للحزن تعودون ثم سويعات، يه فإنما عليكم ترثيب ال
 للفرح جتد تكاد ال قلوًبا أسعد واهلل فإنه صاحلة بدعوة -الرتيك- أخاكم اذكروا ثم
 !سيباًل 

 .ترثيب وال عليه إثم ال شهيًدا تقبله فامهلل
 

 ..!رسالة اعتذار !! .. ملن ؟! .. وىلع ماذا ؟! .. وما عساه يقول ؟؟
  انلمر:  عزت

s/25376/Default.aspxhttps://www.egyptwindow.net/Article 
دعونا نسمع لكماته  .. رسالة "ُمتَوَهمٌة" من الشاب الرتيك اذلي قتل السفري الرويس بأنقرة

 !!أو كما أسماها اعتذاراته
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 :  الشنقيطي املختار حممد
 هلمجيته، استسهاال وال بوتني# يف حمبة ليس روسيا# صداقة ىلع تركيا# حرص -1
 الفاشل االنقالب يف تركيا يهدم اكد اذلي األمرييك احلليف لغدر إدراك لكنه
 فسيظل واتلنمية، العدالة وحزب أردواغن# بقيادة ومتماسكة قوية تركيا# دامت ما -2
 املستقبل إىل واالنطالق للمقاومة صلبة نواة اإلسالمية األمة دلى
 الرويس_السفري_اغتيال# ىلع املحتملة الروسية الفعل ردود من إعالمنا يف اتلهويل-3
 ..ذاتها يف واثلقة ربها، يف ايلقني فقدت مهزوزة، نفوس حال يعكس
 دايع فال اإلسالم، رشيعة يف جيوز ال والسفراء الرسل اغتيال أن قبل من كتبت-4
 الرويس_السفري_اغتيال# املجال هذا يف واملزايدة للمهاترة
 يصيب بما قلبه يفرح مسلم لك موقف هو الرويس_السفري_اغتيال# من موقيف-5
 وحكمة الرشع بنص منضبط غري فعل أي عقله ويستنكر مصائب، من أمته أعداء
 .السياسة

 ادلويل املجتمع حقارة
 : قاطريج حسن
 الليلة الرويس_السفري# قتل عملية من واملصليح الرشيع املوقف تفصيل عن بعيداً  
 باملّرة إنسانيّة وانعدام وخبث بلؤم ادلويل املجتمع يتواطأ:  املفارقة هذه تُسّجل تركيا# يف

 هل عقوبةً  بأكمله شعب قصف يُوقف فّعال عمل عن طويلة شهور مدى ىلع الشلل مّدعياً 
 وقتَل  وحضارته بدله تدمريَ  ويوقف األسدي_الطغيان# و االستبداد ىلع العمالقة ثورته ىلع
 معاين ىلع ويصحو ادلينء# االستخفاف هذا لّك  بعد يضجّ  ثم وشيوخه، ونسائه أطفاهل
 ضدّ  ثأراً  السفري اغتيال# لعملية قيامته وتقوم ادلويل_القانون# والزتامات اإلنسانية
 !! عىم# و منطق انعدام هذا أليس األبرياء، آالف بمئات وفتْكها اهلمجية دوتله توّحش
 طاش_ألطن_مولود#



 تباد_حلب#
 السورية_اثلورة#

 !!لدلاخلية وزيرا ولست اعلم أنت
 :حيىي بكر أبو
 السفري اكغتيال افعال ضد والشجب لالستناكر اغبلا نية حبسن العلماء من كثري ينربي 
 ويستخدمهم ، يدرون ال حيث من واحلكومات احلاكم عن يدافعون بذلك وهم.. الرويس
 معمعة يف ويدخلون.. خاطئة أم صائبة اكنت انلظر بغض سياساتهم عن لدلفاع احلاكم
 من اتلفاصيل فهذه املسلمون معهم ويتيه فيتيهون دبلوماسية، وتفاصيل سياسية توازنات
 ..العلماء اختصاص من وليس السياسيني اختصاص
 ينظرون انهم االصل بل مساندتها او احلاكم سياسات عن ادلفاع العلماء وظيفة ليست

 .فحسب السياسة نتاجئه عن ال عليه احلكم يستطيعون حىت فعل اي دوافع اىل
 .. السيايس واخلطاب ادليين اخلطاب يتطابق أن جيب وال
 أمة من خصوصا ومتوقعة ومتفهمة نبيلة الرويس السفري اغتيال دوافع ظاهر إن
 فهل..  املقهورين املغتصبني املقتلني إخوانهم نلرصة يتدخلوا اأن حاكمها يقدر ال مشلولة
 القاتل الظالم اجرام استناكر يف ام ظلم اذلي به املفعول فعل ردة استناكر يف الفتوى تكون
 !!املغتصب؟
 ادلبلوماسية العالقات ىلع حريصا تكون حىت العالم ايها داخلية وزير لست أنت
 .ودينه عرضه ىلع وغريته اليح االمة ضمري ىلع املحافظة ىلع حرصك من اكرث
 : انلجا أبو ويلد

 ستجدون: "أحد غزوة يف -الكفر ىلع يزال ما واكن - سفيان أيب لسيدنا قولة هناك
 ". تسؤين ولم بها آمر لم مثلة



 وإنما وغريهم، وإيران وروسيا سوريا الظالم ىلع إنكارا شبع السفري قتل ينكر ومن
 واتلرصفات املزايدات تفشله أن من ابلايق الوحيد انلموذج ىلع اخلوف إنكاره يف حيركه
 . ينكر ال دافع وهو. مرشواع الفردي انلظر بمقتىض أو نبيال، دافعها اكن ولو حىت اهلوجاء
 هناك أو هنا سيقتل أنه يستفتيه سائل جاءه لو: بكر أيب ألخينا املسألة يقرِّب مما ولعل
 . العربية والشعوب السوري الشعب قتل يف املتورطني بعض

 بعد الفرح أو اتلهليل جمرد من أكرث والقانونية الرشعية باملسؤويلة سيشعر حينها أظنه
 .اسطنبول يف الرويس السفري قتل عملية

 واالداعء اهلوجاء، اجليوش جتييش ودعوات الفردية، املزايدات أفشلته املرصي انلموذج
 باسم القدرة خارج بمطابلات السيايس ىلع والضغط القاهرة، من الكتائب بتسيري
 ..ادلاخلية أو للخارجية وزيرا ليس العالم وكون والسيايس الرشيع املوقف بني االنفصال
 سوريا نرصة مؤتمر أقام ومن بسوريا، العالقات لقطع مريس ىلع ضغط من اهلل سامح
 .ادلول تدار احلماسية واملؤتمرات باخلطب أنه وظن وخطب وهيج

 :حيىي بكر أبو
 قتل) السابق  السياق نفس يف اسئلة عدة أطرح أن الفضالء العلماء أيها يل اسمحوا
 (:الرويس السفري
 العسكريني حكم هو فما معاهد ألنه دمه حبرمة القائلة الفتوى هذه اعتمدنا إذا
 أيضا هم هل املسلمني بالد وبقية واخلليج العراق يف العسكرية القواعد يف الغربيني
 ادلم؟ معصومو معاهدون
 وحيرم أيضا ادلم معصومو اسالمية دولة أي أو تركيا يدخلون اذلين االرسائيليون هل
 بهم؟ املساس
 ؟ إلرسائيل املسلمني حاكم من وغريه أردواغن بمعاهدات االعرتاف علينا هل
 !!االتفاقيات؟ هذه خمالفة املسلمني ىلع حيرم وهل



 منهم وتمكن مسلمة دولة أي زاروا إذا وغريهم وموفارز ونتنياهو بوتني خبصوص
 وأمان؟؟ وعهد بتأشرية دخلوا انهم حبجة قتلهم عن حيجم هل املسلمني أحد

 قد اليت واملفسدة املصلحة ىلع بناء اتلحريم يكون ان بني كبريا فرقا هناك أن أعتقد
 .ادلم معصوم انه بسبب حراًما الرويس السفري قتل يعترب أن وبني ودوتله الردواغن حتصل

 : انلجا أبو ويلد
 مسلحة عملية بأي تقوم واكنت املسلح، اخليار تتبىن فتح حركة اكنت املايض يف
 أو الفلسطينية، للقضية االنتباه تلفت حىت أو العالم، يف ماكن أي يف إرسائيليني تستهدف
 إرسائيليني بالعبني كوبري فجروا إنهم حىت مسجونني، فلسطينيني عن باإلفراج  تطالب
 لكه العالم يف إرهابية كحركة مصنفة اكنت وباتلايل. مدنية طائرات وخطفوا أوملبية، دورة يف

 الشعب ومثلت اإلرهاب، قوائم من اسمها رفع وتم العنف، عن ختلت حني إىل تقريبا،
 . وحيد كممثل املفاوضات يف الفلسطيين
 املعركة نقل عدم: لعملها املحددة األساسية القواعد إحدى اكنت محاس، جاءت ملا

 من وأفلتت ملعركتها، جددا أنصارا كسبت وباتلايل. فلسطني حدود خارج الفلسطينية
 .لعملياتها مرسحا تعد لم اليت األخرى والشعوب وللبالد إلرسائيل، املزدوجة العداوة
 أن يرون اجلزئية الوطنية معاركها يف االنتصار عن انلاس من جمموعة عجز مع ايلوم
 لكونهم املعادية ادلول سفراء يقتل ال هل:  فيبحثون املعركة، ميدان أنفسهم ىلع يوسعوا

 عن أو اإلرسائليني، عن فماذا السفراء، يكن لم وإذا واملفسدة، للمصلحة أم مستأمنني،
 هل داعش؟# وبني بينكم الفرق ما جادون؟ أنتم هل باهلل! قوم؟ يا هذا ما! غريهم؟
 يقرؤه أن قبل الالكم هذا فيها يقرأ اعصمة وكم تكتبون؟ ما تكتبون أين من تعرفون
 !املجموعة؟ يف زمالؤكم
 يف ومتشكك فيه، معتقد غري ولكن وخائف، تقولون ما معتقد أين ليست املسألة
 معروفة، فساحاته اجلهاد يريد ومن. وفيسبوك آب واتس محاسات يه وإنما هل، اعتقادكم

 .بأيديهم السالح تكافؤ عدم ظل يف أهله عنه عجز وقد



 العام، انلفري بإعالن يرتدعوا لن األعداء يعين للتهديد، تستخدم ال والفتاوى والفقه
 إصدار حجازي صفوت للشيخ سبق وقد اجلهاد، باب لفتح بادلعوة وال قبل، من أعلن فقد
 اكن إنه: وقال وتراجع عليه، وضغط وروجع ماكن، لك يف اإلرسائيليني باستهداف فتوى
 !! يهدد

 .األبصار أويل يا فاعتربوا
 :درمش ادلين شمس 

 .قيادتها مع وحدتها يف تكون أمة أي أو شعب أي قوة) 
 .الروسية الطائرة إسقاط يساوي العمل هذا
 من مزيد يف الغربية الشباك من اتلخلص حتاول اليت تركيا توريط انلتيجة أو اهلدف
 ىلع القضاء تم كما واتلنمية العدالة مرشوع ىلع والقضاء واخلارجية ادلاخلية املشالك
 ".نموذجا حنن.. " العربية الشعوب هبات

 .يشء األمة ينفع اذلي والعمل يشء العاطفة
 .العدو دولة رئيس اكن ولو شخص بمقتل تربد ال صدورنا حرارة
 (.وإرادتها هيبتها وفرض األعداء أمام رجليها ىلع األمة بوقوف تربد ولكن

 بابيص إبراهيم األستاذ 
 اإلسالمية وادلراسات للبحوث فيصل املاك مركز
 .الرشع بمزيان ونللزتم اعطفيني، نكن ال) 

 :قال وسلم عليه اهلل صىل الرسول
 .تُقتل ال الرسل
 منه أعدى عدو هناك يكن ولم الكذاب، مسيلمة وسفراء لرسل الالكم هذا قال
 .وسلم عليه اهلل صىل اهلل لرسول

 ..رشعية ضوابطنا



 ..رشعية ومنطلقاتنا
 ...رشعية وسياستنا
 واكن عنه، اهلل ريض حبمزة ُمثّل ملا أحد معركة يف سفيان أبو قاهل ما هذا يف نقول لكن

 ....العرب عند معيباً  ذلك
 :سفيان أبو قال
 .تُسْؤين ولم بها آُمر لم ُمثْلة، القوم يف اكن وقد
 : الورد أبو فتيح
 أننا وحيزنىن  وديانة خلقا السفراء قتل عدم اإلسالىم السياىس الفقه ىف املقررات من 
 .اإلسالمية ادلولة إدارة مسلمات  من يعد فيما انلظر نعيد اآلن

 سياىس الكم هذا أن أحد يظن ال حىت ضعفا أو قوة األمة حبالة مرهون غري املقرر وهذا
 . األمة حتياها الىت الضعف حالة مبعثه
 اعقل لك تلزم فإنها السابق املقرر عن بعيدا  وعواقبه ومآالته احلدث هذا تداعيات أما
 دولة ممثل من اثلأر نشوة فتنسيه دليه االجتهاد بوصلة تنحرف أال الفقه يمارس وحكيم
 النشوة هذه تنسيه ال.. نلا بالنسبة يؤخر وال قتله يقدم وال وتأمينه محايته واجبنا من ظاملة
 . احلدث هذا ىلع سترتتب الىت املؤملة اتلبعات
 جتريم لوجب الرشعية السياسة ىف أصل ىه الىت واملفاسد باملصالح األمور قيست ولو
 .وحتريمه الصنيع هذا

 أحاكم"  بـ املوسومة ادلكتوراة رسالة إىل بالرجوع املسألة هذه يتناول من لك وأوىص
                 زيدان الكريم عبد د الكريم للراحل" واملستأمنني اذلميني

 :الكبييس سعد   
 :برشطني اال اليقبل العمل ديننا يف  

 .والصواب اإلخالص



 .الرشطني بهذين مرتبط وحزننا وفرحنا
 .....ضابط بال وأحزاننا أفراحنا أصبحت وإأل
 إىل اجلياشة واملشاعر العاطفة تدفع أن يمكن كيف ىلع...  حيا مثاال أعطى لقد
 !نية وحسن بسذاجة املسلمني، ىلع انلفع من أكرث بالرضر تعود أعمال

 : ضايع عمار 
 لكنّ  املستأمنني، تأمني - تفضلتم كما - واألصل فقهيا،  تناوهل جيب ال ث احلد هذا
 يعاتبه ولم قريش سفري عنه اهلل ريض بصري أبو قتل وقد) الفقه كتب ترويه تفصيال فيه
 أمر وهذا(.. تفاصيل فيه األمر أن لكن اتلبين أقصد وال وسلم، عليه اهلل صىل اهلل رسول
 .. املسألة عليه عرضت إذا املسلم القايض به حيكم
 الزواية ومن روسيا، عن والسخط الرضا زاوية من وتناوهل.. توظيفه واألجدى 

 أقل وال.. جمتمعية داللة هلا لكن يقال كما فردية حادثة.. والسياسية واحلقوقية االجتماعية
 ..الظاملني بإصابة نفرح أن من

 ولعل.. مصلحتك يف توظفه ما حبسب جيدا أو سيئا يكون ثم يقع، احلدث السياسة يف
 هدفه الرويس السفري اغتيال بأن قليل قبل أردواغن رصح حيث تركيا، به تقوم بدأت ما هذا
 .احلدث بتجاوز تفيد أيضا الروسية واتلرصحيات وموسكو، أنقرة بني العالقات تطبيع عرقلة
 .مصلحتنا وفق فلنوظفه مصلحته، وفق احلدث مع يتعامل لكل 

 :حوى حممد
  ملسو هيلع هللا ىلص انليب حكم حتت منطقة يف قريش سفري بصري أبو يقتل لم 
 .فتأمل املدينة يف اإلسالم دولة راعية من حينها يكن لم بصري أبا أن كما

 :ضايع عمار
 ..احلادثة هذه ىلع إسقاطه ويف احلكم، يف تفاصيل هناك أن قصدت 

 ..به يقتل وال يديه فإنه قتله، لو إنه:  تقول أيضا الفقه فكتب
 .منا مطلوبا ذلك وليس فقهيا، تناوهلا صدد يف لسنا رأيي يف لكننا



 : حوى حممد
 يفكر وال حكمه عن يسأل ابلعض لكن الفقيه ابلحث هنا مطلوباً  يكون ال قد
 بتبعاته
 فيه أعلم وال أساسا حكمها عن حتدثت وأنا اجلريمة، عقوبة يف حرضتك ذكرته ما
 .خالفاً 
 :عمرو أبو الرساج معاذ

 تركيا_يف_الرويس_السفري_مقتل# يف نظر وجهة
 جاءت كما تركيا# مع عالقتها ىلع يؤثر لم السفري مقتل ىلع الرويس الفعل رد -

 .. وغريه بوتني# ترصحيات
 وبكل غولن، اهلل فتح جلماعة سينسب ربما أو فردي، ترصف احلادث تركيا ستُعد -
 ..  ارهايب احلادث أن أعلن اذلي الرتيك، الرسيم املوقف يمثل ال األحوال
 تترصف أن تستطيع ولن..  سوريا# يف روسيا# موقف ىلع االغتيال هذا يؤثر لن -
 ..  فعله تستطيع ما لك فعلت ببساطة ألنها..  أكرث بإجرام
 ال مزايدة يعد رأيي يف" رسميا وليس شعبيا" وجتريمه العمل إدانة من اإلكثار وهلذا؛ -
 .. هلا معىن
 ..  فقط مبالغة أراه ويرضها تركيا ىلع سيؤثر العمل هذا أن اعتبار وايضاً  -
 أسلوبه هل منها فللك ، pkk ثقافة وال داعش# أصابع حيمل ال تقديري وفق االغتيال -
 . تركيا استهداف يف املعروف
 هذا يف أستسيغه ال اإلسالم يف السفراء قتل رشعية خبصوص احلاصل انلقاش  -
 نفسه هو آذوه، أن بعد مسيلمة رسويل والسالم الصالة عليه انليب يقتل لم فكما املوقف،
" رجال معه اكن لو حرب مسعر أمه ويل": "بصري أيب" عن قال ايضا والسالم الصالة عليه
 للحماية راكضا االخر وجاءه الستالمه جاءوا اذلين قريش رسل احد قتل انه علم ان بعد



 وبينهم بيين ليس اهلل رسول يا: " هل قال حني" بصري ابو" لـ والسالم الصالة عليه واستمع..
 .. فعله ما والسالم الصالة عليه ينكر فلم" عقد وال عهد
..  والسياسية ادلبلوماسية انلاحية من كبريا خطأ يعد العمل ان شك ال..  أخرياً  -
 تعقيدات عن انلظر بغض فرح انه شك ال الروسية الصواريخ من حلب يف تأذى من ولكن
 .وادلبلوماسية السياسة

 : خطيب زهري -
 .الواسطة تسو ّغ ال والغاية تُقتل، ال والرسُل  خاطئ، القاتل ترصف
 واهلل به، نرىض وال نشجبه غدر السفري قتل ولكن حلب، يف حيدث ملا عظيم أملنا
 .املستعان
 صلح بنود حبسب  ترصفاته عن مسؤولة تكن لم املسلمة بصريادلولة أيب حالة يف
 .احلديبية

 : سعود أمحد -
 مضادا رشعيا تاصيال اقتىض اذلي األمر وتربيره، املدان العمل تأصيل يف ابلحث أتفهم
 ! رشيع منطلق من حصل ما جرم يوضح

 اهلل صىل لقوهل األمر جيرم ورأي بصري، أيب حبادثة اتلربير بعض يتلمس رأي بني ورصنا
 ! أعناقكما برضب ألمرت تقتل ال الرسل أن لوال:  مسيلمة لرسويل وسلّم عليه

 حنب ملا الوصول يف اذلرائعية الطريقة بهذه انلصوص توظيف يف ليس هنا اإلشاكل
 ! !!الرشيع اتلاصيل طائلة حتت ولكه نكره، حني املقابلة انلصوص واستخدام سياسة،
 ترشيعا( اإلسالمية) احلراكت من عدد تنتهجه اذلي العجيب اتلأصييل املسار يف بل
 واالستحسان االستصالح أصيل تأسيسه يف تعتمد أن من فبدال السيايس، ملخاضها
 أنها غري عنهم، والعنت احلرج يرفع وما انلاس، ينفع ما حنو املرشوع والسيع الرشعيني،
 ! !!نبويا رشعيا هديا سلوكها من تلجعل السرية نصوص تعتمد



 املسلمون تساهل السرية يف نلصوص الركون يف بل فحسب، اتلوظيف يف ليس اإلشاكل
 حني علينا واجبا فاكن وحرام، حالل أحاكم عليها يرتبوا لم ألنهم والسري باملغازي قبوهلا يف
 فليس واالصويلني، املحدثني بمناهج فقهيا وحتليلها توثيقها نعيد أن فقهيا تلوظيفها نعمد
 ! !فقهها استنباط ىلع بكاف السرية يف ورودها

 أيب وحادثة احلديبية وصلح األرشف، بن كعب ومقتل قريظة، بين قتل حبجم أحداث
 ىلع تأسست أنها مع وحّرموا وحللوا ،(اإلسالميون) وغّرب بها رّشق احلرب مسعر بصري
 ! !وداللة ثبوتا قلقة نصوص بعض
 . .أوىل لاكن( رشيعة) ال سياسة املوضوع باعتدال ناقشتم ولو
 ذات بقتل يتعلق ما احلالة ىلع القياس يف تكمن رشعنتكم يف األمر حساسية إذ
 ! أخرى دول يف وأشباههم السفراء
 ! فيه يصّب  قد تربيركم لكن تقصدونه، ال أمر وهو
 نوّرط ال حىت عواطفنا فوق الكمنا ندقّق أن يقتيض املسؤويلة حتمل يف واجبنا أليس

 نتوّرط؟ وال
 خيتلف احلكم أن أم فحسب، اتلأصيل زاوية من لألمر ننظر أن علينا هل ثم
 بدل يف قتله لكن مفرح، خرب املجرم الرويس انلظام من رجل فقتل الساحات، باختالف
 . ..جدا جدا مزعج خرب وتونس وقطر، والسعودية كرتكيا هلا داعم للثورة صديق
 أن دون- مجيعا لفرحنا وأشباهها إيران أو الصني أو روسيا يف احلادثة ذات اكنت فلو
 القلوب قسم لكنه -واملعاهدين السفراء قتل حكم من والسيايس الفقيه موقفنا يزتعزع
 . .السوء هذا يستحقان لطرفني إساءة باعتبارها نملك، ال اليت والعواطف
 الشانئة القنوات يه به فرحت اليت والقنوات روسيا، مع لرتكيا إساءة فهو هنا ها أما
 ! ايلوم الرتكية للحكومة

 :حوى حممد
 : نقطة أوضح أن وأحب خادل، أبا أحسنت 



 الفقه عن خروج أنه يعين السياسة جهة من معني برأي األخذ بأن ظان يظن قد
 .الرشعية السياسة املقصود طبعاً  الرشيع، واتلأصيل
 .صحيح غري - القارصة نظري وجهة من - وهذا
 ديلل أو أصل من االنتقال يعين: الرشعية السياسة باب يف قول وترك بقول فاألخذ
 .االنتقال ذلك يقتيض ألمر آخر رشيع وديلل أصل إىل رشيع
 يكون إنما الشخيص والرأي باهلوى يكون ال فإنه به قال من عند االستحسان حىت
 .رشيع ديلل إىل املستند االستدالل يف خيف لوجه

 ونذ نأيت ما لك يف رائدنا الرشع يكون أن بد ال وذللك
 : الكبييس سعد
 :السرية بنصوص باالستدالل يتعلق فيما ولبس تداخل هناك يبدو 
 احلديث بقية حال ذلك يف حاهلا فقهيا منها ويستنبط احلديث من جزء السرية -1 -
 ثم رسية ادلعوة ابلدء مثل من رشيع حكم عليه يبىن ال سرية حمض انه ثبت ما اال انلبوي
 .جهرية
 ان اعرف انين الشباب بني سنة عرشين من اكرث عشت وقد االمر خطورة -2 -
 هو ما بفعل الكثري وسيفكر للفعل ضمنية رشعنة هو الرشيع احلكم بيان ىلع السكوت
 ويع هناك يكن لم ما االتراك املسؤولني ىلع وربما السفري مقتل حادثة من وامر ادىه
 .املتحمس بالشباب فكيف هنا انلخبة فيه اختلفت وقد باملوضوع اكمل
 فعله انه ثبت ما اال وتبليغ دين انه وسلم عليه اهلل صىل انليب فعل يف االصل -3 -
 الفعل هذا ان القول سالمة معيار ويه االختصاص اهل يعرفها ضوابط اتلفرقة ويف سياسة
 .ال او سياسية
 واالستحسان االستصالح ىلع ممارستها بناء اإلسالمية احلراكت بناء إرادتكم- 4 -
 .اصال وجدت فلماذا واتلوجيه اهلداية يف لقيمتها وافراغ انلصوص للك جتميد



 بن كعب وقتل بصري وابا واحلديبية قريظة بين ذكرتموها اليت األربع احلوادث -5
 .اثلبوت قلقة ليست ولكها ومسلم ابلخاري يف وبعضها ابلخاري يف ثابتة لكها االرشف
 وهناك طبييع، فيها واخلالف ادلاللة ظنية فيه قلقها يعين ال فيها فاخلالف ادلاللة أما
 .ومرجوح راجح
 اتلأصيل يف اخلطأ يعين وال رشيع بتاصيل حمكومة اديةواجله السياسية املمارسة -6 -
 املوضوع وترك انلصوص ومرجعية اتلأصيل اصل ىلع االنقضاض اطراف او طرف عند

 . ضوابط دون اجلهادي او للسيايس
 انلمسا عهد ويل قتل حادثة اكنت وقد انزالقا، املوضوع يف الالكم اظن فال واخريا -7 -
 هلا حادثة عن االسرتاتييج احلديث صلب يف وحنن االوىل العاملية احلرب اشعلت اليت يه
 . أكرب هو ملا ذريعة تتخذ وقد ادلول بني اثرها
 : سعود أمحد

 :سعد. د الكريم أيخ           
 وكتب أبواب ال املستقلة والسري املغازي كتب اقصد فأنا السرية عن تكلمت حني
 . .املعروفة احلديث مسانيد يف املغازي
 إسحاق ابن اإلمام املؤرخني شيخ بل احلديثية، اتلمييم عمر بن سيف قيمة تعلم فأنت
 ! نفسه
 تتحدث ألنها فيها إشاكل ال الصحيح يف قريظة ببين تتعلق روايات من به تفضلت ما
 دماء اجلمااعت بعض بها تستبيح هلا خطام ال روايات يف اإلشاكل وإنما املقاتلة، قتل عن

 ! حقها بغري وامواال وأعراضا
 يف يكون أن بله صحيحة رواية يف يرد لم مثال مجاعيا القبيلة وإبادة قريظة، بين تعداد
 ! !الصحيحني
 ويف السنة، كتب يف سيق بعضها أن تعلم وأنت أكرثها، بسند الروايات هذه قلق
 اكن ثم الصحاح، يف القصة أصل ورد األحداث واغلب والشواهد، املتابعات يف الصحيحني



 تعب ذلا كثريا، بها تسوهل كتب ويه واتلاريخ، واملغازي السري كتب يف القصة حشو
 فلم الكربى، بدر غزوة حبجم ضخمة أحداث عن اتلنقيب يف العمري ضياء أكرم ادلكتور
 ! الغزوة أحداث نصف يغطي ما الصحيحة املسانيد يف جيد

 أخرجها وربما السرية، أحداث من والعرب ادلروس استنباط يف تساهل املعارصين بعض
 االصطاليح، بمعناه والفقه العام، بمعناه الفقه بني األمر فاختلط السرية، فقه بمسىم
  املدينة، وثيقة كتفاصيل حديثيا، تصح لم لروايات مستندا فقهية أحاكما يستنبط ورأيناه
 قلقة روايات ىلع بناء وغريها واملوادعة اجلهاد فقه وتفاصيل األحالف، بعض وتفاصيل
 ! !وسندا داللة

 جدا مرن أصل فهو االستصالح وكذا الفسيح، األصويل اإلطار يف لالستحسان دعويت
 . .وموازناتها لك ومصالح مفاسد حبسب وحاال وماكنا زمانا األحاكم فيه تتغري

 اخلاص، بمفهومه وادلين اتلبليغ وسلم عليه اهلل صىل انليب فعل يف األصل أن صحيح
 ابن ذكر كما الرشعية السياسة يف األصل أن غري السياسة، إىل لرصفه القرائن حفته ما إال
 . أعلم واهلل!  رشيع نص عن أمر لك يف نصدر أن ال الرشع، حدود عن خنرج أال:  عقيل
 : موىس  حممد

 . باملتحذلقني املفتني وصف مع لست
 عن ادلفاع هو انلصوص من كثري الستحضار ادلافع أن إنكار يمكن ال أنه ىلع
 تركية غري يف احلادثة اكنت لو فيما نفسها انلصوص هذه وستغيب تركية،
 عن تتحدث اليت الرشعية بانلصوص بعيد أو قريب من عالقة ال أن تماما مقتنع أنا
 .باحلادثة قتلهم وعدم والرسل السفراء
  املآالت وفقه واملفاسد املصالح بني املوازنات فقه حيكمها واشباهها احلادثة هذه
 منفذها أن نفسه الوقت يف أعتقد لكنين برتكيا، مرضة أنها وأعتقد احلادثة، مع لست
 .حلب شهيد لقب يستحق



 غريب اهلاتيف اخلط من اثلاين الطرف ىلع بوتني وكأن احلادثة رفض يف اإلغراق
 .ومستهجن
 وال قونلا، خالفوا انهم ملجرد فقط الفقهية بالفوىض اآلخرين نتهم ال أن إىل حباجة حنن
 ابليئة عن تماما املختلفة السياسية وبيئتها ظروفها هلا رشعية نصوصا نستحرض أن ينبيغ

  احلايلة السياسية
 اذن؟ هو فما انلصوص العناق يلا انلصوص تزنيل يف اتللكف هذا يكن لم واذا
 حتقيق ينبيغ رشعية نصوص من بها يتعلق وما السفراء وأحاكم املستأَمنني أحاكم
 .اجلسيم اخللل يف وقعنا واال فيها املناط
 : الكبييس سعد
 خاضع املوضوع أن حال يف - املوازنات فقه وفق ورجحت املصلحة حتققت إذا يعين 
 وإرسائيل وسورية وإيران وروسيا أمريكا سفراء اقتلوا: للناس نقول -املوازنات لفقه
 ولك اخلليج ودول واالردن ومرص قطر يف سفاراتهم يف عداء معهم نلا من ولك واهلند وبورما
 ادلول؟ تللك تابع لسفري تواجد
 : موىس حممد

 بأحاكم املتعلقة انلبوية انلصوص ،لكن الرشعية الشسياسة لفقه تاصيال حنتاج
 مناطها الختالف املسألة هذه يف اتلأصيل عمدة يه ليست واملستأمنني السفراء

 .واملآالت واملفاسد املصالح بني املوازنة ىلع يقوم فيها اتلأصيل
 أن بالرضورة ليس بها قام من لكن فيها مطلوبة وغري برتكيا مرضة أنها أعتقده ما
 عميال يكون
 ال؟ فلم قتلهم يف للمسلمني الراجحة املصلحة اكنت إذا
 .حبرمته فنقول مصلحته من أكرب ورضره قتلهم عدم يف الراجحة املصلحة اكنت وإن



 غلبت فما حمضة مفسدة وال حمضة مصلحة املسائل يف ليس:  يقول القيم ابن
 وحيدد ممنواع اكن مصلحته ىلع مفسدته غلبت وما مرشواع اكن مفسدته ىلع مصلحته
 .االمر يف السياسية اخلربة أهل املصلحة

 بل خمالف، سيايس واقع ىلع سيايس بواقع املتعلقة السفراء نصوص تزنيل يف املشلكة
 .فيه أنزلت اذلي للواقع مناقضا يكون يكاد

 :الكبييس سعد
 :ىلع قائم املوازنات ففقه. نص فيه يرد لم فيما هذا
 .املآل العتبار به يعمل فال مفسدة  ويتوقع يوجب نص وجد إذا
 .الرضورة أصل ىلع بناء به عمل تركه من مفسدة ويتوقع حيرم نص وجد إذا
 .املوازنات لفقه خاضعة املسألة فهنا أساسا نص يوجد لم إذا
  سياسة اكن اتلحريم أن ىلع ديلل وال حيرم نص ففيها السفري مسالة أما
  ؟؟!!االختالف يقع اين املختلف السيايس الواقع هو وما
 لقومه رسول جمرد وهو تؤمنه، بتاشرية دخل سفري
 وقد ادليلل فما املوازنات فقه ىلع بل ابلاب، هذا يف الكثرية انلصوص ىلع تنب لم أنها أما
 أعاله؟ ذكرته ملا املوازنات فقه األصويلون وضع
 :موىس حممد

 األلفاظ احتدت وإن به يستدل فال خمالفة حالة عن يتحدث اذلي انلص يوجد عندما
  واملصطلحات
 .موجودا يكن لم لو كما عندها ويكون
 بأنه للفقيه تعريفه يف القيم ابن عليه أكد ما وهذا.هل املناسب الواقع ىلع يتزنل انلص

 .االخر ىلع أحدهما تزنيل واستطاع الواقع ووىع انلص عرف من



 : الكبييس سعد
 السفري واقعة يف اتلحريم حكم وهو صحيحا تزنيال انلص نزلت هنا أنا
 ؟ اخر تزنيال يل انزهل

 : موىس حممد
 :أسئلة جمموعة عن أجبنا هال. الواقعة ىلع انلص تزنل أن قبل  
 انلص؟ زمن يف عليه متعارفا اكن اذلي السفري هو ما
 وعرصنا؟ انلص عرص يف املفهوم حمل بني واالختالف التشابه أوجه ما
 انلص؟ حمل للسفري األمان باعطاء املخول هو من
 .اتلزنيل يمكننا التساؤالت هذه عن اإلجابة بعد

 : الكبييس سعد
 .الواقعة ىلع للنص اتلزنيل عندي فصح    عندي إجابتها
 .قومه رسول الكهما واآلن انلبوة وقت يف خيتلف ال السفري
 منتخب أردواغن وهنا ادلولة مصلحة ألجل الرشيع اإلمام: األمان بإعطاء املخول
 .السفري واقعة ىلع باتلحريم اتلزنيل صح ذلا استطاع، ما الرشع تلحكيم ويسىع

 : موىس حممد
 نقل تتجاوز ال مهمته اكنت اذلي السفري مفهوم بني كبريا خالفا هناك أن أعتقد
 . الغري أرايض عمق يف األعمال وتنفذ وتدير وختطط تدبر حالة إىل ادلول بني الرسائل

 إسالم دار تقسيم ضمن ابلالد تمايز وعدم ادلولة طبيعة يف جذري اختالف إىل إضافة
 حرب ودار

 حسب ىلع العلمانية حايم أخرى ومرة املسلمني، خليفة مرة اردواغن جنعل أننا ويبدو
 .املرغوب الفقيه للحكم املراد اتلوجه



 إىل أقرب التسليم إن بل بها، مسل ما ليس أوجه يه ذكرتها اليت التشابه أوجه أن أظن
 .كبرًيا اختالفا اختالفها

 : الكبييس سعد
 مستحيلة ليست لكن معقدة مسألة ويه رضوري، الواقع فهم
 متفاوتة اتلعقيد درجات أن كما
 الواقع نلفهم بدر أهل هلا جنمع ألن حتتاج احلادثة وواقع الرتيك الواقع أن أظن وال
 .واضحة فهمها فأصول

 : كنعان أمحد. د
 ، هلا خنطط لم فنحن:  اآلتية احلقائق بيان من البد الواقعة ىلع احلكم يف انلظر قبل
 أننا خاطئاً  انطبااعً  يعطي قد فيها الرشيع واحلكم بالواقعة فاالنشغال عليها، حنرض ولم
 نتحمل ثم ومن عليها موافقون أننا األقل ىلع او ، عليها حرصنا او خططنا اذلين حنن
 ؟!! فتأمل..  تبعاتها

 
ـعية  قضايا السفراء عموما من القضايا العامة املتعلقة بالسياسة ادلويلة والسياسة الرش

والقضاء اذلي يمنحهم حصانة تمثل أىلع درجات عقد األمـان باإلضـافة تلعلقهـا نوانـب 
 أخرى.
 

وحيقق املناط يف قضايا السفراء من انلوايح السـابقة أصـحاب الشـأن العـام القـائمني 
 بالسياسة ادلويلة والرشعية والقضاء وأمثال ذلك. 



 
يس وقعـت ىلع أرض اجلمهوريـة الرتكيـة حفظهـا اهلل وبما أن حادثة مقتل السفري الرو

واليت يقوم عليها أولو أمر ذوو رشعية مشهود هلم بها من قبل عموم أبناء األمـة اإلسـالمية 
وغريهم فإنهم هم اذلين حيققون املناط يف تلـك احلادثـة فيـنهض للنظـر فيهـا مـن ناحيـة 

فيهـا مـن حيـث الواقـع اخلـرباء  السياسة الرشعية مفيت اجلمهورية الرتكية وينهض للنظـر
فيها من حيث احلجاج القضاة وذلـك باتلعـاون   املختصون بالسياسة ادلويلة وينهض للنظر

    يف ما بني تلك اجلهات السابقة.
 

ومن ثم تأخذ األمة اإلسالمية بما حققه أولو األمر يف اجلمهورية الرتكية بهذه القضـية، 
 بمنارصتهم فيها.وينهض أبناء األمة اإلسالمية 

 
وهذا من حق اجلمهوريـة الرتكيـة ىلع أبنـاء األمـة اإلسـالمية اذليـن آوت كثـريا مـن 
املضطهدين منهم ونرصـتهم ونرصـة قضـاياهم العادلـة ولـيس أقـل مـن أن ينارصوهـا يف 

 قضاياها. 
 

بل قد تكون منـارصة هلـا حـىت  ،وتبىق جوانب أخرى خارج ما سبق دون تأثري عليها
معظم أبناء األمة اإلسـالمية واذلي   انلقيض منها، ومن ذلك الفرح اذلي عم  وإن اكنت ىلع

ال يمكن جتاهله أو إخفاؤه وإنما يمكن انلظر إيله بأنه لم يكن فرحا بوقوع احلادثة الـيت 
أدانتها احلكومة الرتكية وغريها وإنما اكن فرحا بمـا وقـع يف احلادثـة واذلي ال يـؤثر ىلع مـا 

هذا اجلانب اذلي ينبيغ استثماره من قبـل عمـوم األمـة اإلسـالمية بمـا فيهـا أدانته تركيا و
احلكومة الرتكية حيث يمكن لعموم األمة اإلسالمية أن يقولوا للك معتد إنكم تعرضـون 
أنفسكم لردود أفعال ال يمكن ضبطها فضال عن أنها ال حتمـد عقباهـا وذلـك مـن قبـل 

ولـيس مـن قبـل أبنـاء  ن يتخذهم ذريعة ذللكومن قبل من يمكن أ عموم أبناء املسلمني



أن تلـك  وهذا االستثمار ينـبيغ أال يغفـل حـىت وإن ثبـتادلولة اليت تعتدون عليها فقط، 
فإنها ما اكنت تلقع لوال عدوان ادلولة املعتديـة  ،احلادثة اكنت مطية ملآرب أخرى جلماعة ما

، وههنا لفتة انتبـاه أنـه ال ينـبيغ االقتصـار يف انلظـر ىلع اليت ينتسب إيلها من بات مقتوال
مآالت احلادثة بل ال بد من انلظر يف بواعثها وذرائعها ومنها السجل اتلـاري  املشـني مـن 

يف حق عمـوم  دولة السفري املقتولاإلبادة الوحشية واتلهجري اجلمايع القرسي اذلي تقوم به 
 ها يف سوريا. أبناء األمة اإلسالمية وآخرها جرائم

 د.حممد أبو زيد أبو زيد

وهذه األمور إنما يتلكم فيها السياسيون، وإن ، قضية سياسية ال دينية الرويس السفري مقتل
 طلب من الرشعيني إبداء الرأي فال مانع أن يتصدر ذللك اهليئات الرشعية املعتربة..

زعجه اتلقارب بني روسيا وبرأيي الشخيص يه فعلة سلبية ال أستبعد أن يكون وراءها من أ
وتركيا )وأخص إيران وأمريكا، ومجاعة فتح اهلل غولن أداة اتلنفيذ( حماولة منهم إلفساد 
العالقة اثلنائية بني ابلدلين، وهذا ما أدركته روسيا وتركيا وذللك جتاهال االغتيال فلم يؤثر 

 ىلع أي برنامج بينهما..
ملا يف هذا من اتلطرف واجلهل  السفري رشعنة لقتلإال أنه يؤسفين تسارع الفتاوى الفردية امل

 بالسياسة ومآالت األمور واتليه عن ماكن املصلحة..
بأسايلب  السفري كما يؤسفين تسارع الكثريين إىل الفتاوى املحرمة واملنددة والشاجبة لقتل 

سبب !! و ويبدو أن وسائل اتلواصل صارت ماكنا لرأي من ال رأي هل.مهذبة وغري مهذبة.. 
الكثري من هذه الفتاوى منبعه الشعور باالتهام، ورضورة االنسياق وراء اتليار  أسيف أن 

 اجلارف يف حماربة اإلرهاب اذلي صنعه من حياربه، فهم اخلصم واحلكم.. 
وينبيغ ىلع ادلاعة والعلماء أن يشعروا باثلقة بأنفسهم ودينهم، وال دايع حلرش األنف فيما ال 

صحابة يتدافعون الفتوى وهم أهل هلا... فما بانلا نتصدر ونتسابق إيلها يلزم، لقد اكن ال
 واألكرثية الساحقة ليست أهال هلا وال تعرف عواقبها..



لم تتطرق روسيا وال أمريكا وال اهلند وال الصني وال..... وال أي اعقل ملناقشة املسألة من 
اتها.. مع علم اجلميع أن املنفذ جمرد وإنما من مآهلا وعواقبها السياسية وخلفي ،بابها الفقيه
ه هلذه واملهم نية من وظفه وجر   ،وأنه مهما نوى يف فعلته هذه فال اعتبار ذللك ،أداة ليس إال

املهمة.. إال بعض املترشعنني هم اذلين تركوا لك ما يفكر به العالم وغرقوا بالفتاوى 
 ب اآلخرين باحرتامه.. والفتاوى املضادة.. ومن ال حيرتم نفسه ينبيغ أال يطال

 أصلح اهلل حانلا وأعزنا بديننا.
 
 

 االغتيال عملية ىلع املالحظات بعض
 :  حداد حسن

 ..  اعديا اغتياال ليس الرويس السفري اغتيال
 .  وموثق مصور أنه
 .  خاص معني ماكن يف اكن وأنه
 .  معه أحد يُقتل فلم الصفر نقطة من اكنت العملية وأن
 ..  نظره وجهة من  بذلك قيامه سبب ووضح ، يهرب لم قاتله وأن 

 .  قنصالً  أو  السفارة يف اعديا موظفا يكن لم إذ تركيا يف روسيا تمثل شخصية أرفع وأنه
 عرشات أمام منددة وتظاهرات اإلساليم العالم شعوب من غضب إثر جاء وأنه
 عرش مخسة طوال للمدنيني قتل من روسيا به تقوم ما ىلع العالم حول الروسية السفارات
 ودور واملدارس للمشايف قصف من  لسوريا اتلحتية للبنية  وتدمري  املجازر ومئات  شهرا
 .   واملخابز العجزة
 واتلحفظات وادلبلوماسية ادلويلة األعراف يف االغتيال عملية تقبل عدم مالحظة مع
 .  وأسبابها احلادثة بني فصلوا اذلين الرشعيني بعض قبل من



 : حداد بشري حممد
 .. برصاحة
 يسألوا ولن لم ومنفذوها خمططوها واثلأر االنتقام وعمليات واالغتياالت تمت العملية

 رأينا عن
 . السيطرة عن خارجة ويه
 : املؤصل اإلساليم ادلبلوماسية فقه َوفْق
 ..والماكنا شخصا تكون أن ينبيغ مااكن
 ..بها القيام أرى ال  املآالت فقه حيث من
 ....  املحتل ردع من شيئا  ويريد أرضه احتلت اذلي شعبنا عواطف حيث من

 . والكتابة باتلناول وال  باالنفعال تعجلوا ال العلم طالب لشباب نصيحيت
 جدا ومرضة وخاطئة سيئة تركيا يف الرويس السفري اغتيال

 :داود بالل 
  جدا ومرضة وخاطئة سيئة تركيا يف الرويس السفري اغتيال حادثة فإن نظري وجهة من
ن رجل هذا: أوال  أعطته اليت احلكومة يمثل موظف قتله قد و قتله، جيوز فال ُمَؤم 
 واألمن الرشطة أفراد مجيع فيهم بمن واحدة كتلة الرتكية فاحلكومة غدر، وهذا األمان
 .  واملوظفني واجليش
 اإلسالم هو هذا سيقال باتلايل و ذكرها اليت بعباراته اإلسالمية الشخصية تمثل القاتل
 . ذمة ال و عهدا يرىع ال اذلي
 الرتيك االقتصاد إىل ييسء فهو الرتيك األمن إىل يسئ عمل لك فإن: أخرى ناحية من
 فرتكيا السورية باثلورة يرض فإنه ثم ومن الرتكية ادلويلة والعالقات الرتيك السيايس والوضع
 . انتقادات وعليها أخطاء فلها األكمل أنها يعين وال السورية للثورة األفضل احلليف ىه



 حليفة بدلان يف أو روسيا يف ويعملها يروح روسيا جلرائم االنتقام يريد الشاطراذلي
 .لروسيا
 نسبة وجود مع العملية هذه باستناكر أكرثنا أو مجيعا سنضطر أننا أيضا األرضار من
 يف ادلاخيل التشظي من مزيد إىل سيقود وهذا رويس جمرم من غلها بشفاء شعرت قد اعيلة
 .السوري الصف

 : دمشقية ويلد
 يستميت قُت ل، ومن َقتََل  من حول انلّظر وبغّض  واالصطفافات، اتّلحليالت عن بعيداً 
 أزمة يف تلوريطها باملنطقة تعصف اليّت العاصفة عني يف إلدخاهلا أردواغن تركيا أعداء
 .. وحزبه برئيسها تطيح عسكرّية أو أمنّية ألخرى مقّدمة تكون قد كربى سياسيّة
 ووحدة الّشهم األيبّ  الرّتيك الّشعب ويع ىلع ثمّ  والفنت الرّشور من يلحميها اهلل ىلع نعّول
 ..ابلطل قائده وراء صّفه
 القانون حيكمها دولة يف دافعها، اكن مهما كهذه فرديّة أفعال أؤّيد أو أرى ال إيّن  ثمّ 

 ..واملؤّسسات
 سبيالً  ذلك إىل أمكنها ما األّمة قضايا نلرصة جهداً  تألو ال حكومةو رئيس عن فضالً 
 ..قذرة أمم لعبة وضمن
 
 
 
  


