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التقوى

PمدO �نصلى على 
سوله �لكرمي 
 �على عبدO �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا �
Vته    هو �لناصر

فخامة �لرئيس با:�� 'باما
:ئيس �لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكية

�لبيت �ألبيض، '�شنطن                                                                               ٢٠١٢/٣/٨

عزيز� �لسيد �لرئيس،
كتب Lليكم بصفتكم :ئيسا لد'لة عظمى؛  1¤ ضو° حالة �لقلق �لشنيعة �ل� يشهدها �لعا¸، :@ من �لضر':� 
�لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكية، '¤ يدكم سلطة صنع �لقر�:�Q �ل� تؤثر على بلدكم بصفة خاصة 'باقي /', �لعا¸ بصفة 

عامة. 
تشهد �لساحة �لعاملية حاليا حالة �ضطر�¾ 'عد6 �ستقر�:، حيث �ندلعت بعض �حلر'¾ على نطاr صغ$ ¤ بعض 
 ،Qحال, �لسال6 ¤ �ملناطق �ل� تشهد �لصر�عاL ¤ 1 �لقو@ �لعظمى قد فشلت فشال �:يعا�ملناطق. 'لسو° �حلظ جند 

	ال± �آلما, �ملعلقة عليها. 
نر@ 1 معظم /', �لعا¸ �ليو6 قد تو:طت ¤ هذ¨ �لصر�عاQ؛ Lما بدعم ' معا:ضة �ألطر�± �ملتنا²عة، 'Ýد� كل 
 Ûساهذ� ¤ غيا¾ �لعد, �ملطلق. 'من /'�عي �ألسف �لشديد ننا نالحظ من خال, هذ¨ �لظر'± �لشنيعة 1 حجر 
�لعد�'	  �لد', �لصغ$	 '�لعظمى لقد:�Q نو'ية ¤ تضخيم  �متال� بعض  حر¾ عاملية خر@ قد ُ'ضع. 'قد ساهم 
ما6 عيننا شر�:�Q �ندال½ �حلر¾ �لعاملية �لثالثة بصو:	 مؤكد	. 'بال شك  Eتلو r²لضغينة بينها. 'من خال, هذ� �ملأ�'
1 �ألسلحة �لنو'ية سُتستعمل ¤ هذ¨ �حلر¾ مما سيتسبب ¤ خسائر جسيمة على 'جه �أل:Ù. فلو �ُتبع مسا: �إلنصا± 

'�لعد�لة بعد �حلر¾ �لعاملية �لثانية ملا 'جد �لعا¸ نفسه �ليو6 حتاصر¨ لسنة Xيب �حلر¾ مر	 خر@.
'كما ند:� Aيعا 1 �لسبب �لرئيس �لذ@ تسبب ¤ �حلر¾ �لعاملية �لثانية هو فشل عصبة �ألمم  KL جانب �أل²مة 
�القتصا/ية �لعاملية �ل� بدQ ¤ مطلع سنة ١٩٣٢. 'تفيد تقا:ير خ\�° �القتصا/ 1 هنالك �لعديد من 'جه �لشبه بني 

�حلالة �القتصا/ية �لر�هنة 'تلك لسنة ١٩٣٢. 
 Qخالفا' Qنز�عا KL' 	$حر'¾ بني /', صغ KL @/'ها Ôن �ليو6 نشهد 1 تر/� �حلالة �لسياسية '�القتصا/ية قد 


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] 
ئيس �لواليا. �ملتحدa �ألمريكية با
�` ^�باما
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'�ضطر�باQ /�خلية ¤ تلك �لد',. 'ال شك 1 هذ¨ �حلالة ستؤ/� ¤ ¶اية �ملطا± KL �ستال6 قو@ صاعد	 مقاليد �حلكم 
،مما سيؤ/� KL حر¾ عاملية.

 Qجتمعا' Qلسياسية '�لدبلوماسية سيتم تشكيل تكتال� Qمن خال, �ملفا'ضا 	بني �لبلد�1 �لصغ$ Qعا�Ò1 ¸ حتل �لL
جديد	 ¤ �لعا¸. '/'1 /� شك ستصبح ساÛ �ندال½ حر¾ عاملية ثالثة.

 'بالتاJ -'بدال من �لتركيز على �لتقد6 '�ال²/ها: ¤ �لعا¸- فأعتقد 1 �حلر� بنا بل لز�ما علينا 1 نكثِّف جهو/نا إلنقا� 
�لعا¸ من /ما: �تم. هنالك حاجة ماسة للبشرية للتعر± على �إلله �لو�حد.. خالق هذ� �لكو1، أل1 هذ� هو �لضما1 �لوحيد 

لبقا° �لبشرية، 'Lال فإ1 �لعا¸ متوجه بسرعة ¤ �جتا¨ �لتدم$ �لذ��.
:جائي لكم 'لكل قا/	 �لعا¸ هو 1 تستخدمو� �لدبلوماسية '�حلو�: '�حلكمة بدال من �ستخد�6 �لقو	 لقمع �لد',. �لقو@ 

�لعظمى ¤ �لعا¸ 'على :سها �لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكة õب 1 تلعب /':ها ¤ Lحال, �لسال6.
�لقو@ �لعظمى ¤ �لعا¸، مثل �لوالياQ �ملتحد	، õب 1 تلعب /':ها من جل Lحال, �لسال6. 'ال ينبغي 1 تستغل سو° 
تصر± �لبلد�1 �لصغ$	 �:يعًة لزعزعة �نسجا6 �لعا¸. حاليا �ألسلحة �لنو'ية ليست حكر� على �لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكية 
�لبلد�1  �لدما: �لشامل؛ حيث 1L بعض قا/	 هذ¨  �لعظمى �ألخر@ بل هنالك بلد�1 صغر نسبيا متتلك سلحة  '�لد', 

يسعدهم �لضغط على �لزنا/ /'1 تفكر ' متعن.
لذ� تقد6 لكم 'بكل تو�ضع 1 تبذلو� قصا:@ جهدكم لتجنيب �لقو@ �لك\@ '�لصغر@ من �خلوÙ ¤ حر¾ عاملية 

ثالثة. 
õب 1 ال ينتابنا شك ¤ نه ��L فشلنا ¤ هذ¨ �ملها6 فأÁ 1ثا: مثل هذ¨ �حلر¾ 'عو�قبها لن تقتصر على �لد', �إلفريقية 
'�أل':'بية '�ألمريكية �لفق$	، 'Lمنا سو± يلحق �لضر: بالبشرية كافة 'ستتحمل �ألجيا, �ملقبلة تلك �لعو�قب �ملر'عة 

ألعمالنا حيث سيولد'1 معوقني 'مشوهني. 'لن يغفر'� آلبائهم �لذين قا/'� �لعا¸ KL كا:ثة عاملية. 
 1بدال من 1 نباJ فقط مبصاحلنا فعلينا 1 نفكر ¤ مصا¼ جيالنا �لقا/مة 'نسعى لصنع مستقبل مشرX rم. /عو �هللا 

يوفقكم 'Aيع �لقا/	 ¤ �لعا¸ 1 تفقهو� :سال� هذ¨.

'�لسال6
�ملخلص

مر�² مسر': �د
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية


