
 هل الضغوط لهدف سياسي أم لتحقيق الذات الصهيونية المريضة؟! 
 يتساءل الناس: إلى متى؟  
إلى متىى ذى ا اللتىل اليىامذ الى ه يسىتفلس الييسىكينييمهم ق بمفىي لبهىاق يكياى  مىل  ا ىا   

ومىىل رنىىبال ميىىى مىى ها اواىىتيكاق والوسىىتاتنيم؟ وإلىىى متىىى ذىى ا التمبيىى  اليىىامذ الىى ه يوا اىى  
وحتياق ضل مل ما ألام  الييسكينياق مم هناء ومل ما ز ماه مم شجب ومىل مىا لفييىاا الومبهاق ال

لبمياى  مىىم معىىاإل؟ وإلىىى متىىى ذىى ا النفىى  اليىىامذ لوىىال الييسىىكينييم ولويىىاه الييسىىكينييم و  اضىىذ 
الييسىكينييم؟ وإلىىى متىىى ذىى ا الحعىىا  الىى ه يحمىىب شىىااا ه مويىى   ىىذ مىىا يمىىا  السىىجم؟ وإلىىى متىىى 

ا لىىيي الىى ه لاليىى  أمعىىب اليااليىىاف المىىاايل  ىىذ هابإىىا الابهيىىل ها ضىىا ل إلىىى التااتىى   ذىى ا التمىىا ل
 اليئيي ال ه لاكن  أمعب ا إظول والحفاماف  ذ هابإا وغيب هابإا؟! وإلى متى 

وذل ذ ه ا  اال ا رباميل إاع مم الضغط المليل ال ه يسىتفلس غايىل ايااىيل ذىذ إ غىا   
كينيل ميىىى التاليىىل لمىىا وق ميىىى و لىىل اواتسىىا  هىىا ليىىل وو شىىب ؟ أ  أق السىىيكل الاتنيىىل الييسىى

الحلىىل والغىىل العىىفياإذ يحلىىم هىىا ربا  وإ ذىىاا اللولىىل إشىىااما إيسىىيا وإ سااىىا هتحليىىم الىى اف 
 الوبيضل هالااتل وهاواتفاا ؟!

مىىم  أيىىا مىىا لفىىاق ا راهىىل ميىىى ذىى ه ا اىىئيل  ىىنق الييسىىكينييم لىىم يستسىىيواا  ولىىم يمىىتبوا 
شا وق اوإيباج ال ه يياح ه  هيبيس ويمتبوا مم و اء اوإيباج اىنااف ليييىل أو معيىبق ملايىله هىعوم 

 التنازل مم الحلاق وإإفا  التا يخ 
للىىل امتىىاب الييسىىكينياق ذىى ا المىىظ   ولفييىىاا مىىل الضىىيم والانىىل  وا تسىىااا منىىل اليىى  مىىا  

ال: )إق لفاإىىىاا لىىى لواق  ىىىنإفي يىىى لواق موىىىا يلىىىلماق مىىىم شىىىفلاء  ومىىىلارذي اايىىىل الفبيوىىىل التىىىذ للىىى
لىى لواقه ولبرىىاق مىىم اليىى  مىىا و يبرىىاقا  ولىىيس ذىى ا الوالىى  هالجليىىل ميىىى مىىل  ىىال   وىىا هىىيم 
الجالىىىل والجالىىىل مىىىم ذىىى ا العىىىباع الىىى ه يتلاضىىىى ضىىىبيات  مىىىم أ واح مىىىل ريىىىله منىىى  أوا ىىىل اللىىىبق 

نذ أق يايش ماليل  يم اليى    يانىذه الامبيم الواضذ و تى اليا ه يحاول ا إساق الابهذ الييسكي
ويىىل عه ويتىىلوجه ويتاالىىله ويىىتاييه ويسىىا به وييىىبحه ويحىىلقه ويحىى ه ويفىىبهه ويسىىتنكم الواضىىذه 
ويسىىتل ج الوسىىتلاله إو أق الابإىىامي العىىفياإذ الىى ه مىىاق يىىلهب هييىىل  ىىذ هىىاب الغىىبا لاىىل مكيىىل 

يىىل لوىىم و يسىىتحمه حىىي أبىىاا ومىىلا أمكىىاه مىىم و يو 9191اللىىبقه والىى ه أبىىاا هىىلءا مىىم مىىا  
هال ب ال اليناذ إلى الللس  ضىا ا: لسىييياه  تابضىياه  اىلواإياه  فجاميىاه  سى  مبا ىل الغىلو 
اواىتيكاإذ الوحوىىذ هحىباا اوإتىىلاا الابيكىىاإذه لىل بىىاس  يىاق الييسىىكينييم هعىىاغل لىي لفىىم  ىىذ 

اومتيابيىىل مجىىبب هبذىىل  الحسىىااقه ولىىي لىىلع لفىىي  يىىا ا م ىىب غيىىب الولاومىىله هحيىى  أبىىاحل الحيىىاق
 ما ضل هيم الجالل والجالل  



 ذل يايل التا يخ إيس ؟   
ول مم ا غيايل إيواإا يتياوف  ذ يلينيتى  و ىذ بىواب ليىل اليلينيىل أمىا  الالىل أق مىا يحىل   

لل  و مبب ل ه وومل اواوه إا   اااء أ اى  النىاس أو مبذىاه  ويغىالط الىااذ  ىذ  لىل محىاوليم 
ى لامىىلق )أإىىتي أميىىي هىى ما  بإيىىاميا   ياحعىىاق مىىم  ىىل  ىىا ج منكىىم العىىباع  و  ىىي أق يتعىىب اا ميىى

إلىى لنىلق مىل أمعىب مىم و ىل  يسىكينذه  9111الي  مااى مىامي هاشىا الى ه شىل الب ىال منى  مىا  
ملتييىىىا  كىىىى زمىىىيي معىىىب الفايىىىب اىىىال زغيىىىاله لوحاولىىىل التيىىىاذي مىىىل الابيكىىىاإييمه ومىىىاإاا مإىىى ا  

لغيىىى  منفىىا المىىوسه مسىىىى أق لفىىاق الايىىىل لىىليفي ميىىل مىىىل  اليفىىي أو ميىىىل اوماباتا يىىل التىىذ و 
غواض الحليلل  و ا ل الا اب الييسكينيل التذ لتببب ميى الاابول الابيكاإيل لجفل  ذ اولعىال 
هفاىىا  الوسىى وليم  ىىذ وزا ق الوسىىتاوباف أو وزا ق الما ريىىل أو ه مضىىاء مجيىىس الاوىىا  أو مجيىىس 

لىىل  يسىكيمه ولااىب مىىم إ ابق أذيفىا الى يم يب ضىىاق الاىلواق ميىى  لفىىي اليىا بافه ولمىبح لفىي وا
الكاياذ  ذ وتنفي  ولفم ذيفاف!  الحليلل ماإىل أق هبيكاإيىا أضىوبف التنامىا لامىا هى ق الوعىالا 
اواىىتاوا يل للتضىىذ ز ع إاىىييم  ىىذ رسىىي الىىاتم الابهىىذه يونىىل و للىى  ويسىىتنلس لىىااهه وأق شىىب 

لحبمىل العىفياإيل وممىبومفا اواىتيكاإذ اولتامىذ الى ه أتيىم مييى  إاييم يحلم ليل الغايل ذا ا
 يوىا هاىل ااىي إاىىبا يل  ومىم إا يىل إيسىيل أ ىىبو مىاق اليفىاب الابيكىاإياق ألىىبا هكاياىل الحىال إلىىى 
ورىىىلاق السااىىىل الابيكىىىاإييم مىىىم أه مبهىىىذه  تىىىى ولىىىا مىىىاق مسىىىيحيا مميعىىىا  ومىىىاق أمعىىىال  ىىىاييي 

 لنلق مجلء و يتجلأ مم مجتول بيالفا ومعلييفا   ايتسواق يتحبماق هيم أذالذ 
 شابق مااويل ا إجيا أمبيفيل   
لىىىي لفىىىم الوياوضىىىاف التىىىذ أرباذىىىا الييسىىىكينياق مىىىل الابيكىىىاإييم  ىىىذ أولىىىاف ممتييىىىل تىىىاال  

حاحىيم اىنله هوىا  ىذ  لىل لجىاق التحليىم أو اواتلعىاء وو ىاب الابلوىاإييم أو  رىال الما ريىىله إو 
  ولىي يفىىم الوسى ولاق الابيكىىاإياق الى يم هيىىلذي الفيوىل يضىىوبوق لىط أق يسىىوحاا  بحىا  ىذ الاحىىب

 ذىىىل  يسىىىكيم هاواىىىتلاله وو أق يليىىىاا ميىىىى الحيىىىاب هىىىيم أتوىىىاع الحبمىىىل العىىىفياإيل وهىىىيم  ىىىم 
الاىىبا أذىىىل الىىاابه وو أق يابىىىياا الوياوضىىاف إلىىىى إفايىىل  ااىىىول  هىىل مىىىاق ذوفىىي إهلىىىاء الحاىىىل 

ق مااويىىله  فىىذ ليفيىىل ملعىىابق  يعوىىا يتوىىاق مىىل شىىبما في العىىفاينل مويفىىي مابىىاو ميىىى غىىبا  شىىاب 
الومكىىطه بوق أق يعيىىبوا إو ألىىل  ب  اىىل مىىم راإىى  الاىىبا  ألىىي ياىىم ومىىل هييىىا  اىىبا ميىىى أذىىل 
الىىىاابه  تىىىى أ مىىىت  العىىىا ق المىىىياميل البواىىىيل وإمىىىبل  ميىىىى الوىىى ه هابىىىي  مىىىم أاىىىبا  الما ريىىىل 

 الليعبيل؟!
يل إيس  للبياا  ذ ذ ه ا يا ه ولفم مل  يال الاوياف الوتحلق محىل هبيكاإيىا إق التا يخ يا 

مبملا   يسيا لينف  واواتاوا  ماابيا ليابا والوسيويمه ومل إلوا  إابا يل موييل ذضىي الواالىل 



وهياغفا الوبا ل ا  يبق مىم لعايىل اىيكبلفا  9191الجليلق التذ اهتياتفا مم أ اضذ الابا ما  
ماب اواتيكاقه ول ذافا هالتىالذ للضىول رليىلق  وليىل مليىل  ىذ الاوىل العىفياإذ و يمكئفىا مييفا 

إظىىب الوتىىاهل الوبالىى   أمىىا الواهسىىاف والتايىىياف التىىذ يسىىتملمفا ا اىىبا ييياق و ييىىارذي  فىىذ 
واىىىىا ل و  ا ىىىىل لتنييىىىى  المكىىىىل الوابمجىىىىل  اف الوبا ىىىىل  ويعىىىىلق الابىىىى  إيسىىىى  ميىىىىى مسىىىىيل 

لق مىىىم ذىىى ه النا يىىىله  فىىىذ لىىىبو موىىىا  أف هبيكاإيىىىا مىىىم لاىىىل أق إضىىىااس الونكلىىىل الاويىىىاف الوتحىىى
هتلسيوفا وهالتاميش  ذ مبامل اللبا   يفا وهااتئعال اللاو الحيل اللاب ق ميى لجويل النىاس أمىب 
مكيىىىىاا لضىىىىواق لىىىىل م الىىىىنيط بوق مىىىىا م وبوق  سىىىىي   ولفنفىىىىا لسىىىىتمل  الونىىىىاو اف والىىىى  ا ل 

فيل لنييى  اللسىط الواضىاع لحىل الاوىل مىم المكىل الوتيىم مييفىا اىيياه والحيل اللهياماايل لتسى
 مل إ لا  ألل لل  مم الضاضاء وا حا ق  

 لبااإل ا ما ي  الوجفلق   
وللىىىىل لكىىىىا ف ا ذىىىىلاس ا اىىىىبا يييل  ىىىىذ ذىىىى ا العىىىىباع الوسىىىىتوب بوق أق ليلىىىىل  عا عىىىىفا  

هىل إلىى اىي  ملامىاف  يىالفيه وأإفىا  الوتوعيل  ذ أإفا و لتار  إلى التسا  ما  ذ أيله ضىحاياذا
و لتآمب ميى  اضب الضىحايا هىل ميىى مسىتلال أ يىابذي  ولكىا ف ا ذىلاس ا مبيفيىل أيضىا بوق 
أق ليلىىل  عا عىىفا الوتوعيىىل  ىىذ ااىىتنلاس لىىل ق الونكلىىل ميىىى العىىحا وميىىى الىىتحفي  ىىذ ماا بذىىا 

 وملل الفا  
ا إاىىاء الاالويىىل مىىم أتبو ىىاف وبىىياغاف  لنىىلع راإاىىا مىىا ليفينىىا هىى  واىىا ل ا مىىا  وومىىاوف 

ولعىىو ومىىا لكالانىىا هىى  مىىم ماإمىىيتاف ومعىىكيحاف و مالىىل لفىىا هالحلىىا م  ولننظىىب ااق إلىىى مىىا 
يحل  ميى ا  ضه  نحم إوب  ىذ ذى ا الاىا  ا ول مىم اللىبق الحىابه والامىبيم هنلكىل لمىا  ليىل 

 ممب ل ميى افل مناسط  
يلضىول المابىل هالوسىجل ا لعىى هاىلما ألوىل ذضىي ماظىي ااق لستال اللولىل العىفياإيل ل 

ا  اضىىذ الوللاىىيل   ب يىىل الوسىىجل موييىىا  ىىذ  عىىا  محفىىي  والااىىل أاىىاليافا الوابو ىىل  ىىذ 
 والىى  ا لىىبهيم  إق مىىم الووفىىم أق  للييىىل مىىلب الاىىبا أذىىل الولينىىل وهىى لل رىىببف الوسىىجل مىىم

إغبق  ذ الواهساف الوحيكل هالواضاع إ ا بللنا مىا يتلاولى  ا مىا  مىم ليفيىافه مى ق يلىال إق 
وياف الومتييىىىل: روامىىىل راىىىل الفيفىىىله أو الومىىىفيل لىىىتيمو  ىىىذ الوتكىىىب يم اليفىىىاب  وه التسىىى

ق إحوىل ميىى محوىل الجىل اللىال روامل الحا ا  ما يب ماذاإاه أو مكيبف ماذاإييه أو غيىبذي  وأ
إق ا مىىىب ياىىىاب إلىىىى لىىىبا  الوحفوىىىل الاييىىىا ا اىىىبا يييل الىىى ه اىىىوا لييفىىىاب هالىىىل ال إلىىىى ها ىىىاف 
الوسىىجل أو هنىىاء الفيفىىل   الوسىى لل أق أذىىل اللىىبا  السيااىىذ  ىىذ إاىىبا يله و ىىذ الحبمىىل العىىفياإيل 

جل  ولىىل مىىاق مىىم أذىىلاس  فوىىاه لىىب وا أق ذىى ا الالىىل ذىىا اىىامل العىىيب لياىىلء  ىىذ لفايىىل الوسىى



ليحىىب  الللاىىذ المىىبي  أق لفىىاق  1222الولاذوىىل التىىذ لىىا  هفىىا م يئيىىل شىىا وق  ىىذ أوا ىىب مىىا  
هوعاهىل ا تتىاح لفىى ه الوب يىل  وموىىا ي يىل  فونىىا ذى ه المكىاق هامتاا ذىىا  كىل مباىىامل ومتيلىا مييفىىاه 

  ىىيس الىىاز اء  ولىىيس مجىىبب ماىىاب ق شمعىىيله أق ليىىل الولاذوىىل رىىبف لحىىل  بااىىل مسىىفب هىىا ا 
الاوالذ مإ ا  موا يانذ أق اوحنيم: الاوالذ  ذ مالىل الحفىي والييفىابه  ىذ مالىل الواا ضىل ماإىا 
لىىل اشىىتبما  ىىذ هحىى  اللىىبا  ورفىىلا موييىىل لنييىى ه ماىىاه وي يىىل  لىىل أيضىىا أق ماىىا ق )راىىل الفيفىىلا 

ل لاىل ذى ا تىاال زمىم التذ أ   ا ابا ييياق يبببوإفىا بوق لالى  منى  ا تتحىاا ذى ه الوابمىله هليى
ماىىىا ق متبومىىىل  ىىىذ لباىىىاإل ا ما يىىى  الوجفىىىلق  تىىىى رىىىاء أواق 9191او ىىىتال الووتىىىل مىىىم مىىىا  

 لبويجفا 
إق الابا الباغايم  ذ ب م  روافي  ذ البمال يحااق أق يستفيفاا هضىامل التيفيىل  ويحاىاق  

مم أق مم ش إفا لفىايم لبويجفا أيضا  إفا لاييفي مم للليي ليسيبذي الماص لوا يحل ه إاذيل 
مىىا يحىىل   ىىذ إظىىب النىىاسه وهالتىىالذ لمييىى  الوامىىل ميىىى الوسىى وليمه مىىا با  ا مىىب متايلىىا هيفىىاب 
متكب يم  لطه لل ياازإفي ويوحا محا  إااءلفي لاوييل السا  يفاب ماتللاق محااق ليسىا  يتاىيم 

 للمااف العالحاف! اإتظا  مجيئفي هل وبمي ذ ا الوجئ هفل واييل موفنل هوا  ذ  لل ا
 ما لق ميل الحميش   
و اوال بحييا مبهيا مايبا يتفيي ه لل الوانى  وللينا معيىبوق يحاىاق أق يبمىلوا ميىى ذى ه  

الواىىاإذ  و هوىىا اشىىتبمنا روياىىا هلىىل  أو هىىآ ب  ىىذ الجيىىاس  ىىال ما ىىلق ميىىل الحمىىيش ذىى ه  ىىذ 
مىىاض هاضىىاح لىىا  إحىىا )اليوىىيم  ولىىل أو م ىىب  هينوىىا الوجتوىىل ا اىىبا ييذ وشىىبا ح  المىىاهل  ابىىل

ا اىىبا ييذا وإحىىا )التكىىبسا ميىىى  ىىل لاايىىب روامىىل التعىىنيياف الجىىاذلق  ميوىىا هىى ق الوسىى لل  ىىذ 
إكاق العباع الابهذ العفياإذ و لنكام مييفا ذ ه الوعكيحاف هالوبق   الوس لل لتوعىل  ىذ مىاق 

م التىىا يمذ والامىىل ا لفىىذه إاىىبا يل لامىىل منىى  اليحظىىل ا ولىىى ميىىى أإلىىاض اا ىىبيم هىىلماو الحىى
وأإفا  امول اليا  لل ا مىم اللىاق يسىوا لفى وء الوسىتاتنيم أق يكواىاا  ىذ مليىل مىم الونفاهىافه 
و لىىا ليىىلماو  الفىىاه أه أق الجوامىىل ميىىى ا ىىتاس ألىىااإفي يوينىىا ويسىىا ا وواىىكا منسىىجواق مىىل 

ازق  أليسىل بمىاو إاىبا يل أإيسفي ومل ايبلفي ا ولى  إستعنذ منفي هاذ الوعلييم غيب  وه ال
ذذ أق أ ض إابا يل لوتل مم اليباف إلى النيل؟ وذل  ذ وال أه مس ول إاىبا ييذ أق يعىبح أق 
ا  اضذ هىيم النيىل واليىباف غيىب ممىوالل هىالمكط ا اىبا يييل هايىلق الوىلو؟ وألىي يا ى  ا  ىاق 

يلل معب منىل   ىا ماىا ق الابا معا مي  ومتى هلأف إابا يل لكيم ميى  لوب  يسكيم مل المل
 )الحلوب الوعبيل ا ابا يييلا؟ 

لفي ياا  ا ما  الاا س ميى شاب ماء!  وا يفىاب مبمىل مىم مبامىل اواىتيتاءاف  ىذ إاىبا يل  



ينمب للبيبا يميب إلى تبوء ا ليىاع ميىى إسىال ا اىبا ييييم الى يم لىالاا إق أباء شىا وق  ىذ ماضىاع 
ااق هف ه الامبو م إفا الضالل الونمابق  ويج  أق إلىال ااق ا مم غيب مبضه  تى يامب الو ي

هال أق أمينا هلو إا لليوا إعيانا مىم ليىل الكحالى  ا ماميىل التىذ ذىذ ضىبيل و يسىوم وو يغنىذ 
مىىم رىىاعه أق الوبامىىل واللىىاو التىىذ مويىىل هىىامذ أو هغيىىب ومىىذ ميىىى لعىىايب الوجتوىىل ا اىىبا ييذ  

مىىم الوتاعىايم الىى يم ذىىي  ىىذ تىىبيلفي لاإلىىباضه أو م إىى  اىىيفتب  م إى  متجىى  إلىىى السىىيي لىىاو ليىىل 
مىىم ليلىىاء إيسىى  بوق  ارىىل إلىىى ذاىىل  يىىا لالاىى  أ ضىىاه لىىل أورىىلف  ىىذ التيفيىىب الجاذىىاف مضىىييل 
هفسب الا  ا ولى مىبق وهيتحفىا مىبق  وأ مىب أق أ ىل الوتنائىيم الف هىل الى يم يتفىاحبوق  ىذ ا زمنىل 

هيبوف: " إابا يل اىتنتفذ  ىال اىتل شىفا  مىم ليلىاء إيسىفا "   ذ  9199الغامضل لال لذ ما  
ولل ماق ميى ب رل مم اليليم هنااءل   تى إإ  لي يجل باميا ليمبح لذ مي  وو لوا ا مبس  لىل 

 وو  ه اا   لب  لل التاليل الحااي 
 مجذء الواتاه الوتاع    
يىىل مىىم الانعىىبيل والتكىىبس للىىل  ىىل  الافس ولارىى  الوجتوىىل ا اىىبا ييذ هوجوامىى  إلىىى مل  

والتاع  والاسفبق والالواإيل والكول واللمايىل هىاليبق اىبياله و لىل منى  زمىم يسىام وزا ق منىا ي 
ه و تىى اليىا   إاىي  للىل اىام الجىاه 9111هيجم ا ولى التذ راء هفا النىا ااق ا اىبا ييياق مىا  

از اء  ولىىىي يفىىىم موفنىىىا  ىىىذ ا اىىىبا ييييم إلىىىى التاعىىى  والتكىىىبس والكوىىىل مجىىىذء هىىىيجم   يسىىىا ليىىى
ا بىىىل أق يىىى لذ هىىىيجم إلىىىى  لىىىل الونعىىى  إو ولىىىل لغيىىىب ا اىىىبا ييياق لغيىىىبا ذىىىا ا  ىىىذ الجىىىاذفي 
وملارفي   لل مل الجوفا  ا ابا ييذ ملق مليلق ينظب إلى ذ ا البرىل إظبلى  إلىى ماتىاه متاعى  

اق السيااىىىيل  ىىىذ هايىىىل مىىىل الااىىىل مىىىم أق يفىىىاق  رىىىل بولىىىل  ومىىىل منىىىا ي هىىىيجم ميىىىى ذىىىامش الحيىىى
إابا يل  تى لغيب ملاج النا ايم  ذ إابا يل وهىلروا يتامىلاق أولئىل السيااىييم الى يم يلالىاق: و 
 مىىابق الوسىىتاتناف إلىىى أبىىحاا الىىاابه و لالىى  اواىىتيكاقه و لوفابإىىل الاىىبا  وذنىىا  يىىل 

ق مجياىا لىا ا تيىى مب يل هيجم وشاميب وإتنياذا وشا وقه وها ا  أيضاه  فا مم بىنيفي  ولىم يفىا 
شىىا وق  ه اىىا  مىىم ا اىىااا أق يمييىى  مىىم ذىىا أمعىىب منىى   لىىلا ميىىى الاىىبا وا لفاهىىا لجىىبا ي 

 الحبا  
ذفىى ا  أو الوجتوىىل اواىىتيكاإذ أق الالىىل بىىا  إاضىىجا لي عىىاح مىىم ا شىىياء  ىىذ  ليلتفىىا  

! لىيس لياىبا العفياإيل الحليليىل واللعىاو  )الوىاف لياىبا! التيىاذي! أو اتىببوذي  ىا ج الىااب
الحم  ذ أه شاب مىم ا  ض! لىيس لياىبا الحىم  ىذ أيىل لكىبق مىم الويىاه! لىيس لياىبا الحىم  ىذ 
الوكالال هالسيابق ولا ميى غلق وأ يحا!ا  حي تيل ميينا  ذ ذ ه الوب يل الحا ا  ا ماىب  اىبا يل 

 هيتااه اللا يل إق التا اق لميب هلتل الابا 



ايىا ا بىييل و غيىب هاىل أق شىاب ا اىبا ييياق أق لىالفي لتىيا إإ  مم  الغكىاء مىم  ليلىل النا 
لفي أق ي   وا  ا تفي  ذ ا مباا موا يجال  ذ إياافي من  إاامل أما ب اللولله ومن  لبهىاا  ىذ 

 الفياالساف ميى النظب ليابا هابيفي ا ملاء الل  يم الو  يم الوتكيييم ميى الوفاق  
ايل مسىىتحييل منىى  غىىلوا  يسىىكيم  ولىىل هىىلروا  ىىذ لنييىى  الحىىل للىىل ممىىم ا اىىبا ييياق أق التسىى 

النفا ذ ميى تبيلىل الحا ىا  ا ماىب  ولفى ا يتسىاءل الوىبء: ذىل  ىذ الاىابق إلىى ما ىلق الوياوضىاف 
ممىىبج مىىم بىىباع  ىىلب ا اىىبا ييياق أذلا ىى  ه إفىىا لجبيىىل ا إسىىاق الييسىىكينذ مىىم ملامىىاف  يالىى  

لسىىىيابقه إ ا لىىىىي يىىىتي ااتئعىىىال  هىىىىلإيا؟ وألىىىي إسىىىتغبق  ىىىىذ إيسىىىفا وذىىىذ ا  ض والوىىىىاء والحبيىىىل وا
مياوضاف ااهلل من  انااف تاييل بوق إتيجل؟ وما الاليل ااق غيىب ااىتوبا  اوإتياضىله واإتلالفىا 

 واإتما ذا إلى اللكاماف الماايل  ذ الايلاق الابهيل؟ 
أموىال المىبتل اللا ييىل وإتساءل أ يبا هالونااال: ذل يبو لابق الجياش الابهيىل الجىبا ق أق  

التذ  ععتفي لفىا بوا ىب بىنل اللىبا   ىذ المىا جه والتعىب ااىتملامفي مييفىا اىا  مىاس لارىاب 
 الجياش و إياق ا ماال الكا يل مييفا؟! 

 
   

 


