
 بسم هللا الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفّرقوا 

ليبيلا ملمق ابا ل  سيايليقا ةالالي ييتيولياس ةييايليين    -حصل  اتمملاف فلي بزيلا    06/03/2012في يوم الثالثاء 

أ بيللاأ س تللن فيللت الم مم للوأ سأ الزاللام اادرللال  الييلل عالي مللو أيللاع ا اللاليم   ةس  فةصلل ع  للن ااتممللا تزللوا سم للم يمبزللو 

تليم برالق ا، الذ  كامت ليبيا بموتبت يقسمقا إلى ثالثلق سالاليمإ إاتليم بلرابت  فلي اليلر ، ةإ1951ليموع ليبيا الصالع يزق 

 مذا المقسيم  سُليي   1963في الورق، ةإاتيم فزاأ في ال زو  اليربي   ةفي يزق 

ي ّمل  يلناأ الولرق كملا كلاأ ي ّمول م القلذافي    لل  سأ  ااممقلالي ُحّ ق الذين سص عةا مذا البياأ ملي سأ الم تل 

  102يق  اا ةي طي الير   60سص ع إ الماا ليموعياا ي طي الورق  الم ت  ااممقالي

ُح بخطأ سكبر يزت، ةالتّـتُ ا يمرو السليّ سي ا المستموأ في شرق ليبيا ئ ئ، بل  يمرلو السليّ ئ بالسليّ إ  إأ الخطأ ا يصرق

اأ مزاك د مي  في ب سأ يراع   الم مي ، ةسأ يأألذ كل     حلحق حقّلت   سيلا سأ يُقاب ل  الم ملي  بالم ز لق    فإ ا كبالرس ن

ل  كم    ةاليُراق ةااأمالف ف ذا ا ي و    ةسممم بذل  دسزّوأ فلي ا ّيلـق يلزّقا يليتقا دمرّمتلوأ عملا ةة ع يلن ي مل  ب لا ب    ِة  

أ إلى  ولوأةمسأل هللا سأ يُبِ  كم  ن  ل    سممم دق ، ةاإليلالم للي  فيلت مالام «لةلق شري م ا اإليلالم»في بيامنم إمنم دس و 

ح ي، لةلق ةاح ي ا دم زس ةاياد ا فلي الرنلم، بل  ملي كالبزيلاأ المرصلوف ا دزيصل  ب  فيت ماام ة، «ادرال  في عالي»

  ستزاؤه

إ  سملمم انأ فلي سشل  الراتلق إللى الوحل ي ةالملتلا ةالم لابا   سملمم دلرةأ كيلا سي ا المستموأ فلي ليبيلا ةفلي ال لالم

س  ملم يمزالوأ  ،اط ت لةل النير تزو  السولاأ  ن شمالت، ةمم ياموأ في اطع سبيي ةكرلفاأ ةلاعفوع ين السولاأ

ق  د ُس   »السولاأ  تى اا  يإ  ق   ةانأ ةحين لأتت سييركا ال راق، يزّت لت ليموعاا في عا  « ف رِّ لياا ليمزاوه إللى ثلالم ُيلز 

ع ليبيا ليمزاوما إلى ثالم يزق، فال دنوموا يمن يقوم بأ مال ديرح النياع المسم مرين   تاء لة 

ا عتك المنمتر وت  نتوا ة    كنتت  ييتر  ّ تإ  ةصينم هللا د الى بقوللتإ سي ا المستموأ ْ  لننتات تتو روا بتالمعرون وتن تو  يرجت

ي   ةا ص  سأ دنوموا في لةلق ةاح ي، مي لةلق الخـالفق الراش ي   الخـالفق في ا ةايلاس كثيلري ةلنز لا إمنم سيق ةاح  باهلل

ت»دنوأ درت حنم أتييق ةاح ، اال عيول هللا صتى هللا  تيت ةيتمإ  اللبالل اإليلالييق   « ر  ن متاإذا بويع لخنيفتيك فتاقتنوا اخي 

نتوا  إنمتا الم في الورق، ةي لب  تلينم سي لا المسلتموأ سأ دوحل ةما تمي لاا  انأ دمم  ين بز ق في الير  إلى إم ةميسيا

 !؟دقسيم المقسقم إلى فماٍس صييري    فما بالنم دراةلوأإيوة

تتالمتت  ك لنمتت  ك كالبنيتتاا ي  »اللال عيللول هللا صللتى هللا  تيللت ةيللتمإ  تت د  ش  تتببي  بتتيك   تتابعهبعض  تتتر  »ةاللالإ «   ه بعضتتاً وب 

 « الجسد إذا ابتمى عضواً تداعى له سائر جسده بالس ر والحمى ل  ث  ه  وتعاطف   كم  م   وتواد  الم  نيك في تراح
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