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 (3جــ  ) لقيادة الروحية فى المجتمع المسيحىا  :ػ٘ٞجٕ جُىٌِ

 les_cs_7 : جُىًٌِٞو 

 خلفغسان . د:  جٌُحضد

 

ٖهٙ  أ٣١ؼ٠٘ ٣وٍٞ ًٌٛج ك٤ِكٓر٘ح جإلٗٓحٕ  ، أػىجو  ْص -نّٔ أٍٝ ك٠ ًٛج ج٤ُّٞ ْٞف أهٍأ ٖٓ ٌْحُس ًٌٞٗػِٞ جأل٠ُٝ جُلَٛ جٍُجذغ

.  ٠ٌُ ٣ٞؾى جإلٗٓحٕ أ٤ٓ٘ح جًُٞالء ، ٣ؼ٠٘ جًُٞالء ْٛ ضكص جُٔٓأُس ٖٓهللا ، غْ ٣ٓأٍ  ًهىجّ ج٤ُٓٔف ، ًٝٝالء أٍْجٌ

ذَ  ، ئٗٓحٕ ٣ّٞ ذٍٗ ٣ّٞ و٣٘ٞٗس ك٠ إًٔٞ ضكص ٓكٌٔطٌْ ، أٝ ضكص ٓكٌٔس و٣٘ٞٗس ئٗٓحٕ أ١ٝأٓح أٗح كأهَ ٖة ػ٘ىٟ إٔ ٣كٌْ ك٠ ٌْٓ٘  

٠ٌُ٘٘ ُٓص  ، أٗح الأٖؼٍ أ٠ٗ ًٓٗرحً  ، كأ٠ٗ ُٓص أٖؼٍ ذٗة ك٠ يجض٠ ، ُٓص أقٌْ ك٠ ٗل٠ٓ أ٣ٟحً أٗح ال أْطط٤غ إٔ إًٔٞ هح٤ٞحً ػ٠ِ ٗل٠ٓ

 .ٌجً ذًُي ٓرٍ

ٛٞ جًُٟ ٣وح٠٘٤ٞ ٤ُّ ٤ٍٟٔٞ ٛٞ جًُٟ ٣وح٠٘٤ٞ  ، أيج جًُٟ ٣كٌْ ك٠ ٛٞ هللا ، ُٝٞ أٗح أٖؼٍ أ٠ٗ ؿ٤ٍ ًٓٗد ًٛج ال ٣ؼ٠٘ أ٠٘ٗ ذال يٗد 

.  جٍُخ ٛٞ جًُٟ ٣وح٠٘٤ٞ

ٛٞ  أقى ، ز جُط٠ ال٣٘ظٍٛحٌجء جُىجن٣ٝ٢ِظٍٜ أٌجء جُوِٞخ جأل ، أيج ال ضكٌٔٞج ذٗة هرَ جُٞهص قط٠ ٣أض٠ جٍُخ جًُٟ ٤٘٤ٍْ جُهلح٣ح جُٔظِٔس 

.  ٣٘ظٍٛح ٣ٝوٍٞ ق٤٘ثً ٣ٌٕٞ جُٔىـ ٌَُ ٝجقى ٖٓ هللا

  .٠ُِٛ٘ . ذحٌى ًِٔطٚ ئ٤ُ٘ح ٍٕ 

هطٍجخ ٠ٛ وّ ج٤ُٓٔف ، ذٞجْطس ًٛج قؿس غحذطس ٝه٣ٞس ُال ٣ىٗحك٠ ٗوطٍخ ئ٤ُي ذىجُس جُر٤ٖ٘ ، جُٓٔحٟٝ  ئُٜ٘ح ًَ ضؼرى ٝجقطٍجّ ٗوق أٓحٓي ٣حخ

أٓحٗ٘ح ، ٝٗكٖ ك٤ٚ  ٛٞ ألٕ ج٤ُٓٔف ك٤٘حٗ٘ح جألهطٍجخ ئ٤ُي ٝجُٔػٍٞ ك٠ قٍٟضي ذٌَ غوس ، ٤ُّ ألٗ٘ح أٚكحخ جُىػٞز ذَ جُىّ وّ جُلىجء ، ٣ٔي

. ك٠ ج٤ُٓٔف  ٗؼ٤ٍْٞٓحً ػ٘ح 

ٌٝؿْ جُٛىجهس ك٠  ٝضوٟٞ أٓحٓي ، ذٌَ ض٤ٜد ٝجقطٍجّز ، ٖٓ أؾَ يُي ٣حٌخ ٗوق ذهٗٞع ٣ؼل٤٘ح إٔ ٌٕٗٞ وجتٔحً ضكص جُٔٓحءٍ ًٝٛج ال 

. ٗٞهٍى ٝٗكري ، ٓح أؾَٔ ٓٗحػٍ جُٔكرس ٝجُط٤ٜد ك٤٘ح ٓح أؾِٜٔح  ٗط٤ٜري ٖٓ ٛ٘ح ٗٓركي ٖٓ هِٞذ٘ح أٗص ضرو٠ ج٤ُٓى ٝجٍُخ ،ف ٤ٓٓفجٍ

، ٝأٗطْ ك٤ح ٝأٗح ك٤ٌْ ، ٓح أق٠ِ ًٛٙ جُٞٞؼ٤س ، ٓح أق٠ِ ًٛٙ جُكحُس ػ٘ىٓح ٌٕٗٞ ك٠ ج٤ُٓٔف ، ٝج٤ُٓٔف كأٗص ٓو٤ْ ك٤٘ح ٣ٓٞع ٣وٍٞ أٗح ك٠ أذ٠  

. ٥خ ك٠ ج

، كطٌٗق ٓح ال ٣ؼؿري ٝٓح ال ٣ٍٓى ك٤٘ح ،  ذٜح ٣حٌخ أٌؾٞى إٔ ضهح٠ر٘ح ٝضؼِٔ٘ح ٝضّٜٔ ك٠ أيجٗ٘ح ، ٝضٌِْ هِٞذ٘ح ٝضىنَ ئ٠ُ أػٔحه٘ح 

ى ٓح ػ٘ىتً ػ٘ىتً ٠ٞذ٠ ألٗو٤حء جُوِد ألْٜٗ ٣ٗحٛىٕٝ هللا ، ٓح أؾَٔٝٝضٓحػىٗح إٔ ٗؼَٔ ٌٞحى ، ػ٘ىتً ٗٛرف أٗو٤حء جُوِد أٗو٤حء ك٠ هِٞذ٘ح ، 

أٌٝػي ، ٗط٤ٜد أٓحٓي ٗٞهٍى ٗطؼرى ُي ٝٗكري ، ٣حٌخ نً ذٌَ ق٣ٍس ٣ٍ٠وي ئ٠ُ أْٔحػ٘ح ٝئ٠ُ هِٞذ٘ح ك٠ ًٛج جُٛرحـ ، ٝأٗح ػرىى 

.  أ٤ٖٓ .  ُٝي جُٔؿى ك٠ ج٤ُٓٔف ئ٠ُ جألذىْحػى٠ٗ إٔ جًٕٞ يُي جُرٞم جًُٟ ٣٘حوٟ أنٞض٠ ذٔح أػط٤ط٠٘ ، 
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، ٠ٌُ ٍْٗم ًٛج جُٔلّٜٞ ك٤٘ح ، ٝج٤ُّٞ أ٣ٌى إٔ أضٌِْ ػٖ قؿٍ جألْحِ ك٠  ك٠ جٌُطحخ وزٗكٖ ٠ٟٔٗ ك٠ ٓٞٞٞع جُو٤حوز ٖٓ ؾٞجٗد ٓطؼى

. ك٠ أناله٠ ًوحتى ٛٞ جُٔلّٜٞ جُٛك٤ف ٤ُٓحوز هللا ًٝٝحُس جإلٗٓحٕ ، ٤ْحوز هللا ًٝٝحُس جإلٗٓحٕ جألنالم ج٤ُٓٔك٤س ، 

. أػَٔ ك٤ٚ ٝأقلظٚ ، ٝٛ٘ح جًُٞحُس هللا ٛٞ جًُٟ نِن جٌُٕٞ ٣ٝٓٞوٙ ، ٝػ٘ىٓح نِوٚ ٌٝضرٚ ، هحٍ ُإلٗٓحٕ  

أٗٚ نِوٚ ك٠ ٜٗح٣س نِوٚ ٌَُ ٖة ،  أ١كحهلل ٛٞ ج٤ُٓى جًُٟ أًَٝ ُإلٗٓحٕ جُؼ٘ح٣س ذهِو٤طٚ ، جُؼ٘ح٣س ذًٜج جُٞؾٞو ٝؾؼَ جإلٗٓحٕ ضحؼ جُه٤ِوس ، 

ًٛج ج٤ًَُٞ ًٛج جإلٗٓحٕ ٣ٓٞو ػ٠ِ  ، ٠ٌُ ٝضٞؼ جُه٤ِوس ذٚ ، ذٌِٔس أنٍٟ ػ٘ىٓح ٣هِوٚ ك٠ ٜٗح٣س ًَ ٖة ًٛج ٣ؼ٠٘ أٗٚ نِن ًَ ٖة ألؾِٚ

هللا نِوٚ ، أيج أٗٚ ٣ٔػَ هللا ، ألٗٚ ٌٚٞز  زجُه٤ِوس ٣ٝىذٍٛح ، ٝػ٘ىٓح نِوٚ هحٍ ُٚ أٗص ٌٚٞض٠ ، نِن هللا جإلٗٓحٕ ػ٠ِ ٌٚٞضٚ ، ػ٠ِ ٌٚٞ

.  ٤ًَٝ ػ٠ِ ًٛٙ جُه٤ِوس ، ٝٛٞ هللا 

. ٝػ٘ىٓح ؾؼَ هللا جإلٗٓحٕ ٤ًٝالً ، ؾؼِٚ ضكص جُٔٓث٤ُٞس 

أٍٖف ػ٤ِي ، ٤ًٝق ضى٣ٍ جُه٤ِوس ، ز أنٍٟ ػ٘ىٓح هحٍ ُٚ أٗص ضٜطْ ذًٜٙ جُه٤ِوس ، هحٍ هللا ُٚ ذٔؼ٠٘ أٗص ٠ِ٤ًٝ ٝ ْأ٠حُري أٗح كٞهي أٗح ذٌِْ 

ًٛج جإلٗٓحٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣أُٚ ٗلٓٚ ، ألٗٚ ضحؼ  أيجفجُٔٓأُس ، ْٞف أْأُي ٤ًق ْطٍٗف ،  ٤ًق ضىذٍ ؾ٘س ػىٕ ، ٤ًق ضؼَٔ ، ًٛج ٛٞ ٓٞٞٞع 

ك٠ ًٛج ، ٣ًٝٛد ٤ُكطَ أٌٓ٘س أنٍٟ أٗح ٤ْى جٌُٕٞ ٤ٓٓٝطٍ ػ٠ِ ًَ جُٔهِٞهحش جألنٍٟ ٝٓح أنحف ٖٓ أقى  ، أٗح ٌٚٞز هللا ، جُه٤ِوس

آّ آذ٠ ٛٞ ضكص أٍٖجف هللا ، إٔ ًحٕ ٣إٖٓ  ٕٝ جُٞجْغ ،٣ٍ٣ى إٔ ٣ٔى ِْطحٗٚ ، ًٛج جإلٗٓحٕ ٖحءـــك٠ ًٛج جُي ٣ٝلطٕ ٝجًدـــٕٝ ػ٠ِ جُيـــجُي

. ، ٛٞ ج٤ُٓــى ٝٗكٖ جًُٞالء ٖٓ ٛٞ ضكص أٍٖجف هللا ، كٌْ ذحألقٍٟ ٗكٖ ج٣ًُٖ ٗإٖٓ ذحهلل ، ٣ٝؿد إٔ ٗؼَٔ وجتٔحً ضكص أٍٖجكٚ ذحهلل أٝ ال ٣إ

جألنالم جُط٠ ٣ؿد إٔ ٣طك٠ِ ذٜح ًَ هحتى ، ًَٝ هحتى ٣ؼِْ ضٔحٓح أٗٚ ٓكٌٛٞجً ذ٤ٖ أغ٤ٖ٘ ، ًَ هحتى  ٗحٙ ٕٓلّٜٞ جألنالم ج٤ُٓٔك٤س ، ّ ٖٓ ٛ٘ح

 ًٛج ، ٛٞ ٓكٌٛٞجً ضكص ٖٓ ٣ٍٗف ػ٤ِٚ ، ٝكٞم ٖٓ ٣ٍٗف ػ٤ِْٜ ، هللا ٣ٍجهرٚ ٖٓ كٞم ، ٛٞ جٍُٔٗف ػ٤ِٚ ، ٝجُٔهى٤ٖٓٝ ٖٓ ٣ؼٍف يُي

، أٗص ٓكٌٛٞجً  ؾَ ًٛج الضطٍٓع ٝضوٍٞ أ٠ٗ أ٣ٌى إٔ إًٔٞ هحتى، ألج٤ًَُٞ ٣ٍجهرٞٗٚ ، َٛ ٣كٖٓ أوجؤٙ ، َٛ ٣ٗطٌٕٞ ػ٤ِٚ ، َٛ ٣ٔىقٞٗٚ 

، ٠رؼح ٜٓٔس ٝإٔ هىٌش إٔ ضٍٜخ ٖٓ ٓالقظس ج٣ًُٖ ضهىْٜٓ ، ٤ًق ضٍٜخ ٖٓ ػ٤٘٤ٖ جًُٟ ضهىٓٚ  ٕ ضٍٜخ ،ك٤ٌق ٣ٌٖٔ أ غ٤ٖ٘ ،ذ٤ٖ ج

. ز ٖٓ هللا ، ك٘كٖ ُٓ٘ح ًلحءز ٖٓ أٗلٓ٘ح ، ذَ ًلح٣ط٘ح ٠ٛ ٖٓ هللا ، ٛٞ جًُٟ ٣إِٛ٘ح ُطكَٔ جُٔٓث٤ُٞس ٌُٖ ًٛٙ ًلحء ،ٚؼرس 

ٓح " أ٤ًٓٞٗٞس " "  ِأًّٞٗٞ" جُط٠ أٚركص جألهطٛحو ج٤ُّٞ  " أ٤ًٓٞٗٞس " ًٝحُس ٠ٛ جٍ ، ذحُِـس ج٤ُٞٗح٤ٗس ًِٔسٖٓ ٛ٘ح ضأض٠ ًِٔس جًُٞحُس 

٠ٛ هحٕٗٞ ضىذ٤ٍ ٖثٕٞ " جأل٤ًٓٞٗٞس " هحٕٗٞ ، هحٕٗٞ جُر٤ص ، أيج " ِٗٞٓٞ "  ٣ؼ٠٘" ٤ٓٞٗس " ٛٞ جُر٤ص ٝ " أألًٞ " " أ٤ًٓٞٗٞس " ٓؼ٠٘ 

ػِٔٚ إٔ ٣ىذٍ ٖثٕٞ جُر٤ص ذكٓد هحٕٗٞ ٓح ، قٓد ضٍض٤د ٓح ، أيج ٛٞ جًُٟ ٣ىذٍ ، جُر٤ص ، ٝأيج ِْٔص جًُٞحُس ئ٠ُ ج٤ًَُٞ ، ٣ٌٕٞ ج٤ًَُٞ 

ٝجُرٍٗ ج٣ًُٖ أًَٝ ػ٠ِ ٌػح٣طْٜ ٖٓ ٛ٘ح ٛٞ  ، جألٌٓٞ جُط٠ أًَٝ ػ٤ِٜح ٖٓ ًٌٛج ، ٣ىذٍ ٖثٕٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞٝج٤ًَُٞ  ، جُطىذ٤ٍ ٠ٛٝجًُٞحُس 

. ٤ًَٝ ، ٝػ٘ىٓح ٗوٍٞ ٤ًَٝ ٗلطٍٜ جُٔٓث٤ُٞس 

ٝٓ٘ح ٛ٘ح ًِٔس  ، ٌُٖ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٤ًَٝ ٛ٘حى ٌت٤ّ كٞهٚ ٖٓ ًِٝٚ ٛٞ جٍُت٤ّ أيج ،ٝؾى ٖٓ ٣ًِٞٚ ، ال ٣ٞؾى ٤ًَٝ ٖٓ ٗلٓٚ ،ألٕ ج٤ًَُٞ ١

هى ٣ٓحء كٜٔٚ  ٣ٟؼٜح ك٠ ٌٓحٕ ،أٗح جُٔٓثٍٞ ، ٌُٖ ًٛج ضطٌٞ ك٠ جُٔؼ٠٘  ٓٓث٤ُٞس ٝأٗح ٓٓثٍٞ  ضؼ٠٘ جٍُت٤ّ جُٔٓث٤ُٞس ، ًٝٛٙ جٌُِٔس

ُٔس ٓٓثٍٞ ٠ٛ أْْ ٓلؼٍٞ ٖٓ ْإجٍ ، ٓٓثٍٞ ، ضؼ٠٘ ٖهٙ أنٍ ٣ٓأُي ضؼ٠٘ أٗص ضكص جُٔٓأُس ، ًٛج جُٔؼ٠٘ ، جُي وػ٠ٗٞ أنرًٍْ ٤ًق

أٗح جٍُت٤ّ ، أٗح كٞم جٌَُ ، أٗح جُٔٓثٍٞ ، ًِٔس  ٣ؼ٠ْ٘أ٠ُ٘ أٗح جُٔٓثٍٞ ، ١ْو١ ٓ٘ٚ أٗص ضكص جُٔٓأُس ، ٝٚحٌ أٗح ٓح أقى ٣ٓأ٠ُ٘ ، ال أقى 

.  ٖٙهٙ كٞهي ْٞف ٣ٓأُي ، ْٝٞف ضؿ٤د جىٖٛضكص جُٔٓأُس ،  ىٓٓثٍٞ ضؼ٠٘ إٔ
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"  " Responsible كؼال جُِـحش جُر٣ٍٗس ٌجتؼس ػ٘ىٓح ضوحٌٕ ذؼٟٜح ذرؼٝ ، القظٞج ٓػال ًِٔس ٓٓثٍٞ ٝجُٔٓث٤ُٞس ك٠ جُِـس جألٗؿ٣ُ٤ِس ٌ

Responsibility  " ٓٓث٤ُٞس ، ٝك٠ جُِـس جألٗؿ٣ُ٤ِس ال ضأض٠ ٖٓ ٓٓأُس ذَ ضأض٠ ٖٓ جُٔؿحٝذس "Response  " ، إٔ  أ١ذٔؼ٠٘ أٗي ْطؿ٤د

 ٛ٘حى ٖهٙ ٤ْٓأُي أٗص ضكص جُٔؿحٝذس ، ًٔح أٗٚ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ٓٓثٍٞ ضؼ٠٘ أٗي ضكص جُٔٓأُس ، ٛ٘حى ٖٓ ٣ٓأُي ، ٝذحُِـس جألٗؿ٣ُ٤ِس أٗص

قط٠ ذحُِـس جألٗؿ٣ُ٤ِس جُٔؿحٝذس ،  ٖٝٓ ْطؿحٝخ ، ٝٗلّ جُٔؼ٠٘ ٓٞؾٞو ذحالْطؼٔحٍ ج٤ُّٞ ، ٌُٖ القظٞج ٖٓ أ٣ٖ أض٠ جألغ٤ٖ٘ ، ٖٓ جُٔٓأُس

خ ، ٌُٖ أٗص ض٣ٍى إٔ ضٓأٍ ٝضؿ٤د ، ٛ٘ح جألنالم ض٘ٗأ ٖٓ أٗي ٝجؼ" Answer" ٖٓ  "ٓٓثٍٞ أٓحٓي" أٌٗٓٞض٠ ضٞ ٣ٞ أ٣ْ " أٗص ضوٍٞ 

.  ٖهٙ ٓٓثٍٞ 

ٓؼحً  أُس ، ألٗٚ ًِْٜ، ٓح ضٞؾى ّٓك٠ ٣ى هللا آُس  أٗص إٔ ً٘ص ٖهٙ ؿ٤ٍ قٍ ، أيج ً٘ص قؿٍ ٖطٍٗؽ أٝ ٠حُريٓح ٖٓ أقى ١ٖٝٓ ٛ٘ح جُك٣ٍس 

"Package "ق٤حض٘ح جإل٠ُٜ ٝأٗص قٍ ٝأٗص ضكص جُٔٓأُس  ضٍٗف ػ٠ِ ؿ٤ٍى ، ٝأٗي ضكص جألٍٖجف أٗص ٝجقىز ، أٗي قٍ ، أٗي ًٙٛ ،

ك٠  ،٤ٍْؾٍّ ، ك٠ ٓهحُلس  أ١، ك٠ ػالهط٘ح ذحُكٌٞٓس ذحُىُٝس ذحُوحٕٗٞ ، ك٠ أيج أٌضٌر٘ح ٌٓٞ ك٠ ق٤حض٘ح ًَ ٣ّٞ ٓحٌِ ًٛٙ جألشجُر٣ٍٗس ًِٜح 

ٗوق أٓحّ هللا ُ٘كحًْ أٓحّ ٓكٌٔس ، ًَ يُي ك٠ أ٠حٌ أٗح قٍ ، ًَٝ ٓح ضٗىو ػ٠ِ أٗح قٍ، ضُوجو ػ٤ِي جُٔٓث٤ُٞس ، ضُوجو  ٓكٌٔس ، ٝك٠ جُٜ٘ح٣س

.  ًْػ٤ِي جُٔٓث٤ُٞس ، ُطوق ٝضكح

ٓهِٞم  أ١أذىجً ، جُك٤حز ٤ُٓص ػرع  ٣ؿد إٔ ٗأنً جُوٟح٣ح ، ض٤ٜد أ١ٝخ ، ضٍٛف ٤ٓٞ٣ح٣ؿد إٔ ٤ًق ، ٖٝٓ ٛ٘ح ػَٔ هللا ٝػَٔ ج٤ٍُٟٔ 

 ، ٜٝٓٔح ًحٕ ٝأ٣ٖ ً٘ص الذى إٔ ضأنً جُك٤حز ذؿى٣س ، ألٗٚ ك٠ ٓكحْرس ك٠ هللا ، ك٠ئٗٓحٕ إٔ ًحٕ ك٠ ٓكَ جُٔٓث٤ُٞس أٝ ك٠ ٓكَ جُٔؿحٝذس  أ١

٣ٕ ، ٤ًق ضطٍٛف ًٛج ْٜٓ ، ٤ًق ضغ ٤ُٝٓص ػرػ٤س ، ٝٛ٘حى ٗحِ ٣ٍجهرٞٗي ٝضو٤ٔي ، كحُك٤حز ؾى٣س ىٓس وجن٤ِس ك٠ ٤ٍٔٞــٓكحى ػ٘ىى

. ؾىج ُك٤حض٘ح 

ٝجألٍٖجف ٖٓ كٞم ٖٝٓ  القظسضوٍٞ أٗص أٗح ٓٓثٍٞ ، ًٛج ٣ؼ٠٘ أٗ٘ح ضكص جُْ أهٍٞ أٗح ٓٓثٍٞ ، ػ٘ىٓح هٍٞ أٗح ٓٓثٍٞ ، ػ٘ىٓحٕأيج ػ٘ىٓح 

ى ، ٝٛ٘حى ٓػَ وجٌؼ ٣وٍٞ ٖٓ أْٜٗ ٣و٤ٔٞٗي ٣ُٕٝٗٞ أن٣ٝ،٠وٍٞ أٗح أضٍٛف ذْٜ ًٔح أٖحء  ، ضكص ، ال ٣ٓطط٤غ أقى إٔ ٣هىّ أنٞضٚ ًوحتى

. ؿٍذَ جُ٘حِ ٗهِٞٙ ، ذٔؼ٠٘ أيج ٛٞ ؿٍذِْٜ ػ٠ِ جُهٖٗ ، ْٛ هحٓٞج ذ٘هِٚ ػ٠ِ جُ٘حػْ 

٠رؼح ٖٓ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ، ِْٝططي ٓٓطٔىز ٖٓ ًِٔس هللا ٤ُّ ٖٓ ٖهٛي ، كأٗص ػ٘ىٓح ضهح٠د ذؿى٣س  ٖٓ ٛ٘ح أٗص ٣ؿد إٔ ضكَٔ ٓٓث٤ُٞطي

ز أًػٍ ٖٓ ّـــ٠حٗي قىٝو جٌَُـــ، ٝقىٝو َْ ًٛٙ جٌُِٔسذَ ًالٓي ، أٗص ُي ِْطحٕ ٠حُٔح أٗص ٓٔٓي خجُ٘حِ ًِٝٔطٚ ٤ُٓص ذ٤ىى ال أقى ٣ن

. ى ال ٣ٌٔ٘ي ــــيٍ

.  ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤٘ٚ ُٜإالء ج٣ًُٖ نِْٜٛ ٠ٌُ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٌأْْٜ جُٞق٤ى ، ٝٓح جُهحوّ ٝجُوحتى أٗح ٝأٗص ْٟٞ جًُٞالء كح٤ُٓٔف أػط٠ جُك٣ٍس  

، إٔ جٖط٠ٜ أقى جألْول٤س ، ٣ٗط٠ٜ ػٔال ٚحُكح جألْول٤س ، ٝجألْول٤س ضؼ٠٘ جْطؼٔحٍ جٌُِٔحش ك٠ جٌُطحخ جُٔوىِ  القظٞج ٓح أؾَٔ ٝٓح أق٠ِ

. ذٔؼ٠٘ جُطلوى ٣طلوى  ًػ٤ٍجً  ًِٔس ٠ٛ جألٍٖجف ، ٝ ضٍؾٔص أكَٟٛٞ جًُٟ ٣وق كٞم ، " جألْوق ذح٤ُٞٗح٠ٗ " جألٍٖجف 

ٙ ٣ٍٝٗف ػ٤ِٚ ، ٣ٝطلوىٙ ٣ٌُٝٙ ٖٓ ٝهص ئ٠ُ آنٍ ، ٣ٜطْ ذحُهٍجف ٣لكٙ ًَ نٍٝف ، ٝجُٔطلوى ٓػال ذحُ٘ٓرس ُوط٤غ جُـْ٘ ٛٞ جًُٟ ٣ٍػح 

ٖٓ كٞم ًٛج  ًٛج٣ٝلطف كٔٚ ٣ٝلكٙ أْ٘حٗٚ ٣ٍٟٝ َٛ ذٚ ٖة ، ًٛج جٍُٔٗف  ٤ًق ٚكطٚ َٛ ك٠ ػالٓس ػ٠ِ ؾِىٙ َٛ ك٤ٚ ٖة ٠ٍٞٓ

ضلؼَ ًٛج ًٝٛج ٝضٌٕٞ أنالهي ُى٣٘ح ضٞجَٚ ٝظ٤ل٠ ، ٚحٌش ٝظ٤لس ، ٚحٌ، ٤ْٔ٘ح أْحهلس ٣٘رـ٠ إٔ ٣ٌٕٞ جألْوق ًًج ًًٝج ػَٔ جألْوق 

.  هق ٠ْٔ ًًُيـأيج ًٛج جألِ .ْ٘س قط٠ جألٕ  2000ؾ٤ىز ، ضٍض٤د ؾ٤َٔ ٓحَجٍ ٣وٞوٗح ٖٓ 
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ٖٓ غْ ٣وٍٞ جٍٍُْٞ ذطٍِ ٌؾؼطْ ئ٠ُ ٌجػ٠ ٗلٌْْٞ ٝأْولٜح ، ٖٓ ٛـٞ ٛــًج ٣ٓــــٞع ج٤ُٓٔف ، أيج ٗكٖ جألْحهلس جٍُٔٗك٤ٖ ػ٤ِ٘ح أْوق 

٣ٛحقري ٤َُ ٜٗحٌ، ٛٞ ٓحًع ٝٓو٤ْ  ٛٞ ٓو٤ٔح ك٠ ٤ٍٔٞى ، ، ٝأٗص ضؼطوى أٗٚ ال أقى ألٗٚ ٤ُّ نحٌؾي ٝضٓطط٤غ إٔ ضهطرة ٓ٘ٚ ػ٤ِ٘ح٣ٍٗف 

.  ٟ ك٤ي ، ًٛج ٛٞ جألْوق ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف جًُٟ ٣ٍٗف ػ٠ِ ق٤حش

هللا ٣طِد ٓ٘ٚ ، ج٤ُٓٔف ٣ؼع ك٤٘ح ،  ،ألٗٚ ٓأٌٖٓٞٓ ٛ٘ح ػ٘ىٓح ٣طِد جُهحوّ جُوحتى أٍٓجً ٖٓ أنٞضٚ ، ٣طِد ٤ٖثحً إٔ ٣لؼِٞٙ ، ٛٞ ٣لؼَ يُي 

، ٝضؼحُؽ ذٜح ؾٍٝـ جُهٍجف ، ٝضر٠٘ ق٤حز جُٔإ٤ٖ٘ٓ ألٗٚ أٗص ضوق ٤ًٝالً ػٖ هللا ، ك٠ ًُُي أن٠ الضط٤ٜد إٔ ضوٍٞ ًِٔس جٍُخ ًٔح ٠ٛ 

. ٌْحُس ض٤طّ ج٤ُٗم ٛٞ ٤ًَٝ هللا ، ًٛج ُورٚ ٤ًَٝ هللا 

ضوٍٞ ُٚ أيٛد ئ٠ُ ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔس جُلال٠ٗ ٝأٗطن ذأْْ وُٝط٘ح ، ٝهَ ُٚ ٗكٖ ؿ٤ٍ  ،وُٝس أنٍٟ  أيج وُٝس ٖٓ جُىٍٝ أٌِْص ْل٤ٍٛح ئ٠ُ 

ًٕٞ وُٝس ٚـ٤ٍز ٝيجٛد ئ٠ُ وُٝس ًر٤ٍز ٌُ٘ٚ ال ٣ٜحخ ئٗٓحٕ ، ٓطِٞذحً ٓ٘ٚ ٖة ١ٌج٤ٖٞ ػٖ ًٛج جُؼَٔ ٓح جًُٟ ٣لؼِٚ جُٓل٤ٍ ، ٌٖٓٔ 

ٝأ٠ِد ٓوحذِس ، ٝهَ ٗكٖ ٗؼطٍٜ ػ٠ِ ض٣ِٞػي ُِٜٞجء ًٛج ٓٞٞٞع ج٤ُّٞ ، أيٛد  ، وُٝطٚ ضوٍٞ ُٚ أيٛد ئ٠ُ ٌت٤ّ ضِي جُىُٝسك٤ٓطؿ٤د 

، ٣ًٛد ًٛج جُٓل٤ٍ ٤ٌُٖٝ ْل٤ٍ وُٝس هرٍ٘ ٓػال ، جُط٠ ٠ٛ أٚـٍ ه٤ِال ٖٓ ُر٘حٕ ، ػىو ٌْحٜٗح ٤ِٕٓٞ ، ٌٖٓٔ ٣ًٛد ٣ٝوق أٓحّ ٝهِْٜ يُي 

، ٣ٝوُٞٚ ذٌَ ؾٍأز ٣ٝ٘ٓكد ، ٗٓح٤ٗس إلٞى ج ال٣ؿَٞ ًٛجّ إٔ ًٛج جألٍٓ ٌت٤ّ وُٝس كٍٗٓح أٝ ج٣ٌٍٓح ٣وٍٞ ُٚ ، ذأْْ وُٝط٘ح أهٍٞ ٤ُٓحوضي

. أٗوطؼص جُؼالهحش ٓح أٗوطؼص ٣ٍقِٞٗٚ ٣وُٕٞٞ ُٚ أٗي ؿ٤ٍ ٍٓؿٞخ ذٞؾٞوى ، جُْٜٔ أٗٚ ٗلً جٍٓ جُىُٝس جُط٠ أٌِْطٚ ٝأٌِْطٚ ْلحٌجضٜح 

٣لٜٕٔٞ وٌْٝٛ ضٔحٓح ، ٣ًُٖٝ ٗهح٠رْٜ إٔ ًحٗٞج ػوالء ، ٝج٤ُس ، تْٞلٍجء ج٤ُٓٔف ٗ٘طن ذِٓطحٕ ألٗ٘ح ٓإٌٔٓٞٝ ًٝالء ضكص ّٓ ٝٗكٖ 

، ٠ٌُ ٣ؼط٤س جٍُخ وجتٔحً ٚٞضٚ ٣لٍقٕٞ ٣لٍقٕٞ ألْٜٗ ٣٘حُٕٞ ًِٔس جٍُخ جُٛحك٤س ، ٣ِٕٛٞ ٖٓ أؾَ ٖٓ ٣هىْٜٓ ٖٝٓ أؾَ جُوحتى ذ٤ْٜ٘ 

ؾحء أقى ٣أنً  هللا ئ٤ُ٘ح ، ذَ أيج ج ًٛج ٣طٌِْ ذٛٞشًٛج هحتى ٓؿٔٞػطٖهحتىٗح  ًٛج ٌجػ٤٘ح ًٛجئ٤ُْٜ ، ٚك٤ف أّ ال ك٤لٍقٕٞ ذٚ ٝال٣طهِٕٞ ػ٘ٚ ، 

  .٣كرٞٗٚ ألٗٚ ٣وىّ ًِٔس جٍُخ جُٛحك٤س  ، ٣ٌٕٔٓٞ ك٤ٚ ْٜٓ٘ ٓح ٣طًٍٞٙ ذَ

ئال أيج ًحٕ جُ٘حِ ال ٣ٍجػٕٞ هللا ك٠ أٗلْٜٓ ٣ٍ٣ٝىٕٝ هحتى ػ٠ِ يٝهْٜ ، ٤ٌُِْٜٔ  ، ال٠ٍٞ٣ ٝجُ٘حِ الض٠ٍٞٝػ٘ىٓح ال ٣لؼَ يُي هللا 

، أهْ ٗلٓي هلل هللا ، أٗص ضٔػَ هللا ًٛج ِْطحٗي ، ضٌِْ ذٌِٔس جٍُخ أقٖٓ ضل٤ٍٓٛح  وٓٓأُس ٛ٘ح ٖٓ ٗٔػَ ، أٗص ًوحتى ٤ًَٝ ػٖذحُ٘ؼٔحش ، ٝجٍ

. جٕ جُٓحٓؼ٤ٖ ًٛج ِْطحٗي ٙػحٓالً ال٣لَٗ ، ٓلٛالً ًِٔس جُكن ذحالْطوحٓس ، ُٝطؿؼِٜح ضٍٕ ٌٕ ك٠ أي٠ًُٓ 

جُ٘حِ ، أيج ًٛٙ ػالٓس ٜٓٔس ، أيج ٖٝٓ ضؼ٤ٕ ضكص أٍٖجكٚ ، ٝأٗص ضكص جٍُٔجهرس ٖٓ هللا ػ٘ىٓح ضٌٕٞ ٤ًٝالً هللا ٣ٍٗف ػ٤ِي ،  ٝأٗص 

ٝك٠ جُؼطحء ، إٔ ً٘ص ضػحذٍ ك٠ ٌٓحٗي ذٌَ ضؼحٕٝ ٓغ أنٞضي َٓالتي ٝجُ٘حِ ج٣ًُٖ ضهىْٜٓ أيج غحذٍش ، ًٛج ٣ؼ٠٘ أٗي جُهىٓس  ك٠ جْط٣ٍٔص

.  ٗؿكص ك٠ جألٓطكحٕ ، ٗؿكص ك٠ جًُٞحُس 

ٌُالّ ٓؼ٘حٙ ، ُٔحيج جُٔػحذٍز ك٠ ًٛج جُٞٞغ و٤َُ ٗؿحـ ُٔحيج ، أيج ً٘ص ض٠ٍٞ إٔ ٣ٍٗف ػ٤ِي هللا ٣ٍٝجهري ، ٝإٔ ً٘ص ض٠ٍٞ ٓح ٓؼ٠٘ ًٛج ج

ى ٣ٝو٤ٔٞى ٣ٝوٞٓٞى ، أيج ً٘ص أٗص ٝجع ًُٜج ٝٓٓطٍٔ ٓؼ٘حٛح ٗؿكص ، هللا ٌجهري ًٝ٘ص إٔ ٣ُٗٞ أ١أٝ ضوّٞ ، إٔ ضٍجهد ٖٓ جُ٘حِ ٝضو٤ْ 

، ًٛج ج٠ًُُٔ ، ذٔؼ٠٘ ٓطكحٕ ً٘ص ج٠ًُُٔ ، ِْٔٞج ػ٠ِ أذِّ ج٠ًُُٔ ك٠ ج٤ُٓٔف ، ٣ؼ٠٘ جًُٟ أٓطكٖ ٝنٍؼ ٗحؾكحً ج٠ًُُٔ جُ٘حؾف ك٠ جأل

 هللا ٣ٍجهري ٝأٗص ٓحَُص ٛ٘حى ض٠ٍٞ إٔ ٣ٍجهري ، ٝإٔ ً٘ص ٓٓطٍٔ ك٠ جُهىٓس ض٠ٍٞ إٔ ٣ٍجهري أنٞضي أيج أٗص ٓٓطٍٔ ك٠ جُهىٓس

. إٔ ضٍجهد  جٕ ًٛج ٣ؼ٠٘ أٗي ض٠ٍٞ، ًٛج ٣ؼ٠٘ أٗي ٗؿكص ذحألٓطف ىٝالضُجٍ ٛ٘ح
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ًٝٛج ٣ؼ٠٘ إٔ ق٤حضي ٓٓطو٤ٔس ، ٤ُّ ك٤ٜح ػ٤د ٤ُّ ك٤ٜح ؾ٘ٞـ نٍٝؼ ػٖ ٓح ٠ٍٞ٣ ، أيج أٗص ٌؾَ ضكِٔص ٓٓث٤ُٞطي أٓحّ هللا أٓحّ جُ٘حِ  

. ً٘ص وجتٔحً ؾ٤ى وجتٔحً ٓػحذٍ ًٛج ٓؼ٘حٙ أٗي ٗؿكص ضٔطكٖ، 

ذأٗي أٗص ال ض٠ٍٞ ذإٔ ضٍجهد ال ٖٓ هللا ٝال ٖٓ جُ٘حِ ، أٗص ض٣ٍى إٔ ض٘لً ػ٠ِ ٗلٓي ذ٤٘ٔح أيج أٗٓكرص ٝجٗؼُُص كًٜج ٣ؼ٠٘ أٗي قٌٔص  

هىّ ُي ٓالقظس الضط٤وٚ ، ١ ًَٝ ٝجقىٓالقظس ٖٓ أقى ، ًَٝ ٝجقى ٣القظي ضرطؼى ػ٘ٚ ،  أ١أٗص ض٣ٍى إٔ ضهىّ وٕٝ  ، قحؾطي ٌٝؿرطي كو١

٤ٍْ ٌُٖ ًِْٜ ٓح٤٤ٖٖ ػٌّ ج٤ٍُٓ ػ٠ِ ؿ١ِ ، ٝأٗص جُٛف ، أ٤ُّ ِٚف ، ٝأٗص ٓح٠ٖ ػٌّ جٍٝض٣ٍى إٔ ض٠ٗٔ ذهططي ، ٌٝأ٣ي ٛٞ جأل

، ٣لٍَٕٝ ٖهٙ ٖٓ ؾٜس ج٤ٍُٓ جُهح٘ ذٚ ، ٝذحُؿحٗد جألنٍ ٣وٍٞ ٛٞ ٤ًق ٤ٓ٣ٍٕٝ ٛإالء ػٌّ ج٤ٍُٓ ، ٠ٓ٘٣ٝ ٛ٘حى ٗحِ ٣لؼِٕٞ يُي 

، أقى ، ٓح ٣ٍ٣ى ألقى إٔ ٣ٛكف ُٚ ٖة  أ١أٗٚ ٛٞ جًُٟ ٤ٓ٣ٍ ػٌّ ج٤ٍُٓ ، أيج جٌَُ ػ٠ِ ؿ١ِ ، ٝٛ٘ح ٣٘ؼٍُ ٣ٝ٘ٓكد ، ٝٓح ٣ٍؿد ك٠ ٌ

. ٛٞ وجتٔح جُٔؼّٛٞ ػٖ جُهطأ ٛٞ وجتٔح جًُٟ ال ٣هطة أذىأً ٛإالء ػحوز ٣٘ٓكرٕٞ ٣ٝ٘ؼُُٕٞ 

ٝأٗص ذؼ٤ٌْٞٗ جٍُٔجهرس ػ٘ىٓح ضٍٕٝ ٖهٙ ػ٠ِ ًٛج جٌَُٗ ٣٘ٓكد ٣ٝ٘ؼٍُ ، ْٞف ضؼٍكٕٞ ٓح ٛٞ جُىجء جُؼِس ، ٝجألٕ ٓحيج ٗلؼَ ، ٗأض٠  

ٛٞ وجتٔح ذٓرد ًٛٙ جُؼِس  ، ٙ ، ٝأٓح ٣ٍ٠وس ٣ٓٞع جِٚكٞج جِٚكٞج ، ٣ؼ٠٘ ػ٘ىٓح ٍٟٗ ٖهٙ ، ٓؼطٍُ ذ٘لٓٚ ٓ٘ٓكدذحُلأِ ٝٗوطغ ٌأِ

، ٣ٍؿد ك٠ جُطؼحٕٝ ٓح ٣هحف إٔ ٓغ جُٔؿٔٞػس  ذ٤ٌْ٘ ٣ؼ٤ٕ ألٗٚ ػحوز جًُٟ ٣كد إٔ ٣ٓأٍ ٣ٝٓأٍ ، ٣ٌٕٝٞ ضكص جٍُٔجهرس ٣ٍٝجهد ٣ؼ٤ٕ

، ٌُٖ وجتٔح جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ال ٣ٍؿرٕٞ إٔ ألٗٚ ٓح ػ٘ىٙ ٖة ٣الّ ػ٤ِٚ ، ٠ٍٞ٣ ك٠ جُروحء ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػس  ٛٞ ٗو٣٠ٌٕٞ ضكص جٍُٔجهرس ،

.  ٣ٍجهرْٜ جألن٣ٍٖ ، وجتٔح ٤ٔ٣ِٕٞ ُِؼُُس ٓح ٣ٍ٣ىٕٝ إٔ أقى ٣كحْرْٜ ك٤ؼطُُٞج ، ًٛٙ ٌٝـ ٤ُٓص ؾ٤ىز 

ُٔحيج  كًٜٙ ٤ُٓص ٣ٍ٠وس ج٤ُٓٔف ،  ؾًٌٙ ، ػ٤ِٚ ذٔؼ٠٘ ٗوطؼٚ ٖٓ ال ٗكٌْ أ١ٌُٖ ػ٘ىٓح ٗالقع أقى أقرحت٠ ػ٠ِ ًٛٙ جُٗحًِس ال ٗى٣٘ٚ ،  

ًٛٙ ٣ٍ٠وس جٍُخ ٣ٓٞع ،  الٗكحٍٝ إٔ ذحُٔكرس إٔ ٗٓحػىٙ ٌُٗٝٙ ٗكٟ٘ٚ ٗو٣ٞٚ ٗٗؿؼٚ ٗؼِٔٚ ، ٝالذى إٔ ٣ؼط٠ ًَ ئٗٓحٕ كٍٚس إٔ ٣ِٛف

.  ج كًٜٙ وجتٔح ذؼٝ جألنطحء ٝجألٍٓجٜ جُط٠ ضكىظ ك٠ ق٤حض٘ح ، ك٤ؿد وجتٔح إٔ ٗ٘طرٚ ؾ٤ى

، ئيج أٚركص ُى٣ي ٌؿرس ك٠ ػىّ جُطؼِْ ، أٗص ضٞهلص ػٖ إٔ ضٌٕٞ جُٔؼِْ جُٔٓأُس ٛ٘ح إٔ ٚحقد جُوحذ٤ِس جُىجتٔس ُِطؼِْ ، ٛٞ جُٔإَٛ إٔ ٣ؼِْ 

ٌجٖى ٝال٣ٌٔ٘ي إٔ ضٟ٘ؽ ٝضٓحػى أنٞضي ػ٠ِ ذِٞؽ ْٖ جٍُٖى ، ٝذِٞؽ ٓوحٓس  ، ٠حُٔح أٗص هحوٌ ذإٔ ضطؼِْ ، كأٗص أَٛ ألٕ ضؼِْ ًٛج هحٕٗٞ ،

.  ، ال٣ٌٔ٘ي أال أيج أٗص وجتٔح ضٌٕٞ ذحُؾ ٝضٌرٍ

، أػَٔ ػ٠ِ أٟٗحؼ وػٞٗح ٗوٍٞ ٖة ْٜٓ ال٣ٌٔ٘ي إٔ ضٓحػى جُ٘حِ أًرٍ ٓٔح أٗص ، أيج أٗص ٍٚش ٠لالً كح٣ًُٖ ضٍػحْٛ ٤ْروٕٞ أ٠لحالً  

ٝع ج٤ُٓٔف ، ُ٘٘ٔٞ ك٠ ٓؼٍكطٚ ، ٝٓؼٍكس ً٘حذٚ ٌذ٘ح ٝٓهِٛ٘ح ٣ّ جُلِٓلس ، أٗٔٞ ك٠ جُ٘ؼٔس ٝٓؼٍكس أٗٔٞ ك٠ جُ٘ؼٔس ٝك٠ ٓؼٍكسٌٝقي ٌٝق٤حً 

.   ، ٝضؼٍف ٤ًق ضؼ٤ٕ ًٛٙ جٌُِٔس ، أق٤حٗح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٗحِ ػ٘ىْٛ ٓؼٍكس ًطحذ٤س ، ٌُْٜ٘ ال٣ؼٍكٕٞ ٤ًق ٣طروٜٞٗح ك٠ ق٤حضْٜ ج٤ٓٞ٤ُس

 ٣ٍٗىجُؼحُْ ، ذَ إٔ ضكلظْٜ ٖٓ ج٣ٍٍُٗ ، ف هللا نِو٘ح ٝؾؼِ٘ح ٓإ٤ٖ٘ٓ ُ٘و٤ْ ك٠ ًٛٙ جُى٤ٗح ، ٝئال ًحٕ هى أنًٗح ، ُٓص أْأٍ إٔ ضأنًْٛ ٖٓ ًٛج

، وجتٔح ٗوٍٞ أٗح ٓغ جُكن ، ٠رؼح ٌُٖٝ ٝضٌٕٞ ؾًجذس ٍٝٓذكس ٤ُِٓٔف ٤ُٝٓص ٓ٘لٍز جُٔؼٍكس جٌُطحذ٤س ٝجٍُٝق٤س ضؼحٔ ٤ٓٞ٣ح ذ٤ٖ جُ٘حِ 

جُكن جًُٟ  ٕ جُكن جًُٟ ُى٣ي ، الذى إٔ ٣ٌٕٞذحُٔكرس أّ ذحُوحٕٗٞ ، ذحُٔكرس أّ ذح٤ُٓق جُوح٠غ جُرطحٌ ، ذحُٔكرس وجتٔح ًٛج الذى إٔ ٣ظَ ذلٌٍى أ

ٓٛرٞؽ ٝٓـّٔ ذحُٔكرس ٝجُ٘ؼٔس ، جُ٘حِٓٞ ج٣ٍُٗؼس ذ٠ْٞٔ أػط٤ص أٓح جُ٘ؼٔس ٝجُكن كر٤ٓـــٞع ج٤ُٓٔف ٚحٌج ، ٓح أٓؿـــــىٛح  ػ٘ىى

. ٓؼٍكس ٝقـــ٤حز ًٛٙ ٠ٛ جُط٠ ٣ؿد إٔ ٗؼ٤ٜٗح 
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ٕ ٗؼٍف هللا ٗؼٍف ج٤ُٓٔف ٗ٘ٔٞ ك٠ أنطرحٌٗح  ،  ٗ٘ٔٞ ك٠ جُٔؼٍكس جٌُطحذ٤س ، ٗىٌِ ًٛج ذ٤٘س ػ٠ِ أّ، ًٛٙ جُؼالهحش ذ٤٘٘ح ٝ جألنٞز ك٠ جُو٤حوز 

ٗؿ٤َ ، أْٔف ٠ُ إٔ أهٍٞ ُي إلْ٘س ، أْٔف ٠ُ إٔ أهٍٞ ُي ذٌَ ضٞجٞغ أيج هِص ٠ُ أٗي ٓح ض٣ٍى إٔ ضوٍأ ئالج 2000جُطٍجظ ج٤ُٓٔك٠ جًُٟ ُٚ 

، ٠ٌُ ضطأَٓ ك٠ جٌُِٔس ٝضٍٗقٜح  ٛح غح٤ٗس ذحٍُٝـ جُوىِ ٝأػطحٛح ذحٍُٝـ جُوىِأٗح أنحف أٗي ذطٓطػ٠٘ أكٌحٌ ٓإٓ٘س ٗحٞؿس ، هللا ُٝى

ْ٘س ، ضِٜٜٔح ٤ًِح ، ُطوٍٞ أٗح أهٍأ ك٠ جإلٗؿ٤َ  2000ًٝٛٙ جُطأٓالش قٍٞ جٌُِٔس نالٍ  ٍٖٝقحشجٍ ًٛٙ ضَٜٔٝضٓحػىى ػ٠ِ جُ٘ٔٞ ، ٝأٗص 

.  جألٌْ٘ى٣ٌس  ًطحخ آنٍ ، ٣أض٠ ئ٠ُ ي٠٘ٛ ُٔحيج أقٍهص ٌٓطرس أ١كو١  ٝال أ٣ٌى 

٣ؼ٠٘ أٗي الذى إٔ ضوٍأ جٌُطد جٍُٝق٤س جُط٠ ضٓحػىى ػ٠ِ كْٜ جٌُِٔس ، ٌْ٘ى٣ٌس ، ٓح جًُٟ ٣ؼ٤٘ٚ ًٛج ئ٠ُ ي٠٘ٛ ُٔحيج أقٍهص ٌٓطرس جأل ٣أض٠

ؾٜس  ، ٝضْٞؼ٘ح ذٜح ك٠ ٓؿحٍ ق٤حض٘ح نحٚس ٖٓ ؾٜس جُططر٤ن ، ٖٓٝذطٟٖٔ إٔ ق٤حض٘ح ٓٗطـِس ذحٍُٝـ جُوىِ قٍٞ جٌُِٔس ٝك٠ ٓؿحُٜح 

ْ٘س ، ٠ٌُ ٣هح٠رٞج ٣ٝؼحُؿٞج أٌٓٞج ًحٗص  2000جُططر٤ن كؼ٘ىٓح ضوٍأًِٔس ًطرص ذٞجْطس أٗحِ ، ػحٖٞج ك٠ ذىج٣س جُؼٜى جُؿى٣ى ػحٖٞج هرَ 

 ُط٠ضكىظ ق٤٘ثً أٝ ق٤ٖ يجى ، ٝأٗص ج٤ُّٞ ضوٍأ يجش جٌُِٔس ٝضؼ٤ٕ ك٠ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ٝجُوٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ ، أيج ٝأٗص ضوٍأ ًٛٙ جٌُِٔس ج

جُطٍجظ ج٤ُٓٔك٠ ٣ٓحػىى إٔ ضؼٍف ٤ًق ٣ٌٖٔ ،  ؟ ٛح ، ٝضوٍٞ ٤ًق ٣ٌٖٔنح٠رص جُوٍٕ جألٍٝ ، ٝضكحٍٝ إٔ ضطروٜح ك٠ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ 

٣ٓحػىٗح ػ٠ِ كْٜ ئ٣ٔحٗ٘ح ج٤ُٓٔك٠ ، ٤ًٝق ٗؼ٤ٗٚ ك٠ ًٛج ٓح قُٜٞح ٖٓ ضٍجظ  ٖٝٓ ٛ٘ح جُكحؾس إٔ ٗوٍأ ًِٔس جُٔوىْس ك٠ جألْحِ ، ٝٗوٍأ

. ٤ٌُِ٘ٓس وجتٔحً أٗحِ أكحَٞ ٣ٍٗقٕٞ جٌُِٔس ٣لِٜٛٞٗح ذحُكن ، ٣ٝٓحػىٝٗ٘ح ػ٠ِ كٜٜٔح أػط٠ٍ ٝهللا جُؼحُْ ذٌَٗ أكٝ

أيج ً٘ص ضوٍٞ ٠ُ أٗح ٓح أهٍأ ْٞجٛح ، أٗح أهٍٞ ُي ْط٘ٔٞ  ًِٔس هللا ك٠ جُرىج٣س ، َٛ ضطٍهص ئ٠ُ ٓ٘طوس ضٍ٘كُى ، أٌؾٞ إٔ إًٔٞ ٝجٞكحً ، 

، ، ػ٤ِي إٔ ضٌٕٞ ٓطؼحٕٝ ٓغ كٌٍى ٝضٟغ كٌٍى ٓغ كٌٍ أن٣ٍٖ أػٔحهٚ ذٔٗحًٌس ػوٍٞ أن٣ٍٖ  ٓكىٝوجً ، ألٗي ُْ ضؼٍف أػٔحهٚ ، ضؼٍف

. ذحُرىػس  ضْٜكٌَ ًطحخ كٌٍ أنٍ ٗطؼحٕٝ ذحُلٌٍ ٠ٌُ ٗلْٜ جٌُِٔس ، ٝأٌؾٞ أال أ

ٕ إٔ نىٓطٌْ ٓح ، ٝجألهحتى قط٠ ٗلْٜ ٗطؼِْ ٠ٍٞ ػٍٔٗح ، َٛ ِٝٚ٘ح ئ٠ُ وٌؾس جُؼِْ ، َٛ أهٍٞ أٗح ضهٍؾص ، أّ أٗــــح أٚركص ك٠ ًٍُٓ جٍ

. ػىش ذكحؾس ُِطؼِْ 

ٝجقى ٖٓ جالكحَٞ ج٣ًُٖ  ًح٠ًٕ ٛٞ ٌجػ٠ ، ٛٞ ػ٘ى جٍُخ جألٕ ، ٍنرٍز ٖه٤ٛس ُِو٤ّٓ كإجو ّ ْٔؼطٜح ٠ٛٝال أ٠ٓٗ ًٛٙ جُوٛس جُط٠  

ٝٓح هرَ جُكٍخ ، ٝٛٞ ، ٝػحٔ ٣هىّ جٍُخ ك٠ كطٍز جُكٍخ  2000ٍٖكٞج جٍُخ ك٠ ٓى٣٘س ذ٤ٍٝش ، ٝهى ٓحش ٖٓ ٝهص ه٣ٍد نالٍ ْ٘س 

. ْ٘س ًٝحٕ ٚـ٤ٍ ًٝ٘ح ٗطؼِْ ٓ٘ٚ جٌُػ٤ٍ  50نىّ جٍُخ قٞج٠ُ 

ْ٘س ، ً٘ص ي٠ً ٖٝح٠ٍ ٝٗحؾف وجتٔحً ك٠ جإلٓطكحٗحش ، ًٝحٕ ٌت٤ّ جُٔىٌْس جُٔى٣ٍ جْٔٚ ٠ُُ٤ُ  ٣20وٍٞ ً٘ص ك٠ ٤ًِس جُالٛٞش ػٍٟٔ  

ز ذِر٘حٕ ، ًحٕ ٍَْٓ ًٝحٕ ٛٞ جُٔٓثٍٞ ، ًٝحٕ ذ٤كد كإجو ألٕ ٤ْٔع ٝٛٞ ًحٕ أل ٓإٖٓ ٚحُف ٖٓ ؾ٘ٞخ أك٣ٍو٤ح ٣ٍٗف ػ٠ِ ًٛٙ جُٔىٌِ

جًُٟ ٣كد ٓؼِٔٚ ٣ٝكطٍّ  ، ٝكإجو ي٠ً  ، ٝكإجو ْ٘ٚ ٚـ٤ٍ، ٝكإجو ذ٤كد جٍُخ ، ٝكإجو جُٗحخ جٌٍُِٔكإجو ٖحخ ٚـ٤ٍ ػٍٔٙ ػ٣ٍٖٗ 

. ، ٝكإجو ٣كد ٖه٤ٛس ٌجتؼس ٓؼِٔٚ ، كٌحٕ ٓكرٞخ ًٝحٕ جٍُت٤ّ ٣كد كإجو 

ٝهحٍ ُٚ ٚرحـ جُه٤ٍ ، ٌٝت٤ّ ج٤ٌُِس ُْ ٣ٍو ػ٤ِٚ ، كإجو أُٗػؽ ك٠ وجنِٚ ٝجٟٗـ١ ، ٝهحٍ إٔ هِص ؾحٗد ٌت٤ّ ج٤ٌُِس ٣ٝٞٓح ٍٓ كإجو ئ٠ُ 

ٝؾٍخ  ٝٚحٌ ٣لكٙ ٗلٓٚ ٝهحٍ ٌذٔح ٓح ْٔؼ٠٘ ،ٚرحـ جُه٤ٍ ٍُت٤ّ ج٤ٌُِس جًُٟ ٣كر٠٘ ٝأقرٚ ٝٓح ٌو ػ٠ِ ، ٓحيج قىظ ، ٓحيج قىظ ،

، ٓح ٓح ٌو ػ٤ِٚ أيج ٠ٛ ٓوٛٞوز  ، ٌٝت٤ّ جُٔىٌْس ٍٝٓ ذؿحٗرٚ ٝهحٍ ٚرحـ جُه٤ٍ وًطٌٞ ٠ُُ٤ُك٠ كطٍز جالْطٍجقس ذ٤ٖ جُٔكحٍٞجش ، 

ٖة ، أ٣ٖ جُطو٤ٍٛ ك٠  أ١ٓهحُلس  أ١نطث٤س أٌضٌد  أ٠ً١ ٣لكٙ ٗلٓٚ ٖٓ ًَ ؾٞجٗد ق٤حضٚ ٤ٍُٟ ٓحيج كؼَ ، ٍجًُٟ كؼَ ٝيٛد كإجو ّ

. ٣ٍو ػ٤ِٚ ، ُٝٔحيج ُْ ٣وَ ُٚ ٚرحـ جُه٤ٍ ، ُْٝ ٣ٓططغ جُّ٘ٞ ضِي ج٤ُِِس  ٓؼحِٓس قط٠ ٣ٓطكن إٔ ٌت٤ّ جُٔىٌْس ٝٓى٣ٍٛح ٓح أ١ق٤حضٚ ك٠ 
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، ٝهحٍ ُٚ قٍٟز جُٔى٣ٍ َٛ ٌٖٓٔ أنً ٖٓ ٝهطي نٔٓس وهحتن ٝأهحذِي غح٠ٗ هحٍ ُٚ ٚرحـ جُه٤ٍ ٓحٌو ػ٤ِٚ ، أهطٍخ ٓ٘ٚ ذٌَٗ ٓرحٍٖ 

جُكحو٣س ػٍٗ كإجو ٣ًٛد ئ٠ُ ٌٓطد ٌت٤ّ جُٔىٌْس ٝٝهق أٓحّ ذحٌُٔطد ، كوحٍ ُٚ أٛال ْٜٝال جُٓحػس جُكحو٣س ػٍٗ ْٞف أهحذِي ، جُٓحػس 

جٍُت٤ّ ذٌَ ض٤ٜد ، ٓح ٚحٌ ٣ٞؾى ئال جُط٤ٜد ٝهق ذٌَ ض٤ٜد ٝهحٍ ُٚ قٍٟز جٍُت٤ّ ٝأٗح أِْْ ػ٤ِي ٍٓز ٝأغ٤ٖ٘ ٝغالغس ،ٝأهٍٞ ُي ٚرحـ 

ٗح ذؼطوى أٗي ٚى٣و٠ ٝأٗح ٚى٣وي ، ٝأٗح وجتٔح جُه٤ٍ ٓح ضٍو ػ٠ِ ، نر٠ٍٗ ذٌَ ٍٚجقس َٛ أٗح كؼِص ٖة ٣ٓطكن ٓػَ ًٛٙ جُٔؼحِٓس ٓ٘ي ، أ

.  أ١ذكطٍٓي ُٔحي ذىج ًٛج جُٗة ٣ٌٕٞ ، أ٣ٖ ن١

 ، هحٍ ُٚ كإجو أٗح ْأًِٔي ذٌَ ٍٚجقس ، هحٍ ُٚ ٗؼْ ، هحٍ ُٚ أٗح ً٘ص أػِْ ك٠ جُٛق ، ٝأٗص ِٝٚص ٓطأنٍ نّٔ وهحتن ٝونِص جُٛق 

ًإٔ جُٛق ٚلي ٝجُٔىٌْس ٌِٓي ، ٝجُ٘حِ جُٔٞؾٞو٣ٖ ٖٓ ذحه٠ جُٛق ُص ٝضٓٔغ ًِٔس أونَ ، ولقح جُرحخ وٕٝ إٔ ضوٍع جُرحخ ــكحش

أونَ ػ٘ىتً ضىنَ ، كوحٍ ٣ح قٍٟز جُٔى٣ٍ ًٛٙ ٓٓأُس ال٣ٜٔٞٗي ، ضلطف ٝضىنَ وٕٝ إٔ ضوٍع ٝضٓٔغ ٖٓ جُىجنَ ٚٞش ٣وٍٞ ُي ضلَٟ  أٝ 

. ٓي أٍٝ ٓرحوب جألوخ ْطحي أٜٗح ضٓطكن أًػٍ ، كأٗح ًأْطحي أ٣ٌى إٔ جػَضٓطكن ًَ ًٛج جُؼًجخ ، كٍو جأل

أٗي ػ٘ىٓح ضؿى ذحخ ٓـِن ضوق ، ٝال ضىنَ ئال أيٕ ُي ، كوحٍ ُٚ أ٤ٖٓ ٌٍٖج ٌٍٖج ، هحٍ ُٚ ضؼٍف ٣ح أل كإجو ُٔحي كؼِص ذي  أٍٝ ٓرحوب جألوخ

ــــٜح جألل كإجو ػ٘ىٓح ألٗٚ أ٣ـ ، ًٛج ، هحٍ ُٚ أ٣ٌى إٔ جػٍف ، هحٍ ُٚ ٠ٌُ أػِٔي جألٕ ٓح ٣ؿد إٔ ضطؼِٔٚ ، أػِٔي أ٠ٗ أؿطْ٘ جُلٍٚس جألٕ

.  ػِٔي أ٣ٖ جُٔؼِْ جًُٟ ٢ْضٛرف قٍٟز جُوّ كإجو ، ٤ًق ٠ٌ٘٘ٔ٣ ذؼى يُي إٔ أػِٔي ، أ٣ٜح جألل كإجو ػ٘ىٓح ضٛرف قٍٟز جُوّ كإجو 

جٍ ُى٣٘ح َٛ ٗكٖ ٜٓٔح ذِؾ ذ٘ح جُؼٍٔ ، َٛ ٗكٖ ك٠ ٍٓقِس جُطؼِْ ، أيج أٚرك٘ح قٍٟز جُوّ ٝقٍٟز جُىًطٌٞ ، ٝقٍٟز ٓى٣ٍ ًًج ، َٛ ٓح٣ُ

. جُوّ ٗؼِْ جُ٘حِ إٔ ٣ؼطٞٗ٘ح أُوحذ٘ح هرَ إٔ ٣طكىغٞج ٓؼ٘ح  هحذ٤ِس ُِطؼِْ ، أٝ ػ٘ىٓح ٤ٍٛٗ قٍٟز

ػِْ ك٠ ذىج٣س ػٍٔٗح ذحإل٣ٔحٕ ، ٗطؼِْ ٝٗكٖ ٓحُٗجٍ ك٠ ٍٓقِس جُرٍأز ، ألٗٚ ذؼى كطٍز ه٤ِِس ٍٗضىٟ ؾِى جُطٔٓحـ ــ، ٗصوػٞٗح ٗطؼِْ  كحُٔٓأُس ٛ٘ح 

. جُٞػظس ػٖ ٗلّ جُٔٞٞٞع ٓثحش جٍُٔجش ، ٓح ضىنَ ئ٠ُ وجنِ٘ح أذىجً ، ٝذؼى يُي هى ٗٓٔغ 

ٗوق ُِٛالز  

، ٗكٖ جألٕ ك٠ أٌٗٗحف أٓحٓي ، ال ٣ٞؾى ٖة ٓٓطٌٞ أٓحٓي ، ٝأٗص ضظٍٜ ئ٠ُ جٌُ٘ٞ جُ٘حظٍض٤ٖ ئ٠ُ أػٔحه٘ح  ىأٓحٓي ٗوق ٣حٌخ ، أٓحّ ػ٤٘ح

. ًَ ٖة ، ضٌٗق ذحٌُ٘ٞ ًَ ٖة ، أٓحٓي ٗكٖ ٠ِٛٗ ئ٤ُي 

جػى٠ٗ إٔ أهق وجتٔحً أٓحٓي ذ٠ٍٞ ضكص ٍٓجهرطي ، ٣حٌخ ْحػى٠ٗ وجتٔحً إٔ ج٠ٌٞ ذٍٔجهرس أنٞض٠ ُك٤حض٠ ، ٣حٌخ ْحػى٠ٗ إٔ ٣حٌخ ِ 

، الأٗٓكد ٝال أٗؼٍُ ، جضكَٔ ًٛٙ جُٔٓث٤ُٞس ، ٍٓجهد ٖٓ ؾٜط٤ٖ إٔ أِْي ذطٞجٞغ ، ٝذآحٗس أٓحٓي ٣حٌخ ْحػى٠ٗ إٔ أ٤ٌٞي ك٠ ق٤حض٠ 

. ٠ُ  ، ػحُٔح إٔ أْطٍٔجٌٟ ك٠ نىٓطي ٝضكص جٍُٔجهرس ، ٞٔحٕ ٠ُ قٔح٣س ٠ُ قٍجْسأٗو٤ٜح ذٌَ ٌٍْٝ أو٣ٖ ٗل٠ٓ أهح٤ٜٞح أٓطكٜ٘ح 

، الضٓٔف إٔ أنٍؼ ٖٓ  ، الضٓٔف إٔ أْو١ ك٠ جُط٣ٍن ، الضٓٔف إٔ أضٍجؾغ ، ٝأٗحٍ جأل٤ًَِج٠ُٞٗ  ئ٠ُ جُه١ ٜٗح٣سٜٗح٣س جٍ ك٠ٌُ٠ أَٚ  

جُٔٓث٤ُٞس ، ٗحظٍجً ئ٠ُ ٌت٤ّ جإل٣ٔحٕ ٌِٝٓٔٚ ، ٓط٤ٜرحً جُٔٞهق ، نحُؼحً ػ٠٘ ًَ  ٓطكٔالً ذٍ ج٠ُٞٗ ٠ٖٞ جُٓرحم ، ُطٓحػى٠ٗ أ٣ٜح جٍُخ إٔ أغح

. ؾىجً ٌذ٠ ٝٓه٠ِٛ ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ـــنط٤ثس ذُٜٓٞس ، ٓطؿُٜجً ًَ جُطؿُٜ ، ٓؿحٛىجً قط٠ ن١ جُٜ٘ح٣س ، ْٓ



 

8 
www.derasaonline.com 

نطأ أ٠ِٚ ٠ٌُ ٣ِٛف ، ْحػى٠ٗ ػ٠ِ إٔ ال  ٗظٍجض٠ ئٚالق٤س ، ػ٘ىٓح أٌْٟحػى٠ٗ ٣حٌخ ْحػى٠ٗ إٔ أقد أنٞض٠ وجتٔحً إٔ ضٌٕٞ  

٤٠رس ال  أ١، وجتٔحً ٗٞج١ ٙػ٘ى ٜٗح٣س ًَ جُٔكحٝالش ، ْحػى٠ٗ أ٣ٜح جٍُخ إٔ إًٔٞ وجتٔحً يُي جُرٍب ك٠ وجنَأْطؼَٔ ِْطحٕ جُرطٍ ٝجُوطغ ئال 

. أقَٔ ْٟٞ جُه٤ٍ ألنٞض٠ ، ٝالأقَٔ ك٠ هِر٠ ئال جُظٕ٘ٞ جُٛحُكس 

، ٗؼحٛىْٛ ٗطٌحضق ٓؼْٜ أضؿحٝخ ٓؼْٜ ،ًٌٝٛج ٤ٍٓٗ ٓؼْٜ ك٠ نىٓطي ، ٝٗرِؾ ٗرِؾ جُٔ٘ط٠ٜ قحً ذْٜ ٝٓؼْٜ كٍٝأ٤ٍْ ٓرطٜؿحً ذ٤ٖ أنٞض٠  

. ٝجُؼحهرس جُٛحُكس ، ٤ٍٓٗ ٗكٞ جُٜىف ِٝٗٛٚ ٓؼحً ذلٍـ ، ٗحؾك٤ٖ ٍٗهٙ أٓحٓي ٝٗلٍـ ، ٜٗطق ُي ٣حِٓي جُِٔٞى ٌٝخ جألٌذحخ 

ٟ ج٤ُٓٔك٤س ، ٝوجتٔحً ٗ٘ظٍ ئ٤ُي ًحُٔػحٍ ال ئ٠ُ جُ٘حِ ئ٤ُي ًحُٔػحٍ ،  ٝال ٣ٍكؼ٘ح ْٟٞ ْحػىٗح ئ٠ُٜ إٔ ٗؼ٤ٕ ًٛٙ جُك٤حز جٍُجتؼس جُط٠ ضىع 

ذ٘ح جألٗٗىجو ئ٠ُ جألػ٠ِ ٗٛؼى ٍٗضو٠ ، ٗكحٌخ ْٗٞغ ٚىٌٝٗح  ٤ٜ٣د، ٣ٝٓٞع ؾحء ٠ٌُ ذحٍُٝـ جُوىِ  ٣ٗىٗح ئ٠ُ كٞم ئال جُٔػحٍالجُٔػحٍ ، 

. ًَ جُى٤ٗح ٝٗهىْٜٓ قط٠ ذرًٍ ٗٞكٓ٘ح ٝق٤حض٘ح ، ًٌٛج ٣ٓٞع ًحٕ وجتٔحً ٍُؿ٤ٔغ ٍٝ قرحً ٤ٌِّٕٓٞ ػٍذ٠ ك٠ هِٞذ٘ح ،  350ٗٓغ جُؼحُْ ك٤٘ح 

.  أ٤ٓــــــــٖ . ْحػىٗح ٣حٌخ ، ذحألذٖ جُكر٤د ْحػىٗح أ٣ٜح ج٥خ  

جٌ ٚٞش ْ٘س ػ٘ىٓح ٘ 30أ٣ٌى إٔ أٖحًٌٌْ ذحنطرحٌ ذ١٤ٓ ٖٝه٠ٛ ، ٝأهٍٞ ذ٤ٌْ٘ ألٗ٘ح ٗكٖ جُؼحتِس جُٞجقىز ُ٘ح ًٛٙ جُٛلس ، ًحٕ ػٍٟٔ 

ذِر٘حٕ ذح٤ٌُ٘ٓس جُٔؼٔىج٤ٗس ٝجٌُ٘حتّ ٝجُٔؿٔغ ٝجُِؿحٕ ، ٝك٠ جٌُ٘حتّ جألٗؿ٤ِ٤س جألنٍٟ ٝك٠ جٍُخ ٠ُ ، ًٝ٘ص ٓ٘ه٠ٍ ذحُهىٓس ج٤ٌُٓ٘س 

ْ٘س ػ٘ىٓح  30جُٔؿٔغ جألػ٠ِ ، ٝذحُطح٠ُ ٝجقى ٖٓ ُؿ٘س ٛ٘ح ُٝؿ٘س ٛ٘حى ، ٝٓٓطٗحٌ ٛ٘ح ٝٗحتد جٍُت٤ّ ٛ٘حى ًػ٤ٍ ٖٓ جُِؿحٕ ، ًحٕ ػٍٟٔ 

ٝذهحٚس ك٠ ٤ُٓٔف ٌَُ ٤ً٘ٓس جٖحتغ  ٌؾَ ٚرف٤ًٓ٘حش ، ٝش ٖة أْٔٚؿٓحٕ أ٣ٌىى ػ٘ىٓح ضرِؾ جُٓط٤ٖ إٔ ضطٍى ًَ " جء ٠ُ ٚٞش ؼ

ٝأًِٔص  ٓٓحكس ٣ٞ٠ِس ٝٞؼص ًٛج جٌُالّ ػ٠ِ ؾحٗد 60ئ٠ُ جُــ  30جُٛٞش هٟٞ ؾىجً ، ٌُٖٝ ألٕ جُٔٓحكس ٖٓ جُــ ًٛج ًحٕ " جُؼحُْ جُؼٍذ٠ 

ْٔؼص ٚٞش ًٛٙ  57ٓٞٞٞع ٝأٗح أنىّ جٍُخ ك٠ ًٛج جألضؿحٙ ٌُٖٝ ذحُٓط٤ٖ ْأضٍى ًَ ٖة ، ٝػ٘ىٓح ٚحٌ ػٍٟٔ ق٤حض٠ ، ٤ٓٗٝص ًٛج جٍ

ض٤ٍٛ ٓٗحتغ الضو٤ى ذٗة ، ٓٗحتغ ٣ؼ٠٘ قن ػحّ ، ٝػ٘ىٓح ٚحٌ  ضطٍى ًَ ٖة ٝضٌٕٞ ٓؼ٠ جُىػٞز ٖٓ ؾى٣ى ذوٞز ، ضًًٍ جُٞػى أٗٚ ذحُٓط٤ٖ

، ًٝحٗص ه٣ٞس ُىٌؾس أٜٗح ذىأش ض٘لً ػ٤ِٔحً ، كٍٛش ًِٔح أٗط٠ٜ ٖٓ ًٍُٓ أٝ ٖٓ ُؿ٘س أٝ  ذوٞز ٖٓ ؾى٣ى  جْط٤وظص ًٛٙ جُىػٞز 57ػٍٟٔ 

ٝغالغس أٌذحع ٝأٗح أٓك٤ص ضو٣ٍرحً ًَ ٖة ػىج ٤ًِس جُالٛٞش ،  59ٝٗٛق  59ٓح أ٠ٌٞ ذحُطؿى٣ى ، قط٠ ٚحٌ ػٍٟٔ ٖٓ ٝظ٤لس ٤ًٓ٘س 

ٓٓحػى ٍُِجػ٠ ، ذك٤ع أٗح ٌقِص ُِكوَ جُؼحّ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٖٓ ٣ٜطْ ذحُكوَ  ًٝ٘ص هرَ ج٤ٌُِس ٌضرص ٓٓأُس ذح٤ٌُ٘ٓس ػِٔ٘ح ُؿ٘س ٌػ٣ٞس ٝػِٔ٘ح

جُهح٘ ، ٝذو٤ص ٤ًِس جُالٛٞش  ٝجؾطٔؼص ٓغ ٓى٠ٌْ ٤ًِس جُالٛٞش ٝأنرٍضْٜ أ٠ٗ أ٣ٌى ضٍى ج٤ٌُِس ًٍتحْس ، كوحُٞج ٠ُ ال٣ٌٖٔ ٗكٖ 

، ٠ٌُ٘ٝ هِص ُْٜ أ٠ٗ أٚركص ٤ُي ٝال٠ٍٞٗ ٗكطحؾي ، ٝٗكٖ ػٗ٘ح ػٍٔ ٓغ ذؼٝ ك٠ ك٣ٍن ػَٔ قِٞ ًػ٤ٍ ٓطؿحّٗ ، ٝٗكٖ ذكحؾس ئ

ػ٠ِ ٓٓث٤ُٞس ًٛج جُٔ٘ٛد ، ٝجُٔٞجظرس ػ٠ِ جُؼَٔ ألٕ جٍُت٤ّ ٓى٣ٍ ض٘ل٤ًٟ ك٠ ػ٘ىٟ وػٞز جألٕ إٔ إًٔٞ قٍ ، ٝأٗح أن٠ٗ أ٠ٗ ال أهىٌ 

ُْ ، ٤٠د َْ٘ٛ ئ٠ُ ، هِص ُْٜ ٕٓ هحوٌ ، أل٠ٗ أٌؿد إٔ إًٔٞ قٍ إٔ أوػ٠ ئ٠ُ ٌٓحٕ ك٠ جُؼح ٗلّ جُٞهص ، ٣ؼ٠٘ ٓٓثٍٞ ػٖ ًَ ٖة

٣طكَٔ ٓٓث٤ُٞس ج٤ٌُِس جُىج٣ٌس ، ٝأٗص  ١وجٌز ، ٝٗكٖ ْ٘كٍٟ ٗحتد ٌت٤ّ ئوجٌضٍض٤د ، أٗص ذطٌٕٞ جٍُت٤ّ جٍُٔٗف الضطؼح٠٠ ذٗإٔ جإل

إٔ ًحٕ  "   ok" ضٌٕٞ جٍُت٤ّ جٍُٔٗف ، ضٍٗف ػ٠ِ جُؼو٤ىز ضٍٗف ػ٠ِ جُٔٓحم ضٍٗف ػ٠ِ جٍُؤ٣ح ضؼِْ ٓؼ٘ح ، ٌُٖ الٖة ئوجٌٟ هِطْٜ 

ز ًٛج ضٍض٤د هللا إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ ٠ٛ جُط٣ٍوس ،كأٗح ُٓص ٓٓثٍٞ أوج٣ٌحً ذح٤ٌُِس ٌُٖ أٗح ٓٓثٍٞ أٍٖجف ، ٝٛ٘حى ٗحتد ٌت٤ّ ٣ٝوّٞ ذٗإٔ جألوجٌ

٠ُٜ إلج ًٛج ذحُ٘ٓرس ٤ٌُِِس ، كأٚركص قٍ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ٝهط٠ ، ذحُ٘ٓرس ُِطؼ٤ِْ كأٗح أضوح٠ٞ أؾٍ ، أٓح ذحُ٘ٓرس ُألٌٓٞ جألنٍٟ كوى ضًٍٜ٘ح ُِكن

أٗح أٚركص ك٠  2006، ٝػ٘ىٓح ذىأش ك٠ ٣٘ح٣ٍ 2005ًحٕ ك٠ ٍٖٜ و٣ٓٔرٍ  جُؼحّ جًُٟ ذىأ ٓؼ٘ح ٣ٌَٔ ٓؼ٘ح ، ٝأٗح ُٔح ٌضرص ًٛج جُطٍض٤د

جُٓط٤ٖ ، ٝضْٔ جٍُخ جُوٛى ٝجُىػٞز أٗٚ ذحُٓط٤ٖ إًٔٞ قٍ ، ٝأٗح أْؼ٠ ٠ٌُ أضكٌٍ ضٔحٓح ، ٝذىأش ك٠ جُك٣ٍس ٝأٗح ك٠ جُٓط٤ٖ ٌُٖٝ ً٘ص 

أّ ذحٌُطحذس ، ٝذىأش أًطد ٤ْٝٛىٌ ػ٠ِ جُطٞج٠ُ ػىو ٖٓ  جُٞػع ٣ؼ٠٘ جُطر٤ٍٗ، أّ ذحُطؼ٤ِْ  ذحُطر٤ٍٗ ذحُطؼ٤ِْ خ ٤ًق أنىٓٚ ذحُٞػعجْأٍ جٍُ
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جٌُطد ٝجُٔىٝٗحش ، ًٝٛج جألْرٞع ٚىٌ ٠ُ ًطحخ ٛٞ جُـ٣ٍد جُو٣ٍد ، ٝٛٞ ض٤ْٞغ ُوٛس جُٓحٍٟٓ جُٛحُف ، جُوٛس جُط٠ ٖٓ قٞج٠ُ ْرؼس 

ٚلكس ٝك٤ٜح ٍْو ٌٝجت٠ ، ٝك٤ٜح ٌْحُس جُٓحٍٟٓ جُٛحُف ٝجٞكس ٝٓإغٍز ، جٍُخ  40ئ٠ُ  35ُٜح ٣ٓٞع ، ٚحٌش أٝ غٔح٠ٗ أْطٍ هح

ٝهى ٚحوكص إٔ  ، نِل٤س ًحٗٞج أ١ْحػى٠ٗ قط٠ إٔ أٞؼٜح ك٠ أِْٞخ ػٍذ٠ التن ٝؾ٤ى ٣ٍٓ جُوحٌب جُؼٍذ٠ ، ٣ٝهح٠د أنٞض٘ح جُؼٍخ ٖٓ 

ٖحء ٝأٌؿد ذ٘ؼٔس جٍُخ إٔ ضَٛ ٌْحُس ًٛج جٌُطحخ ئ٠ُ ًَ جُ٘حِ ُٔح ك٤ٜح ٓح قَ ذ٤ٖ ، ٝأضٌٕٞ جألْٔحء ٖٓ نِل٤ط٘ح جُؼٍذ٤س جُؼحٓس 

، ألٗ٘ح ًِ٘ح ذًٜٙ جألقٞجٍ أٌؿد إٔ  ؾىجً ك٠ ذِىٗح ٝك٠ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ، ًٝٛٙ ٌْحُس ٗكطحؾٜحٓطهح٤ٖٔٚ ٝأػىجء ٖٓ ضوى٣ْ جُٔكرس ٝجُؼٕٞ 

أػَٔ ئال  ٕ الج ٗٛ٘ؼٚ ٓؼح كوى أنرٍضٌْ ػٖ وػٞض٢ أ٠ٗ ٖٓ ج٥ؼ ج٤ٌُ٘ٓس ، ًٝٛأَٚ ذٜح ئ٠ُ ضال٤ًٓ جُٔىجٌِ ئ٠ُ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ، ئ٠ُ ٗحِ نحٌ

                        جُٞػع ٝجُطؼ٤ِْ ٝجٌُطحذس  


