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اطتٍكاس ٔتٍذٖذ لتذٌٗع ٔ تّٕٖذ القذغ الؼشٖف
حِٕلَُْ لٍُِشَُِْٖ ِوَِ
قاه تعاىل " طُبِحَاَُ الَّزِ ٙأَطِشَِ ٝبعَبِ ِذِٓ لَ ِٗالً ِّوََ الْىَظِجِذِ الْحَشَاًِ إِلَ ٜالْىَظِجِذِ األَقْصَ ٜالَّزِ ٙبَاسَكٍَْا َ
آَٖاتٍَِا إٌَِّ ُْ َُِٕ الظَّىِٗعُ الْبَصِريُ" االطشا: ٞاآلٖ10 ٛ
أواً اطتىشاس االحتاله الصٌّٕٗ٘ يف طٗاطاتْ العٍصشٖ ،ٛوَ خاله تعىذٓ تذٌٗع سحاب املظجذ األقص ٜاملباسك
بالظىاح لقطعاُ املتطشفني ٔاملظتٕطٍني الصّاٍٖ ٛباقتحاً باحاتْ الطاِشٔ ٚوٍع املصمني املظمىني  ،كن ِزا
حمأل ٛحملٕ أ ٙوكاٌ ٛسوضٖٔ ٛسٔحاٌٗ ٛلمىظجذ األقصٔ ، ٜاطتفضاصا ملؼاعش الفمظطٍٗٗني خاصٔ ٛاملظمىني عاو،ٛ
ٔعمْٗ فإ ُ ٌقاب ٛاالحتاد الٕطين لعىاه الرتبٗٔ ٛالتكَٕٖ باجلضاٟش:
ٍٖ -0ذد ٖٔظتٍكش بؼذ ٚطٗاط ٛاالحتاله الصٌّٕٗ٘ االطتٗطاٌٗ ٛاهلادف ٛإىل طىع ِٕٖ ٛالقذغ الؼشٖف
اإلطالوٗٔ ٛالشاوٗ ٛإىل التّٕٖذ ٔحتقٗق املضاعي اإلطشاٟٗمٗ ٛبّذً املظجذ األقصٔ ٜبٍا ٞاهلٗكن املضعًٕ.
ٖ -4ذعٕ مجٗع الذٔه العشبٗٔ ٛاإلطالوٗ ٛػعٕبا ٔحكٕوات ٔوٍظىات ٔمجعٗات ٔفعالٗات اجملتىع املذٌ٘ حتىن
املظؤٔلٗ ٛيف الذفاع عَ األقص ٜالؼشٖف أل ٌْ لٗع ومكا لمفمظطٍٗٗني ٔحذِي ،بن حق خالص لمىظمىني مجٗعا
ال جيب التفشٖط يف جض ٞوٍْ  ٔ ،التحشك اجلاد ٔاملظٕ٠ه لمقٗاً بٕاجباتّي كن حظب وظؤٔلٗاتْ ٔقذساتْ ٔعذً
تشك الفمظطٍٗٗني ٔخاص ٛاملقذطٗني ٖٕاجُّٕ وصريِي لٕحذِي.
 -3دعٕ ٚاجملتىع الذٔل٘ إىل التصذٔ ٙحبضً إىل إسِاب الذٔل ٛالز ٙمتاسطْ اطشاٟٗن يف وٕاجّ ٛػعب أعضه
ٔحتىن وظؤٔلٗاتْ بمجي املىاسطات االطشاٟٗمٗٔٔ ٛضع حذ هلا ٔ ،إسغاوّا عم ٜاالرعاُ لقشاسات الؼشعٗ ٛالذٔلٗٛ
ٔالقبٕه بالظالً العاده ٔالؼاون لتٍعي املٍطقٔ ٛالعامل باألوَ ٔاالطتقشاس.
ٔلٗكَ ػعاسٌا وا قالْ الؼٗخ البؼري االبشاِٗى٘ -سمحْ اهلل  -وٕجّا كالوْ لفمظطني ٖ ":ا فمظطني! إُ يف قمب
كن وظمي جضاٟش ٙوَ قضٗتك جشٔحا داوٗٔ ،ٛيف جفَ كن وظمي جضاٟش ٙيف حقك كمى ٛورتدد :ِ٘ ٚفمظطني
قطع ٛوَ ٔطين اإلطالو٘ الكبري قبن أُ تكُٕ قطع ٛوَ ٔطين العشب٘ الصػرئ ،يف عٍق كن وظمي جضاٟشٙ
 ،لك ٖ -ا فمظطني  -حق ٔاجب األدأ ،ٞرواً وتأكذ الشعاٖ ،ٛفإُ فشط يف جٍبك أٔ أضاع بعض حقك  ،فإُ الزٌب
لٗع رٌبْٔ ،إمنا ِٕ رٌب االطتعىاس الز ٙحيٕه بني املشٔ ٞأخْٗ ٔاملشٔ ٞداسٓٔ ،املظمي ٔقبمتْ"...

