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احلُد هلل زبِّ ايعاملني ٚايصٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضِّٝدْا حمُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖس. ٜٔ
ٚبعد :
فُٝا أفاد ٙمساس ١آ ١ٜاهلل املُكدَّع ايػسٜف( ٞداّ ظً٘) س ٍٛاْتدابات : ّ4102
أكثرية سُكّانية ولكنها أقلية نيابية
ٜهػف ايٛاقع ٚبٛضا ٌ٥خمتًف ١إَّٔ ايػٝع ١يف ايعسام ُُٜجً ٕٛأنجس ١ٜضهاْ ١ٝإ ٫أَِّْٗ ٚيٮضف ايػددٜد
ُُٜازض ٕٛداخٌ قب ١اجملًظ ايٓٝاب ٞدٚز ا٭قً ١ٝايٓٝاب ١ٝبايسغِ َٔ ايتفٛم ايعدد ٟيًٓٛاب ايػدٝع ١داخدٌ
ٖرا اجملًظ ٖٚ ،ر ٙاملعادي ١املرنٛز ٠يٝطت َٔ ايطفطط ١ايفًطفٚ ١ٝإَُّْا ٖدٚ ٛاقدع فس د٘ عًٓٝدا اْ٫كطداّ
احلاد بني ا٭سصاب ا٫ضٚ ١َٝ٬تفسقِٗ ٚاخت٬فِٗ يف ايدسٚ ٣٩املٛاقدف سد ٍٛقاداٜا ٜٓبػد ٞإٔ ٜٓ ٫كطدِ
سٛهلددا ايٛيٓٝددٚ ، ٕٛيددرا ي ٜطددتفٝدٚا َددٔ غًبدد ١عددددِٖ إلقددساز َددا فٝدد٘ َصددًش ١ايػددع

َددٔ سكددٛم

ٚتػسٜعات ٚقٛاْني َٛٚاشْٚ ١تأد ١ٜايدٚز ايسقابَٚ ٞا إىل ذيو ْتٝذ ١أيُاعِٗ ْٚصاعِٗ ٚصساعِٗ عً٢
املٓاص

ٚا٭َٛاٍ ٚاَ٫تٝاشات ٚاملدصصات ٚغريٖا فٝكٛدِٖ اهلٚ ٣ٛاحلطد ٚاحلكد ٚاملصاحل اخلاص١

ٚايتهايد

عًد ٢ايدددْٝا َٚدا فٗٝددا سٝدح ٜطُدع ندٌه َدِٓٗ إىل تٛضددٝع قٓدٛات عًُد٘ املعتُددد ٠عًد ٢ايفطدداد

ضبٌُ َبتهس٠
ا٫دازٚ ٟاملايٚ ٞا٭َين ٚايعطهسٚ ٟا٫دتُاع ٞست ٢ادتٗدٚا يف ضبام َتبادٍ إىل ابتداع ُ
يف اضتعُاٍ ضٝاض ١ايتفطٝل ٚايتػٗري يتطكٝط خصَٚ َِٗٛصادز ٠سكدٛقِٗ ٚايعُدٌ عًد ٢إشاسدتِٗ َدٔ
َسانصِٖ ٚايكٝاّ بتػًٝف ٚضا ًِٗ٥بػطداُٖٚ ٤دَ ٞدبين عًد ٢ايهدرب ٚايدددٌ خلدداع ٚتادً ٌٝايػدع
ٚختدٜس ٙبايٛعٛد ٚايتطٜٛف ٚاملُايًٚ ١إغػاي٘ بٓفط٘ يف خاِ َعاْا ٠قاض ١ٝيف خمتًف َسافدل احلٝداَ ٠دٔ
أدٌ ا عاف٘  ٚايتطًط عًْٗٚ ٘ٝ

خريات٘ ٚشدِّ٘ يف صساعات يا٥فٚ ١ٝسصبٚ ١ٝادتُاع ١ٝيف ايٛقت ايدرٟ

تك ّٛف ٘ٝا٭سصاب مبٛاقف اشدٚادٚ ١ٝت٪ضِّدظ يتشايفدات ا٭ دداد ممدا ٚيَّددت مجٝعٗدا ايفد

ٚاملػدانٌ

ٚسدٚخ أشَ ١ثكٚ ١أشَ ١تدٚ ٜٔأشَ ١أخ٬ق ١ٝست ٢ضايت ٭دًٗا ايدَاٚ ٤شزعت زٚح ايهساٖٚ ١ٝاحلكدد
داخٌ أبٓا ٤املرٖ

ايٛاسد ٚايطا٥ف ١ايٛاسدٚ ٠ايك ١َٝٛايٛاسدد ٠ستد ٢صداز ًٜعدٔ بعادِٗ بعادا ٜٚتفدٌ

بعاِٗ يف ٚد ٙٛبعض ٜٚكتٌ بعاِٗ بعاا يٝطٛد بريو ٖرا احلصب أ ٚذاى ٜٓٚاٍ َبتػا ٙبك ٠ٛايرتغٝ
أ ٚايرتٖٝ
يًػع

أ ٚاحلٜٚ ١ًٝصعِ أزباب احلصب ٚدعات٘ أَّْٗدِ َدا ٜسٜددَ ٕٚدٔ ذيدو إ ٫يكٝدل املصداحل ايعًٝدا

ٖٚ ،را ايطًٛى املٓشسف مما أخرب ب٘ أٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايطٚ ّ٬أَّْ٘ َٔ عَ٬دات ايهٗدٛز بدايسغِ

َٔ نٖ ٕٛر ٙا٭سصاب َُتًَ َِّبطَ ١بايعٓا ٜٔٚا٫ضَٚ ١َٝ٬تكُص ١بػطا ٤املسدع ١ٝشٚزا ٚبٗتاْا يٝطتفٝدٚا َٓٗا
يف يكٝدل أٖددافِٗ ايدْٜٛٝدد ١نُدا ٜٚسفعدد ٕٛيدريو صدٛز املسدعٝددات ايدٜٝٓدٚ ١نًُدد ٕٛايػدعازات ايربَّاقدد١
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ٜٚعط ٕٛايٛعٛد ايصا٥ف ١نطًعَ ١بتريد ١زخٝصدَ ١تهدسزَٓ ٠در اْ٫تدابدات ا٭ٚىل عداّ  ّ4112يدت قاُ٥د١
( )061غددعاز ايػددُع ١ايددت أسسقددت ا٭خاددس ٚايٝددابظ ٚنددرا اْ٫تدابددات ا٭خددس ٣يددت قاُ٥دد)222( ١
ٚغريٖا ستد ٢اْتدابدات  ّ 4101ايدت شعُدٛا ندربا ٚشٚزا نطدابكتٗا أَّْٗدا تُُجدٌ املدرٖ
املرٖ

يت أ ٟظسف يٝطدتفٝد َدٔ ٖدر ٙاملدصاعِ نًتٗدا تًدو ا٭سدصاب بعددَا

٫ٚبدد َدٔ دعدِ

دًتًٛا ايػدع

بأناذٜد

ٚأٖٚاّ ٚخمايس قد أضَّطٛا هلا َٗٚدٚا يرتٚجيٗا ٚتػرٜتٗا َٚطاْد ٠أزبابٗا يت عٓٛإ املصاحلٚ ١ايػسان١
ٚاحملاصص َٔ ١أددٌ اضدتكطاب ااُداٖري اد ٛاْتددابِٗ ٚيهدٔ يف ايٛقدت ْفطد٘ ٜهد ٕٛقدد اتطدع اخلدسم
ا٭َين ٚايفطاد ا٫دازٚ ٟاملداي ٞداخدٌ اجملًدظ ايٓٝدابٚ ٞاحلهَٛد ١ا٫يادٜدٚ ١احملًٝدٚ ، ١قدد ددست ٖدرٙ
ايطري ٠إىل َٜٓٛا ٖرا ٚدسَّبٗا ايػع

َسازاّ ٚتهدسازاّ بعددَا نَُّٓدا ْعًدِ َدٔ أ ٍٚا٭َدس ٚسدني دخدٖ ٍٛدرٙ

ا٭سصاب إىل ايبًد َٔ خازز ايعسام بأَِّْٗ ٜ ٫طسس ٕٛعً ٢ايطاسَ ١ػسٚعاّ اضَٝ٬ا  ٫ٚنًُُٖ ٕٛدّٛ
ايػع

 ٫ٚميًه ٕٛاخلدرب ٠ايطٝاضدَٓ٪ٜ ٫ٚ ١ٝد ٕٛبكٝداد ٠املسدعٝدٜ ٫ٚ ١طرتغدد ٕٚبسأٜٗدا بدٌ ٜطدتعًُٖٛا

نُعددرب ٚغطددا ٤يتُسٜددس َصدداحلِٗ ٚيكٝددل أٖدددافِٗ ٭َّْٗددِ ُٜفهددسٜٚ ٕٚطددع ٕٛداٖددد٫ ٜٔضددت ّ٬ايطددًط١
ٚسٝاش ٠املداٍ ٚتكٜٛد ١أسدصابِٗ ٚنطد
فأٚقعٛا ايػٝعٚ ١عُ ّٛايػع

ااُداٖري عدرب ايتٓهُٝدات احلصبٝد ١املبٓٝد ١عًد ٢املصداحل ٚا٭ٖٚداّ

ٚايبًد يف خمدايس َٚصايدل عهُٝد ١ددد ّا َ ٚدَّٝعٛا فدسل ايعُدٌ اإلضدَٞ٬

ايصادم ايرٜ ٟددعٛا إىل اهلل تعداىل ٜٚدأَس بايعددٍ ٚاإلسطدإ ٚيكٝدل ا٭َدٔ ٚا٭َدإ ٚايعدٝؼ بهساَد١
ٚتطٛز ٚعُسإ َٚ ،ع ٖرا فإَّٕ املسدع ١ٝايد ١ٜٝٓيف ايٓذف ا٭غدسف قاَدت بٛظٝفتٗدا ايسضدايَ ١ٝدٔ أددٌ
مجع ٖر ٙا٭سصاب يف إياز يايف يٝشفظ اهل٪ٜٚ ١ٜٛضدظ يتُاضدو ايبٝدت ايػدٝعَ ٞدٔ أددٌ َصدًش١
ايػع

عَُٛاّ ٚناْت تس ٣باسٚز ٠دفع ا٭فطد بايفاضد ٚايتعاٌَ َع أٖ ٕٛايػسَّٚ ٜٔيهَّٔ ا٭سصاب َع

ذيو ي تُساع ٞأسدا بٌ أخدر ساهلدا بايتصاٜدد َدٔ دٗد ١ايهًدِ ٚايفطداد ٚمتصٜدل ايٓطدٝر ا٫دتُداع ٞإىل
دزد ١إٔ ضكطت َعٗا ْهس ١ٜايتصاسِ بني ايفاضد ٚا٭فطد يتطا ٟٚاحلداٍ بٝدِٓٗ ممدا دفدع املسدعٝدٚ ١بعدد
أنجس َٔ عػس ضٓني إىل اختاذ قساز ايٓأ ٟبدايٓفظ صدساسٚ ١أَّْٗدا  ٫تددعِ أ ٟقاُ٥دَ ١طًكدا ٚقدد أزدعدت
ا٭َس إىل ايػع

يف اختٝاز املسغح ايهفٚ ٤ايٓصٚ ٜ٘ايصادم ٚاير ٟخيدّ ايػع

ٚنفظ ٚسدد ٠ايبًدد ،

ٚملَّا ي تتدر املسدعٝد ١يف بداد ٨ا٭َدس ٚإىل َٜٓٛدا ٖدرا دٚزاّ َباغدسا يف إداز ٠غد ٕٚ٪ايدب٬د ٚايعبداد عدٔ
يسٜل ايكٝاّ بتكدَ ِٜسغشني َٔ عٓدِٖ أنفاٚ ٤أَٓاٚ ٤أقٜٛا ٤عًَ ٢طت ٣ٛايعسام نسصد ٕٛعًد ٢ايبًدد
ُٜٚدًص ٕٛيًػع

ٜٚطرتغد ٕٚبسأ ٟاملسدع ٫ٚ ١ٝع٬ق ١هلدِ باْ٫تُدا٤ات احلصبٝدٚ ١ايتٛدٗدات ايادِّٝك١

يٝه ٕٛسْ ٬ادعاّ يتفاد ٟايهدجري َدٔ املددايس ٚإْكداذ ايػدع
ايػع

َ ٫دٔ إٔ ٜعدٝؼ
َدٔ ايٛقدٛع يف املصايدل بدد ّ

يف تٝ ٚ ٘ٝاع ٚف ٢ ٛيٝكع فسٜط ١ندرب ا٭سدصاب ٚايتػسٜدس بٗدِ ٚإٜكداعِٗ يف فدداخِٗ ٚيهدٔ

دّ عًٖ ٢را ايعُدٌ املٝدداْ ٞ٭ضدباب ختصدٗا ٚ ،يدرا اختدرت ايٝد ّٛقدسازاّ بعدد ٜأضدٗا َدٔ
املسدع ١ٝي تُكِ ِ
ُإ ايتصاّ ٖر ٙايكٛا ِ٥احلصبٝد ١مبساعداَ ٠صداحل ايػدع

إٔ تٓدأ ٣بٓفطدٗا عدٔ دعُٗدا ٚ٭َّٕ اجملدسب ٫

ُٜذسب ثاْٚ ١ٝثايج .. ٚٚ ١عًَ ٢طتْ ٣ٛدٛاب اجملًدظ ايٓٝدابٚ ٞاحلهَٛد ١ا٫يادٜدٚ ١احملًٝدْ ١تٝذد ١خمايفتٗدا
املتهسز ٠يسأ ٟاملسدعٚ ١ٝيعدّ َساعاتٗا َصاحل ايػع

ٚيػدٛٝع ايفطداد املطتػدس ٟبٗٓٝدا ايدر ٟفدام سددَّ

ايتصٛز  ،يرا أٚنًت أَس اختٝاز املسغدشني إىل ايػدع

يٝتشُدٌ َطدٚ٪يٝت٘ يف اختٝداز َدٔ ُُٜجًد٘ ٚ ،٭َّٕ
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اختٝاز املسغح َٔ املٛ ٛعات اخلازد ١ٝايت ٖ ٞيف ا٭ضاع َٔ ٚظٝف ١املهًف ٚاخلا ع اختٝاز ٙيعًُ٘
ٚدزاٜت٘ باملسغشني فُٝفرتض ب٘ إٔ ُٜشطٔ ا٫ختٝاز بعدد إٔ ٜدتفشع عدٔ املسغدح املطدتكٌ ممدٔ تتدٛفس فٝد٘
ا٭ًٖ ١ٝبعٝداّ عٔ ايهتٌ احلصب ١ٝامل٪ثس ٠ضًباّ عًَ ٢طري ٠املسغدح ٚ ،يف خادِ اْ٫كطداَات احلداد ٠ايٝدّٛ
ٚايتٓاقاات ايفا شٚ ١ايفطاد املطتػس ٟبني اسصاب احلهٚ ١َٛبُعدِٖ ٚاقعا عٔ َصاحل ايػع
ٜه ٕٛدعِ املسدع ١ٝ٭ ِّٟقاَٗٓ ١ُ٥ا إَُّْا ٖ َٔ ٛيص ٌٝاحلاصٌ بعد اْكطاّ ايػع

فطٛف

أٜااّ عًْ ٢فط٘ تبعاّ

ْ٫تُا٤ات٘ احلصبٚ ١ٝايعػا٥سٚ ١ٜايعكدٚ ١ٜغريٖا ٚيرا ٪ٜ ٫ثس يف ٖ ٤٫٪إ ٫اْتُاَٚ ِٖ٤صاحلِٗ ٚبايتاي٫ ٞ
تُاٝف املسدع ١ٝهلِ غد٦ٝاّ ٭َّٕ اتبداع احلدصب ضدٛف ٜٓتدد
ٚاملدايف هلرا احلصب املدعٜٓ ٫ ّٛتد

سصبد٘ ٚ ،ايعػدري ٠ضدتدتاز ابٓٗدا ٚسًٝفٗدا ،

َا أٚصت ب٘ املسدعَ ١ٝا داّ خمايفاّ ْ٫تُا ٘٥فٝه ٕٛايددعِ َدٔ

يص ٌٝاحلاصٌ ٖٚرا أَس ٚاقع .
ٜٓٚبػ ٞايعًِ إَّٔ ايهجري َٔ ايٓاع قد نفسٚا بدا٭سصاب بعدد ثبدٛت فطدادِٖ ٚفػدًِٗ ٚبعددِٖ عدٔ
ايٛاقع ا٫ضٚ َٞ٬يرا نإ ٫بد يًُسدع َٔ ١ٝايٓأ ٟبٓفطٗا عٔ ا٫صطفاف َع أَٗٓ ٍّٟا يه ٫ ٞتُدتطدف
ٚبايتايٜ ٞهفس ايٓاع بٗا  ،أ ف إىل ذيو إَّٔ ايفطاد ايعاّ يف ايبًد َٚصادز ٠ا٭سصاب احلانُد ١حلكدٛم
خصٚ َِٗٛاياػط عً ٢سسٜاتِٗ يت عٓا ٜٔٚدٜٝٓدَ ١صٜفد ١أ ٚادعدا ٤زعاٜد ١املصدًش ١ايعاَد ١أ ٚايتدرزع
ظ صٛزَ ٠ػد ١ٖٛعدٔ ايددِّ ٜٔأ ٚاملدرٖ
ه َ
عَ
بدز ٤ايفتَٓٚ ١ا إىل ذيو َ

ممدا ٚيتدد ازتددادات ٚزدٚد أفعداٍ

ض ١٦ٝاضدتفاد َٓٗدا ا٫زٖدابٚ ٕٛٝايطدا٥فٚ ٕٛٝقد ٣ٛا٫ضدتهباز يٝهطدبٛا املتادسز ٚ ٜٔدعاف ايٓفدٛع إىل
صفٛفِٗ بػسا ٤ذممِٗ ٚضًدِٗ عٔ د ِٜٗٓأَ ٚرٖبِٗ .
ايعذٝد

َٚددٔ ايػسٜد

ٚاملاددشو املبهدد ٞإَّٔ مجٝددع ا٭سددصاب املػددازن ١يف احلهددِ ٚاملطددتفٝدَ ٠ددٔ

احملاصصددٚ ١املػددُٛي ١بايفطدداد ا٫دازٚ ٟاملددايٚ ٞا٭َددين ٚا٫دتُدداعُٜ ٞسٜددد ٕٚإٔ جيُعددٛا بددني ايػدد٤ٞ
ْٚكٝا٘ فُٓٝاد ٕٚأٜااّ بايتػٝري  ِٖٚدصَ ٤دٔ املػدهً ١يٝتًُصدٛا َدٔ ٚاقعٗدِ ايطد ٧ٝاملفادٛح ُُٜٚازضدٛا
ايتاًَ ٌٝس ّ٠بعد أخس ٣بٚ ٬اشع دٜين أ ٚأخ٬قد ٞأٚ ٚيدين بادعدا ِٗ٥أَّْٗدِ أٖدٌ ْصاٖدٚ ١أَاْدٚ ١نفدا٠٤
ٚسسل عً ٢ايػع

ٜٓٚتكدٚا اٯخسُٜ ٚ ٜٔػَِّٗسٚا بٗدِ يٝتطدًكٛا يف اْتدابدات  ّ4102إىل احلهدِ يف سدني

أَِّْٗ عًَ ٢طتٚ ٣ٛاسد َع أقساِْٗ ايفاضد َٔ ٜٔا٭سصاب ا٭خس ٣احلانُ ١إٕ ي ٜهْٛٛا أضَٗٓ ٤ٛدا ،
ٚقد دسبِٗ ايػع

مجٝعا عًَ ٢طت ٣ٛاجملًظ ايٓٝابٚ ٞاحله ١َٛا٫يادٚ ١ٜاحملً َٔٚ ، ١ٝدسَّبَ املُذَسَّب

ايفاضد فكد سًَّت ب٘ ايٓداَ. ١
ٚا٭َاْدد ١ايعًُٝددٚ ١ايٛيٓٝدد ١تكتادد ٞايهػددف ٚايبٝددإ بددإَّٔ ا٭سددصاب ايطٝاضدد ٫ ١ٝتُُجددٌ املددراٖ
ٚايطٛا٥ف بٌ تُُجٌ ْفطٗا َٚع ذيو فإَّٕ أْاْٝتٗا َٚصًشتٗا اياِِّٝك ١جتعًٗا عٓد احلاد ١تدتُرتع ٚيتُدٞ
بطٛا٥فٗا فتذً

هلا ايػس ٚايفتٓ ، ١يف سني أْٓا ْد َٔ٪بدإَّٔ ا٭سدصاب  ٫يُد ٞايطا٥فد ١أ ٚاملدرٖ

ايدرٟ

تٓتُ ٞإي ٘ٝ٭َّٕ احلاَٚ ٞاحلافظ ٚايٓاصس ٖ ٛاهلل تعاىل اير ٟسفظ ايػٝعٚ ١ايتػٝع يت زا ١ٜاملعص ّٛعرب
ٖر ٙايكس َٔ ٕٚايصَإ زغِ مح٬ت اياػط ٚايتٗذري ٚاملطازدٚ ٠ايتصدفٚ ١ٝاإلبداد ٠ايدت ددست قكٗدِ
َٓر عصدس ايدٚيد ١ا٭َٜٛدٚ ١إىل َٜٓٛدا ٖدرا  ،فدُٜ ٬عد ٍِّٛاملدرٖ
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عًد ٢ااٗدات احلصبٝد ١املطًٛبد ١يًػدع

ٚايعدايدد ١٭َّٕ ا٭سددصاب تددصٜٚ ٍٚبكدد ٢املددرٖ

 ،عًُداّ إَّٔ َصدددز ايكدد ٠ٛبعددد اهلل ٚاملعصددٖ ّٛدد ٛايػددع

املُتجٌ يإلزاد ٠احلكَّٚ ١ايعادي. ١
ٕ فػدٌ ا٭سدصاب اإلضدٜ ٫ ١َٝ٬عدين فػدٌ املػدسٚع اإلضد َٞ٬٭َّْد٘ َٓدر ضدكٛ
َٚع ذيو نًِّد٘ فدإ َّ
ايطاغ ١ٝاملكبٛز ٚإىل َٜٓٛا ٖرا ي ُٜطسح عً ٢ايطاس ١ايعساق ١ٝأَ ٟػسٚع إض َٞ٬نُا أَِّْٗ ي ٜطتذبٛٝا
يٓدا٤ات املسدع ١ٝيف َعاا ١قااٜا ايػع

ٚإص٬ح اي ٛع ايعاّ يًب٬د ٚايعباد ٚ ،يرا ٜٓبػ ٞإٔ ْ ٫صٓع

َٔ ٖر ٙا٭سصاب ايفاضدٚ ٠اياايت ١إخطبٛيا ٜأنٌ احلسخ ٚايٓطٌ ٜٚصِّٚز يٓا اهلٜٛدٜٚ ١ت٬عد

مبكددزاتٓا

ٚأ ْتًك ٢ذيو بايصُت أ ٚايكب ٍٛيت ذزٜع ١أَّْٗدِ غدٝعٚ !!! ١عًٓٝدا ايصدرب عدٔ َفاضددِٖ َٚهداملِٗ
ٚددًِٗ ٭ْٓا خناف َٔ عدٛد ٠ايبعدح ايهدافس ٚسانُٝد ١أبٓدا ٤ايطُدََّٓ ١دٔ ددٜدد ٚ ،إىل َتدْ ٢بكدُْ ٢صددِّم
ْٚعٝؼ غبح ٖر ٙاملصاعِ احلصب ١ٝبعد ثبٛت قٝاّ ٖر ٙا٭سصاب ْفطٗا مبٓح تصنٝات يهجري َٔ نباز قٝادات
ايبعح ٚصريٚزتِٗ أعادا ٤يف أسدصابِٗ ٚتهًدٝفِٗ مبٗداّ قٝادٜد ١داخدٌ ايدٚيد ١عًد ٢املطدت ٣ٛايتػدسٜعٞ
ٚايتٓفٝر ٟ؟!!!.
ٚعً٫ ٘ٝبد َٔ ايتػٝري يٛاقع س ٝاتٓا اي ّٛٝيف خمتًف اجملا٫ت ٚيٝظ عً ٢ايصعٝد احله َٞٛفكدط ٭َّٕ
احلهْ ٖٞ ١َٛتاز اختٝاز ايػع

ٚايعٓاصس امل٪ثس ٠فٚ ٘ٝيرا ٜكع ايػع

َٓٚر أنجس َٔ عػس ضدٓني بدٓفظ

اخلطأ ٚيٓفظ ا٭ضباب َٚع ذيو ف ٬أتصٛز سص ٍٛايتػدٝري جملدسد تػدٝري ايٛددٚ ٙٛايعٓداٚ ٜٔٚايػدعازات
ٚايرباَر ايهاذب ١نُا نصٌ اٯٕ ٭َّٕ ايكٛا ِ٥احلانُٚ ١املػازن ١يف ايفطاد ٚايهًِ ٚاملسف ١ ٛقد فسَّخت
قٛا ِ٥ددٜدٚ ٠بأمسا ٤خمتًفٚٚ ١دَُ ٙٛكََّٓعٚ ١ايٓاع َع نجسٖ ٠ر ٙايكٛا ِ٥ايفسع ١ٝأصدبشت يف سدريَ ٠دٔ
أَسٖدا ٚصددازٚا ضددهازَٚ ٣ددا ٖددِ بطددهازٚ ٣زدعددٛا إىل ْكطدد ١ايصددفس يف ضدد٪اهلِ ََددٔ ضددٓٓتد

؟!!! ،

فته ٕٛايدع ٠ٛإىل ايتػٝري َٔ د ٕٚتأضٝظ ٚتعٝني قاَٚ ١ًٖ٪َ ١ُ٥اُ ١ْٛغري نافٝد ١نُدا إَّٔ تعدٝني قاُ٥د١
قد دسَّب ايػع

فطادٖا ٚظًُٗا تعين ايٛقٛع بٓفظ اخلطأ ٚاملصدري ٚ ،ملَّدا ي ت٪ضَّدظ تًدو ايكاُ٥دٚ ١ي

ٜصح ايٛقٛع بٓفظ اخلطأ تع َّٔٝعً ٢ايػع

إٔ ٜتشٌُ َطدٚ٪يٝت٘ ايػدسعٚ ١ٝايٛيٓٝد ١يف اختٝداز َسغدش٘

فهإ ٫بد إٔ ُٜشطٔ ا٫ختٝاز فُٜ ٬طًتط عً ٢زقاب ايػع
َٔ ايٓاخد

ََٔ ٖ ٛفاضد ٚظاي ٚفاغٌ ٖٚدرا ٜطدتدعٞ

ايبشدح ٚايدتفشع عدٔ املطدتكٌ ايصداحل ايدرٜ ٟتصدف بايٓصاٖدٚ ١ا٭َاْدٚ ١ايكدٚ ٠ٛايعدايد١

ٚايهفدداٚ ٠٤ايٛيٓٝددْٚ ، ١طددأٍ اهلل ضددبشاْ٘ ٚتعدداىل إٔ ٜٗددد ٟايػددع

ايعساقددُٝ ٞددع َهْٛاتدد٘ ٚيٛا٥فدد٘

َٚراٖب٘ ٚقَٝٛات٘ ملا ف ٘ٝاخلري ٚايص٬ح باختٝاز ََٔ ُُٜجًِٗ َٔ ايٛيٓٝني املدًصني بعٝداّ عٔ أٜتاّ ايبعح
ٚايتهفريٜني ٚايعٓصسٜني ٚاملتشصبني ٭َّٕ بٝآْا ٜٓ ٫شصس خطاب٘ عً ٢ف ١٦د ٕٚف٦د ١بدٌ ٜعدِ ااُٝدع سٝدح
ايب ٤٬قد ٚقع عً ٢عُ ّٛايػع

 ٫ٚس ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل ايعً ٞايعه. ِٝ

نهتواصم مع مكتة سماحة انسيد داو ظهه :
فيس توك http://www.facebook.com/almoqdsalghorayfi :
تويتر https://twitter.com/Ghurayfi :
انعنوان  :انعراق  /اننجف االشرف  /شارع انرسول (ص)  /انحويش  /قرب انفضوة
موتايم 95390639200 - 95092010970 :
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