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 ارمالعمامة وتدعو للشذوذ وزنا احمل حينما متثل

  صالح املختار 
 

شكال تدمري منظومة أال جتاوز كل احلدود يف نشر كافة كتب هذا املقأما جعلين 
حد أهم محلة العمامة ومرتدي اجلبة ، قيمنا العليا والبدء برموزها وخمازن حرمتها و 

داء دور لبسها ونزعها يف الوقت املطلوب ألل محلة العمامة حتت ابطه استعدادا  
سالموي إنه قائد أشهر قناة عربية على أمن شاشة  ن قدم كثريا  خمتلف ، هو رجل دي

ىل إا املعمم معروفة يف تونس حتول هذسالموية إبارز وحيتل موقع نائب رئيس حركة 
ممثل كوميدي يف ستوديو تلفزيون تونسي يراه املاليني ونزع جبته ورمى عمامته 

نه يتطلب كال التمثيل ألشأصعب أالتمثيل التلقائي املرجتل ، وهو وشرع يف  جانبا  
رأيت هذا املعمم وقد استبدل العمامة بقبعة ،  !!! لشخصية من ميثله دقيقا   تقمصا  
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يات هللا آمريكية مثل فالم األلنوع الذي يرتديه الراقصون يف األغربية ، من ا
العظمى بنج كروسيب وفرانك سيناترا ودين مارتن ، ووضع بدل ربطة العنق بابيون 

 خذ بوقاحة حمرتف وضاعة ال جيد اخلجل لوجهه منفذا  أبدلة غربية و  وبدل اجلبة لبس
صيل أنه ممثل ألك  كبري موحيا   مام مجهورأشخصية خمرج  يرجتل الكالم متقمصا  

ن زعيمه أغرب واأل،  !!! ن ال ميضي وقته يف ارتداء اجلبة والعمامة كثريا  أوكان جيب 
حك وطرب وبدت عليه سالموي كما قيل شاهد نائبه وهو ميثل فضيف احلزب اإل

مثل نائبه رجل الدين  يضا  أعته الرغبة احملمومة يف التمثيل مارات الغرية واحلسد وصر أ
( ومتتع  ضواءمدينة األ مل يقضي جل وقته يف باريس )أ، التقي والورع ! 

هذا املعمم عندما طلب منه مقدم الربنامج ، مبا فيه من متع غريبة !  هبالشانزيليزي
ن يعمل ممثل أستحيل ونزع عمامته ومثل كما جيب حتدى امل التونسي نزع العمامة

منظورة وسكار ولكن عربية وغري أونال عليها جوائز  حمرتف عمر مهنته عقودا  
ن خدع الكثري من التونسيني وحاولت تلك القناة أخفيت يف بنوك معروفة بعد أ  و 

سبح أع شاهد هذا املمثل البار أنا أكنت و ،   !  العربية خداع عرب خارج تونس به
 بني ضفتني : 
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وديين جوهر هوييت  -على هوييت  ، تستعمرين رغبة يف البكاء نا بني ضاحك وباكأف
ىل إسالم نزال مرتبة اإلإشعر بالتقيؤ من وضاعة معمم يريد أ - نه روح عروبيتأل

مر للحظة متعة سررت فيها بأداء سكت وتركت األ ، مستوى الطعن والتشكيك !
  . الرجتال وهو فن صعب ومعقد كما قلت لكميف فن ا ممثل مبدع خصوصا  

ل الفذ يف وجداين قلق راحيت هو انطباع صورة هذا املمثل القدير واملرجتأولكن ما 
هم أعقد و أبة الفريدة يف التمثيل وميتلك وهذا كان يتمتع هبذه املإقبل خميليت : ف

عقود لعب  شكاله وهو االرجتال فهل حنن بأزاء عمليات متثيل كبرية ومستمرة منذأ
مة كلها بل و مرجتلة جرت األأمرسومة  دوارا  أ -برزهم مخيين أ –فيها رجال دين 

ىل هللا إاليت حنتها معممون ونسبوها  س وكوارث حروب مشلت تسمياهتاآىل مإوالعامل 
ل البيت آعداء أيون ، اعداء هللا ، سكان جهنم ، ما يلي : مرتدون ، كفار ، صليب

خل من منتجات قاموس رجال وليس بالسيوف فقط...ا، قطع الرؤوس بالفؤوس 
دوار اخلوارج ولكن بصور أرهابية تعيد متثيل إفرازاهتم املميتة وهي منظمات إالدين و 

  . كثر مأساوية ودموية كما نرى ذلك يف العراق وسوريا واليمن وليبياأ
 نأدين مع ن من رأيناهم يرتدون اجلبة والعمامة هم علماء أقنعنا بأهل ضللنا عندما 

ن من وضع مكياج هؤالء والبسهم اجلبة والعمامة أ باملشهد الذي رايته عمق قناعيت
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يف جهاز املخابرات والذي  ( قسم املكياج سالم هو )هو طرف ليس له صلة باإل
كان الرجل الثاين يف ،  عادة تشكيل صورة املمثل ليبدو مثلما يتطلبه دوره ؟ ! إيتوىل 
ت غطاء قبول التحدي حى لكل شيء كما قال حت سالموية تونسية جاهزإحركة 

رى أكنت ،   ! داء وصلة سرتبتيز يتعرى فيها كما كان يفعل قوم لوطأالرقص و 
سالم وهو مفهوم الوقار احلتمي لكسب الناس ، بسط مفاهيم اإلالنقض الصارخ أل

الة و كأداء الصأائهة بني تكفري وتربير للشذوذ ، يأيت من التقافز كقرود ت والوقار ال
لشرب اخلمر بل الوقار هو دميومة قدسية لبس عمامة وجبة والتجنب  واالنتقال فورا  

وهو  وهنا نرى املعىن العميق البتذال اجلبة والعمامة عمدا  ، املطلق للمس هبما ! 
ن إف سالم ادعاء  ن هو من ميثل اإلن رجل الديأسالم : فبما التمهيد لنسف اإل

سالم واحلط من شأنه جل ابتذال اإل، أل ا  وهدف صال  أاحنطاطه وابتذاله مصمم ، 
الشرور كلها تفتح بتلقائية لنرى بواب أرمزيته ، وعندما حيصل ذلك تبدأ  وافقاده

الفرق بني عمامة خمابرات ،  ! من الشر مل نسمع هبا ومل تأتينا حى يف كوابيسنا نواعا  أ
مريكية ت األصل وعمامة خمابرات الفرع ، وهو الفرق بني مخيين تلميذ املخابرااأل

ول ن األأالتونسية تلميذ خمابرات عربية ، والربيطانية ، وبني نائب رئيس احلركة 
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داء وجيتذب املاليني كما فعل مخيين والثاين مأمور مغمور ينفذ بطريقة مبدع يرجتل األ
 رعن . ّفر للماليني كما فعل التونسي األتلميذ غيب من

جل زجهم التمثيلي هو كسب املاليني أل سرائيل الشرقية كان دورهإهناك مخيين يف 
ما هناك يف تونس يف حروب الكوارث غري املسبوقة وسحق املاليني بال رمحة بين

سالم وسحق لوب منه العكس وهو التنفري من اإلسالموية مطإنائب رئيس حركة 
عرب التمثيل فهو جمرد وسيلة وقار رجل الدين وحتقري الفضيلة وتشجيع الرذيلة ليس 

صوله والتشكيك هبا مادام رجل الدين يرقص أىل مرتبة مناقشة إنزال الدين إبل ب
  . ووحدة صورته وميثل ويفتقر للوقار والرزانة

حكام القبضة عليها بل ترتكها ترجتل طبقا ملا أخابرات تطلق العمامة وال تشرتط امل
كثر األ جنح هيلعمامة األومتابعة لطبائعها ، وا عرفته عنها بعد دراسات عقود هلا

عفوية منوذجي فلوال قدرته الأن مخيين مثال أى االرجتال الفصيح ، وهلذا قلنا قدرة عل
الف   سحقت املاليني ومازالت تسحق اآسوأ كوارثنا اليتأعلى االرجتال ملا قدم لنا 

نزله هللا على أسالم الذي ي ملمح لإلأسالم مدمر ال جتد فيه إكل شهر حتت غطاء 
 حممد . 
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خمابرات  ته الحقا  قفمث تل صال  أمخيين هو املخابرات الربيطانية  طلقأن من إوبالطبع ف
حقاد ف بنشر الفساد والظلم واملوت واألىل املسيح الدجال املكلإالعم سام لتحوله 

  .نسانية والرمحة والتسامحطالق حروب الردة عن اإلإب
حدهم يطلق أمن التونسي :  كثر تفاهة واحنطاطا  أهناك معممون تافهون كفتاواهم 

خر يروج فتوى حيلل فيها زنا آو، سالم حيلل فيها الشذوذ اجلنسي ! سم اإلافتوى ب
وكل تلك الفتاوى تبث من شاشات التلفزيون ويراها مئات املاليني !!! ، احملارم 

وتظهر ممثالت على شاشات التلفزيون يتحدثن عن ضرورة الشذوذ وجتنب اضطهاد 
ث مسلسالت تقدس الشذوذ وتروج لزنا فالم وعرضها وبأعداد إو ، الشاذ !!! 
فقد الضمري واملنطق فال  ن بعضنا يبدو وكأنهأخطر من كل ذلك واأل، احملارم !!! 

 يرى كل ذلك مث يسكت ، والسكوت حبد ذاته انسياق مع التيار الغريب علينا طبعا  
ن هو فضح هذه هم اآول واألن الواجب األأل ودينا   صالة وهوية وتارخيا  أو 

كثر ن الردة األهذا الصنف من املعممني يقود اآ،  ! باسم الدين االحنرافات
هناه هللا بكارثة دفنت عار الشذوذ أيف تارخينا منذ عهد لوط والذي  خطورة واحنطاطا  

وزنا احملارم : ففي اللحظة اليت هندم فيها منظومة القيم العليا يبدأ عار قوم لوط 
يقدمون من شاشات عربية  ن نرى عشرات املعممنياآ، !  باالنبعاث جمددا  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

سالمية وينّظرون لكل ما هو شائن وناقض السم هللا جبرأة جتعلك تسأل بال تردد إو 
: من يدعم هؤالء ويشجعهم وساعدهم على صعود خشبة املسرح كما فعل 

ذا كنت إدميتك و آذا كنت حترتم إنسان يف كل مكان يها اإلأ،  التونسي املعمم ؟
خنازير تأكل كل  سوياء وليسأ ن يبقوا بشرا  أريد هلم حفادك وتأبناءك و أحترص على 

زب زنا نصار حأن ضد املعممني من دعاة الشذوذ و رفع صوتك اآإشيء حى احملرم 
 ينما عملوا وبغض النظر عمن حيميهم . أاحملارم مهما كان امسهم و 

مام عهد لوط جديد مسور بأغراء هويل وود اجلامح أننا أن سنجد فاذا سكتنا اآ
زنا  شكاله خصوصا  أالقيم وجيربهم على الزنا بكافة  ويع كاسح للماليني ينسيهموجت

صلة له بصعود املعمم  ن غزو العراق وما تبعه من كوارث الأالضمري ، ومن يظن 
مريكية واهم أخه جلبة االسالم بقاذورات صهيو طيالتونسي خشبة املسرح وتل

ل ولعشرات املعممني كثر من مسيح دجاال كي متهد ألإفكوارثنا ما صنعت 
  . احلاملني السم املهدي املنتظر

سالمنا إصول أة تريد اجتثاث قيمنا وتقاليدنا و ن جتتث العروبأكوارثنا وقبل 
ىل جمرد فم جائع والة جنسية متحللة من كل رادع وضابط ، إومسيحيتنا وحتويلنا 

ن ننجو أبادات وعذابات يومية ، ما إو ترى من أتعيش  ونفس مرتاعة من هول ما
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يف فضاء نار ودم  حبابنا تتناثر كما الطري السكران يتأرجحأشالء أمن تفجري ونرى 
خر هتندسه خمابرات آؤرقني مرتعشني وحنن ننتظر تفجري نفسنا مأودموع حى جند 

صارت حياتنا ، مريكية ! أجهزة بريطانية أمخيين وتساعد على وصول متفجراته 
موت وموت ، يريدون حرماننا من ونار وبني وبني نار  العيش بني تفجري وتفجري

 مل يف اخلروج من جهنم هذه وهو ما جيعل البعض خيتار عامل الشذوذ مادام )األ
ة حتليل كرب للخروج من جهنم وهي بواب( لكوارثنا يرينا البوابة األ عظماملهندس األ

جل أل من قبل النضا ، ومنكرا   منفرا   ياه قبيحا  إرانا هللا أما حرمه هللا وجتميل ما 
ومة اخل ، من داخل نفوسنا بتهدمي منظن مننع غزونا من الدأالتحرر من الغزو علينا 

هنم أتنا على املقاومة والصمود ، قدر  عنا فحينما نفقد قيمنا تسقط قيمنا رغما  
ما ابتسم املعمم التونسي ن نبدو كمتطوع يدخل البوابة وهو مبتسم كأيريدون منا 

ل لعملية انتهاك فزيون ميثل دور املخرج املرجتلستوديو الت وهو يقف يف شيا  نتفرحا م
يوهات دستاصلية وتلطيخ اجلبة احلقيقية بقاذورات العم السام و حرمة العمامة األ

  . شكالهأحقر أوود اليت تتقن فن نشر الشذوذ يف هويل 
عالم وال تدعوهم يستخدمونه لتدمري وجودنا ، قفوا يف طرق مرور افضحوهم يف اإل

مني الذين يروجون لزنا احملارم وجيملون الشذوذ ، اقذفوهم بنار ال ترحم ، املعم
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جل جعل كل العامل مثلهم أ( من  جياهدون افضحوا زناهم وشذوذهم الذي جيعلهم )
ن ستجدون ذا صمتم اآإنكم رمجوهم بال رمحة ألأو مرضى الشذوذ ، أزناة 

  و بعدهأ ي زنا احملارم غدا  ول الشاذين وممارسأحفادكم وهم قرة عيونكم أوالدكم و أ
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