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SHUN
يحيسم
ةوخإلا
!رشلا رفغي ال ،ىسني ال !طحنملا رثكألا اهنا يف رشلا

يف ةدابع ناقاب ةيكيلوثاكلا اهؤشنم لخاد رمأ مه نويحيسملا ناوخالا ةعامج
تعضو اهنأ .بابشلا فيقثتل يلصألا ضرغلا ىلع ناكو .ادنلريأ ابوروأ ةعطاقم
ناطرسلاك ترشتنا يتلا )لافطألا عيورت يدنلريالا سيردتلا ةقيرط( ""ICttm
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

ميلعتلا لحارم عيمجل لمع ةقيرط حبصأ ناكيتافلا رشلا اهرقأ يتلا
نم مهدهع أدبو ادنلريأ دروفرتو يف حتف ىلع  1STميلعتلا قفرم .يكيلوثاكلا
ةلداركلا ،ةفقاسألا ،ةفقاسألا لبق نم ةيمحمو عيجشت .لفطلا باهرإلا
".تاوابابلا"و

ىلا باهذلل رظتنت نأ نكمي ال اهنأ .ميحجلاو ناطيشلا نونمؤي نييحيسملا ةوخألا
متي يتلا  1 GODل يلصن .انبكوك لافطأل ضرألا ىلع ميحجلا اوأشنأو .كانه
ةيكيلوثاكلاو )تاوابابلا ىلإ ةنهكلا( نيدلا لاجرو نييحيسملا ةوخإلا .ةرخآلاو ةايحلا يف مهتبساحم
نم نيسرامملا اومح نيذلا ، ...مهريغو نييسايسلاو ءاضقلاو ةطرشلاو ءابآلا
نآلا لافطألا ةاناعمو سؤب عجرتست" ةقيرطلا سيردتلا عيورت يدنلريالا لفطلا'
.انتالص خيرات .دبألا ىلإو

"سيردتلا ةقيرط لافطألا عيورت يدنلريالا"
،ءانمتسا تاناويحلاو ،ءانمتسالاو ،مفلا قيرط نع سنجلا ،سنجلا يلثم باصتغالا
ضافخناو ،قاشلا لمعلاو ،ماعطلا نم نامرحلاو نيهملاو دلجلاو برضلاو ةفطالملا ةيصخلا
هذه دقع !!ضرألا ىلع منهج  ...ماع لك رهش لك ،عوبسأ لك ،ةليل لك ،موي لك ، ...مسجلا ةرارح
 R7ةسنآلا ،ةلءاسملل نيملعملاو نابهرلاو نيدلا لاجر فرحنملا ،ميئل ،يقالخأ ريغ filfthy

"ريونتلا ةرئاد نييحيسملا ةوخألا"
سبالملا دوجو مدع عم ريغص يبص طسو يف ةرئاد لكش نييحيسملا ةوخألا نأ
ناوخإلا .جرشلا ةحتف نم فزني ىتح باصتغا ةيلثملا يبصلا ناكو .ةيلخادلا
هللا ل اذه لثم يهف دلولا نولوقي .كلذب مايق اهلعجل يبصلا بيدأت نييحيسملا
يحيسملا .برضلل ةدوعلا وه يبصلا ثدحتي اذإ .ليبقلا اذه نم مهلعج
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.رسيو ليبج ةوخإلا

"بنذلا يحيسملا-ناوخإ"
يف ءادتعالل لافطألا يدسجلاو يسنجلا لاصتالا قيرط نع طقف سيل نييحيسملا ةوخإلا
ةوخإلا عيمج .ةئيس ثيح اياحضلا ايعدم ،مهاياحض ىلع موللا ءاقلإ ،بذكو .ملاعلا ءاحنأ عيمج
ةطرشلا ىلإ مهسفنأ روزلا ،ضعبلا اهضعب ةيمحم ،ضعبلا اهضعب رفغ نييحيسملا
ثحبت ءاحنأ عيمج يف يسنجلا ةسرتفملا تاناويحلا نييحيسملا ةوخألا تلقتنا .ءاضقلاو
ةناهإ( اومعز كيلوثاكلا يرجي .لافطألا عيورتل ةديدجلا ديصلا يضارأ نع

كيلوثاكلا نيدلا لاجر نم ةيامح اوقلت .ةمصعلا )1 GOD
كيلوثاكلا مه نيذلا نييسايسلاو ءاضقلاو ةطرشلا تاميلعت نيذلا )ابابلا ىلإ نهاكلا(
نويسايسلاو ءاضقلا ةيكيلوثاكلاو ،كيلوثاكلا نيدلا لاجر .اياحضلا لهاجتل
لفطلا يدتعملا ةيامح .رشلا  cartellامك" يكيلوثاكلا ةطرشلا طابض لمعت كيلوثاكلا
.لافطألا ةلماعم ةءاسإ ةمظنم ربكأ ملاعلا يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا .اياحضلا ءاذيإو
.ةمظنم  1 GODةداضملا رشلا ربكأ

"ةلءاسملا ةيحيسملا-ناوخإ"
اذه لثم يرشبلا خيراتلا يف كانه نكت ملو
يسنجلا رمتسملا ةسرتفملا ريرشلا موجهلا
لك .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تبكترا لافطألا ىلع
بجاو هيدل بكوكلا اذه ىلع نيدلاولا نم
لك ةعباتمل ،مهتموكح نم ةبلاطملل يقالخأ
،مهيمحي نأ ةيكيلوثاكلا ،خألا يحيسم
 R7ةسنآلا ةمكاحم

نود )ةيصخشلا دونبلا كلذ يف امب( نييحيسملا ةوخإلا كلمت ام لك ترداصو
هذه مده متي .رشلا ناكم وه نييحيسملا ناوخإلا همدختسي ىنبم لك .ضيوعت
يأ حسم متي .ليهأتلا ةداعإل تابكرملا امك اهئانب ةداعإو ،اهريودت ةداعإو ،نكامألا
.نييحيسملا ةوخإلا نم ةركاذ

"يدنلريالا راع"
نويسايسلا ،ةيئاضقلا ةيدنلريالاو ةيدنلريالا ةطرشلا ،عمتجملا ةيدنلريألا ،ةيدنلريألا ءابآلا
فرعن انوعد .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لافطألاو ةيدنلريألا لافطألا عيمج تلشف ةيدنلريألا
ةيدنلريألا .ريمضلاو ةلادعلاو ةمحرلا دوجو مدع يف تنأ لمأ ةبيخب فيك )ةفينعلا ريغ( ةيدنلريالا
نم اهل امل
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يف ناكم يأ يف اهمادختسال لوبقم ريغو لوؤسم ريغ يقالخأ ريغ يمارجإلا كولسلا
.يسايس بصنم يأ يف نيبختنملا وأ ميلعتلا يف ،ءاضقلا ،ةطرشلا ،ملاعلا

"يكيلوثاكلا راع"
ميلعتلا يف همادختسا "سيردتلا ةقيرط لافطألا عيورت ةيدنلريالا" كيلوثاكلا تنضتحا
.ناكيتافلا لبق نم اهل جيورتلاو ديأ يكيلوثاكلا

.رارفلا نم ةيكيلوثاكلا لفطلا يطاعتم ةدعاسمو ءافخإل ،كيلوثاكلا رمآت مث
ةيكيلوثاكلا ةيامحل اذه لك اياحض ددهو ،ترمد ليلد ،فيوخت ،نيميلاب ثنحلا
يف نييسايسلاو ءاضقلاو ةطرشلا ةيكيلوثاكلا كراش .لافطألا ىلع نيدتعملا
كولسلا اذهو  ...ةلدألا ريمدتو ،رتستلا ،ةقحالم مدع لالخ نم يمارجإلا كولسلا اذه
راعلا نوش ،رشلا اذهل دح عضو .ةيمارجإ ةمظنم ربكأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا لعجي
.ةقحالم

لافطألا ةلماعم ةءاسإ ربكأ ليغشتو ءاشنإل مهتسينك حامسلا كيلوثاكلا
راع .ملاعلا لافطأل ديدهت ربكأ كيلوثاكلا لعجي يرشبلا خيراتلا يف ةمظنم
.كيلوثاكلا ىلع
.ةحلاص ريغ ءابآلا كيلوثاكلا لعج

لأسي يكيلوثاكلا ميلعتلا ايلاح .يكيلوثاكلا ميلعتلل حمست ةموكحلا
ىلإ اهلاسرإو ةديج ةراشإ مهيطعت اهنأ .هتلاقتسا ميدقتل ةءاسإلا نيملعملا
سرادملا نم لاومألاو دراوملا ذخأت يتلا ةموكحلا تلشف .رخآ عقوم يف ماعلا ميلعتلا
نم لافطألل ةياعرلا اهبجاو ءادأ يف يكيلوثاكلا ميلعتلا ءاطعإل ةيموكحلا
ريغ رمأ وه لافطألا تلشف يتلا ةموكحلا لادبتسا متي .ةيامح نأ ضرتفملا
 R7ةسنآلا ،ةاضاقملاو ،لوبقم

ةيكيلوثاكلا لك تلشف نويسايسلا ،ءاضقلا ،ةطرشلا ،ةعامجلاو ،كيلوثاكلا ءابآلا
مدع يف تنأ لمأ ةبيخب ةيفيك يف )ةفينعلا ريغ( ةيكيلوثاكلا فرعن انوعد .لافطألا
، ....ةمحرلاو قالخألا دوجو

ةلوبقم ريغ ىلع لوؤسم ريغ يقالخأ ريغ يمارجإلا كولسلا ببسب كيلوثاكلا
نيبختنملا وأ ميلعتلا يف ،ءاضقلا ،ةطرشلا ،ملاعلا يف ناكم يأ يف اهمادختسال
.يسايس بصنم يأ يف

"  1GODةناهإ )نهاكلا ابابلا ( نيدلا لاجر ةيكيلوثاكلا فيك"
 SHE. 1 GODةحفاكم ةمظنم ربكأ يه ةيكيلوثاكلا ةسينكلا
نكلو ةفلتخم نوكت نأ SHEو يلاعم ميمصت SHEو ةداعس لك يرجي
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تافل عم ةاواسملا قيرف نم ءزجك لمعلاو شيعلل SHEو ةداعس ديري .واسم
.ةفلتخم
1و مايأ ةسمخ ةدمل لمعلا عوبسأ انيدل )دحألا( ةحار موي عم عوبسألا يف أدبت كيلوثاكلا
لبق  1GODةناهإ كيلوثاكلا .حرملا موي  7موي يف مايأ  6لمعلا عوبسأ هيدل . 1 GODمويلا قوست
.ةحار موي عم عوبسألا ءدب

ةداعس ديري . 1 GODةرسأ نيوكت برض )ةبوزعلا( جوازتلا نوضراعي كيلوثاكلا
.دقعلا "سدقملا جاوزلا" لاخدإل SHEو
! 1 GODةحفاكم !ةئيطخلا وه ةبوزعلا .ةلئاع سيسأت ،برض ،تيم

اههباش( يسنجلا زجعلا لوبقملا ريغ ةرسألا نم اءدب ،سدقملا جاوزلا !ةظوحلم

N

لوانت ةيحضت كيلوثاكلا .الولذم )سنجلا سفن ،نيسنجلا نيب طلخلاو ،لفطلا
.مدلا برشو مسجلا
.لوحكلا عم مدلا لادبتسا متيو زبخلا عم مسجلا لادبتسا متي
يف طارفإلاو لوحكلا نامدإل يسيئرلا ببسلا يه كيلوثاكلا
.لوحكلا وأ ةيحضتلا ديرت ال . 1 GODةقهارملا نس

كيلوثاكلا ءابآلا"
نهاكلا( كيلوثاكلا نيدلا لاجر لبق نم ةنايخو ليلضت ،كيلوثاكلا ءابآلا مهعادخ متيوو
امم ) .لافطألاو جاوزلا( ةرسألا ضراعي ميمصتلا بسح كيلوثاكلا نيدلا لاجر ) .ابابلا ىلإ
اضيأ اهلعجي امم .هيجوتلاو ةيوبألا ةروشملا وأ ةيجوزلا ءاطعإل ةبسانم ريغ اهلعجي
كيلوثاكلا نيدلا لاجر نأل ..و نيقهارملاو لافطألا عم نوكت وأ ميلعتل بسانم ريغ
،روجفلا ىلع رومألا ءايلوأ ليلضتو نوعدخي ةيكيلوثاكلا ةمصع يف نودقتعي
.مارجإلاو داسفلاو

نمألل ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ةيكيلوثاكلا ميلعتلا كرت ةياعر ءابآلاو ،يقالخألا بجي
قبطني ال .نايدراجلا مداخ" تاهمألاو ءابآلا ءالؤه لبق نم بيحرت عضوم نوكيس .مهلافطأ
) .ابابلا ىلإ نهاكلا( كيلوثاكلا نيدلا لاجر الو نييحيسملا ةوخإلا يف مكب ابحرم اذه

يلاعم معد ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
جاوزلا" لاخدإ تلاقو .ةفلتخم اهنكلو ةيواستم اهنوك SHEو
ءابآلا .ةرسألا نم ءادتبا لافطألا نوكي ،دقعلا "سدقملا
ريغ يف كراشي نيملعملاو ءابطألاو لافطألاو تاهمألاو
 (SMEC،ةيناجم ةيحص ةياعرو يناجم عمتجملا فيقثت ةيوبخن
PHeC) .
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نلعن ،لبقتسم مه ءايصوألا مداخ نوكلا
 ".وتسفيناملا بها نوناقلا "و ،ةلاسر ثدحأ ةروصلا 1 GOD

انلبقتسم مه لافطألا

انيدل دولخلا مه لافطألا
،اهب ةيانعلا ىلإ لافطألا قحتسي

بحأو ةيمحم

ةياهنلا
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