
 ودلالاتا " َمعَاٍن غريب " أبو سجن
  الرحيم الرحمن الله بسم

والصصصلةا سواه، مكروه على ُيحمد لا الذي لله الحمد
والاه، ومصصن وصحبه أله وعلى الله، رسول على والسلما

وبعَد. 
مصصن " وغيصصره غريصصب " أبصصو سصصجن فصصي حصل ما إن
من وحلفائهم المريكان الغزاةا أيدي على العَراق سجون
صصصريح انتهاك .. ومن العَراقيين للسجناء وحشي تعَذيب
درجصصة .. إلصصى والشرف النسانية ومعَاني الحقوق لجميع
.. اللواطصصة .. وممارسصصة .. والاغتصصصاب البطيصصء القتصصل

والفجصصور والهإانة التعَذيب ووسائل فنون من ذلك وغير
تخطصصر لا .. وبصصصورةا وذكره وصفه عن اللسان يعَجز مما

.. القانون سيادةا فيه يزعمون زمٍن .. في بشر بال على
.. النسصصان وحقصصوق والديمقراطية، الحرية، حماةا وأنهم

صصص منصصصف مراقصصب كصصل عنصصد صصص ليعَنصصي كله ذلك حصول إن
منها:  عدةا، ومعَاٍن دلالاتا
لحقصصوق فظيعَصصصة انتهاكصصصاتا مصصن ظهصصر مصصا - إن1

المريكصصان الغزاةا أيدي على العَراقيين السجناء وحرماتا
بكثير وأفظع أعظم لهو خفي .. وما كثير من قليل .. هإو

.. بصصذلك صرحت قد إعلمهم .. ووسائل وُعرف ظهر مما
ٍما كصصل فصصي وهإصصي تلصصك مصصن جديصصدةا جرعصصة لنصصا تسصرب يصصو

المرعبة!  الانتهاكاتا
الصصصتي والمرعبصصصة المخيفصصصة الانتهاكصصصاتا - هإصصصذه2

" أبصصو سصصجن في العَراق وسجيناتا سجناء بحق مارسوهإا
ُيمارسصصونها .. فصصإنهم العَصصراق سجون من " وغيره غريب

فصصي وإدارتهصصم لسلطتهم تخضع التي السجون جميع في
.. ولا السصصجون مصصن .. وغيرهإصصا .. وغوانتنامو أفغانستان

سجونهم في يمارسونها أنهم قلنا لو الحقيقة عن نبتعَد
مصصن السصصجناء كصصان إن وبخاصصصة ذاتهصصا؛ أمريكصصا داخصصل

الرهإاب!  على المزعومة الحملة ضحايا من المسلمين
.. الوقصصور الشصصيخ ُيعَصصّرون كصصانوا أنهصصم بلغنصصا ولمصصا

.. الصصذي الرحمصصن عبصصد عمصصر .. الضصصرير الجليصصل والعَصصالم
ًا السبعَين عمره تجاوز ًا ثيابه من عام أمصصه ولدته كما تمام

ورائصصه مصصن المسلمين .. وإهإانة وإهإانته وقهره .. لذلاله
أمريكصصا فصصي سصصجونهم فصصي اعتقاله على مضى .. والذي

في يشكك من منا .. كان يزال ولا سنواتا عشر من أكثر
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رأينصصا أن .. إلصصى يصصصدقها يكصصاد .. ولا الروايصصاتا تلك صحة
عصصبر العَيصصن رأي والحرمصصاتا للحقصصوق القصصوما انتهاكصصاتا

والمختلفة!  المتعَددةا العلما وسائل
الصصتي المرعبصصة الانتهاكصصاتا هإصصذه عصصن - المسصصؤول3

قصصادةا .. هإصصم " وغيصصره غريصصب " أبصصو سصصجن فصصي حصصصلت
المريكصصي الرئيصصس رأسصصهم وعلصصى المريكصصي، الاحتلل

.. وكصصل اسصصتثناء دون ومصصن حكومته وأعضاء بوش جورج
سصصّهل .. أو للعَصصراق غزوهإصصم ارتضصصى أو حصصالفهم مصصن

تسصصهيل خلل مصصن بلدنا في الحكم طواغيت من غزوهإم
القواعصصد .. وإقامصصة أراضصصيهم عصصبر والانطلق المصصرور

صبغ .. أو فيها الرابضة والتجسسية العَسكرية المريكية
المشصصروعية للبلد واحتللهصصم غزوهإصصم وعلصصى عليهصصم

.. ونحصصوهإم العَميصصل الحكصصم مجلس .. كأعضاء والقانونية
في حصل ما وتبعَاتا مسؤولية يتحملون جميعَهم فهؤلاء
انتهاكصصاتا .. من السجون من " وغيره غريب " أبو سجن
ُيحاَسبوا!    ُيحاكموا أن .. يجب النسانية للقيم وقتل و

" .. سصصيجرئ غريصصب " أبصصو سجن في حصل - الذي4
مصصن مزيد ارتكاب على العَربية البلد في الحكم طواغيت

.. فسصصجن شعَوبهم وحرماتا لحقوق والانتهاكاتا الظلم
فصصي الكصصافي والجصصواب الحجصصة " أعطصصاهإم غريصصب " أبصصو

لصصو فهصصم وأنظمتهصصم؛ وطغيصصانهم ظلمهصصم عصصن الصصدفاع
النسصصان حقصصوق جمعَيصصاتا قبصصل من مساءلة لي تعَرضوا

عنصصدهإم .. فصصالجواب الغصصرب وبلد أمريكصصا فصصي المنتشرةا
.. أمريكصصا حاسصصبوا ُتحاسصصبونا أن قولهم: قبل وهإو جاهإز؛

ي حالفهصا ومن أمريكا فعَلت ماذا انظروا " أبصو سصجن ف
.. ومنهصصم منهصم نتعَلصم ونحصصن أسصيادنا " .. فهصم غريصب
.. عصصودوا ولوموهإم تلومونا .. لا التعَذيب وسائل نقتبس

" غريصصب " أبصصو سصصجن سصصيكون .. وهإكصصذا أتيتصصم حيث إلى
ًا ذريعَة ًا الظالمين للطواغيت وستار مصصن لمزيد .. ومبرر

المظلومصصة الشصصعَوب بحصصق والقهصصر والبطصصش الظلصصم
النسصصان حقوق حامي أن بان .. إذ أمرهإا على والمغلوب

حراميها!!   
الصصوجه " .. هإو غريب " أبو سجن في حصل - الذي5

.. وهإصصذا الصصصليبية والغربيصصة المريكيصصة للقيصصم الحقيقصصي
الصليبية حروبهم في أضعَافه فعَلوا اليوما يفعَلونه الذي

أجصصدادهإم أيصصدي علصصى المسصصلمين ضد ص الحديثة القديمة ص
الصصصليبية التفصصتيش محصصاكم أخبصصار .. ومصصا وأسصصلفهم
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وسصصيرةا تاريصصخ ُيجصصددون .. فهصصم ببعَيصصدةا عنصصا الجراميصصة
الفرصصصة لهم سنحت كلما الجرامي وأسلفهم أجدادهإم

بذلك! 
جرائصصم مصصن فعَلصصوه الصصذي هإصصذا أن يعَتقد البعَض كان

المسلمين بحق السود تاريخهم عبر للحرماتا وانتهاكاتا
وزره يتحمصصصل لا مضصصى قصصصد تاريصصصخ عصصصن عبصصصارةا .. هإصصصو

" سصصجن جرائصصم جاءتا .. ولكن أحفادهإم من المعَاصرون
الجصصداد بصصأن والصصذاكرةا المعَلومصصة " لتصصصحح غريصصب أبصصو

للسلما وعدائهم وحقدهإم هإمجيتهم في سواء والحفاد
والمسلمين!

عصصن ينّفسصصون " صصص غريب " أبو في فعَلوه بما ص فهم
بمرض ُيصابون لا .. حتى نفوسهم في الدفينة أحقادهإم

بين لهم بد لا .. لذا الزائدين والحقن الكبت نتيجة نفسي
الخريصصن بهصصا يعَذبون تعَذيبية وجباتا من والخرى الفينة

صصصرحوا .. كما أنفسهم عن بها ويرفهون بها .. يتسلون
بذلك! أنفسهم هإم

بمصا صص أنهصم الصصليبي الغرب ومعَها أمريكا - أثبتت6
يملكصصون لا صصص " وغيصصره غريصصب " أبصصو سصصجن فصصي فعَلصصوه

َيمي الحضاري المشروع عالم في ُيراعون لا .. وأنهم الق
الشخصصصية ومكاسصصبهم مصصصالحهم فصي يصب ما إلا القيم

معَصصاني قتصصل .. أو برمتها البشرية إبادةا إلى ذلك أدى ولو
وطصصأةا تحصصت بكصصامله شصصعَب مصصوتا .. أو كلهصصا النسصصانية

ُيقصصدموا أن ُيمكصصن لا فهصصم .. وبالتصصالي والجصصوع الحصصصار
ًا والخرين للبشرية ًا شيئ والخلق القيم عالم في معَتبر

ُيعَطيه!   لا الشيء .. ففاقد والمبادئ
.. كتصصصديرهإم يرفعَونهصصا الصصتي الشصصعَاراتا وهإصصذه

الصصتي المصصرأةا .. وحقصصوق .. والصصديمقراطياتا للحريصصاتا
مصصبرر إلا هإصصي .. مصصا والعَصصراق أفغانسصصتان فصصي اغتصبوهإا
منهصصا الماديصصة الخاصصصة وأهإصصدافهم أطمصصاعهم لتحقيصصق

المسلمين!  بلد في والمعَنوية
بمصا صص أنهصم الصصليبي الغرب ومعَها أمريكا - أثبتت7
أن ُيمكصصن لا صصص " وغيصصره غريصصب " أبصصو سصصجن فصصي فعَلصصوه
ً الخرين ُينصفوا .. أنفسصصهم مصصن ُينصفوهإم أن عن فضل
ثقصصافتهم ولا قاموسصصهم مصصن ليصصس الخريصصن مع فالعَدل

ًا .. وهإصصاهإم وقيمهم صصص الجصصائرةا القصصوانين يسصصنون مصصؤخر
الجنصصدي تعَصصرض مصصن تمنصصع الصصتي ص كلها للشعَوب الملزمة

مهمصصا والمحاسصصبة للمسصصاءلة البريطصصاني أو المريكصصي
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لحقصصوق وانتهاكصصاتا حصصرب جرائصصم من الجندي هإذا يرتكب
ًا كان مهما المريكي .. فالجندي النسان ًا مجرم وإرهإابي

ًا .. فجرائمصصه والمحاسصصبة المسصصاءلة فصصوق فهصصو وسصصفاح
رحمصصة .. بينمصصا وتقدما .. وتحضر ورحمة إنسانية وإرهإابه

عصصن .. ودفصصاعهم .. وجهصصادهإم وإنسصصانيتهم الخريصصن
..  يؤخصصذ وتخلصصف وجريمصصة .. إرهإاب وحرماتهم أنفسهم
والقداما!  بالنواصي صاحبها

غريب " أبو سجن في حصل الذي هإذا أن لو تصوروا
.. حصصاش اللصصه سصصمح لا صصص المسصصلمين يصصد علصصى " كصصان

غيرهإصصم أو المريكييصصن بحصصق صصص ذلك يفعَلوا أن المسلمون
الغصصرب دول ومعَهصصا أمريكصصا .. أتصصرون الوربييصصن مصصن

المسصصلمين مصصن جنديين أو جندي من بالمطالبة ستكتفي
أنهصا .. أما سصنتين أو سصنة أحصدهإم سصجن .. أو بالاعتصذار

.. وحصصصارهإا الشصصعَوب لبادةا ذريعَة ذلك من ستتخذ كانت
ًا فيهصصا مصصن .. وقتصصل .. واسصصتعَمارهإا .. وغزوهإصصا جوعصص

ًا ..؟!!  ومرض
عليهصصم المنصصازل .. وهإصصدما قتلهصصم منصصا اللاف لمصصاذا

تكفلصصه .. وحصصق ورقصصي وحرية وتحضر .. حلل أحياء وهإم
قتصصل .. بينمصصا المتحصصدةا والمصصم جنيف قوانين به وتسمح
راما منهصم العَقصور الكلب ّد .. وإرهإصاب .. إج علصى .. وتعَص

وسصصائل جميع له .. تنتصر .. والنسانية الدولية القوانين
والمقروءةا؟!  والمسموعة المرئية إعلمهم

قويصصة " صصصفعَة غريصصب " أبصصو سجن في حصل - ما8
أبنصصاء مصصن يعَتقصصدون يزالصصون لا الصصذين أولئصصك وجصصوه فصصي

القبلة نحو التوجه بضرورةا بألسنتنا يتكلمون ممن جلدتنا
والحضصصارةا والنظصصم، والمفاهإيم، القيم لتلقي المريكية

..!  منها
ولا " وغيصصره غريب " أبو سجن في حصل الذي رغم

أبنصصاء مصصن يعَتقصصد مصصن صصص وللسف ص يزال .. لا يحصل يزال
يكمصصن العَيصصش ضصصنك مصصن فيصصه نحن مما النجاةا أن جلدتنا

والديمقراطيصصة والنظمصصة والطريقصصة بالهصصدي بالتمسصصك
الصصذي يسصصتبدل الذي مثل مثلهم بذلك .. فكانوا المريكية

..!! خير هإو بالذي أدنى هإو
َلْم تعَالى: قال ْأِن َأ ّلِذيَن َي ُنوا ِل ُبُهْم َتْخَشَع َأْن آَم ُلصصو ُق

ْكِر ّلِه ِلِذ ْلَحصصّق ِمصصَن َنصصَزَل َوَمصصا ال ُنصصوا َولا ا ُكو ّلصصِذيَن َي ُتصصوا َكا ُأو

َتاَب ِك ْل ْبصصُل ِمصصْن ا َطصصاَل َق ْيِهصصُم َف َل ُد َع َْلَمصص ُبُهْم َفَقَسصصْت ا ُلصصو ُق
ِثيٌر َك ْنُهْم َو .  16الحديد: َفاِسُقوَن ِم
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تعَصصذيب عدما على تنص التي جنيف قوانين - أثبتت9
بحقصصوق العَلقصصة ذاتا القصوانين مصصن .. وغيرهإصصا السصجناء
الجلديصصن عنصصد فاعليصصة ولا لهصصا قيمصصة لا .. أنهصصا النسصصان

البعَصصد عصصن مجصصردةا تؤخصصذ القصصوانين هإصصذه لن الظصصالمين؛
استشصصعَار علصصى المصصرء يحمصصل الصصذي اليمصصاني العَقصصدي

.. وعلصصى عمصصل مصصن بصصه يقوما ما كل في له  الله مراقبة
الوضصصعَي القانون رقابة يستشعَر أن .. قبل الوقت مدار

.. واقعَصصه فصصي ولا نفسصصه فصصي له حضور لا الذي وسلطته
التصوير!  كاميراتا رقابة غياب عند وبخاصة

هإصصم القصصوانين هإصصذه واضصصع فصصإن ذلصصك إلصصى إضصصافة
يفسروا أن عليهم أسهل ما .. وهإؤلاء أنفسهم الجلدون
السصصهل من .. كذلك ومصالحهم أهإوائهم وفق قوانينهم

.. قانونيصصة ملحقة أية طائل ومن منها يتفلتوا أن عليهم
.. فحاميهصصا مشصصاهإد هإصصو .. كمصصا ومسصصاءلة محاسصصبة أو

..!!  واحد آٍن في والقضاةا الخصوما .. وهإم حراميها
حصصصل الذي الجراما في المعَان هإذا لوازما - من10

أداء مصصن السصصجناء ُيمنصع " .. أن غريصب " أبصو سصجن فصي
ونحصصو القصصرآن وتلوةا كالصلةا التعَبدية؛ الدينية واجباتهم

الواجبصصاتا، بهذه يقوما أن للسجين يمكن كيف .. وإلا ذلك
ًا عاٍر وهإو ُيسصصامُا أيصصاما لعَصصدةا .. ومكبصصل ثيصصابه كل من تمام
َد .. تنهصصش والعَصصذاب التنكيل سوء الكلُب بعَضصصهم أجسصصا

الضارية؟!!  
بصصه ملصصؤوا الصصذي المتكصصرر زعمهم بطلن معَناه وهإذا

الشصصعَائر ممارسصصة حريصصة إلصصى الصصداعي والسصصماع الفاق
فصصي عليصصه منصوص هإو .. كما الاعتقاد .. وحرية التعَبدية

ليسصصت .. فصالعَبرةا وغيرهإصا المتحصدةا المم في قوانينهم
في العَبرةا .. وإنما بها الصفحاتا وتسويد القوانين بسن

مسبباتها تسهيل .. وفي والتزامها القوانين هإذه امتثال
الاعتداء! من وتحميها تصونها التي

كصصانت .. إذا بإلحصصاح نفسصصه يطرح سؤال  هإناك -11
أنهصصا ُكشفت قد العَراق في الشامل الدمار أسلحة ذريعَة
النسصصان حقصصوق عن دفاعهم ذريعَة .. وكذلك كبرى كذبة

" غريصصب " أبصصو سصصجن في الفظيعَة جرائمهم أبطلتها قد
ًا حملهم الذي .. ما وغيره العَصصراق وغصصزو العَدوان على إذ

مصصن .. وغيصصره البلصصد ذلصصك فصصي الحصصراما الصصدما .. وسصصفك
البلدان؟! 
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في الجامحة رغبتهم منصف: هإو كل يعَرفه الجواب
.. حرمصصاتهم .. وانتهصصاك .. وقهرهإصصم المسصصلمين إذلال

خيراتهصصم .. ونهب السلمية وقيمهم دينهم عن وصدهإم
ُيطصصالبون كصصانوا أنهصصم عنهصصم ثبصصت .. كمصصا وثرواتهصصم
.. وبشصصتم دينهصصم عصصن بالارتصصداد العَراقييصصن المسصصاجين

الخمصصر .. وبشصصرب النصصصرانية فصصي .. والصصدخول السصصلما
التعَذيب!!  تحت الموتا .. أو الخنزير لحم وأكل

وضصصوح " وبكصصل بصصوش " جصصورج كصصبيرهإم صصصرح وقد
.. وأفغانستان العَراق على العَسكرية حملته أن وصراحة

ويخوضصصها يقودهإصصا الصصتي الحرب .. وأن صليبية حملة هإي
امتصصداد .. وهإصصي صصصليبية حصصرب هإصصي السلمي العَالم ضد

الولى! الصليبية للحروب
ُلوَن َولا   الله صدق ُكْم َيَزا َن ُلو ِت ّتى ُيَقا ُكْم َح ّدو َعصصْن َيُر

ُكْم ِن َطاُعوا ِإِن ِدي َت ْد َوَمصْن اْس َتصِد ُكصْم َيْر ْن ِنصِه َعصْن ِم َيُمصْت ِدي َف
ِئَك َكاِفٌر َوهُإَو َل ُأو َطصصْت َف ِب ُلُهْم َح َيا ِفصصي َأْعَمصصا ْن ّد َواْلِخصصَرةِا الصص

ِئَك َل ُأو ّنصصاِر َأْصصصَحاُب َو ُدوَن ِفيَهصصا هُإصصْم ال ِلصص .217البقصصرةا: َخا
ّدوا تعَصصالى: وقصصال ْكُفصصُروَن َلصصْو َو ُنصصوَن َكَفصصُروا َكَمصصا َت ُكو َت َف
ًء . 89النساء: َسَوا

ًا12 تغييصصب بضصصرورةا الخرين يطالبون للقوما - عجب
والمحبصصة التسصصامح مكانهصصا ليسصصود والضصصغان الحقصصاد
تؤدي التي الدراسية المناهإج فرض .. وبضرورةا والمودةا

ًا يزرعون وأيديهم بأنفسهم هإم .. ثم ذلك إلى مصصن ألغام
تصصذرعه مصصا .. تنسف ُتنسى أن ُيمكن لا والضغان الحقاد

.. عصصصبر العلميصصصة .. ووسصصصائلهم الدراسصصصية منصصصاهإجهم
.. التاريصصصخ ذاكصصصرةا فصصصي .. لتصصصدخل السصصصنين عشصصصراتا
ً القادمصصة الجيصصال ولتتوارثها هإصصذه .. مصصن جيصصل بعَصصد جيل

غريصصب " أبصصو سجن في بأيديهم صنعَوه ما القاتلة اللغاما
السصصجون مصصن .. وغيرهإصصا كوبصصا فصصي غوانتنصصامو " وسجن
.. الصصتي وطغيصصانهم وعصصدوانهم ظلمهصصم علصصى الشصصاهإدةا

التاريخ!  من السوداء الخانة في ستدخل
ًا نَصبوا ويحهم يا ٍما من منار جيِل إلى ... يوحي د

َء الغِد البغضا
" أبصصو سصصجن فصصي حصصصل الصصذي هإصصذا قتامة - رغم13

بشرى ُيعَد وجه من أنه .. إلا السجون من " وغيره غريب
الظالمين.  الطغاةا وهإلك بزوال ُينبئ خير

" غريب " أبو سجَن الهالك الطاغوتا أمل قبل فمن
ًا ًا ظلمصص ًا ذلصصك .. فكصصان وإجرامصص وزوالصصه هإلكصصه فصصي سصصبب
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راعيصصة أمريكصصا اليصصوما .. وهإصصاهإي وملكصصه دولتصصه وزوال
ُتملصصئ العَصصالم فصصي الديمقراطيصصة ًا، السصصجن نفصصس ..  نصصار

ًا ًا، وظلم ًا، وعذاب ًا وإجرام .. والحرمصصاتا للعراض وانتهاك
لنرجصصو .. وإنصصا سصصوي إنسان يتخيلها أن يمكن لا وبصورةا

ًا كصصذلك ذلصك يكصصون أن طغيانهصصا وزوال زوالهصصا فصي سصصبب
الله!  شاء إن ببعَيد ذلك .. وما وملكها

ّنُة .. والهلك الدمار المجرمين الظالمين في الله س
أمة ولا دولة يدمر ولا ُيزيل لا تعَالى .. فالله حين بعَد ولو
أن  أراد إذا .. وإنمصصا العَصصدل علصصى قائمصصة وهإي المم من

علصصى قائمصصة وهإصصي ودمرهإصصا أخصصذهإا الدول من دولة يهلك
ْلصصَك تعَصصالى: قصصال كمصصا والطغيصصان، الظلصصم ِت ْلُقصصَرى َو ا

َناهُإْم ْك َل َلُموا َلّما َأهْإ َنصصا َظ ْل ِكِهصصْم َوَجعََ ِل ًا ِلَمْه الكهصصف: َمْوِعصصد
َذا تعَصصالى: . وقصصال59 ِإ َنصصا َو ْد ِلصصَك َأْن َأَر َيصصًة ُنْه َنصصا َقْر َأَمْر

ْتَرِفيَهصصا ْيَهصصا َفَحصصّق ِفيَهصصا َفَفَسصصُقوا ُم َل ْلَقصصْوُل َع َناهَإا ا َدّمْر َفصص
ًا ْدِمير ِلَك تعَالى: . وقال16سراء:إال َت َذ َك ُذ َو ّبصصَك َأْخصص َذا َر ِإ

َذ ْلُقَرى َأَخ ِلَمٌة َوهِإَي ا ُه ِإّن َظا َذ ِليٌم َأْخ ٌد َأ .102هإصصود: َشصصِدي
َكْم تعَالى: وقال َنا َو َيٍة ِمْن َقَصْم َنْت َقْر ِلَمًة َكا َنا َظا ْأ ْنَش َأ َو
َدهَإا ًا َبعَْ ّيْن تعَصصالى: . وقصصال11نبيصصاء:أال آَخِريَن َقْوم َأ َكصص َف
َيصصٍة ِمصصْن َناهَإصصا َقْر ْك َل ِلَمصصٌة َوهِإصصَي َأهْإ َيصصٌة َفِهصصَي َظا َلصصى َخاِو َع

ْئصٍر ُعُروِشَها ِب َلصٍة َو ّط وقصال .45الحصج: َمِشصيٍد َوَقْصصٍر ُمعََ
ّيْن تعَالى: َأ َكصص َيصصٍة َمصصْن َو ْيصصُت َقْر َل ِلَمصصٌة َوهِإصصَي َلَهصصا َأْم ُثصصّم َظا

ُتَها ْذ َلصصّي َأَخصص ِإ ْلَمِصصصيُر َو مصصن كصصثير . وغيرهإصصا48الحصصج: ا
اللصصه ُسصصنة أن علصصى وتصصدل تؤكصصد التي الشرعية النصوص

الهلك الرض فصصي المتجصصبرين الظصصالمين فصصي تعَصصالى
ًا .. وإن حين بعَد ولو والدمار لقريب!  ِلناظره غد
انتهصصاك " مصصن غريصصب " أبصصو سجن في حصل - ما14
رعصصاةا يصصد .. علصصى والخيصصر الفضصصيلة ومعَصصاني للقيصصم،

.. إنصصه .. زعمصصوا .. والنسصصانية .. والحريصصة الديمقراطيصصة
مصصن تسصصتدعي الصصتي العَديصصدةا الحصصوافز جملصصة مصصن لحافز

.. ُيجاهإصصدوا .. وأن ثبصصاتهم مصصن ينهضصصوا أن المسصصلمين
قيصصادةا جديد من إليهم لتأول وتفاٍن وإخلٍص بجد ويعَملوا
وأخلق .. وقيصصم بالسصصلما .. فيقودونهصصا جمعَاء البشرية

وبكصصل أثبتصصصوا الخريصصن لن غيصصصر؛ لا الخالصصصدةا السصصلما
إلا العَصصالم لهصصذا يملكصصون لا أنهصصم والمعَصصايير المقصصاييس

الذريصصصة .. والقنابصصصل .. والفسصصصاد .. والخصصصراب الصصصدمار
معَهصصم وهإلكنصصا هإلكصصوا أرادوا ومصصا ُتِركصصوا .. فإن والنووية
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ًا، َذ وإن جميعَ ًا أيديهم على ُأِخ ًا زجر لهإصصل .. وآلصصت ومنعَصص
ًا!  ونجونا .. نجوا الحياةا سفينة قيادةا السلما جميعَ
والرجصصوع اللصصه .. إمصصا منصصه مناص .. لا الخيار هإو هإذا

والهلك!  الدمار .. وإما بحق إليه

المنعَصصم  هإص.                        عبصصد6/4/1425
 حليمة مصطفى

بصصصير  ما.                           أبو25/5/2004
  الطرطوسي

www.abubaseer.com 
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