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دقة شنوكند بذه ارةغات وجل قةي

بيرت رةبانييتارن فرد مة نرت " بريودود "

كنن اغد خيةين وائمرن بري وئري

قسرنق ت "

بيوود " قخي اة حنن اريقت ارذى ظننرت فيرأ قن يرذدوى تت رت حينمرن وارن اقسر

ار نضل اقبنء الماية دقي نيتين دجةيولي دتيمن إرد ار يرن بدةمرت وسريريأ فرد برذه

ارمة نررت فننيررت بررذه فةمررت م ئمررت رنررد تننقب ريا مسررأ فررد سررال تيسرري

فةاررن

رةبانييتنن بننك فبسةدا فد تةك اقثننء برين جميرا ارس ارند قرة ترياود قمرن ار رت
ارتررد قدالبررن إيررنبا بررذا ارةجررل ارت ررد دقمررن متاررت سر نن ارمة نررت داةررد قثررة رررك

كتاريا إرررد وررنراين منررد ارتيبررإ رةنر ة إال قيرأ اتضررب بسررة مملررة مررن ارتررةقي قن

اقشرردنا ارررذ ن سرريتيرين تيسرري

بررذا ارايررت رررا ي ييريا قررنوولن اةررد االينر ن

ار سةد ما ودح وبانييتنن رذا رم اةينن اراتث ان دسنئل قخرةى ررا نترنبند قويرد

شك فد ارن نح دبينمن كنرت قيتررة برين ارةتررت داقخرةى إشرنو رةنر ة اسرت ةد

بسض اقميو  :ف ة كتإ اقب الماية – ارم يا منذ فتة

فد مة نت " بياتييأ " إرد اقب فرنوان دقخارةاه بيجريو بيرت تترت تفرة ىففنن فرد برذه
ارمة نررت دبضررةدو بررنبد ارنررةلا إرررد بياتييررأ دلسرريو ارنرراإ فررد رررك إرررد قن
فتنتين فنضةتين تمتةننن بذا ارايرت ارياسرا ارياقرا فرد مة نرت بياتييرأ دقرن اقب
المايررة إن بررذا ارايررت تننسررإ مررا إيبررنء مةوسررت واخةيررت كايررة

دبررةقد ار فررت

حينمن قدش ت ار تنتين اةد ترةك بيتامرن رتنرةيمأ إررد يينفرت ارملرةان رتتيلةرأ إررد
مساة إكةيةل د دبنرةغا من تةحيإ اقس
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باذا ارسرة

إال قيرأ شرسة بنقسر

ت نه تةك ار تنتين رةدية ارذى كنيتن ت يمنن بأ منذ دقت ويلل فد
م ن تةبيت ار تيند داضلةاوبمن إرد ارتدةد ان وسنرتامن بناإ ارة تريفة مرن

ينناةبمن فد بذه ارةسنرت.

فتتررةإ إريامررن اقسر

ارتضرريو إريامررن حتررد تم ر

فررد شررين وبانييتنررن دوةررإ منامررن وارريتد إرررد

رلررناتد .دقاةررت ار تنتررنن ارسررة

بسررة تبررندو مررا

وؤسنء ارننينت ارذ ن قبةدا جميسن بنةدو مياف تاا اةد بذا ارمبرةد

ررذا كترإ

إررد اقب فرنوان ونرارن منررد ارنر ة فري ادو إرررد مة نرت بياتييرأ قاررل برنبد إررد برريوود

رند ققةو بن ند ا امن قفضل .دقة شسةد قن بذا ارسة

ارذي را قكن قتيقسأ بي

من هللا حيث تا تةبيةه بنةات فنئ ت دودن قن قتيقسأ اةد اإلو ق.

رررا ينررتغةق اسررتسةاوى رةن ر ة سرريى ث ثررت قيررن
قخياتد

ستةاف نيد اررد بريودود دقرة برةا االاتر اة

دامررلتات مسررد قختررين مررن

اةرد دجاامرن اةرد فنرة ارنر ة إررد

بياتييأ إال قياا استةميا رألمة تمنمرن إمرن خضرياند إل اوو هللا قد قمر د فرد ال برنب
فد دقت الح ارد بيوود حينمن يؤس بيتند بننك .
كنن دوا قخياتد فد مة نت " جةييبل " مؤرمند رة ميا  .دكنت ااةا ان بذه ارةحةت
ستنين ويلةت  ,داةد م ن من كتاتأ ار ةينت تةل ام فد كتنب ارتيسي
 Fondationsقاتةف قن قمسإ من قجةه فد جميا اس نوى بي اقي فن ان
قخياتد إال قن من امائد ك ي اة بي قيند كنت سيتةكاا بين ةي إيننيت قمينت بد
قختد ارليات " ويبنى " ارتد ستةشةبا إرد ارلةل  .دقة املتاتند اقخت
ويبني إرد ارنينو بفتات فتن شنبت اسمان كنودرين فد مةحةت االرتمنس

ارةخي إرد ارةبانت .دقة زاو بذا ارتيويا من مسنينتد من بذا االي فن إال قن هللا
قة قانيند فد بذا ارميقف قيأ كنن ارمةبة رنل بذه اقميو
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 66يوليو
رررا يتررةإ رنررن شررأء غيررة مرريريف حتررد دمرريرنن إرررد " ريررين " درررةى

دميرنن إرد بذه ارمة نرت بارت راقنمرت مرة ريمين انرة داررةي وفي ترد دقنبةرت

فد تةك اقثننء ارنية "وديةد " دبد سية قة ة دقةلات منن رةوجت قيان بةغت -
بنرةغا من دجيوبن فد ارسنرا – كمن ار ضنئل ال ارتد تدص حنرتان ف ط برل تميرم
ارتيررن ارةبانييررت قيضرند كمررن قينررد تسملررت بة ررنء اقب ودجيررأ دقوةنررن ارتررة ث مسررن

فيمن يم ن قن ي يةيد ببين ارةبانييت كمن قيند ااتةفت رةيأ .

ر ة تسملنن ك ي ادة فد مة نت ريرين دبرد مة نرت املرم إررد قةارد بنراإ

حإ س نيان رةة ن دتنةةت تسملتنن بننك بتنرند ار ةبرنن ارم رةس خارم اققيلرنء
بررذا ارداررم اررررذى سرريسيننن فرررد وحةتنررن دتت ررر رررد برررذا قمررة بسرررة تديةررت قينرررن
سنمضد اة قين فد حةمنن من بذا ارغذاء اإلراد .

قخي ادة حندرت اإلسر اة فرد ارةحيرل مرن تةرك ارمة نرت خيفرند مرن قن رمواو

قوتانط وفي تد بسنئةتان فإ ا ونرت مة ب نئان قماب ار ةاق مساند دمؤرمند .

 66يوليو
وكانن ارنينو ارسنمت حتد منل ت " ميالن " دقة واف نن فرد ارنر ة وجرن

متة نين بتنإ مسن ية ارسنرا دبنرةغا من قيرأ برةا اةرياا قيارا يتنراين مسةفرت
و ررناا إال قياررا كررنييا كغنرايررت قيررنس بررذا ارسررنرا قةيةررد االختاررنو بنرمبررناة ارتررد
ةامان ارةدح .

دقة تتةثنن قحينيند حي برذا ارميضري ارارن اررةدح درنرن رألسر

كرنن

حة اا غية جنو ر ة سدةدا منن قةي د إياا قبةدا احتةامند رنرن برل ابتمنمرند قيضرند
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بمن ي يرأ دقة اختاةين خ

بذا ارة نء وقفت هللا االمتننبيت يتيين ف ة

فضةنن ارن اختنويرن دفضرةنن ارن برذا ارسرنرا ارضرن ارمرنغم

قميو ارةيين بذا ارسنرا ارذى ال يسةف إران اةد اإلو ق .

كةيرند فرد

من ا فسةنن كد ينرتت تةرك ارنسمرت ج ي رإ قن ي رين ااتةافنرن بنر ميرل

امةين فننةس داتنن ىكةين راذا ارتإ اإلراد ديضتد بيي نرنن رنرد يرةبب ارن ريس
! تةف ت فد تةك ارمبرناة وريا ارنر ة دقحيرت غيةترد فرد ف
ارة مياقرف دال سريمن

رترت دقيفنرن انرة بسرض ار حرين ارلفيارين :ر رة وةحرت اةرد بسرض اقسرنةت ارن
إيمنياا ارمنيتد فيجةتاا فد جال كاية رةوجت قثرنود وغاترد فرد ارا رنء دسرلاا

قامةاا و ناا دكي فيت متات هللا.

 61يوليو
درررةى دمرريرنن إرررد م ريالن افتةقنررن اررن وفنقنررن قينررن كفنررن مفت اررين إرررد

وةل آخة دكنن اةينن قن ياتث ان سينو قخةى فنضلةوين إرد ارا رنء قك رة مرن
ي فد بذه اراةة

حتد يتم ن من ارن ة مرا ينقرل اراةلرة اررذى قارل قن يمرةنن

مة نت " ريميج " .

دقة اختاةين ويا بذا ارن ة وانيت ارسننيرت اإلرايرت رنرن ارترد ررا تنرمب

قن ينين فد ارلةل حينمن َبًّات انم ت شة ة قثننء دجيوين فد مة نت " مريالن "

فد ارةيةت ارننب ت رةحيةنرن منارن مرا ينقرل اراةلرة فنرنن ينرتيجإ اةينرن قن يياجرأ

بررذه ارسنم ر تبم ةوين ديتررن اةررد بسررة شررة ة مررن قى من ر ن ج! دكب ر ت رنررن ب يررت
ارةحةررت وقفررت هللا اةينررن حيررث ح رنررن مررن قب ريا شررتد خفة ر

م ةيات مة نه اةد ارلةل دحفنواد ماس ادة فد كل م نن .
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بررذا اإلافررنو قش ر ن ادو

 61يوليو
را ةاف نن فد وحةتنن من ميالن إرد ريميج سريى ينقرل اراةلرة اررذي كرنن مرن ييايرت

َقر فل قن ي نبةاررن فاررنرةغا مررن ايتمنئررأ إرررد انئةررت شررةل ت جررةاد دقةوتررأ اةررد اختيررنو
حين قسال ك ي ادة مرن برذه ارتيرن اربرنقت ارترأ تترفتا ارتن رل برين ارلةقرند ارليلةرت
ويا ارسن

ف رة دجرة سرسنوتأ فرد برذا ارسمرل اربرنق كرنن شدفرند يترإ ارتنري

في ة قن ارذبنب دارسيو بن فد اةبيت قم ادة مم د رذا كنن ي ةح حينمن تسرة
قن تن ط سينوتأ فد ح ة قد تنغم فد اربتنء فد كتةت من ار ةج دكنن يبرسة

بمتست دبي ي ص اةينن مغنمةاتأ فد وح تأ دل إ قن ققي إيأ كنن وجر د كةلمرند
دسرسينن إررد تاةئرت ودح ارمغررنمة ارترأ تتمةنرأ دال سريمن قيررأ كرنن فرد ارنرتين مررن

امةه دقة فسةنن رك خيفند اةيأ داةينن قيضند .

دقينن اتنةنن اةد هللا را يفانن قى سيء بل كنن ارلةل وائسند دقلسنن

فيأ ارمةاحل اراةلةيت اردمنرين وفسرت داحرة فرد قوبسرت دث ثرين سرنات دررا يتيقرف

إالف رةسبررنء دارغررذاء َمر فرةد فررأ مة نررت " مييتةيسرريك " ار ميةررت ارفررغية دقخررةى فررد
مة نت " جيةلأ " .

قَر فا بسض االيمانج بننقل اراةلة فاةقد حييلتأ فد يانيت ارن ة دكنو
قن ينمب بذا ارارةدء قن قترذدق اذدبرت ارفرمت آمنرت وفي ترد م ةرد ب نئةترأ إالف

قيان قخذد ت نوسند م اة ادو تنود رةنؤا ان حنرأ دترنود رت ري ررأ  :ي رإ قن تريكةأ
ف
شينند من ارلسرن اررذي جةانرنه مسنرن دكنيرت ت رنوسند بنري خرنا رنرأ ققري رارن

دتمرن لييرل ار ةاسرت فرد وةلر ارنر ة
شينند يغنيان ودحيند ىمؤفكة د اةد قيان ابتغت
ًّ
ب ذا سنبا كل شأء فد إفننو خلتد رسمل ولنضتأ ارةدحيت فد ارنينو قضر

إرد رك اضلةاو ينقل اراةلة إرد قن يننة وقسأ اةد بيابت اةبتأ حترد رةانن ينرن

يتن اقثننن واخل ارسةبت .
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تسةضرند
فتينمن كنن ينتيرد اةيأ ارنري كرنن يميرل إررد قحرة ار رنياين ىم َ
ردلة ارن يط من ارسةبت اقمة ارذى ي سةند ي رت دَقةَِ ت اةيأ ويا اريقت دفد
ميقف اقستسةاو ارةائا رتمن تأ من ارن يط .

 61يوليو
دمةنن قخير ادة اةرد برذا ارنتري إررد مة نرت " ريمريج " فرد ار نمنرت منرنء

تنا ان مة نت جميةت إال قينن اكتبر نن ررةى وخيرنرن قن
دقة قا اتنن وةقنتان ارتد ّ
بذا ري متيتند اةد اإلور ق درنننرد ررا قدررد رارذا اقمرة ابتمنمرند كاير ادة حيرث

كنرت مات فمررت بتت ير برةفد ف ررط فتةكررت رةفي تررد حةلرت إبررةاء جميررا ارم حرررند
ارتأ را تب ل جميسان قيت قبميت رأ .

دفريو دمريرأ إررد " ريمرريج " بارت إررد كررنبن فرد ارننتةوائيرت قخاةديررأ

انأ من قال دكرنن اقب المايرة قرة كترإ إريرأ واجيرند منرأ إي رنو سرينو السرتنمن

منيةتنن إرد بياتييأ كنن بذا ارنرنبن ي ريا فرد ارملةاييرت دررا ي رة مرسيبت فرد
مسةفت م تنأ دتتةإ إرينن بسض اريقت درنن بمن قينن دمةنن فد سنات يتيخة را
تم ن من إي نو سينو ف
فتةو مياةاد رة نئأ فأ مانح اريي ارترنرد اةرد قمرل إي رنو

فةمت مننسات .

فسررةين إرررد ار نررةق ارررذى يررم فيررأ ينقررل اراةلررة فيجررةينه فررد ايترنوي رن

دتنندرنن ارتننء ببايت إ را يتنند وسنمند فد بذا اريي

ثا خةةين إرد ارني .

داةين فرد مرانح اريري ارترنرد إررد ارنرنبن بسرة حضريو ار رةاس دتنندرنرن

ار لرريو دبسررة قن تيق نررن قةرري د فررد ارننتةوائيررت ايترررن ادو رنررنات رة ررنء قخاةيررن بررذا
ارةجل ارمتتة ارذي جما كل ارمسةيمند ان ارنينواد ارمننفة بييأ را ي ة داحة

رتيمةنن إرد "بياتييأ " فنفتنن بنستن نو سينو خنمت دبتيجيل ارن ة حتد مانح
اريي ارتنرد

ي اقحة بسة حضيو ار ةاس داةد ارةغا من

رد قن
وغاتررد اربررة ة فررد ارررذبنب اةررد ار رريو إرررد غررن تد دجررةد قيررأ تت رفتا اةر ف
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ققضأ بذا اريي بيكمةأ فد مة نت " ريميج " دحتد ينت ية من بذا االيترنو افت ت
ما ارننبن اةد ارة نء بأ بسة ارسبنء رألاتةاف تمايةاد رتنندرنرن ار ةبرنن ارم رةس

قدمرَةنن
خام اققيلنء قال فد اريي ارتنرأ دبسة قن تر فا االت رنق اةرد كرل شرأء ف
ارننبن إرد متل إقنمتنن قال قن ذبإ رألت نق اةد سرينو إالف قينرن اكتبر نن ررةى

دمرريرنن قن هللا وفتررإ اقمررة بلةل ررت قخررةى .ف ررة اةررا سررنئ م رريا فررد ار رياو قينررن
ياتث ان دسيةت تن ةنرن إررد بياتييرأ دإ كرنن بري ي نرأ قرة جارم اةبنترأ رةنر ة
إرررد بياتييررأ بسررة ارسبررنء جررنء يسررة

اةينررن تيمرريةنن إرررد بنررنك ر ررة ااتاررةد قن

وبرةد برذه ار ةمررت فياف رت اةرد ار رريو دفرد حضريو ارنررنبن
وقفرت هللا برأ ارتررأ ف
اررذى كرنن يمترةح قخر ق بررذا ارنرنئ افت ل نرن مسرأ قن يفررل إررد بياتييرأ فرد اريرري
ارةابا دات نن اةد سسة مس ي

ات نررن بنرري خررنا اةررد قن يفررل

كمن

بنن إرد مة نت " بي ك " فأ ارسنشة من ارتنرأ رتضيو ار ةاس.

رررا قكررن قرررة شررنبةد اةبترررأ بسررة دال وفي ترررد قيضررند درنننرررأ ظننررت قيارررن

سررتنين م ايرررت ييا رند مررن بمررن قيررأ اررة

تيمرريل ينررنءاد فياررن إرررد قينررد قوود

وؤلتان فذبات إريان بم ةوى درنننرد قووكرت حينمرن شرنبةتان قن هللا برذه ارنرينو
حتررد قمررنوس ارتياضررا دار ررة ارم ر فرةس دحتررد قجسررل وخرريرد إرررد بياتييررأ مي ِاف رند
دمبنباند يياند من رمدةفنن اإلراد ف ةحت فأ قامنقأ دت نءرت بنانيت وحةتند .

دحينمررن حر فل مياررة ارنر ة دحتررد ينررت ل تةررك ارنررينو ار دمررت سررةد مررا

وفي تررد منررنفت قفررية إرررد خررنوج ارمة نررت قينررأ رررا قكررن قولررة قن قمررسة فررد بررذه

ارمةكات اةد مباة من ار ميا ف ة رم اةينرن قن يم رث فرد مريدى مرغية ققنمرت
ِ
ارم َت فمة َت بنراضنئا دقة دضا ار ش ايضنند ان
ارننئ اةد م ّةمت اةبتأ ى
اريسنئة ق فمن ارفرسيو إررد برذه ارسةبرت فنرنن ينرتةم اسرتدةا كةسرأ قد
قي شأء ي ي م ن ارنةا.

حينمررن شررنبةد وفي تررد يرري ارنررينو اختةتا رن رنانيررت وحةتنررن قغبررأ اةررياا فاررةقد
تممح دتندة منان ثا ايتات برنرتساية ارن ضري ان مرن برذا اريضرا دال سريمن قيارن
-7-

ِ
متمن ت بسة ارن ة إالف بسة حضيو قةاس اقحرة دبسرة إتمرن ارمبرنولا ارترد
كنيت
ّ
شرررةانن فرررأ ار يرررن بارررن دكنيرررت ترررةي قن ارنرررينو رينرررت فةمرررت ح ي رررت تنرررتت

ارتضتيت باذه ارمبنولا درننند ح مت فأ اقمة تتت يررة هللا بلةل رت مدتة رت

.

 60يوليو
كمن كةد فيمرن سرا دجرةد قيرأ قك رة تمنشريند مرا ودح ار رة قن قسرت ل
بررذه ارسةبررت ارتررأ كفة ررت يفر مررن قررة تنّة ررأ اةبررت قخررةى داقمررة ار ررنيأ قن بررذه
ارسةبت تتيب رنن فةمت رممنوست ارتياضا را تتم ن وفي تأ من تذدق بذه اقفننو

بررنوا اقمررة درنررن بسررة ت نيررة فررد بررذه اقمرريو ااتةفررت قخيرر ادة بد ررل بدلناررن
دقمت ةت منذ رك ارتين رمبناةى .
دبمن قن سنئ نن ارمرةاي " كرنواي " ررا َي ِس لرةين بنرنر ة بنرةات دبري قمرة
بة اد بمن قن قحفنتأ كنيت تنية اةد مال ف ة كنن م مرل مرن قلسنرنه فرد برذا
اريي بي اثنتد ابة كيةي متة دمةنن فد ارسنشة مننءاد إرد فنرةق فسريإ إن حر

رنن قن ينميأ فنةقند دبمن قيأ كنن ساتند ف ة وةانن بيضن قكةننه ما ارننئ دوفي رأ
رك قن كنواي

ارننئ كنن يمتةك اةبتين تنيةان مسرند دكرنن جرنك خنومرأ ي ريو

قحةبمن دبسة قن قكةنن ارايض وةانن است

ح ةتنن رنأ يدةرة إررد ارنري

دتةكنرن

ارننئ ين جنرنين إرد ارمنئة قمن بلت را ي ةؤ اةد االقترةاب منارن فرأ حضريوين
دقة وةانن سةل ادة داحة ف ط ظننًّ مفنرن قيرأ سري ين مرن اقسرال إي رنو سرةلة داحرة

يري

ان اثنين فد م نن شة ة ار ة م ل بذا ارايت دبي

اقمة ارذي تا تةايتأ بنةدو دقة اتاسنن بذا ارمنةك فد ب يت وحةتنن

قمن بذه ارت ة فننيت شة ة ارباأ بت ة ارننتإ جةلنيأ ارتأ دم ان فأ يص

" منم ول أ "  :ف ة اجتما فد قةرإ ارةيرل م ةر
ي يا فد بيت منسرم

جنمسرت ار نرةان دبمرن قينرن كنرن

كرنن مرن ارمم رن قن نتنبنرن خريف شرة ة رريال قن دث نرن فرد
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هللا ارذى كنن قة قحنونن بسننيت خنمت جةاد حتد رك ارتين .

 61يوليو
استي رنن بنك ادة فد اريي ارتنرد حترد يارةق سر ةين فرد ارفرانح رَِي َت َنرفند رنرن
اريمي فد ارسنشة إرد مة نت بي ك رتضيو ار ةاس كمن َد َاَةين سنئ نن قمن بري

ف ة دجةينه بنقيند قمن ارمنئة كمن تةكننه بنقم

تنند ارالت ما وفي رأ دالحررت

قيامن ررا يريك كرل شريإ برل تةكرن جننحرند مرن ارالرت فلةارت مرن مرةبة ارايرت قن
حمةت بذا ارننم من قجل فليوين .
تت رأ رأ دبسة قن ثنتأ درف َتأ فد دوقت
ى

" كنواي
ارسنشررة

دقخي ادة قكمةنن منيةتنن بالإ شة ة دبسة ث ثت سناند من ارنر ة سريرنن
" إن ىكفنن اةد م ةبت من بةة " بي ك " رك قن ارننات كنيت ت تةب مرن
فيخاةيررن بسررة إم نييررت اريمرري فررد ارنررنات ارمتررةو رلرري ارمنررنفت

ارمتا يت رةيمي إرد بننك فتميت ك ي ادة حينمن سمست بذا ارت ا ارذي يل بأ
ب ل بةدء فدنوات هللا فد وابةد دوجيترأ ف
ببرة إالف ينرمب بتةمنينرن مرن اقشرتةاك

فد قسةاوه اإلرايت فد بذا اريي ارم فةس ردةمتأ .

دبسرررة دقرررت قةيرررل قو نرررن قةلرررت فنررريرتامن إن كنيرررت تيجرررة بارررن كنينرررت ج
درنننررد تيف نررت مررن

فيجررةد بفيفرند مررن اقمررل حينمررن قجررنبند بييررأ تيجررة داحررة
اسررت نبت هللا رررأ حينمررن وفيررت قج رةاس ارننينررت رترررت وخيرنررن ار ةلررت دكرريياا كررنييا

نترةدينن رند اةؤا ار ةاس دودن قن يننقش اقمة ما ارننئ وةانن منأ قن
تيفقف دقخاةينه بيينن سنذبإ رتضيو ار رةاس  :فيمت رل بنرةدو رةغاتنرن كتسريلض

ان اة دفنئأ بياةه بتيمريةنن فرد ارميارة إررد بةرة " بري ك "  .فرةخةنن فرد برذه
ارننينت فد فةح ال يم

دلمةؤين شسيو بناتةاف بنر ميل يتي هللا ارذى ق ف
َارة رنرن

بذا ارة نء ارننو دغية ارمتيقا َي َسا  :وخةنن ارننينت ديترن يسترةف بيينرن خنمرتأ
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دحةه كنن ار ةاس ىمَةتفن بةتن من ارمم ن قن يضت نن ري ت فا فأ قي ظةف قخرة

دقك ة من كنن سيضت نن بي إا ن ارننبن ان اية ار ةينت منورين فد ار ثنء

ارتنرد درند يب ف ا ارةافيت اةد ارم أء إرد ارننينت فد برذا اريري قخارةبا برين

وتات ار فةاس ستنين وتات ار ةاس اقحت نرأ رةميتد ! دبرنرةغا مرن برذا ف رة جفنانرن
اربغ\ايو بنر ميل كل َت َبتت .
دبسة قن حضةين ار رةاس ارةين إررد ارسرةبتين دفرد ارلةلر قارةين جنرنح
ارالت إرد من كنن اةيأ حتد ياةق فليوين ارذي قجةننه حيث ررا يلندانرن قةانرن اةرد

اقكررل قارررل ار ررةاس قمرررن ا ن فارررن يتررن يتنرررند فليويرررن بنبتاررنج دمرررةنن فرررد
ارياحررة بسررة ارراررة إرررد بةررة " برري ك " فيجررةين اريقررت متنحرند رملررنو ارننينررت ارتررأ
كررنن مررن ارم ررةد قن يتضررة ار ر فرةاس فياررن فيجررةين ار ةبررنن ارم ررةس مسةدضرند
دل َت َسفاة رأ م ميارت مرن ارمرؤمنين ت قةفسراا كرنبن ارةايرت دكرنييا ةيمرين ارترةاييا
َ
غذى شسيوين بنتتنو ما بذه ارم ميات ارمؤمنت ب ينن
بفيد مؤثة يتأ ارف
قمررن يتررن

تسبررد قدز
مساررن قورري فتررة مم نررت ثررا اررةين إرررد سررنئ نن فيجررةينه ّ
فنرنن ابررنؤين اارنو اررن م رةو فلرريو قخرة تنندرنررنه ديترن يتةفقررإ إن كرنن سرريا د
دبنر سرل وبتنرن جننحرند مرن برذه اقدز حمةنرنه
سنق قد جننح مرن ابرنء ارنرنئ
مسنررن ييكةررأ فررد ارلةلرر  :ي ررإ قن ف
قدضررب قينررن كفن رن يسلررأ اقدريلررت فررد ارلسررن

رننئ ينن قيامن يسةمنن اقمنكن ارم ئمت رةتيقف قمن يتن فنفنن ي ما تياضرا مرن

كنن ملة انامن دكنت قاتاة ي نأ سسية باذه ارةحةت ارتأ قتنحت ررأ ار ةمرت

رممنوست ار ة دتي ّكة رد قن ارن ة بارذه ارنرينو قفضرل ك ير ادة مرن ارنر ة بنرينو
انمت .

 08يوليو
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دقخي ادة تيجفانن باطء دوائمرن اةرد ي ر

ارننر

يتري مة نرت بياتييرأ

كفنن ي لرا كرل ري منرنفت  00كيةري مترة ف رط دررا ينرن يبرسة يريي تسرإ دكنرن
قح اة ادو ي سل من يةلةه فيق اةبتنن يةفيا ديفةأ ديتيمل ….إرخ.
كنن جميا ار حرين اررذ ن قنبةنرنبا قيرنس خفيرةدن دفرد كرل مرة ارترأ تيفق نرن فيارن
قحةثاا بمتست ان هللا دحينمن كنرت قسريراا إن كرنن قدالوبرا يسةفرين
سةود بين
َ
قدو ببرة قن
قميو و ناا كنن يتميرد قن قوى جاةارا دغيرنب مرن يسةمارا فننرت ّ
قتيقف دقترند كنفيرند فرد كرل منل رت رنرأ قدررياا وارن تد داكت يرت برين اشرسل فرياا

ارةغاررت فررد تسةررا و ررناا حتررد يسةف ريا دلتاريا هللا دقيررن قؤكررة راررا قيررأ سرريت ندب مررا
مةوسرند
وغاتاا دكنت قاةبا بيينأ سيبذ كل من فد دسسد رند قوسل إررياا ف

دانة وحيةأ قوى ارنةدو يمأل قةيب اقماند داقو ن .

 06يوليو
دفد ثنرث قفين س ةين اضلةوين رةمايت فد قةلرت ت را اةرد بسرة  00كيةري

رةاد " ارةجررل ارمينرريو " ف ررة قخاةيررن سررنئ نن قن اةبتنررن رررن
مت ر ادة مررن " بياتييررأ " ىتر َ
إالف قيررأ
تررتم ف ن مررن اسررتنمن ارةحةررت بررةدن إم ر حان دإال ايننررةد فررد ارلةل ر

داةين قن اقمة ف
تسةى قوبا سناند دقينن سنفل ب ل تيكية إررد بياتييرأ فرد منرنء
اريي ارتنرد .را ما نأ بذا ارداة بل قو ت قيأ حةإ بتةتيإ من ارسننيت اإلرايت

ر ة داف بذا اريي ايرة ار ةينرت مرنورين شر يستد دكنرت قوغرإ فرد اقحت رن برأ

من خ

تنند اقسةاو ارم ةست .

رذا قوود قن ي ضد فتة ارفانح فد ارتساة إرد هللا دقة فام بذا ارت نية شسيوي
بنرةضن رك قيند ىح ِةلمت منذ دقت ويلل من بذه ارمنناةاد اإلرايت .

 00يوليو
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لياند ار تد است اةن فد واوبرن ارن شدفريت
استداةين من ارف حند ار ّ

كنبن ارةافيرت فبر سنن مرن سرمسننه انرأ اةرد قن يتيجرأ إريرأ ب رت ثرا خةرةين إررد
ار ةاش ديتن يتمل بذه اقفننو ار ميةت درنفننن من را نن قن فبةنن فد تذدق حر د
ارةاحت حيث تننف

و ر ن اةرد ارفر اة  :قحرةبمن و رل وضريا دا خرة قكارة منرأ

دكفنررن ينررما كرل شررأء بيضرريح ر فةررت
قةري د كنيررت اق ت ررة مررسيبت فرد تاررةئتامن ى
ارترياجم ارتررأ ت فررةنن اررن قبررل ارايررت درنررن حينمررن تسررإ ارل ر ن مررن ارفر اة
بمنررن
قتنحررن رنررن ار ةمررت رنررأ ينررتةلب دبسررة قن اسررتي رنن فررد اريرري ارتررنرأ كررنن ّ
اقد بي ارذبنب إررد ارننينرت دبسرة سرمن ار فرةاس ااتةفنرن ررةى ارنرنبن دقرة

بةا رأ مت فةمند فرد ارسةرا ثرا منتنرن ارنرنبن ار ةبرنن ارم رةس حيننرذ ررا قتمنسرك
قكةو ش ةي إرد هللا ارذي َبفيي رنن بذه ار ةمرت ار ةلرة فرد برذا اريري دبرذا
ان قن ف

دجرةد فةحرند فرد االحت رن
ارم نن إيان فةمت را قكرن قسرتليا قن قتيقسارن دقرة
ى
رةح اررذي كنرت سريختاةه فرأ دجريو بنقرند
باذا ارسية فد بذه اردةي فةحند فرنق ار َ
سيتا تيجياان رأ كنت احت ةت باذا ارسيرة
ارمبيو ارن ية دكةمند ارمةيب ارتأ كنن
ل

فد قحة بييتنن .

قمضينن اريي كّةأ فأ بذه ار ةلت ف رة تلفةرإ إمر ح ارسةبرت دقترند قوري
من اقوبا سناند ارتأ ف
دقرة تتنشرد برذا ارنرنئ وؤلتنرن
حةوبن كنواي ارننئ

حتد ي ّنإ ي نأ ارستنب فنا نن إرد بياتييأ تنوكند رنن خنومت " جنك " ري ريو اةبتنرن
ارنرأء .كرنن البرة إ اد مرن ارترذو بنرفراة  ,د كمرن قةرت مرن
دريداةين بناي ارتريخية ف
قال كنن بننك ساإ دجيأ ي سمةند ايرة إرد بذا ارتيخية يرة إي نبيت  ,غية ايرأ

ِب َف َوا رد قيأ كفةمن ىكفنن يتَ فة يتي بياتييأ كنيت تتانوري منريةتنن  .دررا قشرسة بلري
ارناررنو قينررن َكفنررن يبررغل اي نررنن بنمبررت قفررية بنسررتةخنء بنرريط قد باضررست زلررنواد

رة ةبنن ارم فةس  ,كمن قينن شنبةين منا ت حة ة ت ا اةد م ةبت

من من ننن فيمضينن فيان اريقت يبرنبة ارسمرن دبرا يسمةرين ثرا انرن إررد منمرنرن

حيث ف
ثا خةةين إرد ار ةاش .
تسيبينن
ابنء بنيلند ّ
د
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 02يوليو
دفرد رري اريري ارتررنرأ ياضرنن فرريو قن ظارة ضرريء ارنارنو دكنيررت بررذه
تا ِلررل فياررن اقملررنو منررذ بةايررت وحةتنررن دب ررذا قواو ار ررةو
ارمرفرة اقدرررد ارتررأ ل
بررأ َ
قوخل إرد بياتييأ فد بذا اريي ارممتا بنرذاد .

وحةنررن بسررة قن تنندرنررن فلرري ادو خ ي رند رررا ي ررن تاف ررد قمنمنرن سرريى منررنفت ابررةلن
كةيرري متر ادة دكنررن سنفررل بنررةات رريال قن تيفقررف سررنئ نن مررة قخررةى رةسبررنء ف ةنررنن
بم ةوين اةد ارسبإ دقكةنن بسرض قلرا اردارم ارمتاّ يرت مرن ابرنء ارةيةرت ارمنضريت
ما قةيل من ار ان دبسض اقوسمت اقخةى درنن بن بي ارملة ارذى قي لا منرذ

فترة يسريو ريلةويرن مرن برذا ارم رنن ارةل ررد دل اةيرن اةرد اررةخي إررد ارايرت ارررذي
كررنن ارنررنئ تنررند وسنمررأ فيررأ دقخير ادة مررسةين إرررد اةبتنررن رنررأ ي لررا ارمةحةررت
ارم َتَاف يرت ثمنييرت كةيري مترةاد ف رط إالّ قن
اقخية من وحةتنن حيث كنيت ارمنرنفت ى
دلتررأ بررنرتمن كمررن ررري كنررن ينررية فررد
رل ى
ارلةل ر كررنن ي ت ررة إرررد قي شررأء منر ّ
ارفررتةاء كررنن خنريرند مررن ارايرريد دكنيررت اقواضررأ م ررة ي نرريبن ياررند اردةررج
دمدتفة ارن
قض ر

بي قيأ را ي ن بننك قي شأء يحأ بيينن ي تةب من مة نت كايرة

إرررد بررذا قن اقملررنو بلةررت بغ رماو اةررد منررنفت كيةرري متررةلن مررن بررذه

ارمة نرت دقيارن ونررت مفنرن برنرةغا مرن االحتينورند ارترد كفنرن قرة اتدرذينبن رةوجررت

جسةت وج د مننغ ادة اةد وداوه ي ي رنن سنخ ادة " ين رةةاباند ارمننكين
دقخي ر ادة قو نررن بياتييررأ كنيررت خلتررأ بسررة دمرريرنن إرررد ارمة نررت بررد قن قتررةك ارسةبررت
دق بإ اةد ار ريو سري ادة اةرد اققرةا إررد سرنئ نن كرنواي
إقنمتأ داة

ف رة دمر

رنرن م رنن

اةينن قن ينت اةنن ثا ت ي زدجتأ بتيميةنن إرد م فةين دقة

قو ت فد بذا ارسة فةمرت رتغييرة م بنرنن بسرة قن قمراب مراةيرن ى ةلثرد ررأ بسرة
َ
ارنر ة فررأ بررذه ارسةبررت ارتررد تررةافستان جميررا ارةلررنح غيررة قن ارملررة كررنن شررة ةدا
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رةوجت اضلةتنن إرد االحتمنء فد ارسةبت داة ارنمد منان .
وخةررت إ ن بسةبررت ت يررة ارنرردةلت إرررد بررذه ارمة نررت ارتررد واتنررأ ارسننيررت

اإلرايت إرد تيسي

قحرة بييتنرن فيارن دكنيرت م يرة رةنردةلت قينرن دضرسنن فيورت

اةررد بينررت سررتنو ت نارند رةملررة درنر رةاد سر نن بررذه ارمة نررت اقمررة ارررذي جنانررن
يرةاد ارن يةلن ارةا برؤالء ار رنونين فرأ اقوداو اقدررد رةايريد حيرث كرنييا رةدن

وقسينن ارم بيفين ديتن جنرنتنن قاةد ارنينو دكنيت اةبتنن تناإ ض ي ند يرة
ار ضي

ممن ر ت قيرنو ارننس اةد وي ارلةل

قمن بذه ارمة نرت فارأ كايرة

جر فرةاد درنناررن قةيةررت ارن ر نن سررنو ميكانررن ر تررة ويلةررت فررد ش رياو ضرري ت جر فرةقد قررن

سنئ نن بإيمارنن فرد سرنحت كايرة دقيرم بضرنئسنن قيضرند دكرنن ارايرت اررذي ي فرةه ال

ام بسيةاد دال يسةا ميقسأ بنرضاط دبا قيأ را ييد قحة السرت انرأ كرنن البرة اةرد
قن ققري بت ررةيا ي نررأ إرررد قيررنس رررا يسةفريا انررذي شررينند سرريى مررن كررةه راررا اقب
الماية دحيث إن اقب الماية را ي ةو اةرد اسرت انرد بنراإ ارررةدف ف رة تةفترإ

اةررد رررك غيررنب إم نييررت يمدرررد رةيررأ رنررأ ي ررةمنأ إرررد ا ينررت شرريبةيأ دوفي تاررن
ارةتنن تةغاند فأ اردضي رلرناتأ حترد يبرة فرد تيسري

بيرت جة رة رةبانييتنرن

.دقة قحاةين وجل بييأ يسرةف ارايرت اررذي ي فرةه دإ ررا ي رن مم نرن قن يا رد فرأ
ارلةلر وجرريد برذا ارةجررل ارليررإ قن يمرةنن دقن اررت فا بيغةاضرنن فيسررة بتةايررت

وةاررأ كررنن ارملررة الررل وائمرند درنررن بفرريو قخر

رنررن
دكررنن بررذا مررن حنررن خ ّ

دقةود قن قتدفةد ان مبةد ارذبنب إرد كنواي
ف

رتةتيإ قي ننن م فضرَة دت سرةات

حيث را ي ن بننك شأء يتمينن منأ اقمة ارذي سنبا فأ اإلسنء إررد مراةيرن

ليرإ اررذي سري ين اربردص اريحيرة اررذي
اريمي .سةين اةد خلد بذا ارةجل ار ّ

سي ةمنأ إ د ار تنتنن درننأ ارة ارن وقيرأ بسرة بضرست وةقرند حيرث قنبرل زدجترأ

دسرفةمان قغةاضرنن دشدفرينن دررم اةينررن االيتررنو انرة برنب ف
وكرنن رننتارن اريقررت
ارننفد رة ين باذا ارتاة ل !

دب ذا ست ي قمةقتأ بت رةيمد إررد ار ترنتين دفرد برذا ارميكرإ اراسيرة ارن
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إثنو ارغةدو دمةت بتياضا إرد ارايت آ " فيلنن " متل إقنمت ا ينت " شيبةيت "
قمنرن بررةق ار ررةس فررتا فررتب اراررنب اررن بسررة اررن وةلر سررةك حة ررةي ف قة ررت قخترند
ىم ِنفنت بأ خنومرت ارايرت تنترةيرن دبرأ ت ر ب ارند بسرة قن سريةتيان قوخةتنرن فرد
منرت كاية حيث تنترةبمن .
كنن َي ىس لا ممت امي جةاد برذا ارايرت ارياسرا مرمت نارا مرن ارنر
داراةدء ارتنضةلن فد ي يس سنكنيأ قمن ارم يمين فد بذا ارايرت فارن سريةتنن

دخنومتنن قد ث إ دآينتنن شنبتنن را يةابمن قد اقمة تم نرت مرن ارت نيرة فرد
تةررك اقثنررنء إال قينررد شررسةد بضررس د دبرري تغةغررل ببررة فررد قامررنق ي نررد حينمررن

كنت قفنة فد قيند قتيت رتيّرأ إواو بذا ارايرت فنضرلةبت ي نرد برنرةغا مرن قينرد
ااتمةد اةد مسييت هللا ف ط.

دقخي ادة ظاةد ارنيةتنن ف رةمتنأ وفي ترأ قيرأ ررا ي رن الئ رند قن قتترةإ
ان ي نأ دكنن برذا بري اررةريل اريحيرة اررذي يم ننرأ قن ق فقمرأ رامرن اةرد قينرد
اربررردص اررررذي كنيترررن فرررأ ايتررررنوه غيرررة قيامرررن قولةترررن إررررد اقب المايرررة تةاجيايرررأ

ارتضيو كمن ات مسامن من فال حتد ال يدةي اربك من اري ين دايترن ادو ريمريرأ
ف
متن رنن ارسبنء اررذي ىكفنرن فرأ قمر ارتنجرت إريرأ ! كرنن اسرت ان برنتين ار ترنتين
قة َ
رررد مررنوقند دمياف رند رمررن يم ررن قن ي ر فرة ربرردص رررا تيقررن إريررأ ك ير اةد حيررث إينررد
تيجات إريامن انة قد إشنو دمةتند .قخي ادة حضة إرينن قرإ الماية داقتفة كر

اقب اةد تسةلف بنتين ار ترنتين ار نضرةتين ب فرة هللا يتيبمرن بري اررذى وانبمرن
قثننء إيانء ارسمل ارذي ي يمنن بأ إرد ارةخي فد بذه ارةبانييرت ارترأ ققنمارن بري

بن نأ فد بذا ارممن اررذي يبراة ايتننسرند رةرة ن وانبمرن رنرد يبرةكامن فرد كرل
اردية ارذي سيتتف فأ بذه ارةبانييت دق فكة رامن اقب الماية
قن هللا اختنوبمررن بلةل ررت خنمررت دمررن ؤكرة بررذا برري قيامررن ا ِ
ةم َتررن بررنقمة منررذ دقررت
َ
كرنف رةةغارت فرد قايرامرن فرأ ارةبانييرت دقرن
قةيل دبنرتنرد را تنفند رامرن دقرت ل

اقب المايررة إن هللا يرررة إرررد اسررتسةاو قةايامررن دقكررة رامررن قيامررن حينمررن سرريلةسنن
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اة ر ودح دق ريايين ارةبانييررت سرري تنسنن بررين ودح هللا برري ارررذي ى َي ّجااررن  /دبسررة

حررة ث قفررية َتَةَكَنررن اقب المايررة اةررد قن ةت ررد بنررن مررانح اريرري ارتررنرأ ري رريا رنررن
ار ةاس .

 01يوليو
قدفد اقب الماية بياةه فيتد فد اريي ارترنرأ ري ريا رنرن ار رةاس دسرسةين

بنرت ة رةمنندرت  .دبسة قن فلةين مسند ف
قيضا إرينن اقب الماية ريتةثنن ان اردلياد
ارملةيبت رتنسي

بذا ارايرت دبرةق بتسةلرف ار ترنتين بةريائب وبانيفيتنرن حترأ يلةامرن

منذ اراةايت اةد ارةدح ارتأ ىتتييان .

 02يوليو
ررذا قخرذ اقب

كنن ي إ قن ي ت فمل كرل شريإ بمياف رت وؤسرنء ارننينرت
مال حتد
الماية اةد انت أ تنةيماا ريائب دقيايين وبانيفيتنن رنأ ةاجسييان اةد ل
تم فن ىيا من إبةاء مياف تاا اةد مبةدانن .

ر رة ر ريد وائمرند بنترنن ار تنترنن إرررد اقسر

قد إررد م ةنررأ سرياء حينمرن ييلتررن

اةد االينتنب قد حينمن قةوتن وةاأ راذا ارمبةد رذا وفا بذا اردضي ار رنئمين

اةررد ارنررةلت اربررةافيت إرررد إحنوررت ار تنتررنن بمملررة مررن االيتاررنه حتررد ال ت يمررنن
بإجةاءاد خنونت .

دبتين  .فد تةك اقثننء
فنحت ريا بنقدواق رسة قين قنميا خ ران ب تفان بسم
ّ
اةرأ بسرض االاتةاضررند
قترد رملرنتد قحرة اقسر يين دفرد حضريو وفي رنتد ارة
ف

دكنن قبمان اة مسةفت ار ات ارترأ تدضرا رارن ارةئينرت ارسنمرت فرنرمسةدف بري
ارمنل ت ارتد يجرة فيارن

قن تدضا ارةبانييت بيكمةان رألس ارمتة فأ قي قس
بيرريد ارةبانييررت  .قمررن ارةئينررت ارسنمررت ارتررأ ي ررإ اةياررن االيت ررن مررن م ررنن خررة
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فيناغد تتة ة قس

فد فةينن تدضا رأ فرإ ا دارةد برين بيرت بياتييرأ سري ين

ارمةكررم ارةئينررد رةةبانييررت دداررةد برريينأ سرريقيا فيررأ ااتينوي رند دسررتمد فررد بررذه
ارتنرررت جميررا االاتةاضررند دقررة قخاةيررن ارننئررإ اقسر أ قيررأ يدبررأ قن تنرفرةو فررأ
ارمنرت ال مرن حرةإ منرذ زمررن قةلرإ مرن جارت افررينن و رةلن مرن اقو رة

درننررأ

قكمل قيرأ بيياا ملمننين ت نه يياينين ارتننت مؤفكةاد قن برذا قمرة وايسرأ بمرن قن

مؤسنررند ارةبانييرررند كررنن جميسرررند قةينررند.ف ةرررت رررأ رنرررأ قومننررأ إينرررأ سررريبذ
قفنوي جاةي رنرأ ققريا قوري ىم فرة دقغةرإ اقحيرنن فرأ برذا ارايرت اررذي سري ين
و ة االبتةاء دقةت إينرن سرن فنة فرأ تتة رة اقسر

اررذي سيخضرا ررأ دلارةد قن

بذه اريايو قة قوضت ارننئإ اقس أ.

 01يوليو
رد اقب المايررة ر ريائب د ق ريايين وبانييتنررن ارتررد
دبسررة بضررست قيررن قاررنو إرر ف
( )22واجيرند إيرني اربرةد فرد تيجيرأ
مةق اةيان ارم ةر فرد ارغيرنب اقسر
ًّ
ارمؤسنت,مؤّكةا قن ارم ة
كل بذه اقميو من اجل إقنمت بذه
ف

دضا بذا ارمبةد ميضا ارتن يذ.

نرة بانرغ ارةضن

دحتد تةك اإلشنو را قكن قة َت َتفةلكت بسرة حيرث كنرت قيررة قرةاو ارم ةر
اقس أ ,كمن قن بنتنن ار تنتنن كنتن منتغةقتين فد ارت نيرة ,دقرة كنيترن تبرنوكنيأ

قحينيند بيفننوبمن .

 00يوليو
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كنن االب الماية ييتد كل ري ري ريا ار رةاس اررذى تاسرأ بسررت قفريةه ,
إمن فأ ارننينت اةد ارمأل قد فيمن بيننن إ ا قواو قن ي ي رنن قمي ادو خنمت  ,د كنن
يب ف ا فأ تةك اقثننء بنتنن ار تنتنن ار نضةتنن ىم ليميند إينفبمن فيق كل شأء برين
ي ييرررن قسرررمد مرررن كررر ارنرررنس  ,فنرنرررنس ررررن َ َتر َررةفوودا فرررأ تيبيدامرررن داتانمامرررن
بنرتمنقرررت إلختينوبمرررن ارتاسيرررت د اردضررري د ىبمرررن قنووترررنن اةرررد فسرررل ارديرررة ودن
فاريا إريامرن برذا
االحتينج رلةإ ارمسييت من إيننيت غةلات ,مرتيب قن ارنرنس د ج ى
ارن ر إال قيامررن كنيتررن بسي رةتين كررل اراسررة اررن ارترريثة بررأ  ,دقيررن ااتررةف قن بنتررنن

ار تنتنن سديتنن مت ةوتنن دال تات رنن سريى تت ير إواو هللا حينمرن تنييرنن اةرد
اةا بان  ,د فيو قن تافينت إواو هللا رامن مرن خر

مياف رت وؤسرنء ارننينرت قترت

إرد اقينت شريرايأ ارترأ تمتةرك ارايرت د كرل مةخةاترأ دكرذرك ممتم رند قخرةى فرأ
ف
بةدتنيين (ارتد تةو انئة قةوه منئت ريل ) دسةمتند كل بذه اقشينء وغا دت فد اة

امررت ك قي مناررن  .دب ررذا قنم رت اقينررت شرريبةيأ دوفي تاررن بيضررا اتيامررن تتررت
جججججج ارلناررت  ,بنرتضرررتيت بتةلتامررن د بممتةننتامرررن ب ررةح يارررا مررن وغارررت فرررأ

تنةل

ارن

هلل بفيو ال وجي فيان  ,ر ة حندرتن منذ ف
ارة سرنياد ارسريش فرأ

حين مبنبات بل د ققنمتن جمنات مغية غية قن هللا را ينمب بن رنح مبرةداامن

 ,د قة وفسامن وحيل قغةإ قاضنء ار منات إرد ارت نية بين بذا ارمبةد را ي ن
مرن يلةارأ هللا منامرن  ,د فررأ برذه ارتيرة وةاترن مررن هللا بإرترنح شرة ة قن ي بر
رامن ان إواوتأ دقة قووكتن بنايرت قن هللا قرة اسرت نب رامرن مرن خر

ارتد ت فا من خ ران تةبية وخيرامن فد وبانييتنن.

ارلةل رت

درا قجة مسيبت كاية فد ارتسنمل ما بنتين ارن نين ار ةينتين ارةترنن تنييترن منرذ

زمرررن اةرررد ار ضرررنئل ارةبانييرررت درنرررن ا رررد قن ةانرررن ودحنرررن ف رررط  :حيرررث إن

وناتامن دخضياامن ارننمل منتنيأ ار ت فأ إتمن ارن نح ار يوي بنسمت هللا .

 26يوليو
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ر ة بةقين بةايت وفيات إرد قيأ ي إ قال ينتفة فد بذا ارسةو ارفرغية مرن

اقشرردنا دحررةإ بسررة قيررن قةيةررت مررن دمرريرأ قن اةمررت اررة فتيررند بررييند قتيررت

رتيسي

مؤسنت وبانيفيت فياةبن اةد ار يو رألب الماية ان وغاتان فرأ تنرةل
ف

داتان دقبة ن ارةغات فيم رنبةتأ رةتبرندو فرأ شرين ارةبانييرت دفرأ شرين واري كرل

داحة منان.

أغسطس

ر ة قنبةت ف
مةاد ارن ية من بؤالء ار تيند كرنن ارراسض مرنان ياجرأ
اة ف

مرررسيبند تمنسرررأ مرررن اررررةخي إررررد ارتيرررن ارةبانييرررت قد يبرررسة بررريرا شرررة ة ت رررنه
االي فن ان اققنوب دكنن يلةان مملةاد من اريقت حتد تتيفة ران ار رةو اةرد

ار يررن باررذه ارتضررتيند دمررن بررين قدرنررك ار تيررند َت َمفيررمد داحررة اررنان بتةلررت
اضرلةد رتةكارن بنراإ
خنمت ر ة سا ران االيضمن إرد وبانييت قخةى إال قيان
ف

بسض ارمضني ند ر ة قترت رم رنبةتأ دبرأ ىم َفر فممت قد اقمرة اةرد اررةخي فرد
وبانييتنن دقة است اةتان اةد قيان شدص مننسإ رةبانييتنرن حيرث برةا ررأ قن هللا

بي مفةو وايتان ر ة وفستند ف
اة قسانب إرد قايران  :فاد فرد ولسرنن شرانبان
تمتةك قة ادو كنفيند من ارمن ى َؤبفةارن قن تسريش حيرن كةلمرت فرد ارسرنرا دكنيرت سرفية
قمرريو حينتاررن دبررنرةغا مررن كررل رررك كنيررت منررتسة رةتضررتيت بنرردنء ب ررل بررذه
االمتيررنزاد .إرررد قينررد وةاررت مناررن ماةررت قينررأ رررا قوغررإ فررد اسررت انران إال بسررة

ايوتأ من مة نت " بيوود " .

كةد فد بةايت بذه ارييمفيند قن م فةي اقد كنن " بيوود " دقةت إن
بيت بياتييأ دقة

ارسننيت اإلرايت فقةود قم ادة آخة حينمن واتند إرد تيسي
قتت بذه ارةاي بلةل ت م نجنت دغية متيفقست غية قن اقب قي نيتين ارذي كنن

ي رريا بمة نررت برريوود كررنن ةغررإ ببررة فررأ تبرريية بيررت فياررن دكررنن يلةررإ منررأ

بإرتررنح قن ق بررإ إرررد بررذه ارمة نررت رنررأ قوي بن نررأ اقمرريو اةررد قو
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ارياقررا

برذا اررة ة دقن برذا ارمبرةد سريتت

دكنن ؤّكة قن هللا ةلة تيسري
دلةجررا ابتمررن اقب قي ررنيتين باررذا ارميضرري إرررد قيررأ وفررا ار فرة آينررند إرررد تررةك
ارسنرا دقة ت فا رك من خ

برإ ن هللا

إوشنوه دوان تأ ران دكرنن بنرنك سرتت آينرند اةرد

دجررأ اردفرريا قررة تررةكن بنر سررل ببر نات بنرغررت دلاررن داجررتمسن فررد بيررت داحررة

حيرررث منوسرررن ار ضرررنئل ارةبانييرررت قيتررررن ادو رم ينرررأ إرررريان كرررأ قمرررنتان ار ررريايين

داقاةان فأ وبانييتنن دكرنن بنرنك ارسة رة مرن اقخةلرند ار ترأ ب رين فرد بيريتان
حترد ةت ررن بنرنررتت ارنرنب ين فرريو دمرريرأ فلةرران منرأ قن ققرراةان فررأ ارةبانييررت

.إال قن اقب المايررة رررا ي ررن مياف رند اةررد وقي اقب قي ررنيتين ر ررة قواو اقب المايررة
قن ق برإ إرررد بريوود رغنيررت قخرةى دبررأ قن قفترص وارري ا ينرند ارمت رفرةمند

دقن قوارريبن إرررد تررةك مرريونان رأليضررمن إرررد بيررت بياتييررأ دكررنن اقب المايررة
شسيوه اةد استتنرت تن يرذ برذ ن ارمبرةداين فرأ دقرت داحرة حيرث إيامرن

ؤس
ف
لفةاررنن قررة ادو بررنئ د مررن ارسمررل رررن تنرفنأ رنررن ار يررن بررأ ودن ارترريثة اةررد ييايفتررأ
تَ
دكرنن اقب المايررة ي ر ف
رض ّف ّف ّف ّف ارت ررني اةررد بيرت بياتييررأ فررأ اريقررت ارتررنرأ قيررأ

كررنن داث رند مررن قن قمرري ادو اريمررت سررتتتف

مررن خ رررأ  .ف ر فرةود إ ن ار يررن باررذا

حترأ ي رين قرنو ادو دبري
ارن ة دقة قواو اقب الماية قن ي ري برأ فرأ ي ر اريقرت ف
فأ بيوود ي نان اةد وؤلت من ي رإ قن ي سةرأ مرن قجرل ارديرة اقاررا درتنرن
ارتررو دمررةت إرررد بررذه ارمة نررت بسررة رريمين دكررنن ارلةل ر بيكمةررأ يبرراة اررن
استمةاولت متات هللا رأ دقة قمت باذ ارن ة بفتات ارةفي ت ارتأ قتت مسرأ مرن

مة نت " جةديال " .دكنن اقب الماية ميجيواد فد اةبتنن درننأ را ةلة ان ىي لر ِارة
قيررأ يسةفنررن خبرريت سرريء ظررن ارةكررنب ارررذ ن مسنررن دكررنن يض ر ة قحيني رند مررن بررذا
اريضا دال سيمن قيأ را ي ن بننك من يدبنه من ارةكرنب اررذ ن كرنييا قينسرند ويارين

دحننأ اررن.

60أغسطس
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بانررن فرريو دمرريرنن إرررد برريوود إرررد ارايررت ارررذي تن ر نأ ارنررتت ار تررأ
دك فن ىي ِ لمن فد زادلت من ارماند قمن بذا ارايت فاري مترل
َج َم َس ىان اقب قي نيتين ى
إقنمررت ا ينررت فنرننررنن تةررك ار تررن اقمررةيت ارتررأ ت رريا فيررأ بةف ررت اثنتررن ابررة قد
قوبست ابة آينت ي من برإواو مةوسرت رة رةاء ,د برنرةغا مرن قيرنمان بسمرل ارديرة

كن ما رك

نتررةان شدفرند يسةماررن ار يررن برأ اةررد دجررأ قفضررل د اةررد قسر

قيلررت  .دقررة

شسةد قيان جة ةاد ب ل ت ة ة رمن وقريت فيان من دحة دمتات دزاو من احتةامرأ

ران تةك ارمنناأ ارتمية ارتأ قظاةن إينبرن رنينرند ارنرتت داستضرنفتان رارن

فد زدايت من بيتان كمن زاو من احتةامأ ران اردةمند ار ةيةت ارترأ قرةمنبن ررأ

ضي ند بنرننات رسةوين دكنن قةيرل ارتايلرت
درةفي تأ ققمنن فأ بذا ارايت ارذى كنن ّ
 .دبنرةغا من بذا كنت قشسة بنسنو فيأ دالسيمن ريجيو ف
اة ممفيماد برأ  :قبمارن
دجررريو كنينرررت مرررغية ير ف
ررؤوي فيارررن جميرررا فةدضرررنن ارة نيرررت دكييرررأ ينرررناة اةرررد

االي فن ان ارسنرا كمن ري كرنن و ر ادة ر رة ترياود قدرنرك ا ينرند ارنرتت فرد برذا

ارمة ي داجتمسن تتت إوشنو اقب قي نيتين ارذي قالنبن قنيييند يبنبأ قنييينن.
دكن ينسين إرد منوست ار ضنئل ارةبانييرت دبرن نتررةن م ينرد حترد قثارتان فرأ
حين ارتنةل

ب اريرأ إف ارن فرأ وبانيفيتنرن دقرة سرنوان فرأ اسرت انرأ بةلر

كايرة

داتارن هلل دقرة َت َ فنرة برذا
دقة تننسإ بذا االست ان مرا شريقان ارنايرة رتنرةل
اربيق فأ ارتضتيند ارن ية ارتأ قمن بان من قال من قجل تت ي برذه ارغنيرت
قمن قين ف ة سرةود ك ير ادة بارذا االسرتسةاو ارنايرة دررن قتسرة

فرأ برذا ارنرينق إررد

دويوتان قيان سي تان م نالد منرت د مرن
ت نميل اقميو ارتأ ماةد رةايتان
ف
ارمم ن ضمأ فيمن بسة إرد بذه ارييمفيند .

اةرد آواءه دوغانترأ
دبسة بذا االست ان ب ةيل ارت يرت برنقب قي رنيتين اررذي ارة
ف
فررأ إيبررنء بيررت رةةبانييررت فررأ بررذه ارمة نررت قمررن اقب المايررة فنررنن ي ر فرة قسررانبند
بنمت تسنو

بذا ارمبةد منتم ادة فأ ار ي إيأ ي إ االيتررنو فترة قارل اربرةد
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ببإ فأ بذه ارمة نت داالكت نء فأ اريقت ارتنضرة بمبرةد بياتييرأ دكرنن رةى
قن من ؤكة رك بي اة دجيو بيت ينلة

منأ فأ بيوود برل ال يجرة فرأ برذه

ارمة نرررت قي بيرررت يم ننرررن اسرررتدةامأ حيرررث إن جميرررا ارايررريد ارمننسرررات فرررأ برررذه

ارمة نررت ارنايررة تبررغةان ارت يمررت دمرفرة رري بيكمةررأ اةررأ بررذا ارننر يررنقش فيررأ
اقبيان اقمة من جميا جنياأ قمن قين فةا قكن قاةف من بي ار ضل دمن برأ إواو

هللا دكنت قشنبة اقبيلن دقة تضنوبت مبناةبا دكنت قث بإرارن كرل منامرن اةرد

ارنياء دكا كنرت قتمفنرد قن قدا ّفر برين كرل اقمريو فريقي بتيسري
قيأ كنيت بننك ميايا بنمت تسنو

ارايترين إ

بذا ار رةاو كرنن اقمرة ينرتةاد دجريوي فرد

م ررنيين فررد آن داحررة مررن قجررل تنرريلن اقشرردنا قد إينبررت شرردص آخررة ريتررل

م ررنمأ دبرري مررن رررا ي ررن مم نررن فررأ اريقررت ارتنضررة بررا قينررأ رررا قكررن قوى شدفرند

مننسرراند دقخير ادة ااتررةف اقب قي ررنيتين بفررةق ح ررج اقب المايررة دبب ر ل م ررنجإ
داف اةد اقتةاحأ دكنن داث ند من قن قم ادة من قة تنفاإ فأ تغيية إواو هللا قد فأ
منا تت ي ان درا ي ةو اقب قي نيتين اةد َتَ اا بذا اقمة حيرث إيرأ اات رة حترد
بذه ارةترت قن هللا انوك بيضيح بذا ارمبةد .

دبررنرةغا مررن مياف تررأ كررنن بنررنك شررأء يبررسةه بررنرتةج  :ف ررة داررة برؤالء

ا ينررند ارنررتت ار تررأ اجررتمسن مس رند بررييان رررن ررةحةن اررن مررة نتامن دكررنن بررذا

ارياة بي ارذي وفا دلان إرد إبةاء مياف تاا  .فةرم اةيرأ قن تةاجرا ارن اريارة

ارذي ف
قةمأ رنينند دققنوبان قد اةد اققل قن يبةح من حةإ دقة ت فمت اقميو
بنايرت كاية

اقمة ارذي زاو من إقتنناأ بنن منحةإ كنن بتنإ مبينت هللا قة

بفيي بن نأ ارن يس جميسند حيث اقتنست ا ينند بنقسانب ارفرنئات ارترأ وةحننبرن
فت ّدفةلي َن ان فنة ارا نء فأ اريقت ارتنضة فأ
اةيان َ

برريوود داررممن اةررد اّتاررناأ إرررد بياتييررأ داقبررل قيضررند رررا َي َب فررةىودا فررأ إبررةاء
مياف تاا .
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بانررن رةؤلررت ارمل رةان  ,دوف نررن خ ر

ارملررنو اقب المايررة حيررث شررةحنن

رنينفتأ آواءين بدفيا بذا ارميضي كرذرك ا سر

اررذي قحنرأ رسرة اسرتلناتنن

حتد ا ن قن ينين قةلاين منأ د تترت إشرةافأ  ,فنسرت اةنن برذا اقسر

ار نضرل

انرنء اقسرانب ارترأ قرةمنان ررأ د ارترأ تضرلةين إررد االبتسرنو
بميو دقة قَووك بسرة
ل

انررأ  ,درننررأ د اةتررأ بفررةق د مررن كررل قةاررأ قيررأ بررذا ارتررن رررن ررةد ورريل د
دقحننت قينن را ينن بسة جة ةاد د رنننن سنفل إرأ قن ينتت بذا .
خر

بررذه ارملررنو د فررأ تةررك اقثنررنء تنر ًّرة بنر يررن باررن إرينررن جر ًّرةو ار رري إيررأ ال

اةرد فرأ
ينتليا قن ي سل قك ة من إانو م ميات مرغية مرن وايترأ دقيرأ يستمرة ف
إاررنو بررذه ارم مياررت بسررة فتررة قفررية إرررد بررذه ارمؤسنررت ارتررد تررا تيجيةاررن ف ررط

.دقالنين فيان بسرة بةكترأ ب رل مرن فرأ قةارأ مرن حنرنن داةمنرن إن االحتر اة دارتنرنن
ارةذ ن قدحنبمن رأ برذا اقسر

ار نضرل زاوا مرن ارنر

اررذي قحنرأ الضرلةاوي

دبناإ اررةدف إرد ارتدةأ ان بذا ارمبةد كمن زاوا من وغاتأ فأ تت ير برذا

ارمبةد من قن تنمب ارسننيت اإلرايرت برذرك .دخر

ار ترة ار فرية ارترأ قمضرتان

إرد جميا ار تيند ار تأ اةمن من اقب قي نيتين بم ينرأ
فد بذه ارمة نت جنءد ف
ررد
ررن رررةغان فرررأ ترررةك برررذا ارسرررنرا رتنرررةل قي نررران هلل  .ف رررة جر ف
دار ترررأ كر ف
ررنن إرر ف

متيس د قيأ ققاةان فأ م مياتنن دقة كنن اةوبن ت ام رة يمرند بسرة ري بتيرث
إررد فيمرن بسرة يسةضرن قرمارن
را يسة فرةي رترت واحت داحة ارسة ةاد منان جرنن ف
رنييان ال ينتلسن ارتفي اةد مياف ت دلان

اةد قن قداسد بسضران دقن قشر ا
( اةد تنةل
داتاا رةةب )  .إ ن ف ة تةتإ ف
رين
بسضان ا خة دقن اوفسارن جميسرند إررد االسرت نبت رةرنسا اإلرايرت د ررك برين ب ف
مدةفرند إخ مرند وائمرند كرل رررك إررد قن ي ررين بنإلم رنن اسررت انران إ ررا ي ررن

بنسررتلناتأ قن قاررةبن جمرريسان دبنمررلتنبان مسررد إ كررنن اررةو ار تررأ جررنن
ةتمنررن االيضررمن إرينررن قررة ت ررندز ار ثررين فتررن ثمنييررت ف ررط مررنان َبرردة لدن رررأ
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مدتنواد دقدران بؤالء ارنرتت ارم تمسرند داررياتأ قرتترن قك رة مرن اقىخةلرند دقرة
بييد كل شأء إ ن من قجل وحيةان .درنأ ال ية بذا ض ت فرد ارمة نرت إ ا مرن

شنبةدين يةحل جميسنن مسند ات نن اةأ االي نن إرد ث إ فرةق ترذبإ ب رنوق ارة
قين بين ارياحة داقخةى دقة كنن اةأ وفي تد ارتأ جنءد مسرأ مرن بياتييرأ قن
تفررلتإ مساررن قوبررا آينررند دكررنن اةررأ إحررةى ارمةلررةاد اقكاررة سررنند قن تت رةقس
قثنين من ا ينند دقب أ قين ما ا ينت ار نمنت فأ ارمؤخة .

أغسطس
كرنن قرة مضرد خمنرت ابرة يمرند اةرد دجيويرن فرأ برذه ارمة نرت انرةمن

بةقد بتةحيل قدائل ارمةلةاد دقة قمضيت بذا اريقت كمن قةت فرأ م نبةرت دمتنوثرت

غان ارةخي فد وبانييتنن .
كن ة ف
كل ارةياتأ ف

دكررنن اقب المايررة داقب قي ررنيتين ي ريال رنررن ااررنواد ت ي يررت دكررنن دبب ر ل خررنا
اقب الماية ي ة رنرن ارمريااو دارنفرنئب فرأ كنينرتنن اردنمرت حيرث كنيرت تريتأ

مسرا ارمةلةاد ارةياتأ ب ين فد ارمة نت .

دفررد آخررة ارررت ارتررأ حررةثنن خ راررن اررن ارنررسنو ارننجمررت اررن ارتيررن ارة نيررت

ك يةاد ممن كن مضلةاد رةا نء فأ بذا ارسنرا بناإ ارة وضرد دلارن دارةرياتأ
اةأ ِاةا بةحيةنن ار ةلإ .
كرن فرأ
اد منان كن يلة ن شرا ند ارا رنء ارترأ كنيرت تدترةق قةريب ارةرياتأ ف
ك ية ل

بن ميضا مةيب ارمابة .
ارننينت دارةياتد ف

دقة كنن اريضا قسيق حين ق َ ن دقت ار ةاق قثنتنن منان كنيتن م يةتنن رألبتمن
دقرة بررذرنن قفرنوي جاررةبمن رةتغةرإ اةررأ ارة مةديررت دلامرن درنررن اا رند حررندال

دقة تةكتن قث ادة امي ند فأ ي نأ د را قستليا قن قداسيامن إال بياةي بنرنتنبت رامن

د ارنمنح رامن بنرنتنبت رأ بنرم نبل .
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 01أغسطس
قال قين

قةيةت من تةحيل قدائل ارمةلرةاد قاةمنرأ سر ةتية يينفرت وئري

اقسنق ت فأ حضيو يينفتأ  ,قن كنبنن من ضياحأ بيوود ةغإ فأ تيسري

بيرت

ائا كنن تترت
رةبانييتنن فأ وان تأ  ,د قن اراةةيت ست ة رنن بيتند داسسند د ا ميقال و ل
تفةفان إ قيرأ بيرت قرةيا ر منارت و نيرت دوواد اةرد برذا االقترةاح ات نرن ايرأ وبمرن
كنن من اقفضل إيبنء ارمؤسنت ارمةاو خنوج ارمة نرت د إينرن ينرتليا قن ي ارل

بذا ارسة

فأ اريقت ارمننسإ د قمن بذا درةد فرأ ي نرأ ثنييرت قمرن إقنمتنرن

بررنر ةب مررن وئرري

اقسررنق ت ار نضررل .دمررممت اةررد ارررذبنب رةؤلررت بررذا ارميقررا

اةد ار يرن برأ  ,فريو وحيرل جميرا وفي رنتأ دررا مسرأ سريى تةرك
رمسةفت من تةتإ ًّ
رةي مبررةد قخررة فررأ بنررأ جسةنررأ قتمنررأ
ارمةلرة ارتررأ اختةتاررن رتةاف نررأ  ,كررنن رر ف

وحرريةان دبرري قن اقب اي ررنيتين كررنن اةررد دشررك ارررذبنب بإوسررنريت إرررد ض رياحأ

رب اةررد قاررل
ريارريون  ,د بررأ مة نررت تاسررة 0إرررد  68فةاسررخ مررن برريوود د قررة قرر ف

وحيةرأ رةؤلررت ارة آينررند كرنن قررة ارت ررنبن فرأ مرةاد سرنب ت دكررن قرة تساررةن بررين
اان قي نان رةةب  .إال قن بؤالء ا ينند منزرن بتنجت اةأ ارةغا مرن وغارتان

بذه رمن يمة ران ة ارمسييت رتت ير برذا ارارةف  .دقرة كرنن اقب الي رنتن يست رة
قن بنستلناتأ منناةتان اةد قن تتتةإ جججججج قةاوبن بب ل قك ة فسنريت .

دكررل مرررن كنررت قوجررريه برري قن قكرررين م يررة رديرررة ( قد رمفررةتت ) برررذه

ارن يس  .درا ة اقب الي نتن مسيبت فأ إقنناأ بنر ين باذه ارمامت دقة تا

اةرد
االت نق بيننن قن ي تإ رأ فيو دمريرأ إلالرنئأ ارمسةيمرند ارضرةدولت دقيرأ ف
بةقد بتةحيرل قدائرل ا ينرند ري قثنرين دقرة امرلتاتان
اتترنوبن قبنشة وحةتأ  .ى

حتد م ةى ياة ار نودن دمرةيت ونرارت مرن هللا قن ارنوك وحةرتان دبسرة ريمين
تا تةحيل ث إ آينند آخةلند كنت قة قدكةتان هلل تسنرد قيضند .
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كن يترن ( كمرن قةرت سرنب ند ) فرد
دبسة وحيةان شسةد بنوتينح ح ي أ إ ى
منم ضي جةاد ( دبنئ ) ججججججج بتيرث كنرت قخبرأ اةريان مرن ارمرة ممرن
كنن سيف يقف تتةكنن ويل د دمن جات قخةى كنيت ا ينت شيبةيأ دوفي تان فد
ايترنوين دتةغانن فأ ايوتنن ببة راةء ارسمل برغ\فناةيرت دكنرت برةدوى ايتررة كرأ

اس رتليا ارةحيررل مررا ارتررأ ظةررت مسررأ قن ققرري قاررل رررك بتةررك ارررةح د ار فررية

ارمممست كنيت قة مةد ثمنييت قيرن اةرد سر ة اقب الي رنتين ودن قن قتة رد منرأ

قي خاة دبنرتنرد را ي ن بنستلناتأ ارذبنب بارذا اقت رنه دب رذا قوود قن اسرت ية
من دقتأ رمبنبة اريقا ارذي اقتةحأ كنن كنفينينك دارذي اسرة ث ثرت فةاسرخ ارن

برريوود دقررة تررا االت ررنق مسررأ اةررد كررل شررأء درنررن بمررن قيررأ اةينررن وكرريب ياررة
ار ررنودن كررنن بررذا اقب قن يفررتانن فررد ارن ر ينت دفررد اريرري ارمتررةو باررت ولررنح
مسنكنررت حنرررت ودن سر ةين ارررذي تيجررل إرررد دقررت آخررة دب ررذا ب يررت رريمين فررأ

ارمة نررت دقيررن قيترررة اا رند مسةيمررند مررن اقب الي ررنيتين دانررةمن قووكررت قينررأ رررن
قستليا تن يذ قفيند من مبنولسأ إ ا بةا رأ قن إواو هللا تسنوضن بذه ارمبنولا ب ل
ارسيائ ارتأ منوفتند اوتي ت قيرأ مرن ارم يرة قك رة قن قسرنفة إررد بياتييرأ الرتتر

بيخياتأ ارةياتأ كنت ايترة وؤلتان ب نوغ ارفراة دقجسةارن انشرةن فري ادو االبترةاء

 Noviciatدالبنشة بتلاي ارنرن .

األول من سبتمبر
قاررل قن اسررت ل ارنررينو إرررد بياتييررأ فنررةد قمررن هللا دبنقت ررنق مررا اقب

رأ ارتيقررف يم رند قد اثنررين فررأ سررنيت ايةولررأ ودكرريبماك دبرري ميقررا
المايررة قيررأ اةر ف
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مررغية اسررة  2فةاسررخ اررن مة نررت برريوود داةررد ارلةلر ي نررأ منر ط وقس ار تررن
اربنبت ارتأ قب يتان مسأ دكذرك ميون ار تيند اقوبست ار تأ وحةن قاةأ .

إن من حمةنأ اةد ارتيقف فرد سرنيت ايةولرأ ودكريبماك برأ وغاترأ فرد وؤلرت قبرل

بؤالء ار تيند رلمييتاا اةد مفية بنرنتاا مرا حةمرأ اةرد ارتد ير

مرن ارإء

ارتضتيت ارتأ قةميبن بنرنمنح راننتاا بيخذ بذا ارلةل د رك بت ةيا ارةدافا ارترأ

اات ة قيان سيف تؤثة باا .

دققرة اقارذاو قبرنرأ ار تيررند ار ترأ ررا تريوان قبررنريان ررةى مرةدوبن مرن بنررن

قنومند من مة نت بيوود دمت اند إرد مة نت بياتييأ إ كنت قة يفتتان بت نرإ
بذه ارة نءاد تتنشند رمياقف مؤثة راؤالء دقدرنك .

قمررن بنرننررات رةتررأ بةف تررد ف ررة كنررت قاةررا قياررن تتمتررا بررنر ي ار زمررت رت ررند بررذا

ارا رري كمررن قن قبةاررن كررنييا قررة قررةميا ارتضررتيت بمررةدء دكررنن مررن اقفضررل فررأ

ارتنرت بذه قن تةابا فذبانن دققمنن انةبا .

دكنن راذا ارتضيو ارسنبة تيثية جية فأ ارن يس فأ اريقت اررذي قود فيرأ مغرنوو

قبنريان من قال ر جتمن مسنن فأ بريوود إررد االات رنو قن برؤالء ا ينرند قمرن

بمغنمة ال بةف ران دقيان رن ينتلسن ارفميو اةد بذا ارتن ويل د .فتين وقى
ار ميا قينأ املتااا إرد منم قنئا قماب بذا ارمبرةد بنرننرات رارا ح ي رت
قنئمت ر ة ارت يت فأ بذا ارم نن بنرسة ة من ار تيرند اربرنبند قرة قثرة فريان ارم رل
ارذي قةمتأ ار تيند اقخةلند دقة مرنتان برذا ارم رل قيضرند ارةغارت فرأ ت ةيرةبن .

درنن اريقت را ي ن قة حنن بسة رةتن يذ .

االف َف قن بذا رن ي ين منيا ي داحة بل يتي أ اجتانو ةد مةى ارتين فتينمن
تتين سنات ارميد ف ط سينتاأ بذا ارناةلنء ارمبؤد .

دقخي ادة اةينن قن يت فةو حتد ان اقميو ارةدحفيت  ,قى ان ارتسملند ارتأ قة يتمفند
يتمنرك بممنوسرند
اختانوبن اثننء ارتيمل د خ جميا قامنرنن ارت يفلت  ,فسةينن قالف ف
ىم َسيفنت بل قن يلةإ فد كل شدء وضد هللا د سةدوه ف ط دقالف ياتث فد قي شرأء
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إالف ان هللا  .كمن ي إ قن يتتنشد ار يا بيبنط اقخلنء ارم فيو  ,دفأ كل من
سا تنمن ارنال الكتنرنب ي رنء ار ةرإ ارمنبريو اررذي ينرتت برأ دحرةه قن يرةى

هللا دقن يتتفذ بأ.

دقررة قر يررت بررذه ارمتنضررة ب فررة تاينررت قخياتنررن رة يررن بتضررتيت قارري

غينبأ انان حيث إينرأ ييلرت ارنر ة بسرة ريمين راضرست قيرن ف رط دكنرت قاةرا
قياررن سرريتيرمن مررن بررذا اقمررة بررنرةغا مررن قفررة ارمر فرة

رألمة فد ارمتنضة كنن بم نبت ارياو فأ ارفتةاء .

درنررن اررةد قن تمايررةي

ق فمررن اراررةف مررن س ر ةي فارري تن يررذ ق رةاو اتدذتررأ بسررة وواسررت متيييررت قمررن هللا دبسررة
استمناأ رنواء ار زمت دكنن ار ةاو تسفة ببرنن امرلتنبأ رألخرت " ِ
الك لرةَداه "
دقسررررررمان اقمررررررةأ ا ينررررررت ودحيررررررت إرررررررد قخياررررررن فررررررأ مة نررررررت " آي رررررريراا "

 ANGOULEMEداقخررت الكررةدا بررأ ارتررأ تتررةثت فررأ شررييان مررن قاررل دبررأ
ارتررأ كنيررت مفررنبت بمررة

مررةوي خليررة غيررة قياررن دإن كنيررت تسنفررت بسررض

اربررأء مررن بررذه اقزمررت اربررة ة إالف قياررن َب يررت دال شررك فررأ َمررةوبن دقررة قكررة
قدضب بذا ارنمط من ارتين ال تننسرإ مسارن برل قرة ينرة
ارلايإ بذا اقمة رأ د َ
من ميتان إ ي إ قالف تتسة قي ضغيط من جات قخةى كنيت قة ققنمت فأ بيت
ارةبانييت قوبست اشاة ف ط دكنيت مفنبت باذا ارمة

قال وخيران ارةبانييت دتمنا

قيايين ارةبانييت اإلب نء اةد قشدنا مفنبين بمة

ال ش نء منأ إ ا را يفرنبيا

بررأ قثنررنء تيويررت خررةمتاا رايررت ف سةتنررد بررذه اقسررانب م تمسررأ إرررد اتدررن ق رةاوي

بإانوتان إرد دلان .

ارمامت ساةت حيث كنن ي إ قن قوفبة بذا ارن ة بب ل ال ية شك
درا تنن ف
اقخررت الكررةداه د إال كنررت سرريداجأ ميق ررن شررة ة ارفررسيبت حيررث كنيررت ىت ِنر ّرن رررأ
مر فريو كايررة د كنيررت متايبررت مررن جميررا اقخ رياد رررذا رررا قاةررن اررن س ر ةي سرريى

بضررست سررناند قاررل ارةحيررل  ,دقررة اظاررةن جميسررن ترريثةبن إالف قينررأ ق فكر لرةد راررن قن
ةد فيمرن سرا قن مرن قةترأ رارن ارن
غينبأ رن تسةى بضست قين د قو رت كمرن كر ى
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ورةق تن يرت قةريبان مررن خر
جسةررت قخ رياتأ َي لن َت لبر ِرسةن ار فرة قسررانب راررذا ارن ر ة ودن قن قففررب اررن ارنرراإ
ارت ي أ دحينمرن قخارةد اقخرت " الكرةداه " بييارن سرتةاف نأ فةحرت فةحرند كاير ادة دقرة
َحفم افةد ك ي ادة قن قض ف
لة إرد إبسنوبن بارذه ارلةل رت درنرن حينمرن ينرتةاأ ارياجرإ
ارت رةو مررن ارمدةيقرند ررا ي ررن برنرغ ارتريثية دقررة

شينن ي إ اةينرن قن يت فريق اةرد مبرناةين ارلاي فسيرت دإيرأ قاترةف بريينأ ررا قمرل

إرد بذا ار ةاو بةدن مسنين دقن هللا قة ف
اضةيأ ك ي ادة.

دقخي ادة تةكت قخياتنن دبن يواننأ بب ل ممق قةاأ د بانن رملنو قفرية

رررةي ارنرررية " وى شرررنوبنيين " ايتررررن ادو وحيرررل ارسةبررت  .دفرررأ ارلةلررر برررةقد قففرررب
رألخررت الكررةداه ارمن ر ينت اررن قينررأ سرريتةكان رررةى قخياررن رنررأ تنررتسية مررتتان

فتميت ك ي ادة دسندوبن ار ةر .دفرد بيرت قخيارن وقد " الكرةداه " بيضريح قك رة قينرد
قزما اةد تةكان بننك فنرنن اةرد قن قداجرأ ميق رند ميجسرند جرةاد بيرة هللا قرة منتنرأ

دإفينبن ار ةو اةد تتمل بذه ارمبنبة ارمؤرمت حيث را تتريثة مرتت الكرةداه بمرن

ف
فياملارن حينرن دامنتارن
حةإ قمن قفين ف رة ب يرت بضرست قيرن فرد برذا ارايرت قوانبرن

حينن آخة ارنفنئب ارترد قو تارن الزمرت رنمنرارن فرأ يمرط حينتارن ار ة رة دبسرة ررك

اينتات ىم لنَةَب دت قسةك من جة ة ارلةل إرد بيتنن فأ بياتييأ

 00ديسمبر
رتنن ارتو دمةت إرد بذه ارمة نرت فرد ار نمنرت منرنء دررا ققرند وغارت
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ارنمد رةى مةي تنن " وى الشنوبنيين " ارتد قةمت رأ ارسبنء .إ فمن قخياتأ ف ة

قوسةت فأ وةاأ بياسلت اردرنو فسرةد إلررأ بيتنرن برنرةغا مرن إرترنح برذه ارنرية

اةأ قن ققضد ارةيةت رة ان ف ة دمةت فأ ارسنشة تمنمند دبي مياة يري قخياتنرن
رذا را قجة فرأ اسرت انرأ سريى ارمنرؤدالد ارن زلرنو ار ةبرنن ارم رةس دارن غةر
اقبياب .

إال قن بسض اقخياد تيقسن دميرأ إرد ارايرت درنرنان ف
فضرةن االيتررنو

رةيي ارتنرأ رنأ ةت ين بأ  .دقة قخاةفتنأ فيمرن بسرة برين برذا االيتررنو قرة كفا لرة ىب فن

مبف ت كاية قمن بان دفنء رنذو ارلنارت ف رط  .دب رذا ارت ينرن فرأ اريري ارترنرأ بسرة
رنساة ان فةح ر نئنن فانرةغا من كل من كنت ققيرأ قخياتنن ار نض د ارن
ار ةاس ف

ارت ةو ان ارمدةيقند فإيان ال ينتلسن فاا دتذدق بذه ارتسنريا .

قيان ينت ةن ممن ققيرأ ان ب يت اقميو ق فمن فأ بذا اربين فإينأ قشسة
برريينأ قضرريا دقتررأ دبررذا مررن ودااررأ حميررأ ارنايررة ر ررة اةضررت اةرريان ت نمرريل

س ةي داقسانب ارتأ وفستنأ إرد تةك اقخت " الكرةداه " ررةى ودلارن دبرنرةغا مرن
قرررا االي فررن ف ررة قو ررن جميس رند بيضرريح مبررينت هللا فررأ ارلةل ررت ارتررأ سررنود باررن

اقحةاإ .دقة خضسن جميسند بندنء دقن آالماا اقمة ك ي ادة إال قن قرمأ قرة فرنق

بمةاحل مسنينتان دبسرة قن قمضرينن بسرض اريقرت فرأ برذه ارمننجرن ارمتانوررت ارةين

بنبنط جة ة إرد مانمنن ارمستنو دقرة سرةيد قن قارةف قن ار ميرا قرترم برنر يايين

قثننء غينبأ دقيان را يضسن اريقت .
أعـــــــياد الميـــــــــالد
دبسة يمين حفةت قاينو ارمي و دقسسةيأ ك ي ادة قن قحت ل بارن مرا قخرياتأ

فد بياتييأ دقر يرت متنضرة رنرأ قمرنتاا سرايل اقسرتسةاو دقةرت رارا إينرن يتترنج

إرد إفةاغ قةيبنن من كل اوتانط حتد تنند رنن قن يرة وبنن فينن  .فلةإ مرنان قن

ي تفيا اتان بسننيت فد اقميو ارتأ منزاريا متسة ين بان فيضميا

بان بندنء من قجةأ درنأ قتب ا اةأ ار ين بارذه ارتضرتيت ي رإ قن يتي فمرل فرأ
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متات مدفةفنن اإلراأ ار متننبيت ر ة تةك اةشرأ ارم فم رة رنرأ يريتأ متدرذاد جبرةاد

شاياند ب نةين دجسرل ي نرأ و ر حترأ رةبب قةيبنرن بفريو ارل رل ارمتفاارت إررد
ارن

دقواو قن يررة فرد مرمدو رنرأ يسةمنرن متارت ار رة دوارن ري ييرن قد مرن

يناتيه حتأ يسةمنن قينرن فرأ حنجرت قن ينرين متياضرسين بنرلنء رنرأ ي ترةب م رل
ارةان منأ فإن قووين قن ى ليَرة بذا ارل ل اإلراأ فأ قةيبنن اةينن إ ن قن يملل منارن
رت إريرأ دبري ىملة ِارا ارترإ ال
كل كاةلنء دكل من قة ىي َس فنرة َمر ل ي ىسر ل ننه دقن تت رة
ارديف .

دقة وايتاا إرد ت ةيا اراةاين راذا ارل ل اإلراأ فأ مغنووتأ دفأ سرايل

رررك اقتةحررت اةررياا قن ي تفريا اقمرريو ارتررأ ال مارررين تسةمررين باررن دقن ي تايبررن

اةد دوقت مغية دوةات مناا تنةيا بذه اريوقت رأ فأ اريي ارتنرأ قثنرنء ارةاحرت

اةأ قن تدذدا ق اة ادو حنسمند بنرتضتيت بان فأ حنررت مرياف تأ اةرأ برذا اقمرة بسرة

فتفأ .

دفأ ختن ارمتنضة قوود قن قحناا اةرد متارت ارل رل اإلرارأ ف ةرت

دل َتفةويرن مرن قشرة ا ال فريواو
إيرأ قخرذ وايستنرن رنرأ يدفةفرنن دلمنتنرن دافرة خيةاترأ ى
ارمذفرت دغيةه من ا ال قال قن اذ ومأ فأ
بيالوتأ قن تتمل مب ت ار ة دقييا َ

سرايةنن .دقررة قمضررينن بررذه ارةيةررت فررد ارتيمرل داردبرري دحضررةين ث ثررت قةاسررند فررأ
منتفر ارةيررل داررةواد ممررنث د فررأ مررانح اريرري ارتررنرأ دقررة َسر َ إ هللا يسمرند ك يررة
اةأ ج ناتنن ارفغية دالسيمن اةأ من ىكَنيك ة استسةاواد .

دفررأ اريرري ارتررنرد قسررةايا جميسررند قثنررنء االسررتةاحت إرررأ ت ررةيا قدواقارررا

ارفغية دبان ارت ةمند ارانيلت ارتأ قودا قبمفيت ت ةمان رةل ل يني

ف رةقد برذه

اقدواق قمن ار ميا ثا قشةد إرياا بمن ي إ امةأ ارمفةفأ انأ

 01ديسمبر
احت ةنن بسة بذا ارسية ار ةي

يحنن اإلي يةأ بذا ار رةي
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اررذي ينرتت

قن يترررد بتانررن ارنايررة َك ليَيررأ ارةسرري ارمتاررإ رةبنررن دقر يررت متنضررة ابرريت بررذا
ارسية رنأ ينةفا إرد حإ وبنن ىم َت َمف ةين باذا ار ةي ارسريا ارذي اشتةك بسم فرأ
قسرةاو وبنررن اإلرايررت دقررة يةنرن بررذا اريرري بةكررت ار ةبررنن ارم فرةس بمررن قيررأ ايررة قايررنو
وبانييتنرن درنننررن ررا ينررتما إررد ارررت دقرة حررةإ ي ر

اربررأء ري ايررة ارمرري و

قيضند حيث إن كانتنن منبغةين ك ي ادة فأ كننئناا .

 26ديسمبر
ثا حّةض اية ختنن يني دبي قحة قاينو وبانييتنن ارناية فرأ برذا اريري

ىس ًّمد مدةفنن اإلراد بنسا يني ففنو بذا االسا مناا م ةين اريحية رذا ي رإ
قن يتمتا بأ ب تيقف داحت نالد باذه ارمننسرات تسفارةين رة ةبرنن ارم رةس يارنو ارسيرة

بل دابيتأ قيضرند دكنيرت ارفرةياد قمرن ار ةبرنن ارم رةس فةمرت رنرن رنرأ ينرتةجا
ارنة اإلراأ ويا ارننت ارمنضيت .
كل اقخلنء ارتأ اوتناننبن فأ ح بذا َ
دبسررة قن يةنررن اراةكررت قر يررت متنضررة اةررد قخرريتأ رنررأ تاينريا رألحت ررن

باذا ارسية دبفينرت رارا ارمبرناة ارتنرنت ارترأ ي رإ قن تنرتتي اةرأ قةريباا فرأ

بةايت بذه ارننت دوةات مناا قن يستاةدا ارممن ارذي مضرد منرذ دالوتارا فرأ برذا
ارسنرا دحتد وخريراا فرأ حيرن ارةبانرت دقن يستارةدا اررنسا ارترأ قفنضران هللا اةرياا

فررأ تةررك ار تررة  .ثررا وةاررت مررناا ااتاررنو اريقررت ارررذي فمررة منررذ قيررنماا بتضررتيت

االي فن ان ارسنرا دآيند ارةحمت ارتأ مرنسان هللا مرن قجةارن مرن جارت تنرايةأ

امةيت االي فن ان دلاا ثا وةات منان ااتانو ارممن ارذي اي ضد منذ قن

وخةيا فأ ارةبانييت دقن يستاةدا قخي ادة اريقت ارذي من از ممنيحند راا قمند ان
فا فن هللا من قبريا ال حفرة رارن قكرنن ررك مرن جارت اررةدح
ارممن اقد ف ة خفة ى

قد مررن جاررت ار نررة دقررة جفنرَرا ىا فن هللا احتمررن اسررتت نقاا ارت رريا فررد تةررك اقزمنررت
ارانئنت فأ حين قن ارن يةلن من ارننس قة بايا إرد ار تيا ودن قن ي يييا قك ة
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ياند مناا فينرأ من فضل اريا ! دلنرأ من ش ةان اةينن قن يَ فةمأ .
دارنؤا ارذي ي إ قن يلةحأ بي -:

بل قحننند االست نو من ارنسا ارتأ ال ىت لتفرد ارترد يةننبرن منرذ قن وخةنرن إررد برذا
ِ
ارمَ فةس ج
ارتمد ى
قد رينت يسمند يم نان قن ت سل ِمفنن ف
قةينند ج
دت فتررةثت قخي ر ادة فررد شررين ارررممن ارررذى ال رر ام ممنيح رند رنررن رنررأ يفررةب

قخلنءين  .قه ! إن ارنسا ارتأ استةمننبن ثا قضسننبن ب اننن دينةاينن ار ميرل برذه

ينةس داتنن ىكفةيند ردةمت مسةمنرن اإلرارأ
ارنسا ي إ قن تتيينن بتمفيت جة ة ت سةنن ف
بترإ منررتةوكين بيوانرن اريقرت ارضرنئا دسرريف يفرفةد إررد ارمدةررص
فنانوررأ حارند د

اإلراأ ارذي بةق ين إ ومأ فأ اردتنن بنكيود رةة ارذي سين اأ حتد آخة ي لرت
اةد ارفةيإ سنفةأ إريأ رنأ يمنتنن اسرتت نقند برذا اررة فر يسريو بسرة ا ن
إرد ارن ة بل إرد ارتنةل

ارننمل رأ.

دقرة اقتةحرت اةرياا اتدرن برذه ارن ررنط ميضريان رةتيمرل فرأ اريري ارتررنرأ
فتنين مفة ادو رتة ِوبا فد بةايت بذه ارننت دختمت ارمتنضة ب اةت ارمتارت بسضرنن

راسض .

األول من يناير 6081
زاويررن فررأ اريرري ارتررنرأ ار فرة يرياب قس ر يين رت ررةيا ارتاررنيأ بنرسررن ار ة ررة

دمنتنن اراةكت بسة قن تسفانن رة ةبنن ارم فةس ويا ارنانو ثا استيي نن مانمنن
ى
االاتينوفيررت دكنيررت اقخرياد اربررنبت يسمةررين با فمرت ارياحررة تةرياقخةى سرياء مررن
جات متنبست ارةودس قد من جات تلاي ار يايين ب ل ف
ارةقت ارةبانييرت دكرنن رتا
تفررتيب ققررل خلررنء بررأ اقخ رياد بررناتةاف متياضررا دمررنوق دا ييررند فررأ اغةررإ

اقحيررنن وررنراين بإرتررنح قن قفررة اةررياا ام ر د تن ي ر ادة اررن اردلرري دحينمررن كنررت
امنتاا إفيرنه كرنييا تة ييرأ ب رةح غرنمة دابريت ايرة ارغلرنس قر يرت متنضرة ارن
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بات اإليمنن ار مينرت ارترأ ىمِنتنرن فرأ برذا اريري فرأ شردص ارم ريس اررذ ن كرنييا
بنكيو اقما اريثنيت فلةحت اةيان بذا ارنؤا :
مررن ارررذي مفيميررن اررن ك يررةلن آخررةلن حيررث جسةنررن ينبرري فررأ قةررإ مرريون

اراةبةلرت اررذ ن
ارمنيتيت م فض د إينين اةأ ارسة ة ن اررذ ن ينر نين تةرك ارمنرنو
ف
اليسةفين اإلرت ارت دقة ال يسةدفييأ قبةاد ج
دقت ضرف

دجنءتنن واي إرأ وبانييت قخةي وايتان ارت ني اةد اإليمرنن ديبرةه فرأ
برذا اإليمرنن قغةرإ ار ةريب دارنرنس جميسرند نتررةدن منرن تت ير برذه

ارةاي حيث إياا وايين ك ي ادة بةإ " سيةاد اإليمنن " .

دال زار ريا ررةايينن بررأ فررد اررة منررنو  .رررذا ي ررإ اةينررن قن يتمنررك فررد

ارت ني اةد باذا اقسا ارسريا مرن خر

حييلرت إيمنينرن فت رة ارنرة هلل اةرد برذه

اراات ارسريمت  .دقخي ادة رنرأ ينرتسية ارة دفرنء ينرث بنريارة قمنرن برأ قثنرنء حينتنرن
رررا وايتنررن اةينررن قن ياررذ قي نررنن فررد سررايل بررذه
مررن جاررت اررة ت ندبنررن مررا ِا َ

ارغنيت دققيا بذا قينن إ ا تيمةنرن قةري د فرأ ارسرةو ار متنرنبأ مرن اررنسا ارترأ سرا
دس اان هللا اةينن قووكنن قيان تن د رتيبت ارةو كايرة مرن غيرة ارمرؤمنين فرةايتاا
إرد ارت نية فأ بذه اقميو اند قن تتيد إيمنياا دغيةتاا .

يناير 6081
قاليت وودسند خ

بذا ارباة فأ وةل ت إر نء ارمتنضةاد دقميو

قخةى من برذا ار ايرل .دبسرة ررك كرنن اةينرن االحت رن بسيرة اسرا ينري بسرة بضرست
قين

درنن با قن بذا اقحة كرنن مياف رند رسيرة ار رةي

بي ولريس شر يا قبةشريتنن

ف ة قجةنن االحت ن بنسا يني ارم ةس رألحة ارتنرد .ف ةت بسض ارنةمرند رننرتسة

رألحت ررن باررذا ارسيررة ب ةاسررت دبلةل ررت ينفسررت فيدمرريتان بيضررا داتاررن بلةل ررت
خنمررت فررأ ِح َمررد ار ررةي بي ولرريس ارمررةافا اررن بررذه اقبةشرريت دشر ستاا اةررد
ارنسد إرد ييل وضن ش سنء اقبةشيند ارتأ ينتمد إريان دخنمت بذا ارب يا اررذى
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وافا بندنء ان اإليمنن دالسيمن ان قريبيت ينري ارمنريب دققري برذا قن غنيرت
وايتنن بأ قحينء اإليمنن دارمتأ\بت ارةذ ن يباةان تضرنئ د بةرغ حرةاد ررا يسرة فيرأ
شدص ت ةلاند يتت و باضست ش اةواد منان .
فسةينن ق ن قن يتضة فرأ برذا اريري إررد برذا ار رةي

ارسرريا رنرد يتيرن

هللا بررذا اإليمررنن فررد جميررا ار ةرريب داةررد جاررت اقخررص فررد قةيبنررن يتررن دختمررت

ار ي بةايتان فأ قضنء بذا اريي فأ ارتيمل داردبي دارف

مم نند .

قةو من كنن ررك

داحت ةنررن فررأ اقحررة ارتررنرأ بسيررة اسررا ينرري ارم ررةس داسررتسةاواد رررأ قةررت

بضست كةمند اةد اقخياد  .دبرةقد قريرأ بارذه ارسارنو " فةت ري قسرا ينري كرل
وكات فأ ارنمنء داةرد اقو

دفرأ ارت ريا " دسرسيت إررد قن قجسةارا رةوكيا قيرأ

ي إ قن ي ين بذا االسرا اإلرارد سراإ كرل تسملتنرن دكرل فرةح يدتارةه قثنرنء حينتنرن

دقيأ ي إ قن يةووه بأ وائمند ىف فاي ارذي سيفرة افنرن جميرا ت نوبنرن  .در رة حرينرن
بنقيضمن رةبانييت ت تدة بين ت ة جذدوبن فأ ارةبانييت ارينيايت ( وبانييت يني

) دتتاررا ريائتاررن دقياييناررن  .دلررةايين بررذا االيضررمن بلةل ررت خنمررت إرررد قن ية رري
إرد بذا االسا دقن يت فيه بأ بيسمد ووجند ارت يى  .دلن رةنسنو ارتأ

سندتاةبن سنات ميتنن حينمن يميد ديتن يةوو بذا االسا ارسذب درنأ تتف

رك

يررن قينرن سنتنرن قي
ناغأ قن ي سل اسا ينري اةرد شر نبنن وائمرند داةينرن قالف ّ
كر إ ا رمنررةخل برذا االسررا فرأ قحنو نررن دقر يرت فررأ ري آخررة متنضرة فررأ شررين

قريايين ارتياضررا داالحتبررن ارةباررنيد حيررث قمررت ب رةاء بررذه ار ريايين ثررا بررنرتسةي
اةيان .فيدضتت راا اردية اررذى م ننرن قن يفرنسأ برنالرت ام بارذه ار ريايين

ررك

ارت ل َيى .
قن بييتنن اردنشست يم نان قن تانأ قك ة من جميا خلإ َ
دقضر ت قن ابتمنمنررن بنكتنررنب بررذا ارتياضررا ي ررإ قن نمرري السرريمن دقن

وايتنن ت ة

اةينن اال فتفن مرا ار ةلرإ  .فرإن قوويرن ح رند خر ا ارن ريس دجرةين

فأ بذا ارتياضا دسيةت ف فسنرت رةبب ارن يس ال تنتةاد مياباند خنمت .
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دودلت اةياا فأ بذا اربين من فسةأ ار ةي

فةيني

اقسيمي فأ قحرة

اقيررن حينمررن وةررإ مررن قحررة وفنقررأ اردررةدج مسررأ قررنئ د  :فةنررذبإ رىنَا فبررة " فيجنبررأ
ار ةي فةيني إيأ قة فسل رك فس د ىم َيضتنًّ رأ قيامن بتياضرسامن قرة قتريا ب مرنو

تملة اةد من قة ت سةأ ارت ويلةت .

رل اةررد
ف ةررت راررا  :يررن قخرياتد ار نضر د قيرررةدا كررا ينررال اةرري ا ارسمر ى
خ ا ارن يس ودن االحتينج إرد ارتسةل بس مكا فةتةفس ا بذه اقسانب إررد مملرة

مرن ارغيرة فرأ ارتمنرك بارذه ار ريايين في رإ اةري ا قن دتتتةسريا قثنرنء َسر لري ِةكا ق
ررة باررن بتياضرررا  .درنرررأ
دان ي ررين مرررن جاررت مرارررةكا دبدنمرررت ايرريينا قن تنرر ا
تتن فيييا اةد رك قينشةكا برين ت سةريا مرن برذه ار ريايين ممنوسرت إمنترت ت مريا بارن
َ

دقن َت ل َت لفيا ضميةكا كل ي حتد ارفين فأ شين من قة تةتنايا من قخلنء .

األول من فبراير 6081
لاة فير يرت منرنءاد متنضرة رنرأ ينرتسة رةرةخي فرأ
ارت َ
دح فل بسة بضست قين اية َ

رت راررا إن قوويررن االفتررةاء بنرسررذواء ار ةينررت مررةلا اةينررن قن
ودح بررذا ارسيررة  .ف ةر ى
ارارنو سرمسنن اربريخ برين
ينسد إرد اكتننب تياضسان دسدنئان  :فتينمن تنفاي رارن ّ
سي ند من ا ال سين ذ فأ قةاان را تتمام بل اوتضرت قن تتيرن متيفرمرت ايتررن ادو رمرن

سيتل بان .
ّ
دحتد ي تةى بنرسذواء اةينن قن يت فال ب رةح ارضري ند دارامري دارضرغيط
ارتد ي ةضان قنيين وبانييتنن ديي ارتين ارتأ اختةينبن دقن يفر فما اةرأ ار ارنو

حتررد ارمرريد  .دقخي ر ادة اةينررن قن ي ر فرة
يتضة إرد ارسذواء رنأ ت فةمنن هلل ما و ةان اإلراأ .
ف

داتنررن مررا ارل ررل ينرري إرررد هللا ا ب دقن

ثرا حنيرت قيرن ارمفرة )قيرن ينرمب فيارن بتنرند ارةتري دبرد ارترد تنرا

زمن ارفي ( حيرث ققمنرن مرةياد اقوبسرين سرنات )مرةياد ىق لرةب ار ةبرنن ارم رةس
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ارمسررةد  18سررنات فررأ زمررن ارمةفررا( دقةررت بسررض ارنةمررند قشررية فياررن إرررد
اقخياد إرد ارنةيك ارياجإ قثننء تمضيت بذه اقين فسةينن قن ينرسد إررد ارتن يرة

مررن خ ر

دوانررن دت يايررن اررن اإلبنيررند ارتررأ تةت ر بةبنررن مررن قاررل ارنررنس ارررذ ن

شتد ار ضنئب داردلنين فأ بذا ارممن .
ةتناين ف
إن كل داحة مفنن بأ اةدس ارمنيب قد تلما قن تنين اةدست  .ررذا

يسيضأ بتانن ددوانن دم زمتنن ققةا مذابتأ ان قامرن ارن رة دترةيي
ي إ قن ف
ار ةسفيند ارتأ ةتناان اردلن ارذ ن ينةمين داتاا رنل ايتةاف .

يتضة بتمنس من اجل تيبتاا دان ي ي بيامن تيبت مرن اجةارا  .ثرا
فسةينن ان
ف

ح فل زمن ارفي ارناية .فير يت متنضة اةد قخيتنن حتد وخةيا فد ودح من قواوتأ
ارننينررت حينمررن ق فسنررت بررذا ارررممن اقوبسررين ارم ر فرةس رنررد يتافيرري ر حت ررن ب ر ال

دقينمت وبنن .ف ة دجةد ضةدو قن اىدضب راا ارلةل ت ارتد ي إ اةياا

اتاناان فد ارفي  ,رك قن غنرايتاا دالسيمن ار نومند مرن مة نرت " بريوود " قرة

قماتيا بيم اة

فد متتاا بناإ تغيية ارمنن .

فنررنن ي ررإ قن قدضررب راررا بررنرةغا مررن قياررا فررد دضررا ر را ينررمب راررا بنإلمنتررت
ار نةيت فمن من شدء يم نأ قن يس ياا ان اإلمنتت ارةاخةيت .
د قخاررةتاا قيررأ فيمررن يدررص ارفرري د ارت برر
سيدضسيا رةؤلتنن باننوت دبةدح ارلنات.

َسرريف فتاس ريا مررن ي رةاه مننسرراند د

دل رررإ اةرررياا حينمرررن ينرررمب رارررا بنرفررري برررين ِّةاررريا حرررنجتاا ودن خررريف برررل
قدميتاا بذرك حتد قكين ملمننت ت نه بذا اقمة.

دقال كين ارناإ فد قلا مينماا إ ا ا يا اةد إمنتند غية م ئمت .

قمررن قامررن ارتيبررت قد اإلمنتررند ارةاخةيررت فاررد ارتررد ي ررإ ارتمنررك باررن

بتمررنس فررد بررذا ارررممن ارم ر ًّرةس د ققفررة باررن إمنتررت اربرردص اررن فضرريرأ داررن

ارتيمل دخبي دإرد ارفرمت داالرتر ام بةقرت ب رنيين ارةبانييرت
قبيائأ  ,داردةيو ارد ٌّ

,,,,,,,, ,إرخ

- 37 -

دب ررذا فررإن رررا تنررناةين مررتتنن اةررد ار يررن بإمنتررند كايررة حارند فررد وبنررن
يم ننن ارتسيلض ان بذا بمضنا ت غيةتنن د ًّ
وقتنن فد االرت ام بتةك اقميو دسيف

ىي دنة بان قيأ وؤدف جةاد.
ف ةررت راررا قه ! يررن قخرياتد ار ضر د  ...فةنتيمررل قنسررنه مدةفررنن ينرري مررن آال

حإ دفا رنن دبي اراةىء ,قري يةغإ يتن ارمذياين فد منرناةتأ اةرد حمرل مرةياأ
ًّ
ج ...آه ! بناغررد رسررةدس إالرررأ ارمفررةيب قن تترريرا  ,قن سرريتيد املمتنررن برري
ارت نية فد قيأ قن مم ًّ
ًّةا دكمن ي ي ار ةي

قن تيرا رند ةخل فد م ةه " .

بيري

" كرنن ناغرد اةرد ارمنريب

قفنرن يتن قينن سنةخل فد ارم ة من وةل آخةج....

ال  ,يرررن قخرررياتد ار نضررر د  ,فاررري قنئرررةين دررررن ينرررتليا اررررذبنب إررررد ارنرررمنء إالًّ

بنّتاناأ . .
دار يت بسة بضست قين متنضرة قخرةى حري اررةدافا ارترد سرت سةنن يةترم

يفر فما اةرد
بتنةيا داتنن ىكّة دأ دفا ريني ارمنيب مدةفنن اإلراد د ارتد ست سةنن َ
برذا اقمررة .فريخاةتاا ب ررل مرل يم ررن قن يمر ّ قةرريباا سرياء كررنن مرن جاررت ارررنسا
ارلةل ت ارترد اختنويرن بارن فمفيميرن د

ارتد ال ىت لت َفد ارتد س اان اةينن قد من خ
ف
فضةنن اةد ارن يةلن ارذ ن نيحين فد ارسنرا .

فاا ن نودن يتي ار ةد ارنينت  ,دلتيجإ قن ي نبةدا اةد ارةدا  ,إن را ةزحريا
تتت دوي ارس اند ارن يرة .ق فمرن يترن فإينرن فرد مريمن مرن ارم نئرة ارسة رة ديتمفترا

باةدء بنسنوتنن .فمن ا َمرَن لسنن رنرد ينرتت برذا االمتيرنز ج فسةينرن اةرد اققرل قن
حإ دفا بتإ دري ن برذا اريري خنتمرت خينينتنرن فنمنترأ قةانرن
يانو ينيانن اإلراد ًّ
بيكمةأ دب اي نن دب َت َت و دإرد اقبة  .آه !
إيأ ال از اتغد اإلفنضت اةينن برنسا قاررا  ,فرةايين ال ييقرف يسمرأ بسرة قمنيترن .
إفينررن قد مررن ىو ِارد رتيسرري بررذا ارايررت.دكنيررت اقدالد قةينررند وائمرند  ,رررك قيررأ
ارررةب قواو قن يضررا قسن رند مررةات رانررنء ررةد ,فررإن رررا تنررن اقدالد قةينررند فررإ ا
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سيتاسنااج....
ستنين بنقحةى اقخةلند ار تد
َ

درتتيد بذه ارتيم د املمتنن
نة إ ن فد بذا ين قخياتد ار نض د ى
فةن د
يسا إن ارةب اتغد مضنا ت جاةين إالًّ قيأ بنترة قن ينرين قبر د رةسمرل فرد سرايل

م ةه .كنن ارفي ارناية قة قدشك اةد االبتةاء حينمن دمةند خاة ارن وةلر ا

قب فرنوان بييرأ قرة تراف إوسرن مريغت وبانييتنرن د ىم لري َجم جمسيتنرن إررأ اقماةاوريو
من قجل وةإ مياف تأ اةيان .
دقة تا تنةيا بذه اقدواق بياسلت شدص جةيل مة

رةنفية جيزلف  ,ف أ

قثنررنء وحةررت قفررية قررن باررن اةررد بسررة بضررست كيةرري مت رةاد مررن ارسنمررمت وقي بررذا
ارةجل قن اريقت مننسإ رتنةيا ارلةإ اراماةاويو دقن كنن بذا اقخيرة بسيرةاد ارن
ارم ررنن بمررن قيررأ كررنن فررأ قرمنييررن  .د قررة قامنررأ ارنرفية جيزلررف بةضررنه اررن سررية

اقميو اةأ بذا ارنتي د قيأ كنن سيبسة بتية د حةج إزاء اة مسةفت

ارتفررةف ارمننسررإ فررأ بررذا اريقررت  ,دقررة وقى قن ارسننيررت اقبةيررت قررة وفتَاررت بررذا
ارميضي بةدن مبنوكتأ د قيأ ت نء بمن حةإ .

قمن قين فةا قكن قاةف من بي اقفضل فأ سايل مرةو هللا قن يتفرل اةرد

بذه ارمياف ت ق ال ,دإ كنت ققي إن كنن ال ام تياضسنن مغي ادة د بذا يسنرد قينرن

قاريالد رررةى وبنررن  ,فمررن اقفضررل إ ن قن يا ررد مررغيةاد مننرفيند  ,د كنررت قتضرفرة
بة نجت إرد وفبنن رند ى لن ب كل شأء من قجل م ةه اقارا  ,دوةات ارفر مرن
قخيتنن  ,دحةوين اريي ارةابا من منوس مرن تنرنايت ار ِ
رةس فةينري

كنر نوليس

بمنبفيت ارميضي الياا ي اةيا قمة ت نيةين فرأ ارتفري اةرد تفرة

ارت يمرت ,

يلةإ فيأ إرد هللا قن ين إ بةكنترأ اةرأ ارةابانييرت  ,د ررا قخارة غنرايرت اقخرياد

ف ة كنن ي ياا قن ي ين بذا ارتفرة

مرن قارل وفبنرن رنرد تلمرنن قةريباا  ,درنرد

ااا قين قيضند قي قة تةكتاا فأ جال بنرمنناأ ارتأ ي ي بان فأ بذا اربرين
قجفن ل
.

د كنت قييي بسة بضست قين ار ين بةلنضتأ ارةدحيت ارننيلت د ارترأ ررا
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ققررا باررن منررذ  60شرراة فتينمررن قررن اقب ريان الماي رة دجةيولرري بإالنئنررن ارةلنضررت

رت بنر سررل النتامررن  ,إالف قينررأ اضررلةود بررنقد اريقررت إرررد اسررت ان
ارةدحيررت تنبسر ى
اضررلةود إرررد اقبتمررن و ريا اريرري برريميو
جميررا ار ررنومين  ,د مدتفررة ارن ر
ارايت حتد قتةك قخياتنن ار ةمت رمتنبست جميا تمنولن ارةلنضرت ارةدحيرت ودن قى

شةدو .

دكنررت قتس ررل فررأ تنررةل

بررذا اريقررت رةةلنضررت بسررة قن اةم رت مررن اقب

قدو قن قيتارأ ولنضرتأ قاررل
جيزلرف بييرأ سريمدوين فرأ منتفر ارفري  ,د كنرت َ
دمرريرأ قينررد كنررت قتيفقررا ايبررغنرد بيامررن ك يررة فيمررن بسررة رررن تنررمب رررد اةررد
اإل"و ق بإي نو قي دقت قد واحت رة يرن بةلنضرتأ د كنرت قخبرد حرةدإ مرنيا مرن
ي سةند قدقف ولنضتأ إ بةقتان فد برذا اريقرت كمرن حرةإ اقمرة مسرأ ف
مرةفد
ارة َا

قال رك .إالف قينأ بةقد بذه ارةلنضت فأ اريي ارم فةو د بي ارةابا د ارسبةلن

من شاة فا اة رة  ,قارل اربرةد فيارن جمسرت قخرياتأ د قةرت رارا بضرست كةمرند

اشةح فيان وغاتأ فد اردةي بن نأ بضست قين حتد قكين قك ة ي سند راا فيمن بسرة
 ,فاذه ارةلنضت ستنمب رأ بيتدن ارنال قمن هللا ارتأ ت سةنأ قت فرة فرأ ارنمرن
من خ ارتيمل فأ ارت رنئ ارنارةى  ,فيسرت ما ِق دريى جة رة ت سةنرد قحف ر فيمرن
بسة كل مبينتأ اىر َمف ةست .

دقوةقررت قنئةررت :حتررد قسررتليا قن ققرريوبا فررد وررةق ار ررةاس ناغررد قن

قكرين قيررن ي نررد قةينررت  ,دب ررذا فرإن مفررةتتاا تتلفةررإ قن قي فررل اررناا راضررست

قين .دوةات مناا ارف

قجةد ثا قمت بنرتيميند ار زمرت سرياء مرن جارت إواو

ارايررت قد مررن جاررت سررةيكاا ارررةاخةد قثنررنء اريقررت ار ةيررل ارررذى سرريحيل فيررأ بررذا

ارمنؤدريت ان ي ند .

د قمت بنرةلنضت فد س ينت فنقت من تمنيتأ  ,حيث را يفةفنأ انارن شرأء كمرن

خبيت.إالف قينأ اةمت قال بضست قين من بةء بذه ارةلنضت بيملة جسةنرأ قووك قن
ار تيا َي ة فد َمِّةين ان منا اردية.
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دمةدص اقمة بي قينرأ كنرت افنرة منرذ ارة قشراة فرد تيسري

مؤسنرت رنرن فرد

مة نت " يييو " دكنيت بننك سية جةيةت تمتةك مةوست واخةيت كاية قة اةضرت

اةأ قن تمنتنن إينبن من قجل تيسي
اقخرررت بةيرررنو دبرررد مرررن ي ررر

بيت فد بذه ارمة نت دمن جات قخةى كنيت

ارمة نرررت قرررة تةكرررت بنرررنك مةوسرررت خنوجيرررت رةانرررند

ارفررغيةاد ار يرررةاد سرررةمتان قشرردنا قمنرررنء دكرررنن مررن ارم رررةد

قن يتنرررفةا

إواوتان فريو إقنمرت مؤسنرنتنن بنرنك .دررا ار سريى إي رنو منرمالد مننسراند حيرث إن
ارمنم ارذي كنيت ت ييا فيأ بذه ارنفية ررا ي رن داسرسند بنر رةو ارنرنفأ  .دمرن ارةا
رك كنن كل شأء ينية اةأ قفضل دجأ رةوجت تنية ارتننؤ حيث قيأ ي إ قن

تياجأ جميا قامن هللا مسنوضند اقمة ارذي َح َةإ فأ اريقت ارذي ف
قتترةإ انرأ
حيث غفيةد ارنية قو ارن دررا تسرة تةغرإ فرأ تنرةيا مةوسرتان ارةاخةيرت .ر رة دوود
زلنو بذه ارنية قد اقمة حننمن قةمت اةضن دمن كنن

سي ة ند اقمة سيي ارن ة منرنفت ثمنييرت دقوبسرين كيةريمت ادة دكرنن مرن ارمتتمرل

قن قحنررا اقمررة فررأ رررك اريقررت إال قن اقبرريلن " المايررة " دارنررية " بةاو ررل " قررة

ااتةضن اةأ س ةي دقة يةمت بسض اربأء درنن كييأ امت ةت ر قة امن دث ت فرأ
قينأ قتما مبينت هللا .

دحيرررث قينرررأ ررررا قبرررة قى تررريان مرررن جاترررد مرررةد قات رررة قن برررذا اقمرررة

ارلنوق كنن قفة هللا ارذى سمب اقحةاإ بتةتياأ رنرن رنرأ يدتاةيرن حترد بضرن ف

حمفيتنن فأ خةمتأ درنأ ي سةنن قب د رةسمل فيمن بسة بلةل ت فسنرت من قجل م ةه
رك قينن إ ا كنن استةمنن بذه ارمؤسنرت برةدن مرسيبند كمرن برةا قد دبةرت رفرنو
اقمة متتم د قن يتفيو قن وبنن منةد ادو جةاد بدةمتنن دقن ارننس ستلةانن قبةاف
ممنثةت فرأ ارة قكرنكن قخرةى اقمرة اررذي رؤوى إررد اات نوتنرن بيينرن قفضرل ممرن

يتن اةيأ فس د دبإختفنو إرد اات نوين بيينن قشدنا بنواين درننك تسةرا يرن قرارأ
ح ي تنن دح ي ت من ي ةو اةد تت ي ت بيي ننن فمن ا يم ننن قن ي سل ‘ن را تسيننرن
بنسمترررك دبيرررةك ارترررأ َتمر ّررةبن إرينرررن ج يم ننرررن قن يتف ررر يترررن ار يرررةاد ار رررنب د
- 41 -

ارضسي ند إن ِ
تيد قيرت إقآ ي رةتنن جإال قن اقمرة اررذي يسملنرأ بري إيرك ال تتترنج
إقى ارمنناةاد اإليننييت رنأ تت قارا اقميو َقدَرا تدتنو قثند ابة وسريالد
ضسي ند دجنب د رنأ ي ةزدا بنإلي يل فرأ اقو ىكّةارن ج رارذا ررن يترط ضرس أ مرن
املمتررأ بررل قبسررة مررن ي ررين اررن رررك قيررك تدتررنو اررنو اقضررف

اققيي .

رنررأ ىت لدررمي

إال قن قبل مة نت بياتييأ كنييا يرنين قينن مت ةمند فرأ ارسةرا دقينرن ي ارل

اةررد وواسررت ارسةرري فررأ بررذا ارايررت دكررنييا ي اةررين قن ارغنرايررت منررن ال تتنررن
ار ةاء دقن مسةيمنتاا ت تفة اةد قس

ارنتي.

دقة الحو قينس آخةدن من ارمتتمل قيارا قتريا رملنوتنرن قحينيرند قن إحرةى
قخياتنن دبد حنوست ارانب كنيت تتترةإ ار ةينريت بةا رت ققةريا "الي رةدق " دكرنييا

ي يرين إينن ال ي ةو اةد تة ين ارنل ارفتيب رأل دالو ارذ ن سناتا

بتةبيتاا فأ بذا ارايرت قن برؤالء ارنرنس اةرد اةرا برين ارسة رة مرن قخياتنرن برا

من ي

اإلقةيا .

مارس 6081
دقفيند كنن اقمة را ي ن رة نن سيى  1ونرارند واخةيرند دررا تس رل ارنرنس

بت ررةيا ارمملررة مرررناا .دقارريو إرررد مرررن حررةإ قثنررنء ولنضرررتأ ارةدحيررت  .كررنن مرررن
ارم ررةد

قن تاررةق تنررنايت ار ررةي

فةينرري

رري ارةابررا مررن مررنوس إ رررا تمررة

سيى ساست قد ثمنييت قين اةد بةء ولنضتد ارةدحيت قو رت قينرأ قسرتليا اردرةدج
منان رنأ قىر أ متنضة اةد قخياتد فد شين ارةدافا دارنيند ارتد ي إ قن تتيفة

رة نن ديتن ي ي باذه ارتننايت -:
أوالً  -:الدوافع
دبررد تدررص ارمس ررم ارتررد تمررت فررد ودمررن بب ر نات بررذا ار ررةي

ارسررريا دارتررد قود إرررد إقنمررت بررذه ارتنررنايت منررذ رررك اريقررت دإرررد
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اريررري دررررا تنرررن ت رررن ررررةى ارينررريايين ف رررط برررل ررررةى ارسة رررة مرررن
ارسن الد ارمنيتيت دحيث قينن جسةنن بذا ار ةي

شر يسنرنن في رإ

قن ياتا بت د بذه ارتننايت بيسمد ووجند اريو .
ثانيا -:
اةينرررن قن يلةرررإ مرررن بررررذا ار رررةي ارسرررريا كررررل مرررن كرررنن الزمررررن
الحتينجرند ي يسرنن داث رين فرأ قينرن سرننن سرؤرنن إ ا تيجانرن إريررأ

ب ت دفأ سايل إحينء بذه ار ت اةينن قن ي نة فأ قورت كنيرت رةيرت
انة هللا حينمن كنن اةد اقو

فنيررررررر

دالشك فأ قن من كنن يتررنه مرن

ث ت هللا را ن ص ا ييبي فأ ارنمنء ر ة اتدذينه حنمين رنن

ال ى ليرينرررررررن ابتمنمرررررررن ديترررررررن ال يلةرررررررإ منرررررررأ سررررررريى اقمررررررريو ارترررررررد

ت سةنن م ايرين رةى هللا دبد تةرك اقمريو ارترد وفسترأ إررد قسرمد ووجرند ار ةاسرت

فةننيرأ إ ن قن نن رنن تياضسند امي ند دغية كايرة ردر ا ارن ريس دت رةواد كاير ادة
ت نه ارمدةيقند دقخي ادة من تةاه كل داحة الزمند ران اةد يتي خنا .

دسيف يتضة إريأ حتد ين إ هللا بةكنتأ اةرد برذه ارةبانييرت قيضرند دبرد ارترأ

فأ قشرة ارتنجرت إررد ي رة ارنرمنء فنربريلنن ررن رةانن دشريينن داةينرن قن يتيقرا

بذا درنن إن كنن هللا مسنن فما يدنف ج دسيف يفةد من قجل تيبت اردلن قيضند

دقخيررر ادة ررررن يننرررد برررؤالء اررررذ ن اسرررتدةماا هللا مررريوداد مرررن قجرررل تيسررري
ارةبانييت ارفغية  :وبانييت ار ةإ ارم ةس إرخ .........إرخ............

برررذه

مارس 6081
استةمت منذ حيارد شاة وسنرت من كنبن من مة نت جيايييأ ارتأ دررةد

ديبيد فغيان  .ر ة جما بذا ارننبن منذ فتة ويلةت اةواد من ارن يس ارت يت ارتد

كنن ةشةبن إرد ارنمن  :دكنن ةغإ فأ إيبنء مؤسنت تاتا بتةبيت ارنبإ دبذه
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ارمة نرررت فرررأ قمررر

ارتنجرررت إررررد برررذا ارمبرررةد درنرررن دإن كرررنن برررؤالء ار تيرررند

ارمت ررةمند دالشررك فررأ ار ضرريةت إال قياررا كررنييا بنررلنء دال يمتةن ريا ار ررةو ار زمررت

راذه ارغنيت .

بية قيان ت تةح اةد حينمن مةود باذه ارمة نت منذ حيارد سنت قن قتريرد

قمةبا دقن قمنتاا قيايين وبانييتنن درا تدرذ قر اةواد بسرة بإوخرنراا فرد مؤسنرتنن

دبسرة ت نيررة ويلررل قرةو قخير اة قن ينررةماا ررأ دقوسررل بررذا ار رةاو فررأ ارةسررنرت ارتررأ

تترةثت انارن مرن قاررل مفرممن اةرد تنررةيا قمرةبا بنرننمرل رررأ دمةترند فرأ ارررذبنب

بننك رتنيلناا درا قشسة بيي وغات إليبنء مؤسنت فأ بذه ارمة نت

رك قيان كنيت من ط وقسأ دقن جميا ققنوبد كنييا ي لنين بذا ارم رنن دررا قولرة

قن قت ةب مناا بسة قن قمت بنرتضتيت من قجل هللا ب ل اقدامة ارلايسيرت دحينمرن

كنت قمة بننك قيترة رترت ارةحيرل ارناا واغارت فرأ قالف قح رإ ارن هللا شرينن مرن

قةررإ ال يتيررن إال مررن قجةررأ برري إضررنفت إرررد رررك كررنن دارررةاي ي نررنن حارند كاير ادة رررأ

يضلةان إرد ت ة ة تضتيتامن كل مة قفنوقامرن فيارن اقمرة اررذي سراإ ررأ بسرض
ارمسنين ف ةت قيأ ارم نن اقخية ارذي يم ننأ قن قفنة فرأ تيسري

فيأ .

بيرت رةةبانييرت

ارناإ ار نيد بي قيأ م نن قفةت فيأ مفنوو ارمسييت ارةدحيت دلنتةاد برذا قن
ي ررين اقشرردنا ارررذ ن قوسررةاا قررة دمررةيا رةوجررت انريررت مررن ارنمررن حتررد ي ررةودا

اةررد تتمررل بررذا اريضررا دقخير ادة فررإن ار تيررند ار تررأ ىي لمررن دلنترررةدا ( م ينررأ )
غية م ئمند رةبانييتنن دإن كرنييا فنضر د جرةاد إال قينرأ قجارت برذا ارنرنبن ودن

قن قوفررض وةاررأ درننررد قشررةد اةيررأ ال قسررتليا قن قسررت يإ رلةاررأ فررأ اريقرررت

ارتنرأ ير ادة الوتانوأ باسض ارمبنغل بذا درسة إم نييت إوسنرأ قحةاد نريب انرأ

بننك .

رد فررأ قارري اررة
دقررة كتررإ إرررد قخررأ فررأ تةررك اقثنررنء ت ةلارند ىمةِترند اةر ف
ارنية فةدمنيتي ( دبي اسرا برذا ارنرنبن ) يرر ادة رةديرة اررذي يم رن قن تت ر فرأ
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بذه ارمة نت ارفغية دق ة ك مرأ بيسرانب قخرةى قيضرند ف
فريود برذه اقسرانب دإرترنح

ارنررية فةدمررنيتي كررةو مةاسررةتأ رررأ إرر زاماتررد فررأ حنرررت مررن ارتررةوو ببررنن اقمررة
ارمننسإ اراذى ي إ قن قفسةأ رنأ قمت ل إلواو هللا  .دمرةد قيتررة ببريق شرة ة

م ررأء ارنررية جيولررف حتررد يمررنب قرةاوه فررأ بررذا اربررين دفررأ شررؤدن قخررةى ك يررة

كنت قولة إو اأ اةيان .دختمت ولنضتد بسة  62ي دكنرت قدو ف
ببرة قن قمرةبن

ر ريال قينررأ فنررةد قمررن هللا قيررأ ي ررإ اةررأ قن قتدةررد اررن سررسنوتد اربدفرريت فررأ

سررايل ار يررن بياجاررنتد ارتررد كنيررت تنررنو ند فررأ شرردص اقخ رياد ارررذ ن رررا يسررةن

يتتمةيا االي فن انأ  /كمن اةمت مناا .

دقارررل قن قخرررتا برررذه ارةلنضرررت بنوكرررت قخرررياتد دقر يرررت اةرررياا متنضرررة

فمنتتاا ميج ادم ر ميا ارمياضيا ارترأ تن فمةتارن فرأ برذه اقيرن ارر إ ابرة فرأ
ولنضند ار ةي قغننوييس .

ف ةت إينن يتيمل فأ اقساي اقد بذه اقميو  :قين مدةيقت من قجل هللا

دحتد قيسا بأ إرأ اقبة بننك قبةيت فأ قيترنوى .
إيأ قرم

بذه اراةايت اقبةيت قين اةد دشك ارةخي فيان  .إن ارتسم فرأ برذه

ارت نئ ي ةو ت ياين فةنتم ن من ار ين ب ل من ةامرأ اررةدح ار رةس ارن ملنراتنرن
بأ فأ سايل إم ح حينتنرن داريمري إررد ارنمرن اررذي ىو ِاينرن إريرأ فيرن رارن مرن
قفننو  /قين مدةيقت من هللا دحتد قيسا بأ إرد اقبة :قين قرم
ي ين إ ن بذا ارممن ار فية ارمتا د قمنمنرن اةرد اقو

بذه اقبةيت فمرن ا

ج سرنياد قةيةرت رةراسض

سررنتنن ق ث ر إ  :دارسمررة ارمتا ررد قختررين قد ثر إ مررننا سرري تةب مررن اقثنتررد

ابة سنت ااةد اقك ة بذا اريقت ارمتا د قمنمنن آررن ينةسرأ بنرننمرل هلل حترد

ينتت بذه اقبةيت ا اند! بل يييس قمن ارتضرتيند دارمبرف ند دارفرسيبند ارترد
سنياجاان فد وةل ار ةاست  .بل يييس دآالمنن قفية جةاد م نفيتنن قبةيت ج
ديتيمل فأ اقساي ار نيأ فأ ار ضنئل ارتأ انشان وبنن فأ حينتأ

( اقوضرريت) فنررنن قررةد رنررن :يتيمررل فررأ ف ررة دإمنتنتررأ دوناتررأ دمدتفررة ارنر
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ي نة فأ كل من انينه رنأ يدّةفرنن ! آه !فنير
دلتانن دلةلة قن يدفةفنن .

رنرن قن برذا ار رةاء دبري إررأ تريرا

إينن يضلة حاند بنرذى قحفانن ك ي ادة دياذ قي ننن كفةيند من قجةأ  .دمرن مرن

شأء ا د شنقند  :ال اإلمنتند دال ينرةان اررذاد دال ارتضرتيند دال إمنترت شرايتنن .

ارنررل يفرراب حةررياد دسرررا د قمررن بررذه ار ررةد  .دحينمرررن فررأ قينمررأ بررذا ارمدّةرررص
ارم ية دفأ وخيرأ منتف ادة إرد ارنرمنء فرإن وؤلرت م رةه دسرسنوتأ بسرة ا ال
داإلبنيند ارن ية تفاب سنةاد رنن يياجأ بأ جميا قحماينن بمن قينن
اقتة نن بأ سيف ي رين رنرن يفريإ فرأ سرسنوتأ بري ! فنياجفرأ قيرنويرن إررد مرةيإ
ارمنيب فأ جميا قحماينن فتتين قي ننن دقن مةيإ ينري اييرند  .دبري اقمرة اررذي
ش ا ك ي ادة إحةى ار تيند ارتأ سيودي جمءاد من قفتان  :ر ة خرةمت برذه ا ينرت
ارسنرا دلاةد قيان بةدو ماا فيأ ج دقة ت فةمت بلةإ قايران فأ وبانييت ارننوميةيرت

.

دبةا رأل ارةئينت قيأ يفسإ ك ي ادة اةد برذه ار ترن تتمرل ار رة دإمنترند

ق ريايين ارررة ة فيخررذد تتررةثان اناررن بنرت فرريل حتررد تماررم املمتاررن فاس رة قن

َد َم َ ت جميا ارمياضيا ارتأ تنراإ ا ال رةبردص ارلايسرأ سريرتان ار ترن بسرة
قن قمغت إريان بفمت دقنرت  .بل ىي رة مرةيإ فرد برذه ارمياضريا ارترأ تترةثت
فررأ تتررةثت فررأ شررييان ج قجنبررت ارةئينررت قيررأ يجررة مررةانن فررأ كررل م ررنن قنرررت

ار تررن إ ن قيررن ال قخبررد مررن ضررس أ  ":فررإن يرررة داحررة قر ياررن اةررد مدفةفررأ
ارمفةيب ستن أ رةامأ فأ جميا ارت نوب ارتأ سيانيأ منان "

فةي ن اقمة ب ذا مس ا ينقخياتد ار نضر د  :بفيرن ي فرةو شر ناتنن بةؤلرت
ارت َت رررند .ر ررة حررنن اريقررت ييخررذ
مدفةفررنن اإلراررأ ! اةينررن قن يتيفقررف اررن إبررةاء َ
اقميو ب ةيت فأ تن يذ مبرةد ت ةينرنن  .دررتنن ثمرة برذه ارمتنضرة برأ تنرةيا
داتنن رتإ يني داكتننب ارتياضا دودح اإلمنتت ارةاخةيرت دقخير ادة اكتنرنب ارت رةو

ان قي ننن دان ارمدةيقند  .فةن يفنا شينن من را ياةق بارذه ار ضرنئل  .زختمرت
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ارمتنضة بين وةات مناا ارنمنح رأ بت ايل قوجاةرن ف نبةرت بسرض االاتةاضرند
إال قن ارغنرايت ت ندبت حينمن قةت إن تت ي وغاتد سي سةنأ قاةف مرن َي ِنرن ررأ
مبناة َم َيفو منوقت .

مارس 6081
دفأ اريي ارتنرأ شسةد ب ال ودمنتيمميت منستند من ارناري

فنيتنبرت حنررت قةر

شررة ة جميررا اقخ رياد قودا قيررأ ال وااررد ردةدجررأ مررن ارةلنضررت ونرمررن قن حةكت رأ

ستا أ مترةدو قمرن قيرن ف رة دجةترأ مرنرتند ررأ حيرث ررا ينرمب برين يفريانأ برذا
االيماررنج قثنررنء ولنضررتأ اقمررة ارررذي كررنن سيضررلةيد بررةدن شررك إرررد قلساررن .

دكنرررت فرررأ اد اريقرررت منرررةدو برررين قارررنيأ بسرررض ا ال  .دقخيررر ادة ررررا َ ر ىررة برررذا
االيمانج سيى بضست قين بنشةد من بسةبن ارسمل ارييمأ .
استةمت فأ تةرك اقثنرنء وسرنرت مرن ارنرفية جيزلرف اةمرت منارن قيرأ ررن

تم ن من ارم أء كمن قاةن فيمن سا بناإ ايبغنرأ درننأ وارنيأ إررد اررذبنب

إرد بنول رنأ يتبندو مسند فأ اقميو ارتأ جسةتند قوغإ فأ حضيوه .
دقة قحمينأ بذا ارداة كمن قحمن قخياتد :
أوالً -:
قينرد كنررت فررأ حنجرت إرررد يفررنئتأ ارتررأ ال يم رن كتنبتاررن فررأ وسررنئل

كمن قينن ال ي ةؤ اةد تنةيمان رةاةلة .
ً-:
ثانيا
را قكن قبتا اةرد قرلر ق بنر يرن بارذا ارنر ة قيرأ سري ين وريل د اةرد
اقوجررب حيررث كنررت قتيقررا ارمررةدو اةررد مة نررت " قميررنن " بنرراإ قررةب
ارمة نتين فمرن غيرة ارمس ري قالد قيتارم برذه ار ةمرت رم قرن كرل قخياتنرن
ار نض د ارم يمند فأ بذا ارايت دكنن سيضلةيد بذا إرد ارتدةد ارن
فا لسرت
قخياتد بنرن ر ترة ويلةرت فرأ دقرت برا فرأ حنجرت ف
منسرت رتضريوى َ
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بياتييأ را ي ن ىم َسةاد بمن ي د بةوجت تنمب بتةكأ إفينه فرأ برذه ارمةحةرت
ارما ف ة .
ى

وب ّف ّف ّفين فأ تةك اقثننء
كتات كل بذه اقسانب إرد ارنية جيزلف دمةيت إرد ف
رنررأ ي فجررأ كررل شررأء رألفضررل مررن قجررل م ررةه اقارررا دقررة قنمررت بنرم ررل بسررض
اقخ رياد َت َن فان ريا بررنقمة قد َش ر َ لنن بررأ دفررأ تةررك اقثنررنء كنررن ي تررةب مررن يانيررت
ارفرري دكفنرررن ينرررتسة رألحت رررن برررأ بلةل رررت خنمرررت بررر ال مدنفمرررنن اإلرارررأ دقرررة

َت َت فمنت قخياتنن قيضن رمضنا ت دوااا دإمنتنتاا ببر ل دجرةد مرسيبت فرأ قايررأ
 ...دكنيت بننك كل ي قختنن قد ث ثرت تنرندرن ارغرذاء  .دللةران ابرنئان كةمرت

إي ةيرمي ودن قن قحفرد اإلمنتررند اقخرةى ارةاخةيررت منارن قد اردنوجيررت ارترأ كنيررت
َتِت ّا فأ ارد نء .

 61مارس 6081

يس

احت ةنن قال قساي ا ال بسية ار ةي

ديةنرن منرأ اراةكرت

اإلرايررت  .ريةررت بررذا اريرري قر يررت متنضررة اةضررت خ راررن اةررد قخياتنررن
ارررةدافا ارتررأ مررن شررييان ت يلررت ث تنررن باررذا ار ررةي

ارسررريا  .فتتررةثت

إلرياا ان ارم نيت ارتأ يترد بان رةى هللا دان حنجتنن يتن رمسييتأ :

فاي ارذي بةغت حينتأ ارةاخةيت قام ارةوجند فاري بتر م رن اإلينرنن
ارتنجررت إرررد بررذه ارتيررن

ارررةاخةد ( اراررنوند ) ديتررن قيض رند فررأ قمرر
ارةاخةيت ارتأ ناغد قن تنين ودح مؤسنتنن دامنوبن فاةدن برذه اررةدح

ارةاخةيت رن ينتليا قن ييتد بييت ثمنو فأ ارن يس فرةايد قخرياتد إررد

ارتضة بنرتنح كاية إرد بذا ار ةي

ارسريا ججج

رنيمررن نررن دسررسينند إرررد رررك دقررة ق يررت راررا بنرن ر يو رري ايررةه قمررن
ار ةبنن ارم ةس قوي مة تنمب مم نت دكةود اقمة ي نرأ فرأ اقيرن

ارتنست ارننب ت رةسية  .دريةت قحة اربسنيين قر يت متنضة رتب يا
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ارم َن فرةس ببر ل خرنا
قخياتنن اةد مضنا ت دواارا خر برذا اقسراي ى
تبرااَنن ب رل مرن فسةرأ
رةتنمل فد آال مدةفرنن اإلرارأ ف ةرت رارا إينرن إ ا
ف

ينررري مرررن قجةنرررن ربرررغ ت قةيبنرررن بتارررأ دامرررتألد بنرسةفرررنن بنر ميرررل ررررأ
دبةغاتت فأ اختانو ا ال م نرأ دمن قجةأ يسا يتيرا مرن قجةرأ ديبرنوك

فأ من تتمةأ من إبنيند .

خ مرررت ار ررري اةينرررن قن يارررذ قي نرررنن ىكةفيرررند فرررأ سرررايل برررذا

ارمدةررص اإلراررأ  .دقضر ت قنئةررت إينررد قتيقررا مررناا خر

بررذا اقسرراي

ارذي سري ين بم نبرت ولنضرت ودحيرت ( كنرن سرنغة اررةودس خر

اقيرن

اقوبسررت ارديررة اةررد اققررل ) قن ةتمم ريا اردبرري دارتيمررل فيررةادميا اةررد

اق ينتت ارةاخةيت دحتد تت
قوبست قين من ارسية .

قةود دقرف ارةواسرت خر
بذا اقمة ف

آخرة

ررررا قتم رررن ررري اقوبسرررنء مرررن قسررراي ا ال مرررن تيجيرررأ بسرررض ارنةمرررند
قخرياتد إال فرأ ارنرنات ارتنسرست دارةبرا منرنء بسرة مر

ارمنرنء .....

مانشرررررةد دكرررررنن ارررررة إر رررررنء متنضرررررةتد فرررررأ ارنرررررنات ارمسترررررنو يسررررريو
رىة َمند دبسة بذه ارف ينتسة رنرة االاترةاف
إرد تمامنان ما م ار ى

حتد يتايي رةمنندرت ار فتيت .

فتتررةثت فرررأ برررذه ارمتنضرررة اررن حرررإ وفبنرررن االمتنرررنبأ قثنرررنء

منتنررن ار ةبررنن اإلراررد داررن ارنةمررند ارم تمررت بنرتنررنن ارتررأ دجااررن

رةسررةأ خر

ارسبررنء ارنررةفي ارررذي ققنمررأ مساررا قاررل قن ينررةا ي نررأ فررد

يترإ برذا ارمدةرص اإلرارأ بسرة كرل برذه
سايةنن .قةت راا  :كي رنن قال ف
اراةابين ان حاأ اردنوق  .....إيرأ يجرأ رنرن برذه ارنةمرند كمرن دجاارن
من قال رت ميذه  " :كنيت رةى وغات شة ة فأ تنند بذا ار فرب مس را

" قي قن قبإ ي نأ رنا كغذاء ..

يسا سي تةند اريايو  .اةد قن ق بإ بيقنوبد رنن حاأ رن ي ةو اةد
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تتمل بذا ار ةاق  .....سيقيا بذا ار ةبنن ارم ةس دباذه ارلةل ت سريظل

وائمند مس ا دما اررذ ن سرييتين بسرةكا دحترد قبرة اقبرة ن !آه يرن قخرياتد
ارفنرتند كي

ت ةو قةيبنن اةرد م ندمرت ىكر فل برذا ارترإ ج  ,برل سرنرل

ببررأء اةررد ارمنرريب ج بررل سررناةى بسررض
قنررن ار ةرريب ج بررل يادررل
ل
ارتت رند ج ري فسةنن رك قماتنن ح ند ينكةاد ار ميل .

مضد اريقت ديتن يتتةإ فأ ميضي شري رةغنيرت حترد بةغرت ارنرنات

ارسنشررة  .دقةاررت راررا إن دقررت االينررتنب قررة حررنن غيررة قياررا قحا ريا قن
قمضد ارةيل كةأ مساا ت ةلاند ف
ربة تيثةبا بنرتة ث .
دمرا رررك قةويررن قن ي تررةق بسررة قن تانورنرن قاةررت ارمتاررت كمررن بررأ ارسررنو
ابررريت اقايرررنو ارنارررةى داسرررتسةاواد ببررر ل خرررنا رتنرررند ار ةبرررنن

 ( Com.pascaleارسرمررد )  .ىق لمَنررن باررذا تساي ر ادة اررن وةررإ ارف ر ب
ارياحة من اقخةى – ارف ب ان اقميو ارانيلت ارتأ وبمرن سراات ا

دتسمل ادم رةيفنق ارذى ي إ قن يس فا بيننن  .دققمنن بذا االحت رن قد برنقحةى
فسل ارمتات بذا ب ةإ قويإ من ي ين إ قن اريفنق يسرا ب ضرل هللا فرأ
بذا ارايت دفأ اراييد اقخةى دغمةينأ جميساا بمسرني تاا ارترأ تة يتارن

بررر م ندمرررت دقرررة قو رررتاا منرررتسةاد كةيرررن رمتارررت سررريةين ( دقن ارنسرررنس

دارتسإ قة قوب نيأ ) .

كنرت قرة وةارت مرنان مرن قارل ارنرمنح ررأ بت ايرل ققرةامان درةتيةيررت

ارت ف ت  .دقخي ادة قةت رارا إينرأ اةرد اققرل
ودن رك استغةت قخياتد بذه ى
سيخةمان اةد ارمنئة ي ار مست ارسريمرت فياف ريا بر م ندمرت  .ققري
ب ر م ندمررت إ انررةمن قوود قن قفسررل رررك قاررل قيررن

حميت بسضاا رةوجت قياا وفضيا تنند ارسبنء .

إبريل 6081
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ددف رند رنرنمنررن

اي ضرررد ررري خمررري

اقسرررةاو فرررأ ارتيمرررل  ,د قمرررن ار ةبرررنن

ارم ةس  ,فتنندبنن ارةيل ىكفةأ فأ ارتساة رأ بتيث را تناة قيت داحرة منرنف
ارةيل بيكمةأ  ,قمضينن ي ار مست ارسريمت قيضند فأ جي من اردةي  ,د

فرأ ارمنررنء حضررة ارنررية بيودغررنو رية ررأ اةينررن ارررت اررن آال ارمنرريب
قخير اة دمررةنن إرررد احت ررن (احت ررنالد) ار فررب ديتررن فررد شرريق رررأ حيررث
كنيت بسض اقخياد فد قم ارتنجت إرد اسرتسنو مرتتاا ارترد تري فثةد
مررن ارفررين دارت ب ر

قم رن قيررن ف ررة قمررات منررذ بضررست قيررن بدمرريو فررد

ارفيد را ينمب رد بإر نء متنضة االستسةاو ر ينمت سيةين .

د ي ار فب حضرة اقب (بةاو رل) فيقرن رنرل قةاسرند ثنييرند ف رنود ارترةييا

فيأ قخياتنن بمنناة اثنرين مرةتةين  ,كرنن قحرةبمن قرة حضرة منرذ بضرست
قين رتةولااا.
كفةد م

دبسة ارسبنء سناةين اقب بةاو ل اةد تةتيل م

ارنتنو ثرا

منب اراةكت ارتأ قحلننبن ب ل ارتةاتيل ارتد تنبة بمننسات بذا

ارسية  .دكنن ار ةبنن ارم ةس قمنمنن ويا ارنانو من قجةنن .

فأ اريي ارتنرأ تة يت قيانءاد من ( تيريود) تسةمنرأ قن ا ينرت

ارتأ كنن فد ييتارن فرأ دقرت مرن اقدقرند ارتنرنز رنرن ارن مةوسرتان

ارةاخةيررت ثررا تةاجسررت اررن اةضرران – كمررن سررا دقةررت قررة سررنءد حنرتاررن

جةاد دقيأ من ارضةدوي اإلس اة فأ ر نئان رتنيلت اقمة مسان قال دفنتان

.اات ةد قن ارسننيت اإلرايت برأ ارترد وفبرةد برذه ارتنوثرت ارترأ تفرةفنأ
ان ارن ة إرد بنول

دبأ وحةت ارترأ كنرت قي رة منارن رألسرانب ارترأ

كةتاررن  .دكتاررت رةنررية  /جيزلررف قخاررةه قينررأ اررةرت اررن بررذه ارةحةررت

دقينأ سيسنفة إرد يييود حيث اةدا قن ارسننيت اإلرايت

مؤسنت م ية تنمب رأ ب ضل قةبان من بيت بياتييرأ بنرنراة
تايإ رنن ف
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اةد ارايتين دما رك را قكن قاة ارن ية من ا مرن اةرد برذا اقمرة
درنننأ دضست ي نح بذا ارمبةد بين ةي هللا دقين قوةإ مبرينتأ  .إال
قيند قو ت قيأ البرة مرن ار يرن بارذه ارةحةرت حترأ قكرين قرة قمرت برياجاد

كنم د َف .

سنفةد فد ار نمنرت مرانح ري ار مسرت اررذى تةرأ ايرة ار فرب

ررمدود بنر ةبرررنن ارم رررةس خارررم اققيلرررنء
بسرررة قن حضرررةد ار رررةاس دتر ف

دامرلتات مسرأ قختررأ بةيرنو  ......كنررت قررة جمسرت فررأ ارةيةررت ارنررنب ت
قخياتنررن دقبةغررتاا باررذه ارةحةررت ار فررية مررا قن مسرماررا كررنييا اةررد اةررا

بان من خ

ر نءاتد اردنمت مساا دما قينرأ كنرت قرة بيريتاا رت ارل

بذا ار ةاق ارانيط ب قسد ف ة ايامةد بسرض اررةمي فارنرةغا مرن ت رة

تةك اقخياد ارلفيارند فرأ حيرن ارنمرن إالّ ّف قيرأ ينرتتيل تغييرة سرةيكاا
بذا دما رك كنييا بذه ارمة قك ة ااتةاالد  .دحتد قىمنب ارب نات رمن
بررا قك ررة ضررس ند بفينررت قينررأ سرريبتسة منررنفت س ر ة رري داحررة دداررةد
بررنرسيو خ ر

سيتتف

ثمنييررت قيررن اةررأ قبسررة ت ررة ة دقشررةد إرررد م ررة هللا ارررذى

ارمؤسنت .
فأ حن حفيرنن اةأ بذه
ف

دب ذا سنفةد كمن قةت سنب ند فأ سنات ما ة مرن ارفرانح

درتنن ارتو ددمةت إرأ يييود بنك ادة  .ديمرنن انرة قخرياد قخترأ بةيرنو
ارررذ ن كررنييا فررأ ايترنويررن دااةمررييد دكررنن اةررد قن قتم ررن مررن ارت ررند

مسان حتأ قتنفةا منؤدريت إواو مةوستان ارةاخةيت .
ىي ِف لت ىت بنرذبنب إرد برذه ا ينرت ررةى دمريرأ دبرذا مرن فسةرت
اةد ار يو رند ال ايرة اةرد شرأء  .دجرةتان فرأ حنررت مينريس منارن .

دكررل مررن اسررتلنات قيرررأ رررأ قياررن غيررة قررنوو فررأ اريقررت ارتررنرأ  .اةررد

فنينتلا ىت بسة قن تافين رأ اة َج لةد َى
ارتتةإ مسأ ببؤدن ارسمل
َ
دجيويررن  .دبنر سررل قبةغررييد فررد ارفررانح اراررنكة قياررن تيف ررت خر ارةيررل.
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دقاةمييأ فيمن بسة قيان كنيت قة اتدرذد قايرل دفنتارن بسرض ارترةابية مرا
آينت ت يا فأ بنول زلسيش قبةان فأ ( ييريود ) .اات رة ارراسض قينرد
يت إرد بنرن قمرن قيرن فةرا قوى فرأ ررك
ىخ ِة لات بسض اربأء انةمن ى
است لة ِا ى
إال مبررينت هللا ارتررأ ت نررةد فررأ بررذه ارةترررت دقواود تيجيررل إيبررنء بررذا

ارايت  .قا ات بمتات هللا رنن بسة سمنحأ رنن بتت ي

ررك ارمبرةد إ

كنررت سرريالقأ مب ر ت دانررنء فررأ إي ررنو اقشرردنا اقكف ررنء دارضررةدولين

َرتَةؤس بذه ارمةوسرت ارةاخةيرت ارترأ كنيرت سرينت ارتنرريا بنراإ ارمرة
ارليلرررل اررررذى انيرررت منرررأ برررذه ا ينرررت  .دكنرررن سرررنياجأ مرررسيبت كايرررة
رتتنين قدضناان .

مألتنأ كرل برذه االاتارنواد ببرسي امير بةقفرت هللا اررذى ي سرل

وائمرند كررل شرإ مررن قجرل خيررة متايرأ  .دارفرمزد ث ترد بتمن تررأ اإلرايررت .
رب كررل ارررذ ن اةفريا فررأ ( ييرريود ) ارغررة مررن
دمررن جاررت قخررةى ف ررة قرر ف

حضرريوي إرياررن قن قب ررد فياررن دسررنوايا فررأ اراتررث اررن م ررة مننسررإ

مؤسنرررت رنرررن ددارررةيأ بسرررةو كايرررة مرررن اقدالو  .قمرررن ارمةوسرررت
إليبرررنء ف
ارفررغية ارتررد كنيررت قختررد بةيررنو قررة غنووتاررن انررةمن قتررت رتةتت ر بنررن

دااةد بان رةابات ويات فننيرت ال تر ام تتررد بسننيرت جيرة دتنرية فيارن

اقمرريو سرري ادة حنررنند جررةاد  .دكنيررت تضررا حرريارد قوبسررين مررن دلتمفتسررين
جميساا بنقس

ارفةات من قجل حين اردية  .دسرسةد بملرنوتاا دورةح

اقسنةت اةياا دكنت فأ غنيت ارنةدو .

داةد بين ي ين رنرن فرأ ارمنرت ال فرأ برذه ارمة نرت د ررك إمرن

بمتنبست بذا ارسمل اردفية قد بإيبنء مةوست واخةيرت  .درنننرد قندمرت كرل
مبرررةد رنرررن فرررأ ارةتررررت ارةابنرررت دكنيرررت

ارتيسررر د اردنمرررت بتيسررري

ارم ندمت مسات إال قيأ كنن داضتند قمنمأ قن تت ي بذا ارسمل في ادو

ررري

مبررينت هللا .دتة يررت خر

ارمررة ار فررية ارتررأ قمضرريتان فررأ بررذه
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ارمة نت وسنرت من ارنية  /جيزلرف وواد اةرد تةرك ارترأ كنرت قرة قوسرةتان

رررأ قوةسررأ فياررن اةررد مبررةد ييرريود  .فلةررإ منررأ فررأ بررذه ارةسررنرت
دبإرترنح ارنر ة إررأ بررنول

 .دبررذا ارنراإ ارررذى ي اةييرأ برري ارررذي زاو

فأ وفضأ ارتنز ارسةد ارتأ ىقفة َمت رأ فأ بذه ارمة نت .
دبسةمن قكةد رةذ ن بةبنيا رنرن ارن كرل برذا ارسلر قينرن سرنسيو

قةلاند دقن اقمة ال ملة ان كييأ مؤج د دبسة قن وجييرن ارةابارت ارليارت
االسررررتمةاو فررررأ انن تاررررن بنرمةوسررررت ارفررررغية مةوسررررت قختررررأ بةيررررنو

دداةينبن بنرسيو رتتةلةبن من بذا ارسإء غنووين يييود بسرة قن قمضرينن

فيان قوبست قين  ,داةين إرد بياتييأ بسة غينب انان وا ستت قين .

است اةتنأ قخياتد ارلفياند بنةدو بنرغ دوحايا بأ كمن داظاريا اةرد ررك
فأ كل مة قغيإ اناا بضست قين

دشسةد من جنياد بنالوتيرنح ي نرأ

إال قيند قووكت قيضند ارتمن ارذى سرينتنبند قةلارند دبسرة فرةاق جة رة دإ
دجررةد رررةى دمرريرد وسررنرت قخررةى مررن ارنررية  /جيزلررف تةممنررد ار يررن

بةحةت بنول

تةك ارةحةت قوجيتان قةو من قستلست دما رك را قت ريه

ب ةمت فأ بذا اربين قخياتنن ارلياند حتد ال قا ة َم ل ي فةحت ر نئنن .
تترررةثنن ارررن وقفرررت هللا ارترررد جمستنرررن دا رررةين اممنرررن اةرررد قن
يدةمأ بب ل قفضرل تيفق َسرت بسرض اقخرياد حرةدإ برذا ار رةاق إال قينرأ
منست ارتتةإ ان ارمنت ال حتد ي فة ابتمنمنن اةد ارةترت ارةابنرت .
قمررن فيمررن يدفررنأ ف ررة شررسةد بنرنررسنو قينررأ سرريقة بسررض ارتضررتيند

رنيةين اإلراأ .

دما رك قةود قن قسرتةح خمنرت ابرة يمرند قالرأ قخرياتد
ماةت قفية ةت ين فيان قي نساا درتاييتاا راذا ار ةاق ار ة ة .
دكنن قة قىت ِد َذ منذ بسض اريقت قةاو يدص إحةى ارمةلةاد اسا إي ةيرمى

ممررن جررنءدا مررن برريوود اةررد ايوتاررن إرررد قسررةتان بنرراإ سرريء حنرتاررن
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ارفررتيت دكنيررت قررة ق فقررةد شدفرريند قياررن ال تنررتليا ارا ررنء درررك تنررن

قسانب بذا االي فن تسيو اةد االو ق إرد اة ثانتان فأ ( متارت هللا

) قد إرررد ي يويررن مررن حنرتاررن ارفررتيت دقررة كررنن بررذا ار رةاق ؤرماررن ك ير ادة
دكنن دحةه اردضي رمبينت هللا ارتد ت ةرد بري اررذى رةامان فرأ برذه
ارتضرررتيت دكنيرررت تنتررررة م رررأء قحرررة قفرررةاو قسرررةتان برررين ررري دآخرررة

دبفنررنءاد
المررلتنبان دكنيررت تنررةك فررأ بررذه اقثنررنء سررةيكند منررت يمند جررةاد َ
.دكنيررت بيننررن ممنررذ قوبسررت قشرراة ماتةئررت قخررةى ( جرريزفين بيييررأ ) ارتررأ
كنيت اضي فرأ بيرت (اراةدفيرةاي

= ارسننيرت اإلرايرت قارل وخيرارن إررد

بررذا ارايررت كنيررت قررة وجتنررد قن ققاةاررن بيننررن  .إى قياررن رررا تررتم ن مررن
ارتسيو اةد يرنمنن ارذى دجةتأ اةد ووجت انريت من ارنمرن فةغارت فرأ

ارسيو إرد ارايت ارذى جنءد منأ إ دجةتأ ققل ف
تبةو سياء فيمرن تسةر

ف
نرمب رارن
بنرفمت ق بنرلنارت  .دفسةرت مرن تترتا اةرد قن قفسةرأ رنرأ ىي ل
بنرسيو إرد ارايت ارذي تةكترأ دبمرن قيارن كنيرت مرغية ارنرن ف رة غضريا

ارنررة اررن بررذا ارت ةررإ  .دكنيررت تتمتررا برراسض ارميابررإ فةررا يضررسيا قيررت

ا اند قمن ايوتان  .دغنووتنن دقةاان منةدو إ را تنرن قرنوو كمرن قةرت

اةد ارتسيو بذه ارتضتيت ارمنتمة ارتأ ي اةين اةيان يرنمنن دارترأ برأ

قسنس ارنمن  .قمن قين دقة قو ت قيان غية مةاي من قال وبانييتنرن دبمرن

قينأ ال قولة إال قشدنمند يدةمين هللا من تة نء قي نراا دبتمنسرت فةرا
قحرمن ررذبنبنن خنمرت دقيارن سررتنين فرأ م رنن يم نارن قن تت فرةس فيررأ .

دقة قو ت قن برنب برنتين ارمترةئتين قرة يرة ار ةر داردريف فرأ ي ريس

بسض قخياتنن من ارة ضرمنن اسرت ةاوبن فرأ وبانييتنرن فير يرت اةريان
متنضة اةضت فيان حننند ارتين

ارةبانييت دسميبن دسال تةايت اررةاي رارذه ارتيرن  .دقفامرتان قيارن إ ا

اتاسن بذه ارنال فةن ي ين بننك وا ل قي خيف .
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بمن قيند كنت قييى ارن ة إرد بنول

قوود قن قاةرن ارن ررك

قاررل ارمياررة بييررن قةيةررت رتنررريا جميررا اقمرريو دراررذه ارغنيررت جمسرررت

اقخياد ار ةيمند قخاةبن بن ةي قال قن قخاة ارمنت فةاد ار ترأ كنرت

قيرريي االرت ررنء باررن كررل داحررة اةررد حررةى  .قر يررت إ اد متنضررة مررغية
شةحت ران خ بسض ودااد س ةى  .دوضدت جميسند بندنء رمبينت
هللا اةد ارةغا مرن ارترمن اررذي ايتارنبن ررةى كرة برذا ار رةاق ار ة رة .

ارت يت فيمن بسة بنقخةلند كل داحة اةد قي ةاو قي ل ران بذا ارناري

دقة ر يرت م ندمرت شرة ة مرن قثنرين مرنان ببر ل خرنا دمرسيبت كايرة

فأ ومييتامن  .دري كنن بذا بي حرن ار ميرا ربرف ت ارسمةيرت ك ير ادة اةرد
قةاررد درنررن رتنررن ارتررو رررأ دراررن تم نررت مررن إار

بسضرران بنررايرت

دكنرررت قارررةف قن بنرررنك ي يسرررند قيلرررت منتنرررةمت إلواو هللا ررررا ترررذوف

مررنحاتان إال وميارند قةيةررت مررن قن قوسررةان إرررد ار يررن برياجاان .قمضرريت
خمنت قد ستت قيرن فرأ مياسرن برذه قد فرأ تبر يا تةرك دفرأ إالرنء

ارنفرررب رة ميرررا فيمرررن يدرررص سرررةيكان اربدفرررأ  .دقكرررةد رارررن قينرررد

سيايو فأ اية ارسنفة

قى قن سر ةى ررن ينرتغةق قوبرت قسرنبيا إال

قينررررأ قوود قن قيرررررا إواو ارايررررت حيررررث كنررررت قجاررررل مررررن إ ا كررررنن هللا

سيتففةف بأ بلةل ت قخةى دمن إ ا كنيت ايوتأ ستنين قةلا دت كمن كنت
َ
قوجي .

دقاةنررت قينررأ سررياين وئينررت رتتررل م ررنيأ قثنررنء غيررنبد إ قررة

ترارة بسرض ارس نبرند ارترد ال يم رن اررتنان بارن ارترأ قرة تضرلةيأ إررد

رةت وم رييتان مؤكررة قينررأ
ارا ررنء قك ررة ممررن قتيقررا  .دمررا رررك ف ررة دمر ى
ارمترةو .درنرن بمرن قينرأ ف
ف
حرةود متنضرة إلجرةاء برذا
سيايو فأ ارمياة
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ارتسيين ايتانبن االضلةاب  .إن بذه ارتيلت ارتأ ر يد إريان ما اقترةاب

س ةي دارتأ را قكن قوى ضةدو ران قال وح تأ ارننب ت شغةت ت نيةبن

 .دفرأ مسرة

شررةحأ رألسرانب ارتررأ وفستنرأ إررد بررذا ارتفرةف شررةحت

ران قيأ بمن قن ارةحةت ستنين قوي من ارمستنو ف ة قمرة
من ةوى ....ج إ ري

قد قمريد

ثمت شرأء قكيرة فرأ برذه ارتيرن .....إررخ .....

كررل بررذه ارماررةواد رررا تن ر ن ودااررن رررذا انررةمن قاةنررت اررن اختيررنوى

قختررد تةلررم ( ارتررأ كنررت قررة قدكةتاررن بسمررل مررن فررأ م ررنن آخررة درررا تنررن

حنضررة فررأ ارمتنضررة ) ايتررنب ارتررمن ارن ي رةاد تمنم رند كمررن ررري كنررت قررة
ااةود َد ِمفيتأ دقيند سيميد قةلاند .
دبسة قن اةضت اقسانب ارتأ وفستنأ إرد اختيرنو اقخرت تةلرم
استةايت بذه اقخية دقبةغتان قةاوي ب ل بننوت  .دكنيرت ارفرةمت قيلرت
بنرننرررات رارررن دايامرررةد ومياارررن دكرررذرك فسةرررت ارن يرررةاد  .ينررررأ مرررن

مباة  :تمنمند كمن ري ىكفنن فأ ميتا ! درا تتت و إال ار ةي د من اقخياد
كنت خ اقيرن اقخيرة
بمن ةم من ش نات رت ايل ارةئينت ار ة ة  .ى
ارمتاّ يت رأ قال س ةي مةب ت دمنام ت فأ مبنغةد ارن يرة فنرنن تسرين

ررد قن قسرررةى ارنفرررب دارمبررريو قخترررأ تةلرررم ارترررأ قواود قن ت ررري
اةر ف
بةلنضت ودحفيرت قفرية خر اريقرت ار فرية ارمتا رد رارن حترد تنرتسة

فةضتان اةيان  .كمن رم فأ بذه
كمن ةي رتنةا ارمنؤدريت ارناية ارتد
ى
اقيررن ار ثررت قن ققرري ارن يررة را يررت قخ رياتأ حتررأ قش ر فسان دقمررنتان
ارنفب ار ز فيمن يدص سةمكان ت نه ارةئينت ار ة ة .

قر يرررت متنضرررة قخرررةى قرررةقد فيارررن ار ررريايين اردنمرررت بنقخرررت

ارمنرناة كةمرت قجنايرت دبنرمنتبرنواد كةمرت قجنايرت دقرة اينرت بنرننررات

إرد ارمامرت اقدررد قخترد ( بي ري  )sr.Bigeuقمرن ارمنتبرنواد ف رة

رنا فن مررن قاررل  .شررةحت ار ريايين ارمررذكيو دقظاررةد راررن كي ر
ت ر فا تسيير ى
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حةا مسةميين ار ةينين دب رل ح مرت اةرد قن تتمترا ارمةؤسرند بتةلرت
واخةيررت داةررد قال تنررأء ارةئينررند اسررتدةا سررةلنتان  .رررا تنررن بررذه
ارمتنضرررةاد انمررر ت بنرم رررةاو اررررذي كنيرررت اةيرررأ ارمتنضرررة ارنرررنب ت

دبةبنت جمريسان دببر ل مت رندد قيارن مليسرند ح ي فيرند دق لظ َارة لن ب رل
وياررت خررنوة اسررتسةاوبن رةدضرري رةئينررتان ار ة ررة حيررث باررت كررل

داحررة رة نئاررن اةررد اي رةاو دقكررةد خضررياان راررن  .دكنررت منررةدو جررةاد

بمغنووتان دبن اةد بذا ارنتي من االستسةاويت ارلفيات .

كمررن قر يررت متنضررة ببررين ارمةوسررت ارةاخةيررت دقخير ادة دابرريت

س ةي قجةلنن رةتةميذاد ارةاخةفيند دكنن اقد من يياأ درتبر يسان

حةمت اةد قن قكين حنضة

.

دكنن اةوبن تةادح بين ارتنا دارسبرة

دقررةود قن ي ررين بنررنك فررأ بررذه ارمررة اقدرررد جررنئم داحررة دبررأ جررنئم
االجتانو دارم نبة .

تت فم

دح رررت برررذه ارت ةبرررت ي نحرررند البررريس برررأ دمنرررذ ررررك ارترررين

بؤالء اقو ن رةةواست درنل من م ن قن يننبا فأ تةبيتاا  .كمن

قن استسةاوبن رتين ار ضيةت ي سةنرن ييمرل برين ت ارل وبنرن حنرن يياينيرن

دلت فنة بمانوكت بؤالء اقو ن دبيتنن بيسةه .

 06أبريل 6180
فررأ مررانح اريرري ارتررنرد فررأ ارياحررة دارسبررةلن مررن قبةلررل سررنفةد

بم ةوي  .منزاو من قةر قخياتنرن ار ترد خبرين قن قتسرة
إ ا من ابتةيت بمة

من يتي ت رةتسإ ارذى يدة أ ارن ة

رةمتنارإ خر

وحةترد

رك قن متتد ررا تنرن

اةررد مررن ر اة ف ررة كنررت قشررسة منررذ بضررست قيررن بإايررنء شررة ة مررن ك ررة مبررنغةد .

رننررأ رررا قمررغ رن ماررن إ رررك ي ررن رررةي قيررت وغاررت فررأ زلررنو ي ررند وحررن\رتررأ
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اةرد قن قمرلتإ فرأ
بإملتنب من ى
رنت بتنجرت إريرأ دالسريمن قيرأ كرنن تيجرإ ف
ايوتأ إحةى قخياتنن من مة نت قمينن .Amiens

دب ررذا قدكةررت ي نررأ هلل ارررذي مررن قجةررأ دحررةه دبإواوتررأ كنررت ققرري باررذه

تمدود بدارة اققيلرنء وكارت ارنرينو دغرنوود قخرياتأ ار نضر د
ارةحةت  .دبسة قن ف

دقسد يمأل قةيبنن جميسرند كنرت وريا وحةترأ قحمرة هللا اةرد وقفترأ اقبيلرت يتريي .

دارت يت قثننء وحةتأ ب تن مغية ااةد رأ بان دارةتان ارتأ است ةت اةبت خة يرت

بس ةتين  ( Cabrioletإ ررا ا رد رارن م رنن فرأ ارنرينو ) دكنيرت برذه ارل ةرت
امائد ويا ارةحةت كنن إوواكان ي يق سنان  .دبةا رأ قن تةبيتان قة قبمةرت دمرا
رك ًّ
تةن لن ىت فيان مي د دحاند رة ضيةت جس يد قتسة بان دقشرسة بنقسر
ي نأ رسة تم نأ من االاتننء بان دتةبيتان دكنت قتمند قن ياف قبةان اةرد ررك
فرأ اريقرت

دبذا من كنت قستاسةه .

إن االبتمررن ارررذي جسةتنررد قشررسة بررأ يتيبررن وفسنررد إرررد قد قدارياررن كررل
انررن تد خر بررذه ارةحةررت  .كنيررت وفي تررد ارمدةفررت فررأ كررل م ررنن يتيفقررف فيررأ

دحينمررن كنررن يمررة ب نينررت كنررن يررذبإ مسرند رةف ر فياررن دقخير ادة دانررةمن دمررةنن إرررد
بنول كنن البة رنرن مرن االفترةاق فرةاق آرمنرد دآررا برذه ارل ةرت ارترأ تسفةَ رت برأ

دايتاررمد بررذه ارمتاررت فيسررة ت راررن كررل ارنفررب دارمبرريواد ارتررأ تننسررإ دضررسان
دسنان  .دمةت إرد بنول

دقين فأ مت دت جية حيث ققمت رةى إحةى

مةي نتد قد بنقخةى انة امان ارذي كنيت ت يا انةه .

مايو 6081
ف
ارنرية جيزلرف يميرند ت ةلارند دكنرن ياترث مسرند شرؤدينن
كنت قرت د ما

يرةد إررد قلرا منرنفند ويلةرت إ ا كرنن ي لرن بسيرةاد انرأ ....
دقة اضرلةيأ برذا ك ا
دتة يت فأ بذا اقثننء وسنئل من قخياتد ار نض د فأ بياتييأ تلةسنرأ فيارن ارن

قمرريوبن ارضررغية دتساررةن اررن شرريقان رةؤلتررد  .دكنيررت اق تةلررم تداةيررد فررأ
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وسنئةان قن كل شأء اةد من اة فأ ارايت دتسةمنأ بمن قحةزد كرل داحرة مرنان
من ت ا فأ حين ار ضيةت .

دبنر سل سنود اقميو سي ادة حننند دوبمن قن خةمتان هللا كنيت تتا بنيرت

قك ة م نء دوانو  .داةد كل حن فإن ونات اقخياد ررأل تةلرم ررا تنرن غن تارن
إال هللا دحةه .

دقررة فسةررت اق تةلررم مررن جنيااررن كررل مررن فررأ دسررسان دبسل اررن ارمسارريو

رةت ررني اةررد ار ريايين درمنررناة قخياياررن اةررد تت ير مررن دمررةن إريررأ مررن برّلرة .
فير ررت اةرريان ثر إ قد قوبررا متنضرةاد تتررةثت فررأ ارمتنضررة اقدرررد اررن كي يررت
االسررتسةاو رتةّ ررأ ِي َسررا ارررةدح ار ررةس  .إن ارفررسيبت ارتررأ القتاررن فررأ ارتتررةإ رةمرفرة
اقدرد قخياتان جسةتان تدتفة من تنيى قيرأ قمن ارمتنضرة ار نييرت فننيرت قوري
مررن اقدرررد دتتررةثت فياررن اررن كي فيررت ار يررن بنرتيمررل  .دتنندرررت ارمتنضررة ار نر ررت
ارتأ قر تان ابيت خمي

ارفرسيو االسرتسةاواد ار زمرت رةتايرؤ السرت ان اررةدح

ار ةس دبأ-:

أوالً  :ارت ةو فأ ودح اإليمنن.
ً  :تيجيج بذه ارةدح ب ل اريسنئل.
وثانيا
السيمن فأ حإ ارمنيب دواتان قن
ً  :ارت ةو فأ ودح ارف
ثالثا
يلةرران مررن ارررةب قن يمررنتان بررذه ارررنسا ار ثررت .دقنرررت راررن سرري من اسررتسةاواد
رذرك بمن يباأ ارةلنضت ارةدحيت خ

ارين ارسبة ارتأ تنا ايرة ارسنفرة

قي

قيارن سريةتممن بنرمملرة مرن ارتيمرل داردبرري دل مرن بنرتسارة ارمتيامرل منرذ سررنات

ارفرررانح اقدررررد دحترررد ارةيرررل قمرررن إرانرررن ارتنضرررة فرررأ ار ةبرررنن ارم رررةس حيرررث

سيتسفين اةد كل داحة منان ارتساة سنات داحة قمنمأ.

دقخير ادة دبسرة ايتاررنء ىم ِا فمترأ ارتررأ جنرت إرررد برنول مررن قجةارن اسر ف
رتسةل ىت
رةسيو إرد قخياتأ ار نض د فأ بياتييرأ ار ترأ كنرت فرأ شريق ر جتمرن بارن

داملتات مسرأ إحرةى قخرياتأ ارترأ قترت مرن قميرنن  Amiensدرت رت برأ فرأ
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فتان ال تتتمررل ب رياء منل ررت اراي ررنووي  dicardieاراررنوو
بررنول
دكنيررت م رت ى
ف
فتان .
ةب بياء بياتييأ
ممن وفسند إرد قن قجسةان ت ف
رتنتةو مت َ
دمةت بيت قخياتأ ار نض د ي ار مست ارننب رسيرة ارسنفرة

ارملةَتَ رإ دمرةت فرأ ارمنرنء خر
رك قال ي داحة مرن ارميارة ى

دكرنن

فترة ارةاحرت

دمن قن وقتند حتد ابتاج قةاان ( ابتاج ) دتننفنت جمريسان فرأ االيرةفن يتريى

رت ايةد اةد ب تنة ت داضلةد إرد ار ةيس بنةات خيفند من ارن يط .
دقوود ارةخي

فري ادو إررد ارننينرت ارفرغية ( ) Chapelleقشر ة هللا

اةررد ارريوتد ارنررسية دتاستنررد قخ رياتد بتمررنس دمررن قن وقتنررد قج رري اةررد وكاتررد
حتد بةقد اق تيةلم بتةتيرل تنرايتت اربر ة  Te deumدتاستارن كرل اقخرياد .

ددق ررت بنررةات السر تان درنررن اا رند فنررنن البررة مررن ارمضررد حتررد ارنانيررت  .بسررة
خةدجنن من ارننينت جةننن فأ ارتةقي ت  .قمن بنرننات إرد ارسبرنء فننيرت ارنرية

( ودال شرنوبنن ) ارتررأ مةويرن اةياررن فرأ وةلر ارسريو

قررة قاتنرت بنررن دقحنوتنررن

بلياتان ارمسايو دب ينن فأ ارتةي ت حتد دقت متيخة َي لن َتلنب اراياء  .دسرمتت
فأ بذا ارة نء اقد بت ندز اقيرمت فيمن يدص قدقند ارني .
قمضررينن اريقررت ديتررن يساررة اررن فةحتنررن دبا تنررن بنرة ررنء ديتتررةإ اررن

ويات إرانن دكنيرت قخياتنرن تتنرنف

فرأ ارتةتيرل ارترأ كنيرت تنبرةيان إكةامرند ررأ

اةد ضيء ار مة دبمن قن ارن يةاد منان قوخةرن فيارن حراان رينري غ رةد رارن

( )........بل دشسةد بةذ فأ سمناان د قو ت بري اينرأ قن اقمريو تنرية فرأ
اري لحة تسا بينان .
ارايت سي ادة حننند كمن قيل رأ سنب ند دقن ارنرن ملا دقن َ
قن قرنيين وبانييتنرن اررذي
كنت قرة قاةمرتان خر دجريوى فرأ برنول

كنررن قررة قوسررةننه فررأ شرراة مررنوس إرررد ا"إلماةاورريو رةمياف ررت اةيررأ قايررة رنررن مررا
ارمياف ت دتةك والرت جة ة اةد وقفت هللا يتيين دارذى ي إ قن يب ةه اةيارن بمملرة

من اقخ ا .

قر يت ي اية ارسنفة متنضة قاةبت فيان قخياتد ان فةحتد فرأ قن
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قكين بينان رنتت ل مسرند بارذا ارسيرة دارن ارغالرت ارترأ اشرسة بارن قينرد تم نرت
من قن قخفان باسض اريقت دبذا من قاتاةه والررت اةرد إواو ( مبرينت ) هللا

إ ا كررنن بنررنك فررأ اراةايررت ارن يررة مررن ارس اررند ارتررأ كنيررت سررتتي ودن رررك

ا اررند رةاررن وبنررن دقةررت راررن فيمررن بسررة كي ر

حريررت جميسنررن بنرمياف ررت دقن هللا

دحةه بي ارذى منتنن بةكتأ ين ران من ويات ( وحمت ) فمن ارذى نترةه مننن ج

نترةيررن منررن ارتيامررل مررا كررل بررذه ارررنسا رتت ي ر كررل مررن تيخررنه مننررن دإال رننررن

جنحةاد كنفةاد بنرنسمت درمن كنن جة ةاد بتنايتأ دتنبست قنئةت البة قن ينرين

قةينند رذرك بين بنن يةاي مسند ودح ار ةس ارترأ يرم فرأ م رل برذا اريري اةرد
ارةسل دجسل مناا وجنالد مدتة ين ( آخةلن ) وجرنالد ققيلرنء منرتسة ن رنرل شرأء
حا رند فررأ ينرري بسررة قن كررنييا ضررس نء فررماين رنلةررإ مررن ودح ار ررةس قن ي سةنررن

ا ارررت فرررأ وةلررر كمنرنرررن داةرررد كرررل برررذه

يتغةرررإ اةرررد كرررل مرررن يم رررن قن ي ررر

ارمضني ند ( اإلزانجند ) ارتأ تاسث االضرلةاب فرأ ي يسرنن دت ةنرن رنلةرإ منرأ
قخي ادة قن يضسنن فيق كل بذه اررةينين  ....دل سةنرن يننرد قي نرنن رنرأ ال يترذكة إال
من فيأ مفةتت إرانن .

مايو 6081
بسررة بررذه ارسرررت شررسةد اق تيةلررم دكنيررت تتيقررا قن قا ياررن كةي رند مررن
وئنست قخياتان شرسةد بترمن انرةمن قاةنرت قينرأ قولرة بنر سرل قن قظرل وئينرتان

دقيررأ رررن ي ررين بنررنك إرررد وئينررت داحررة  .دمررا رررك ف ررة اوتي ررت قيررأ مررن اقفضررل
إي نو منفإ جة ة رمنناة ارةئينت فأ مانمان دبي منفإ " اق ارمنرناة "

دارتررأ سررتنين بم نبررت اريررة اريمنررد رةةئينررت دتسندياررن فررأ بسررض اقمرريو انررةمن ال
تنمب رارن ظةدفارن برنرت ةغ رارن مانشرة

كنرتترةإ إررد قخياتارن انرة ارضرةدو قد

إرررد قشرردنا مررن خررنوج ارايررت ةغاررين فررأ بسررض اقمرريو انررةمن ال تنررمب راررن
ظةدفان بنرت ةغ ران مانشة

كنرتتةإ إرد قخياتان انة ارضةدو قد إررد قشردنا
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من خنوج ارايت ةغاين فأ بتث ميضي مرن مرا ارةئينرت  .دقضر ت قينرد اخترةد
اق تيةلررم راررذا ارمنفررإ  ...دقةررت قخ رياتأ قن مفررةتتان كنيررت يفررإ اينررأ
انررةمن قختررةد رن نررد منررناة إ قن مبررنغةأ اردنوجيررت السرريمن مةاسرر تأ

تتنا يمن بسة ي

دقيند قشسة بتمن امي إزاء قة قخياتأ ار تد ال قستليا

ارتتررةإ مساررن كةمررن وغرران بررذرك إ اضررلة إرررد تنررةل

قنررا مررن دقتررد رنتنبررت

وسنئل ضةدولت ال يم ند ارتيقف ان متنبتارن قمرن مرا اق تيةلرم فنري ين رارن

ملةر ارتةلررت فررأ ارتتررةث مسررأ دبررذا يلمنننررأ دبسررة قن شررسةد قن بررذا اقمررة

جسةان يغةقن فرأ ارت نيرة قكرةد رارن قينرد سريكين منرتسة مرا ررك ر سرتمن

إررريان كةمررن سررمتت ظةدفررد دوةاررت مررنان ارم ررأء إرررد كةمررن شررسةن بتنجررت مررا
احتمن مةفان فيمن ري كنت مبغيرت .

ارماررا قالد ت ت ررةن اقمررل بررل فررأ اريقررت ارمننسررإ دقضر ت قن بنررنك
بنرننات إررد ارماترةءاد اق بي ري ارمنرتسة السرت انران مترد شرنن دب رذا قمراب

رة ان بةال من داحة  ......قمضينن اقاينو بنرتيمل داردبري
ةممنن رت يلت دوانن دت ياين اريي اريي اة

احت نرأ زلنح ار ةبنن ارم ةس .

دتريفة رنرن كرل مرن

ار ةبنن ارم ةس قةاس غية منو

قمررن اريرري ارتررنرأ فةررا تت ر رنررن رررك رنييررأ ايررةا مةغيررن إالّ قيررأ ققرريا رنررن

زلررنح ار ةبررنن ارم ررةس إن اقب بةاو ررل دبرري قب االات رةاف دينئررإ قس ر د فررأ آن

داحررة جسةنررن ينررت ية مررن كررل ارنررةلند ارتررأ يمةناررن دمنتاررن كررل ارررنسا دارمسييررند
ارةدحيت ارتأ يةغإ بان كل رك بليات ( وحمت ) قبيلت ح ي يت دكنن بذا اقب

ارمنرن اريقرريو يرريتد شدفرريند ري رة رنررن كررل ارمنررناةاد مرا قيررأ ي لررن بسيررةاد اررن
ّ
رنء إلقنمررت ار ررةاس ريتريب رنررن فةمررت
بيتنررن دبررذا مررن كررنن ي سةررأ قحينيرند مررانحند دمنر د
حضرريو قةاسررين دكررنن يرريتأ فررأ ارمنررنء رمنررناةتنن فررأ تةتيررل قررةاس ارنررتنو د

زلنح ار ةبنن ارم ةس .

ارت يرررت فرررأ اقسررراي اقد

كرررل قخياتنرررن كرررل داحرررة اةرررأ حرررةى
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داست فرررت قخارررنو مةوسرررتنن ارةاخةيرررت ارفرررغية

داةمرررت قن ارم نفنرررند ارفرررغية

ددسررنئل ارتبر يا ارتررأ اسررتدةمت مررؤخ ادة تتررث اقدالو اةررأ ارةواسررت دتررةفساا فررأ

وةل اردية دبةقد اقخياد ةترن انةبا تلي ادو يتي اردية دبذا مرن وفسنرن إررد
قن يانوك ارانن ارذي ب ضةأ تت

كل رك دقك ةين من مرةياتنن رنرأ ي سةارن برأ

ديتن تتت حمن تأ .دفأ ي ار نريإ ارم ةس قر يت متنضرة بسرة مر

ارفرانح

إ كنت ااةف قيند رن قستليا قن افسل رك مننء بناإ زلنح ار ةان ارم ةس .
دكنررت قدو قن قحرررةإ قخررياتد ارررن ارمبررناة ارترررأ ي ررإ قن تتررر

بارررن

رألحت ررن باررذا ارسيررة إ منررذ قن قمرراب قب االات رةاف يتضررة رري ارنررات رررا يسررة
بنستلناتأ إر نء متنضةتأ فأ بذا اريي .

حةثتان ان بذا ارنة ارسرريا  :قسرنس اإليمرنن = ارةينيرت Religion

دارذي اوةسنن اةيأ سيةين يني ارمنيب قةت ران قن اإلخ ا رة نريإ ارم رةس

برري إخر ا جميررا ار ةينررين دقياررا حفررةيا ببررين بررذا ارنررة اةررد مسةيمررند
قسمد قمن يتن فسةينن قن ينت د بمن اةمنن إيرنه اإليمرنن دبمرن ي ةرأ رنرن ار ةينرين

داالّ يتند ارغيا فأ قامنق بذا ارنة قةت رارن قن اةينرن ارت نيرة برين ودحنرن
بأ من منا ار رنر يإ ارم رةس دبرأ مريو انرأ إ اةمنرن ارنترنب ارم رةس قن
هللا قررن انررةمن خة ر اإلينررنن " رنضررا اإلينررنن اةررد مرريوتنن " دبررذا يسنررأ فررأ

ارساررنو اقدرررد دب ةمررت " رنضررا " م مياررت مررن ارابررة قمررن فيمررن تسة ر بنرننررات
ارذى ي ةه فأ واخةنن مرا برذا ارنرة ارةائرا دارغرنمض بمرن قينرن ي رة مريو ضرسي ت

 ..........فأ قياين ارن نيت ار إ ارتأ بأ مرا ررك ودزحرن داحرة
ارةدحد ال ت قم .

إن ار ريبة

إالّ قن قبا من ي إ قن يغيا فيأ يمأل قي نرنن حارند يتري ار رنريإ ارم رةس بري قن
يستاة قينن قدالو هللا اقب ارذي خة نن وهللا اقبن ارذي خةفنن مفلتان بةمأ داررذى
يتن شرةل نتأ دقاضرنؤه برل زدجنترأ دقخير اة .........ودح ارم رةس اررذي يلاةيرن

دلغةق اةينن يسمت دارذي ال يم ننن بةدن قن ي ين رنن .…..
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قخرياتأ ارفررنرتند رنمضررأ بررذا اريرري دكةنررن م سمررند بمبررناة االمتنررنن
يتي بؤالء اقشدنا ار ثت ارم ةسين رن ةح بدفنئةنن ار ةيةت درنفما اةرد

االبتسررنو اناررن بتفررةفنتنن رن نررة برريياا سرري يرين رنررن انررة ميتنررن  ":ق باررأ آ تاررن
ارررةدح ارمنرريتيت بيسررا هللا ارررذى خة ررك  ......بنسررا اقبررن  .......دبنسررا ارررةدح

ار رةس " يرن رارن مرن ميسرن فيمرن ررري اضرلة برؤالء ار ةينرين ار ثرت إررد ارتدةررأ

اننرررن بنررراإ خينيتنرررن  .....رناسرررث إيمنينرررن درنلةرررإ مرررن اقب قن ي سةرررأ ب ضرررل
استت نقند اقبن ققيى دقمتن .

يونيو 6081
رررا يتررةإ خ ر

اقسرراي ارررذي قاليررت بررذا ارفرري مررن ت ررةو اإلشررنو

بنسررت ننء تنررةمنن ارمياف ررت اةررد مؤسنررتنن دقينررن ققمنررن

رري اردمرري

رري ارررةب

ارذى اجل إرد ي اقحة ارتنرد زلنح ار ةبنن ارم ةس دوتةنن تنايتت ارب ة حمرةين

هللا اةررأ حفرريرنن اةررأ مياف ررت ارت يمررت إالّ قينررن فسةنررن رررك بتيررث ال يبررسة بررأ
ارغةبنء .
دفأ اريي اقد من ثمنييت قيرن ايرة اررةب دكرنن ري اقحرة كة رت "

ينئاررت ارةئينررت " دقررة كنررت قيررن متيا ررت مررتيند بنرتتررةإ قخياتاررن اررن حررإ ينرري

ار ةبررنن ارم ررةس دحندرررت ب ررل اريسررنئل ارمررؤثة مساررا دقضررينن بررذا اقسرراي فررأ
ارتيمررل داردبرري دكنررن قمررن ار ةبررنن ارم ررةس كررل اريقررت ارررذي تتيتررأ رنررن مبررنغةنن

انةمن ققري " كنرن " إيمرن قتترةإ ارن اخياتنرن إ كةمرن قتريب امرسإ برذا اقسراي
ارم ةس .

إن ك ررة ارةسررنئل ارتررأ تسررين اةررأ كتنبتاررن ببررنن مياف ررت ارتررأ حفررةت

اةيان ستةاسن دكل االتفنالد ارتأ كنيت رأ ما مدتة

اقشدنا را يري ررأ إالّ

ار ةيل من اريقت دا د اةد رك ك ي ادة من كنيت قخياتد بتنجت إررد ارتترةإ مسرأ
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غية مانريت بمبنغةأ بل بتنجنتان .
قواود ارن يةاد إجةاء ولنضت ودحيرت ججججججججججج رسيرة ار ةرإ ارم رةس دكرنن اةرد

قن قدجاان فأ ( كةمت إي ةيمي ) بتيث قن كل بذه ارمبرنغل ررا تترةك ررأ ار ةيرل
مررن اريقررت قكررين قمررن إرانررن دكنررت قشررسة بيس ر

امي ر

غيررة قيررأ كنفررييأ (

ايضند ) ان رك بنر ت بييند قي ذ سينست مبينت إ كرنن يسةرا جيرةاد قينرد رري
استنةمت رمييرأ قثةد ارا نء قمن قةميأ داإلمغنء إريأ .

يييي 6081
إالّ قينرررأ جمسرررت قخيتنرررن مرررانح ايرررة ار ةرررإ ارم رررةس دقر يرررت اةررريان
متنضة ان ارتنرت ارترد ي رإ قن ينرين اةيارن قثنرنء احت نرنرن بارذا ارسيرة دارن

ارةدح ارتأ ي إ قن تسا فيأ فاي قارا قاينو وبانييتنن .
ارت ِس َنررت ري ررةو ارتررة ن ر ةررإ
دقةررت راررن إن هللا اختنويررن فررأ بررذه اقزمنررت َ
ينرري اإلراررأ في ررين ارمة رري اريحيررة رةن رريس ارتررأ تفت ررأ هللا ح رند فررأ دقررت
ارتر َرة ن
فيررأ اإليمررنن فررأ مسرررا ار ةرريب ت ةلا رند  .دشررةحت راررن ودح بررذا َ

يضررف
ىم لن َت ِس َين دت بمن قنرأ اقب جةيوليه ران دقةت إن ارم يو ب ةإ يني رري قةارند مرن
رتررا درنررن كمررن قن ار ةررإ برري مةكررم ارت ررنء كررل اياو ر ارررةدح فااررذا ارمسنررد
قيضند ينتت قةإ يني اإلراد قن يتساة رأ دقن ىيتفاأ .
إن شرريق ينرري هلل ا ب دم ررةه دخ ر ا ارنررنس كررنن سرريؤوى بررأ إرررد
إفنررنء حينتررأ قاررل اريقررت ارررذى حر فرةوه المررأ ر ريال قررةو ا ب ارتررأ مررنست مس ررم
منتمة حتد ي ةو اةد تتمل ايترنو سناتأ .

رذا تنمرن كرل قيمتنرن دقمنرنرن فرد اتتنويرن بارذا ار ةرإ اإلرارأ اررذى فيرأ

دحةه ينتليا تم ية هللا ح ند دقن يتاأ كمن ينتت

.

فاي ار ةإ اريناي ارذى ينرت أ منرأ جميرا ار ضرنئل دالسريمن ارتياضرا
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كمن كةمنن وبنن قنئ د " تسةميا مند قيند دويا دمتياضا ار ةإ " آه ......
فةنتررإ إ اد ينرري اإلراررأ بررذا درنتي فغررل فررأ قةاررأ دكيينررن يررةخل حفررنن
منيسررن يفررة افنررن ب مررند قاررةائنن درنةترريى منررأ حاررأ اإلراررأ درنستاررة قن كررل

داحة مّنن بأ مةاي قن تنين اةدس ينري ارمنريب دمرن ارارة اأ قن تنرين
رررةى ارسررةدس ي ر ارمبررناة ارتررأ رررةي اربرردص ارررذي تةغررإ فررأ االتتررنو بررأ

ي إ ان ىيف فما اةد قن يتيرا دقن يترإ ا ال داإلبنيرند دبنختفرنو قن يترإ كرل
من قحاأ وبنن إن اتتنوين باذا ار ةإ اإلراد بري دحرةه اررذى سينرمب برين يةتريى

باذه اقحنسي

.

دقررة قضررينن اريرري فررأ جرري مررن اررريو داحت ةنررن باررذا ارسيررة ب ررل اقفباررت

ارمم نررت فنشررتةكنن فررأ قر َرةاس غيررة احت ررنرد ثررا فررأ قر َرةاس احت ررنرد ثررا مرفةينن
م ارنتنو.

حضةين زلنح ار ةبنن ارم ةس  .... 1ارخ  ...إالّ قينأ جمست ث ثند من قخياتد فأ

ارتنويرت ابرة مررن مرانح رررك اريري فررأ كنينرت مررغية رة رةي

ققفرررأ ارتةي رررت برررؤالء اقخرررياد ار ثرررت برررن اق ارمسنديرررت

يسر

ت را فررأ

Mere

La

 Assistanteاق تيةلررر ام من يشررري دمسةمرررت ارماترررةئند اق جررريزل ين بي ررري

دقختد بنةليت جيةاو دكنت قة وةات تملين بذه ارننينت من قجل برذه ارمننسرات

.

إن بؤالء اقخياد بن اريحيةاد ار تد كن قرة يرذون يرذدوبن دقرة يرذود

قد قختررين ارنررذدو ودن اةررا قخياتنررن ممررن وفسنررد إرررد اررة ت ة ررة يررذدوبن فررأ

حضرريو بررنقأ اقخ رياد ف منررن باررذا االحت ررن فررأ سررةلت تنمررت ددجاررت إررريان

ارمَ فةس .
بسض ارنةمند رةتاينت راذا ار سل ى
قةت ران  :إينن يةفا بذه ارت ةمت فأ ظةدف تتيأ فينرن مبرناة ارسةفرنن
بنر ميل دت ةو دوانن دتتم ل اررةدف فأ بذا ارم نن ارمنمدي ارذي ي

فيأ فرأ

حضة هللا دحةه ارذي سي ين شنبةاد اةأ ِ
ارة َضد ارذى يدتاةه ديتن ي ةو دايوين
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دتتم رل قيضرند فررأ كتمررنن اقمررة اررن قخياتنرن اقخةلررند خبرريت إثررنو يررةمان اةررد

اررة م ررةوتان اةررد ار يررن بنفسررل اتررأ إ رررا تتررن بسررة سررنا ىت يررذدوبن  .دقةررت
قخرياتد إن هللا قررة يرررة بسررين ارسلر

إرررد وغاررتان فررأ ارتنررةل

رررأ فرريو وايتررأ

إرررريان فارررن قد مرررن اخترررنو فرررأ برررذا ارايرررت رنرررأ تترررةن برررأ اتترررنواد خنمرررند

فةيت ندبن إ ا ما وقفت وفبنرن ارريفية دمرا برذه ارنسمرت ار مينرت جرةاد فَةرةى هللا قفرة

خررنا يترريبن إ ةغررإ فررأ اسرررتسمنران ردةمتررأ اإلرايررت دقضرر ت قنئةرررت  :إن

ت ة ة دايوين بذا يمما ار ين بأ قمن إرانن سيمتي ب ضل من سناةيأ من دو ل ك فل
ي لن لث بنرياة اقتةفننه فأ ارمنضأ قثننء تلاي نن بذه اريايو اتان دققي بذا قينن
كنف اةد تةك اقمنيت ارتأ تلةاان يذو ارس ت مفنرن دارترد برةديان
را يتنفو بب لل ل
دبم رند قن يس ررة قينررن ينررتليا ارت ررني اةررد قي نررنن وررنبة فررأ اينررأ هللا .
يفرراب ل
داةينررن قيض رند قن يا ف ررت قي نررنن اةررد خلنيررن اة ررة اوتناننبررن ضررة ار ررة دارلناررت
ارةذ ن داةين بامن هللا إال قن مسةمنن اإلراأ وؤدف رةوجت قينن تيجانرن إريرأ ب ر لت

دوغا لت ح ي يت فأ اإلخ ا رأ فأ ارمنت ال فإن بذا ارت ة ة ارذي يممرا ار يرن
بأ سيمتي كل ييبنن ارمنضيت برل ققري إينرن سىن ِ
نرسة هللا بت ة رة دايويرن إسرسنواد
قارا من ي يذدوين اقدرد  .فنريي ت ي كل داحة منن رأ:

تلي لا ىت ردةمتك اإلرايت را قكرن قاةرا ييةبرن قمرن ا ن فرإيند قاةفرأ دقارةف
حينمن ف
كرل ارتر د ارترأ ترذدقان اإلينرنن حينمرن ي رين بيكمةرأ ررك  .دبرن إيرد آتيرت ب رةح

رنأ ف
ارم َتا ارتأ يم ن رةمةء قن
قجة بذا اإلراأ م َ فضة دت خةمتك اإلرايت اةد جميا ى
تررذدقان فرررأ ارررةيين دب رررذا يفرراب ت ة رررة ارنررذدو بنرننرررات رنررل داحرررة منررن فرررأ
ا قتان بنرمنيب مبنباند رسةلنين تذ فكةان فرأ سرسنو ررك اريري اررذي افتترةا فيرأ
رةمررة اقدرررد دبمررن يسفا رةان ارياحررة رنخررة اررن مبررناة تنررمي فررأ وفقِتاررن اةررد

ارمبررناة ارتررأ تمفة َنتامررن رترررت اّتتنوبمررن اقد دقض ر ت قنئةررت إن ت ة ررة ارنررذدو
ارذي يمما ار ين بأ مسند سيملة د لحَةِتَنن فأ ارةب دلتيد فينن ِ
حمفير دت رمتارت اةلنرنن
ى
َ
اإلراأ ت سةنن ىيانورأ حفاند بتإ .
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ود يررذدوى ثررا يررذود اق تيةل ر ام يررذدوبن قمررني درننا رن
دبسررة رررك جر فرة ى
كنيت متريثة ف
جرةاد مرن برذا ارميقرف رةوجرت قيارن ررا ترتم ف ن مرن االيتارنء مرن تر د

لةود إرررد قن قوةررإ مناررن إاررنو ارنررذدو بسررة رترررند ثررا قتررأ ودو
ارنررذو فنضر ى

ةتلين ف َ فةوتن يذدوبمن بتميت كاية .
قختني اق ل
ىخ َ

يونيو 6081
قضينن قين ارسية ار منييرت ارم ةسرت فرأ برذا ارمنرن

دكّنرن يريو

ف
مرة ثمنييرت قيرن رسيررة قةرإ ينري ارم رةس إالف قن ارنرفية بةاو رل رررا
ببرة قن َي َت َافيري ّ
تم ف ن مرن ارتضريو إالف كرل منرنء ف رط ريمنتنرن بةكرت ار ةبرنن ارم فرةس وريا برذه
اقين ار منييت فنةنن يسمت اريمت بنرةغا من ِقفة ارة نء ما ارننبن .
داحت ةنرررن بسيرررة ار رررةي

فةينررري

ول ررري

REGIS

داقتفة اقمة اةد حضيو زلنح ار ةبنن ارم ةس فنر ةي
دراذا را يتت ل بأ بنرفيو ارتأ احت ةنن بان بنر ةي

دحرررنن بسرررة بضرررست قيرررن ايرررة ار رررةي

رررريل

ول

فةيني

ار رررييماجأ

 GONZAGUEش ر يا مةوسررتنن ارةاخةيررت ارفررغية

FRANCIS
ري

ش يا بيتنن

DE

LOUIS

كن نوليس .

فيوويررن قن يضررا مةوسررتنن

تتت حمن تأ فرأ برذا اريري ببر ل خرنا فارذرنن قفرنوي جارةين رنرأ يضر د كرل
اقفبات اةد بذا ارسية حتد يت فم اقو ن اةأ قن يريا َت َة نند قكاة راذا ار رةي
دققرريا قررةاس احت ررنرد دتررا اررة ار ةبررنن ارم ررةس وريا ارناررنو .دمررةينن مر

ارنتنو  ......قرخ .

دفررد تةررك اقيررن شررةات مررن خ ر اررة متنض رةاد فررأ شررةح قياييننررن
قخياتنن دكنن ميضي ارمتنضة اقدرد بري وةل رت االسرتسةاو رنيرل ِس فرةي ارتيبرت

داالفدنوستين.

إن قنيين وبانييتنن ةممنن بنرت ة فد قدقند ىم َت فرةو إررد كةسرد االاترةاف
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رد ك ي ادة فأ بذا ارايرت بنرت رة يتري منارة ارتيبرت ف برة إ اد قن ي رين
دقينن َي لت َ
راذا ار نيين تيثية قارا فينن  .دقةت ران  :إن كنيرت ررة نن ح رند وغارت مرنوقت فرأ
تفررتيب ي نئفررنن د ييبنررن دإن كنررن يدتاررة حميرند شررة ةاد ح ي يرند اةررد اقتةافنررن بررذه
اردلنين َرمن س لنن ك ي ادة فيان .

رنة ارتيبت دإال قفةت إرد بذا ارترة
اةد رأ قينن ال تتافيين بنر ةو ارننفد ف

ار منو ارتأ ت نييان  .دبن إيأ قاة اةي ن وةل ت تتيبلفان بان رنة ارتيبت :
فنةن فأ قينن اباند برنر ةب مرن ّوبنرن دفرأ قيرأ سريمنت ن اسرتت نقند
فنةن فأ قيأ سيغنةنن فأ ومأ دللن َت ِسش إيمنينن حيننرذ سرتاةد يريب ن
ميتأ َ

قك ررة احت رررن ادو دستبرررسةن ت نبارررن بررريرا قشررة فيفررراب تفرررميم ن اةرررد تفرررتيب

قي ن ن ف فسنالد قك ة داالستسةاو راذا ارنة ال يسند قين ارمةء باتث وقي ان ييبت
دإونرت اريقت فد بذا اربين فنقمة ار يبةى ارذي ي إ ارتيقف قمنمأ بري اختيرنو
ارتمن اربة ة يتي من اقترةف ىلتن مرن يريب  .إن ارتنرةاو اررةائا رةنر يط فرأ اررذييب
اتان يسيو إرد غينب بذا ارتمن اربة ة ارفنوق البة إ ن قن ىتَةفك لرمن قثنرنء فترص
ارضررمية اةررد ارررذييب ارتررأ تةتناناررن فررأ قك ررة اقحيررنن دقن تستررةفن باررن د رررك

ودن االبتمرن بنرررةخي فررأ ارت نمرريل ارن يررة اردنمررت بنردلنيررن اقخررةى  .قمرند مررن
سرة االفدررنو سرتين فسةينرن قن يسنتررإ قي نرنن ببرة يررن قخرياتد ار نضر د ر فةررت
جارت ّ
ار مرة ارررذي ي نيرأ منررأ إ كير يا ررد بسيرة ن اررن ارنمرن إرررد برذا ارترّرة ديتررن
رد ب ةمت االستسةاو رأ بلةل ت جفية تن أ رفرنا قةينرت ج فيرن ررأ مرن كبر
َي لت َ

حنررنب ويلررل سررن ةمأ هلل اررن كررل بررذه ارررنسا إ ا رررا ينررت ية مناررن ! فرري ن مرريون
اردلي ج إيأ ي من فرأ قينرن ال يترت و بارذ اررذكةى ار مينرت فرأ جميرا قفسنرنرن ارترد

تتاا ارتنرند  :إ ي ري مانشرةد مرن بسرةه بةتارت شر ة قفرية  .دلسريو برذا ارتنرة
رإ
إرد مبنغةنن ارتأ تنمب رنن بإانو دقت قوي رةب ة  .دتنين ارنتي رت قينرن يَن لن َ
اةأ قامنرنن بةدن ودح إيمنن ح ي يت دبةدن قن يتذكة بلةل ت فسنرت ار سل ارسريا
ارررذي قمنررن بررأ بررل بررنرس

ياررةو ارررنسا قد اةررد اققررل ينتاررك ب ر مررا
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ىحلةَمررت

ارفمت دال يضراط قايننرن ارترأ يرةاان تنلةر إررد كرل قشر ن ار ضري

ف
فيتارةو

ودح اردضي دارتيمل فن تةف ييبند ك ية .

راذا ارناإ يتنند ك ي ادة ار ةبنن ارم فةس ودن قن يتةإ ت فة فرأ حينتنرن

دلر ف
رؤوي بررذا بررةدوه إرررد اسررتسةاو سرردء رةمنندرررت  .فنرمنندرررت ارفررتيتت ىت َافيننررن

رةمنندرت ارتنريت ران  .فإ ا ا نن خ

ارنانو اةد ت رة ة برذه اراارت ار مينرت رنرنن

رك قفضل تتضية رمنندرت اريي ارتنرد قد اقين ارتنريت .

تلةسنن قخانو ارمةسةين ارذ ن يسمةين اةد يبة اإليمنن بين اريثنيين قن

ب رؤالء ارمنرريتيين اررريواين حينمررن يترررين بنرت ررة مررن اقس رةاو فررإياا يمضررين

سنياد كنمةت فأ ي ند شة ة ودن قن ين ليا مة قخةى فأ ييباا  .دققي إياا

ارمنفة رين بارذه اردةمرت  .افر
ارملة َسرةين ى
" يترين " بنرت ة من اقسةاو يرر ادة ر ةرت ى
يدملنن بذا ارمة َ ....قدَرن ي يييا قضن رنن ي ارة ن ج
ين قخياتد ار نض د ! إينن سىن َسفن

ببة اةد سيء استسمنرنن راذه ارنسا

! إين رن يترررد بتضرريو ار ررةاس اإلراررأ قيض رند كررل رري  .إياررن يسمررت اريمررت مررن
ارم ةد قن ت سةنن ي مة ك ي ادة إ ا حضةين ار فةاس بةدح إيمنن  .فنر ةاس بي فرأ
يانيت اقمة اانو ان تضتيت ارمنريب اةرد ارفرةيإ تةرك ارتضرتيت ارترأ كنيرت

كنفيت ر ةاء ارسنرا .

فني ال ي نأ من ار فةاس ثمرن ادو اريمرت إ ا كرنن برةاخةنن بسرض اإليمرنن
دار ت دإ ا كنن تافييين رأ بلةل ت مننسات ج ف أ ار فرةاس اإلرارأ يتلارة مرن ييبنرن

ارييميت ب ضل استت نقند يني ارمنيب ارتأ يمنتان هللا رنن  .فتت رةو قيايرن حترد

يتنن قواء داجانتنن دحتد يت ة وائمن فأ وةل ارنمن .

ايتاان إ ن ين قخياتد ار نض د إرد كل ارديرةاد ارترد ينر اان هللا اةينرن

بل ي يض بان اةينن دبتدن رنن يةاان تتارةو بنراإ برةالد مرن ىمضرنا ت حانرن ررأ
دحمنستنن ردةمتأ اإلرايت .
ررد
ااتِالةن ارن يس ارن ية ارتأ فأ ارسنرا ال تترد ب ل ارسين اررذي َي لت َ
ل
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بأ دما رك فإيان تا د ىم لدةِ َفت  :قال يد ل من بذا اقمة ج

يوليو 6081
تتر فرة لث ىت فررأ متنضررة قخررةى اررن داجررإ فتررص ارضررمية مر فرةتين يمي رند
دتتر فرةثت اررن دسرريةت إجةائررأ اةررد دجررأ قحنررن  .ر ررة ااتاررة ار ررةي قغنررنوييس

فتررص ارضررمية اررنم د بنم رند رةنمرري فررأ حيررن ارنمررن
رةوجت جسةتأ ال يس د حتد ارمةضد منأ .

دقررة اسررت نو منررأ شدفرريند

ثررا ايت ةررت مررن بررذا ارميضرري إرررد ار رةاء ارةدحيررت  .دقةررت راررن إينررد

قخبد من اة االبتمن ارننفأ بارذا ار رة

يف ر

 .درري

ارم فريو بنرن م رةو قضرنء

سررنات فررأ ق رةاء اررنبة ايررد سررايل تلاي ر قررنيين ارةبانييررت بررل اةينررن قن

ينررسد إرررد قن يررة قي نررنن رنررأ تغةغررل فياررن مررن ي ررةؤه فنتيقررف بسررض اريقررت
فت لن ِمررل ار رةاء ارةدحيررت تيمةنررن دتةامنررن قفنررن ادو
رةت نيررة فررأ ارم ررنوا ارتررأ تةمنررنن ى
م فةست فأ قثننء شغةنن دوواستنن تةك اقيبلت ارتأ تةاينن ك ير ادة ( ارن قمريو هللا

) دققرري بررذا قن ار رةاء ارنررةلست اردنريررت مررن ارت نيررة ال تنررمب اةررد اإلو ر ق
رةبدص قن تذكة من قةقه فتنين دقتند ضنئسند .

وفسنررأ إرررد بررذا ارتررة ث مررن الحرتررأ قثنررنء قدقررند االسررتةاحت فيحيني رند

ىي للةإ مننن كة م لا من قةاءاتنن فت برةن فرأ قغةرإ اقحيرنن فرأ إجنبرت برذا
ارلةإ .

درند ت نين مملةاد من ار منو من برذه ار رةاء قظرن قيرأ ي رإ ار يرن بارن دقرت ال
ارنتنو دكد ت ضين سنات فأ
لةاي ى ّن انان شأء  .إ ن سي ين رك بسة م
ف
ار ةاء حتد يتين مياة ارسمل  .دقدو قن تا ارت ني اةد ارفمت ببر ل قوق فرأ

بذا اريقت حتد تنند رمن يبسةن بضي بنّتدن قنط من ارةاحت  .رذا قوةرإ قالد
ينما ميتند فأ اناة ارني دال ض يج فتب اقبياب دإغ قان .
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ف
دتتةثت فأ متنضة قخةى ان ارانة ارسبةلن من ار يايين:
" رن ينتسةا قحة ب ضي رةى اقخةلند ا فمن قنرترأ ارةئينرند  ......قررخ
" ف ةرت راررن إن االرتر ام باررذا ار ررنيين سريمنتنن سر مند كاير ادة دسريتيب رنررن اريقررت
دمرررر نء ارررررذبن ار زمررررين رنررررأ ير ف
رررؤوي داجانتنررررن اةررررد قحنررررن دجررررأ ديضررررلةا
بمنؤدرينتنن ارمدتة ت

فمرررن ارمؤفكرررة قينرررن إ ا ابتممنرررن بياجانتنرررن ددظنئ نرررن ف رررط دوكميرررن كرررل ايتانبنرررن

ستنين ارنتي رت قينرن سرن ي بارن اةرد دجرأ قفضرل فةن نرة فرأ قن هللا قةاارة إرينرن

بارن دقينرن يسمرل مرن قجةرأ بري فتنرين برذه اررةدافا كنفيرت ف
دتتمنرنن
جرةا رتبرغةنن
ف
اةد إتمن امةنن اةد قكمل دجأ ىم لم ِنن حيننذ رن يريرأ ابتمنمرند قمريو اقخرةلن
إ اقتنسنن بيينن غية منؤدالد ان شؤدن ارغية دقن بذا ِي لس َرا ارفرياب ثرا مرةود
رت انررة تةررك ارت رأ تاررةق باررذه
بنررةات اةررد ار فرة بنرريو مررن قياييننررن إالف قينررأ تيفق ل ر ى
ارنةمررند " ي ررإ اةررد مررن تنررين اةررد ِاةررا بررين إحررةى وفي نتاررن َت َت َسرفرة

رت ةبررت

شة ة  .....قرخ .

فنجتاررةد فررأ تيضرريب قبميررت بررذا ار ررنيين دتتررةثت اررن ارديررة ارررذى

تتسرة
يم نان منسأ قي وفي رت قرة ف

رت ةبرت د ررك برإو

وئينرتان برنقمة فرأ

حرن قن برذه ارةفي رت رررا تنرن ررة ان شر نات ار يررن بارذه اردلري  .فترةثتان ا فمررن

منسأ ار ةي

"ريل

ار ييماجأ " حينمرن قخارة وئينرأ ارن ارت ةبرت ارترأ تسرة

ران قحة ارماتةئين ارينريايين اررذى كرنن ي نرة فرأ ترةك ارةبانييرت  .فنرنن برنرةئي

ارذي اةا بنقمة فأ اريقت ارمننسإ قن ثنرأ ارماترةا ارن برذه ار رةاو دقدضرب ررأ

يمة بان دسناةه اةد ارتغةإ اةيان  .ففنو بذا اربنب واباند ممترن ادز
قيان ت ةبت ّ
بسة قن ثنبة فأ وايتأ دمنو ينفسند جةاد رةةبانييت ارينيايت .

ث فا ف
قبمّيترأ  .فيدضرتت كير
تترةثت ارن قرنيين ارفرمت د ى
قبرةزد ّ
ار نيين ي د دحةه رةت ني اةد االين ن فأ ارة ة دبفينت كي

قن االرتر ام بارذا
قن مدنر ت برذا

ارمؤسنند  .ف بة إ ن من االرت ام بأ رنأ
تؤوي دحةبن إرد إس نط قارا
ف
ار نيين ّ
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ررمت برررإ اردبررري دارتيمرررل دإن غرررنب
يت ر فررة فرررأ حيرررن ارنمرررن فرررإن غرررنب ارفر ى
اردبي بات ارتين ارةاخةفيت.

فمن ا يفاب دقي اننين قن يفنا فأ وايتنرن إ ا غنبرت ارتيرن ارةاخةيرت

ان حين يضلة فيان إرد االبتمن بناليبغنالد اردنوجفيت ج

دت ف
سضرةبن مرةين
فإن را تنسش ارتين ارةاخةيت بذه االيبغنالد اردنوجيرت ى

مررن ند تررةن  AIRAINS SOMMANTSفةنررةقب يررنقخياتد ار نض ر د اةررد
ارت رررني فرررأ جميرررا اقشرررينء اةرررد اردبررري دودح ارتيمرررل إ ا قوويرررن قن ينرررين
رمد
ينفسررند رم ررة هللا دردر ا ارن رريس  .ثررا شررةحت بإي ررنز ار ريايين اقخررةى دوكر ى
اةد ارلةل ت ارياجإ سرةيكان فرأ ارترة ث قثنرنء قدقرند ارةاحرت حترد يترنفو اةرد
ارفةق ديةااد احت اة ارغية .

قيناغرررد قن يمتنرررا ارررن ارترررة ث فرررأ دقرررت داحرررة دالسررريمن ارررن م نوسرررت

ارمرررتنةا كمرررن يترررةإ قحينيرررن حترررد مرررا ارةئينرررند دقمررراتت قن برررذا تنرررنفد مرررا
ارتاذ إ  .دقةت البة قن ي ين ارتة ث قثننء قدقرند ارةاحرت ِ
مسنفيرن بريميو مرنرتت

دقشةد إرد ارمتنضة ارننب ت ارتأ ف
تتة لث ىت فيان ان كي يرت اسرتدةا برذه اقدقرند
استدةامند بننفءاد .
فنر ةي

دوفكمد فمة قخةى اةد قيايين ارتياضا داالحتبن

دقبةزد قبميتان

ارذى كتاان ااتاةبن قسنسيت جةاد رةوجت جسةتأ ةب ببة اةد ممنوستان

دقض ت قنئةت إن بذا ار ةي بسينأ قجنب يمند قحة وبانيأ ارذى كنن ينتد
باذه ار يايين قنئ د " قيت ال تسةا من ارةمي كفةَ لتنأ بذه ار يايين " ققي بذا رنأ
ققل بذه ار يايين شييند بي قبا ممن تست ةن
ىت لة ل
وكن كمن قووك بذا اقب ار نضل قن ّ
قن ارةدح ار ةس بي ارذي قم بن بن نأ راذا ار ةي

ارسريا

دكنن بذا ارةدح

مةاد سنب ت فإن بذه
بي ارةافا دواء غيةتأ اةد تلاي ان  .دكمن بفينت فأ ّ
ار يايين بأ من قك ة ارلةق فناةيت ىرت مة فأ ارن يس  .فإ ا وقى ارننس تياضسنن

دخبيانن

دكنيت بيي كل داحة مفنن الئ ت بسةدس ريني ارمنيب
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حيننذ
ل

ِ
المنند إفينبن قك ة من كل ارن
سيؤفثة مراةين اردنوجد فأ قةيب

ارلفيإ .

يوليو 7081
فأ منتف

ارباة ت ةلاند قوود ار ين بدةي قفية اةد ارف

ارمتيخة
نسند من اريقت دارن ينت رنتنبت ارسة ة من ارةسنئل
ّ
داردبي دقجة مفت َ
افة رد فأ ارتين ارسنويت ارةاحت ار زمت راذا ارني من اقامن
حيث ال تتي ف

فبنوكت قخياتنن باذا اقمة فأ إحةى ارمتنضةاد درا ى اة ن ضي ند من بذا
ى
يت ابة قين فأ بذه اردةي دبمةدو اريقت ي ذ
ارغينب ار فية  .إالف قينأ ب ى
يس ت ا فأ قخة
ماة اقخياد  .ر ة الي َن َتلا ىت إرد كنينت مغية رة ةي
ى

ارتَنمه
ارتةي ت حيث
دجةد اراةدء دارسمرت  .دكنيت قخياتد ةااين االمتنن ان َ
ى
فن فن يل ن حي ميمستأ دلتتةإ
بنر ةب مند قثننء ارنانو قمن فأ ارمننء ى
اراسض وائمند حة ند قفي ادة مسد دكنت قجة مسيبت فأ ارتدةص منان.
ابتسةد ىم لنَةِب دت ان بذه ارةاحت ارسذبت قاندو االيفةاف إرأ
دقخي ادة
ى
شةحت فيان ران كي كنت
قامنرأ بين قخياتد دقر يت متنضة فأ اريي ارتنرأ
ى
ىملن َب ِغَةت فأ قين ابتسنوي انان بيميوبن قك ة من ايبغنرأ بن نأ  .ف ة ايبغةت

فأ بذه اردةي ب تنبت وسنئل كنيت ستسلنأ فيمن بسة ان قن قدريان ىك فل وان تد .
دكنت ق ف
ىفضل قضنء بذه اردةي كمن يبتاد قةاأ فييفةف كفةفين فأ ارت نئ اقبةيت
درنننأ ضتيت بمفةتتد اربدفيت إليانء بذه ارمةاس د .

دسننتيي

دقةت ران  :ال تتضني ن إ ا من بذا ارغينب ف ة كنن نبة منرت ن .
مسند كل فةدضنن ارمدتة ت دي ي بان بتميت قشة  .رذا سيحةثنن اريي

بان .

ان وةل ت قوائان دان ارةدح ارتأ ي إ قن ىت َب َف ّفوك ن قثننء االضل
بتيو تنن ران بغية دوقت  .درنننأ
درن قتتةإ ان ار ةد ارت يفلت فيين منةدو ى
اردنمت بنقو ن ا > ن ق لىدكىةيا إرينن دبنرسي ارتأ
سيتتةإ ان ار ةد
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يم ت ن إينبن كأ َت َت َم فن فن من تت ي بةف وايتنن .
دالشك ين قخياتد قن َق لفة ابتمنمنن اةد قميو هللا دااليفةاف إرد من قة

يغذى ي يسنن سي ين مفةو تسملت قكاة رنن َبلية قينن ينين قة خةانن قي ننن إ ا
ظَنفنن قينن ىيم فة هللا قك ة .
دار ةي

ارسريا ارذي ي ت د خلنه قة ح ا فأ اقمة بلةل ت قخةى .
تذدق ح د ارتيمل ايتم
فاسة قن ف

اتأ من ارتين ارمةلتت رنأ نفةف

إرد ارةواست ار نفت بنرةغا من سّنأ ارمت ة .
دإيمن فسل بةا قن هللا جسةأ ةوك قيأ سيم ةه من خ
تنةل

بذا ارسمل ار ز إ ا قواو

ي نأ رد ا ارن يس .

سنمل شانب وبانييتأ اةد بذا ارنتي فيمة
دقة ونرإ ببة قن ىي َ
ارت يلت قثننء مةحةت ارةواست حتد ال يفةفيا قيرنوبا ان
بنختفنو ار ةد

وواست ارسةي ارمدتة ت

دفضل قن يسيودا إرد فةدضاا ارت يلت بسة حفيراا

ثنن بسة ايتانء وواستاا
اةد قنط كنف من ارسةا قد بنقحةى قن ي يميا بنبتةاء ل
نفةفين فيأ إرد قميو هللا ف ط .

بن بد اقس

ارتأ دضستان قخياتأ ريتف ن بةف وايتنن من خ

إرد وواست ارسةي ارمدتة ت ار زمت رنن :

االيفةاف

إينن يةوس

 -7قن هللا ةلة رك .
 -2كمن ةلة هللا

 -3دقخي ادة فأ سايل هللا .

ست فةس وواستنن دتمنتنن ارب نات رتملل جميا
دتةك بأ ارةدافا ارتأ ى
ارفسيبند دارمتن ارتد ستستة وةل نن دارتأ سىنم فة هللا من خ ران-:
 -7يةوس قن هللا ةلة رك .
يسا ين قخياتأ إيأ ةلةه

ف ة قفة حين وانين فأ بذه ارةبانييت
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قن

ِّ
ينةس داتنن رد ا ارن يس .
فةي كنن وانين إرد وبانييند قخةى

كنرننومةيت م د رتا إا نءين من
ارةواست دتم نن من االيفةاف إرد من يميل إريأ ف ياتا إال بت ةيننن

اربدفأ .

درنن إ ا قفةين ابتمنمنن اةد قي ننن فد وبانييتنن بذه

مسنوضين إلواو هللا .

مةين

اةينن إ ا قن ي ما بين بذ ن اقمةلن مسن  :بين ي ةيننن اربدفأ من
ار ةلإ من جات قخةى

جات دت ةي
اقخية

اةينن قن يتسةا مدتة

دحتد ين ب فأ بذا اقمة

ارسةي ارتأ من شنيان قن ت سةنن قب

رنأ ينةا ارننس قو نراا إرينن فتنين بي
بؤالء اقو ن .

اريسيةت رد ا ي يس

 -2يةوس كمن ةلة هللا  :قي قن يةتم فأ كل شأء ب يايين ارلنات
فنةوس فأ اقدقند ارتد تتةوبن ارلنات ديةوس ارمننبج ارتأ تمةيان

بذه ارلنات اينان

ديذاكة بنرني يت ارتأ ت ةضان ارلنات

يتسةل بس مين قد بمن يبسة من ي يو من ارةواست .
دبنرس

ودن قن

اةينن قن يمتنا ان ارةودس إ ا قحنننن بميل إريان فنتدةد

تمنمن ان بذه ارمتست دين د ييتنن باذه ارنرة اإليمنييت " قين قوقب اةد

بذه ارةواست قن ارلنات دحةبن ت ةضان اةد " دقخي اة اةينن قن يناة

اة د ت ةي

ارمتنةو رأ..
 -3دقخي اة

بذه ارةودس بذكة حضيو هللا دبت ةيا قامنرنن دبنقبتان

يةوس فيد سايل هللا  .......فين ران من فنة ا يات ! فمن

قجل هللا قجاة بند دقتسإ حتد قكين مسة رد ا ارن يس .....

ستنفاتأ دتانوكأ إرد اقبة  .فااذا ارسمل اينأ سيم ة هللا .
ي يس ى
فنرسةي ارتد قكتناان تملة من ك نءتأ فد قن قكين منؤدرت ان تةبيت
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فت لترد وبانييفتنن ب ت قدفة دشاة قكاة فيساة ارننس إرينن
اربانب
َ
بث ار ضيةت فأ اةو
تنفنأ رةبانييتنن فةمت ّ
بسة لو قدفة من اقو ن َ
فت َ
قكاة من ار تيند دحمن تان من مدنوة ارسنرا بل إن من دفةتأ ارةبانييت
يسةن
من تنيلن ران سيسينان اةد قاة بذه ارمدنوة إ ا قواو هللا قن ى

دلبنن قدالوبن اةد
إرد ارسنرا ريفاتن قةد رة ضيةت فأ انئ تان ى
ةتن فأ بذه اقميو
ارمانوا ي نان آه ! ينقخياتأ ار نض د ! إ ا ف فن ى
سن َفش امِائ ىمنن مامن ضف
حين ي تةن ارضي دارن يو بنرةواست ى
ست ل
غيةل ن اةد خ ا ارن يس .ثا تتةثت ان ارةدح ارتأ
ي إ قن تنسا فأ سةيكان ما اقو ن فأ مدتة

ا قنتان بان

دوكمد

حة أ اةد مسةمند ار فل  .دقةت ران  :إ ا ااتاةين قن بؤالء اقو ن ىبن بذاد
انبن من قجةأ بي ستنين بذه
هللا دقيأ بي ارذى كفة نن بان دااتاةين قينن ية ى

اقفننو اإليمنييت اييند رنناةد تتمل ارضي ند ارتأ البة ان يدتاةبن قثننء تسنمةنن

مسان .

فةنتدذ إ ن كنفت اريسنئل ديغتنا كل ار ةا ارمتنحت حتأ يغةس ار ضيةت دارت يى
فأ اقو ن

سياء كنن رك من خ

ريضسان ارتنرأ .دبنختفنو

ارتةول

قد ارنةمت ارتسةيميت ارمننسات

اةينن قن ينت ية من كل شإ بل حتد من رايبن

سان .إال قيأ ي إ قن ي ي باذا اقمة ودن قن تراة
رنأ يسليان وودسند تن ى
غن تنن بيينن يةلة قن ية ان ووسند قي ي إ اةينن قن يةااأ ىم لتست دمفةتت
اقو ن فأ بذه ارةودس فتنين فأ آن داحة متفاات ران دم مة فيان  .دلتلةإ

ا
فنفاب
بذا قن يتتمل ارمب ت ارن ية حتد يترد بتإ اقو ن
مغنود دقو نالد
ودن قن ي ة شينند من ىسةلتنن دمن احتةامان دمتاتان رنن  .إيان ميبات خنمت
ناغد قن يلةاان من وبنن فمن ارمؤكة قينن بةدن يسمتأ رن ينتليا قن يتيز
اةد بذا ارني من ارةل

دارت ند ارذ ن مةان ثمن ادو دافة فأ ارن يس  .ب ذا

ي ب ار فةينين فأ وبب ارن يس ريني  .دخية م ن اةد رك ار ةي
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" ول ي

" قثننء مةحةت ارتةولإ ارةسيرأ فإ بةايت ايتمنئأ رةةبانييت ارينيايت  .ر ة دجة
ارلةل ت ارمننسات رتسةيا ارسةي افنننييت فأ ار في بيسةيب جسةأ ةبب هلل اةودا
من اربانب دقثة فأ ت ميذه رةوجت جسةتاا تذكةدن ر تة ويلةت من قنرأ راا

دقةت ران  :آه ! ينقخياتأ
بل را ننيا ك مأ قط فنةوده فيمن بسة قبننئاا .
ى
ار نض د ! فةننسد إرأ االفتةاء بنر ةينين فإن وايتنن دوايتاا داحة .

 22يوليو 7081
دحل بسة بضست قين اية ش يستأ اار ةينت منورين  .فيجإ اةأ قن
قتتمل ارمةيب داقغنيأ سياء من وةف قخياتنن قد من ارلنراند ارةاخةيند .دقة

اتاسن فأ كل شأء ار نيين االحت نرد رةلنراند ارةاخةيند فملن ارننينت فيو

ائا تمنمند كمن يتةإ فأ قين اقاينو ارناةي .
ايتانء م ارسفة اةد ل
يتي و ل
قمن قين فةا قظاة ايتانبد رنل بذه االستسةاواد إ قدمتنأ م ِ
نف َتتأ
ى
قدو تس ية م ي با ت
اق بي ي بتتمل كل بذه اقميو باننوت كمن قينأ را ّ
نت شسيوي بنرضي
احت ن ار ميا باذا ارسية اقمة ارذى كنن سيتةإ ري بفي ى
دقين قوى كل بذه اقىفبات ثا قوخةتند إرد قنات است ان ققمن فيان شينند يباأ

ارسةش .

آه ! حيننذ شسةد ح ند بنيمانج دالسيمن حين آتت ارتةميذاد فأ رانس

وسمأ ري ةمن بنقت زبة رأ  .إال قينأ تغةات اةد ارميقف ب يرد قخياتد

درةتةميذاد إينأ قاتاة ي نأ تم نالد رة ةينت منورين ي ةمن من خ رأ ارتم ية
ربدفان فيين ال قت ال بذا ارتم ية إالف يينبت انان .
دفأ اريي ارتنرد قتد اقب ار نضل بةاضيل ري يا رنن ار ةاس د وةات
منأ اق ِتةل ام قن يسة ار ةبنن ارم ةس قثننء ار ةاس االحت نرأ ارذي تا تةتيةأ

بيىفبات

داستي يتأ فأ قي ينا

قةاس غية احت نرأ  .دقة دجة اقب بةاو ل
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مسيبت فأ قاي بذا ارلةإ إال قيأ ق ان قخي ادة رألمة مستمةاد اةد من تمتا بأ
من سةلند داسست .

دإيد قاتةف قن بذا ار مء كنن قك ة من رمننأ فأ بذا ارسية .ثا تيجانن

رتنند ار ليو

ثا ضغلنن اةد بذا ارةجل ار نضل ارمتتة ارنية بةاو ل رنأ

تنند ارغذاء مسنن فدتمنن باذا ارسية سيلند .

اتةمةتةت دزلنح ار ةبنن
ثا قمضينن فتة من بسة ارراية فأ م ارنتنو ى
ارم ةس ارذي كنن ممتن ادز ثا قياينن فةدضنن بف ارنتة دغيةبن ثا تيجانن
إرد ارتةي ت رنأ يدتا ارسية بنرسبنء .
دحل بسة بضست قين اية ار ةي

قغننوييس ارذي داف

ي ار مست  .دبناإ

اررةدف ارتأ ال تنمب رنن بنإلا ن ان قينن اتدذينه ش يسند رنن  .اضلةوين إرد
تيجيل االحت ن بسيةه ريي اقحة قيأ ياف قد

ي فأ ارباة دمنميح رنن فيأ

بإقنمت زلنح ار ةبنن ارم ةس  .فااذه ارلةل ت را ية
خنا .

اقيرنو إرد قينن يتت ل بسية

دابيت االحت ن قر يت متنضة استسةاواد راذا ارسية داختةد قن ي ين

ميضياان اقمنيت رة يايين دارت ة ة ارذي ي إ قن ييريأ إفينبن .

دبي فأ اات نوى ارميضي اقينإ رألحت ن بذكةى بذا ار ةي

ارذي

ونرإ بتمنس بتلاي بذه ار يايين ارتأ استةمننبن منأ .

إن قةاستنن تستمة اةأ قمنيتنن ر ياييننن  .درا تا فأ تنولخ ارننينت

ت نين قةي ودن اإلشنو إرد قيأ كنن وقي ند فأ االرت ام ب يايينأ  .فاذا اقمة بي
قد من ي تفأ حينمن يةغإ فأ ارتسةف إرد حين قي قةي  .دبننك قةينين را
ينما اناا شينند سيى قياا كنييا قمننء ر ياييناا كمن ري كنيت ار ةاست متسة ت

باذه ارن لت ف ط

دكين ارننينت تةلة قن تنيه إرد قن كل وابإ يلا

قيايين

وبانييتأ بةقأ دقمنيت قة تفل إرد ارنمن ينقخياتد ار نض د ! واجسن من قةتأ من

قال فأ شنن ارنمن

دست ةن قن كل كمن بي حنضة فس د فأ بذه ار يايين
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بتيث إينن إ ا ارتممنن
ارمملة رنفاب قةينند .

ال بتةفيتان ف ط

ر ة كنن بذا ار ةي

بل بةدحان قيضند

رن يتتنج إرد

ارذى استةمنن منأ بذه ار يايين اةد ووايت بيبميتان

حين شةو اةد تلاي ان  .دقة كتاان دبي تضة إرد هللا بنرفةياد داإلمنتند
اند قن ةامأ ارةدح ارى ةس قثننء كتنبتان  .رذا يؤمن قن بذا ارةدح اإلراأ قة

قم ه إينبن  .اةينن إ اد قن يياريان تيقي ادة شة ةاد دقالد يتغنضد ان قمغة من فيان
فاتنإ ماةق اإلران اإلراأ قة منو كل من فيان ىم ِا ًّمن  .دل اتنن فأ بذا اربسيو
قن جميا مؤسند ارةبانييند كنييا مةامين بلةل ت خنمت بةدح هللا  .....قرخ .

را يتت ل باذا ارسية اةأ غةاو احت نالتنن بنقاينو اقخةى ارتأ ت ةأ

ايضنن ان قىفب َات ارمرنبة اردنوجيت بمملة من اردبي
فيان ارلنبا االحت نرأ
ف
ارةاخةأ .دقة قخذين فتة واحت بسة كل ار ةد ارت يلت حيث وةات فأ ارتةي ت

ارسبإ  .دبسة ارسبنء ف
قةمنن بنقت زبة ريةين شيبيريأ Iydia
دقن ييكل اةد ى
 chobeletارذي داف ايةبن اريي ارتنرأ  .دقتت جميا ارتةميذاد دقةمن ران
بنقت قخةى.

أغسطس 7081
وةِلات الست ان
دقثننء بذه االستةاحت ى
إحةى ارمبةحند رةةبانييت ارتأ دمةتن رةتي من مة نت " بيوود " ر ة قيانيأ
ا ينت"بيدلأ" Mele boue

اقبيان الماية دقي نيتنن بيميران دقنال إيان إيننيت فنضةت  .درنننأ را قىحضةبن

بناإ مانمنن ....

كنيت كل اقميو تنية اةأ من اة فأ ارايت دكنيت اقخياد تةتممن

بتلاي

دكن يننيةن بسضان اراسض فأ حين ارت يى

دإن انيت اة قخياد

من مبنكل متيت  .إال قن ارنمي فأ حين ارنمن كنن ينية باطء فأ يرةي

دقخاةد م اة ادو قخياتنن باذا اقمة  .كنت ققي ران إن هللا ال نترة منن سيى
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مضنا ت مؤسننتنن .

ارت ندب ما يسمأ حتد ي سةنن ي سل خي ادة قارا من خ

درن يتم نمن ارت ندب ما يسمأ ونرمن قينن رننن كنم د .

قمن ارنية "ودمنيتيه"  FROMENTEAU .Mارم يا فأ جياييأ

 JOIGNYد ارذي تت ت فأ شييأ من قال كةو وةاأ _ بل را تيقف ان
ارملنرإ _ بإيبنء مؤسنت فأ ميونأ اقمةأ د قة قندمت وائمند بذه ار نة د
إن كنن رك اةأ مضض رمن ابةاه من وغات شة ة فأ بذا اقمة  .د حتأ

قتدةص من بذا ارميقف ارفسإ سةمت ار ةاو فأ بذا ارميضي رةنية  /جيزي .
Joseph

Mrفيوسةت

إريأ

وسنئل

ارنية

"

"

فةدمنيتيه

 MrFROMENTEAUدوةات منأ قن يميم مة قخةى قمن هللا من ي ين

مننساند رم ةه اقارا  .دقة قوود قن يسية ارتمييم حيث إينن فقةوين قثننء ر نئنن فأ
ارمة َا ِا لة ىد إريأ فأ
بنول قن بذا ارمبةد رن ي ين داوواد قبةاد  .درنن بذه ف
مةاجست بذا ارميضي بيكمةأ .

كنيت مةوستنن ارةاخةيت تنمي باطء  .دكنن يبسة بنرةضن من خ

ما بؤالء ارانند ارفغنو حيث :ىن جميسند يمةن إرد فسل اردية

ارسمل

دكنت قوى

بيضيح قن هللا ةلة قن يمواو كمنالد حتد ينمنن اةواد قكاة من ارتةميذاد دفأ رك
اريقت بةقد مؤسنتنن تترد سمست حننت اقمة ارذي جسةنن ييمل يمي اةو

ارتةميذاد .دقين رنت ماتمت بت ند ان ت ة ة ارننس بل قبسة من ي ين ان رك
فيك ة من قتيق إريأ بي قن يتنفو اةت ارتياضا ارذى ي تذب قيرنو هللا بذا
ارتياضا ارذي بةديأ ال يم ننن قن ي ي بنرسمل ارفنرب

إن كل من ققفةه ب مأ

بي قينأ قوغإ فأ اكتننب ار ت ار زمت حتد يبسة قبل ارسنرا بنرةغات فأ

تنةيمنن قو نراا فنتم ن من تةبيتان اةأ حين ار ضيةت .

دبسة قن شةحت ار يايين قةت قخياتنن إيند شيشةح منذ ا ن فأ ارتة ث

ان ار ضنئل ارةاسدت دبأ ارتأ ي إ اةينن قن ينسد إرد اكتننبان بنسمت هللا .
دقة قو ت قيأ ناغد قن تتتل فضيةت ارلنات ارم نيت اقدرد بين ار ضنئل
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داةد

ىكل كنت سيتتةإ انان بسة شةح ار يايين .
قوود قن ابين ران سمي فضيةت ارلنات

فاينت ران بذه ار ضيةت

تةمج واخةان جميا ار ضنئل اقخةى  .فنرلنات ارت ي يت بميمن من قدبن اربةلة
دمن ارناةلنء دارةابات تنين وائمند اةد ي ين بييان ت سل إواو هللا إ ا قونات

فنرلنئست بأ ارتأ ستت د ايتفنواتان فأ ارنانيت  .فإيننن ارسنرا سيف يفنا

ارسة ة من اقامن ارفنرتت إن كنن فنض د د رك بسة قن ي نسد كمند بنئ د من
االمنتند دارت ب ند درننأ بنرةغا من كل بذا رن يترد بةضد هللا  .قمن ارةابات

ارتأ ت ي بنقشينء ارسنويت دارميريفت فيم نان قن تنين اةد ي ين بييان ىتتما إواو
هللا إن كنيت ت ي باذه اقامن امت نالد رمن ت ةضأ اةيان ارلنات  .درنن من بي

مضمين ارلنات ينقخياتأ ار نض د ج

إيان تتضمن ارلنات رة يايين ارتد فةضت اةينن دارلنات رةةئينند

ارمنؤدالد ان متنبست تلاي نن راذه ار يايين  .درنن ال ي د رند تنين وناتنن
كنمةت قن يلا ح يند من ت ضيأ بذه ار يايين اتان بل اةينن قن يلا ودح بذه

ار يايين ايضند  .دباذا تنلة ن انة قد إشنو منأ بل اةي ن ار ين قيضند بنقامن
ارم ةدضت اةي ن ب ل من قدتيتا من قةو اةد ارنسد إرد ارنمن

داضسين يفإ

دسينة
قايننا ارةدح ارتأ تيسنت اةيان بذه اقامن  .تةك ارلنات ارت ي يت .
ى

قةإ هللا ك ي ادة بيامنرنن إ ا تفةفنن وائمند اةد بذا ارنتي

دستنين قينمنن دافة

بنردية دسن ما كني ادز ك ية رألبةي آه ! قمن إ ا قي مين قامنرنن بلةل ت مي نيي يت
دودتينيت فإيمن يتسإ دي نأ ار ةيل  .....قرخ .
 71قغنل

7081

قر يت متنضة مةب ي اية مسيو ارسذواء مةلا حيث را اتم ن من

جما قخياتنن ابيت ارسية بناإ االاتةافند ر ة الحرت قن بسض اقخياد تستاة
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قن االبتمن بنقميو اردنوجيت ارتأ ةممنن بان اوتانونن بنهلل تبغةنن ك ي ادة ان

االبتمن بنهلل ي نأ  .قمن اقميو اردنوجيت في فةن بان ارسننيت بنقو ن قد
ارتةكيم اةد ارةواست ارتأ ي إ قن ةقبن اةيان ريتم ن من تسةيمان .
ر ة سمست اة ش ندى فأ بذا اردفيا

فتميت ك ي ادة .حيث كب

رأ بذا اقمة قيان را ةوكن بسة سمي وايتنن  .فيجإ اةد قن ق كةبن ب ل من

يم نأ قن اين ران ارمت بذه ارةاي دقن قبسة قةيبان ان بذا ارني من ارييس

 .ف ةمت ران يمي ج ارسذواء مةلا .

إن مةلا بأ ارمدةيقت ارتأ انشت ققيى اتتنو مأ هللا م نويت بمن

انشتأ جميا ارد ئ اقخةى دمةلا بأ اختاةد قك ة من قى شدص آخة سمي
بذه اريحة دسسنوتان حيث قن متاتان دمسةفتان بيني ابنان اإلراأ دم إرد

قاةد ووجند ارنمن  .دبنرةغا من بذا فإينن يةابن تتةك ارف
ار ةلإ بذا اقمة

حينمن تلةإ خية

فتساة ار ان رنأ تذبإ رتاننت قةلاتان قريفنبند دبسة

جججججججججججكنيت تتسندن ما ارةسل من قجل خ ا ارن يس .

يسا ينقخياتد ار \فنض د إينن ال تةوكن جيةاد مسند خ ا ارن يس .

إن قةي د من ارت نية فأ ارمسنين ارتأ تناةبن يني رنأ يدةص ارننس ستةفس ن
اضنكن اربدفأ فأ سايل ارتسندن مسأ دوبب
إرد ارتضتيت بنسنو بةاحتنن دبة ى

ارن يس رأ  .دستبسةن قيأ ايض ن ك ي ادة إ ا حةمتن قي ن ن من وقت ارتة ث
مسأ بغيت خية ارن يس ارتد سةم ن  .ر ة منتتنن بذه ارةاي فةمت االقتةاء بأ

فين رأ من م ة ! دقة جمست دتنن يمي ج مةتن ديمي ج مةلا فأ إونو داحة رذا
دبننءاد اةد بذا فإينأ ال قولة قن قسما قبةاد بذه
بأ ارةاي اقك ة كمنالد  .ى
ارب ندي مننن  .داةي ن بنقخةى قن تب سن بسض ن اراسض اةد اكتننب
ار ضنئل دارميابإ ارتأ يم نان قن ت سةنن قب د راذا ارسمل ارذي فنق فأ ىيلاةأ .
دبسة بضست قين قر يت متنضة قكمةت فيان حة أ ان ارلنات دكنن
حة أ قة اقتفة فأ ارمة ارننب ت اةد سمي ارلنات  .قمن فأ بذه ارمتنضة
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فتتةثت ان ارمةاحل ارمدتة ت ارتأ ي إ ارمةدو بان من قجل اريمي إرد
ارلنات
-

ارننمةت  .تتةدص فد -:
أول مرحلة في أن ننجز فورا ً وبال مناقشة ما يُطلب منا وتبقى هذه
المرحلة األولى بعيدة عن الكمال .
أما المرحلة الثانية فتعنى أن نشعر بعاطفتنا بكل ما تمليه علينا
الطاعة  ،وأن تتطابق إرادتنا ع إرادة الرئيسة .
قمن ارمةحةت ار نر ت فاأ اقك ة كمنالد  .إيان تسند قن ىي لد ِضا ىح لنمنن

رت ا ارمنؤدرت انن :فيتدةد فأ سةيكنن بيكمةأ قينن ال يتفةف فأ
قى شأء بتنإ قفننوين دقن ارمفةو اريحية رت منن فأ اقميو بي

ىح لنا وئينتنن .
ر ة منتنن قغننوييس دسيةت ت سل اريمي إرد بذه ارمةحةت سا د فةنتذكة من
قنرأ فأ شين ارلنات فأ وسنرتأ ارتأ تسةفنان جميسند  :سي ين اقمة سا د إ ا
اقتنسنن بين وئيننتنن ي من م ن يني ارمنيب  .دبنر سل تةك بأ ح ي ت اقمة .
فييت مب ت سنسنيد منان إ ا فنةين ان من يلةإ منن تن يذ قمة من بي يني

ارمنيب م نأ ج بل من ارمس ي قن يست ة قن آواءين منئات قك ة من آوائأ ج دبل

يم ننن قن يرن قيأ يدةانن ج قيتن تسةمن قن إتمن إواو هللا بأ غنيت ارنمن .
فينرأ من وافا ىمةِب رنأ ينسد إرد اكتننب بذه ار ضيةت !
بذا ارةافا ارننبا من اري ين تت ن وائمند إواو هللا ارم ةست  .ري كنيت
بذه اقفننو تؤثة فأ قامنق قةيب ن من كنن يبنبةكن ك ي ادة تستذون حينمن تيبد ن
وئيننتنن قد حينمن تاة ن م حرنتان فأ شنن داجانتنن  .إن االضلةاو راذا

ارني من ارتة ث ي ة ان مب ت كاية

بتين قال قن
دققيا رنن إيان ي نةن ًّ

ي ةون ارتة ث خبيت قن تناان فأ اإلسنء بةالد من ارمن ست فأ حنرت اة
استسةاوكن ارننفد راذا ارتيبيخ من ارم ةد إ ا تةفس ن متاتنن ران إقى قن

ىت َ فنلانان بذه ارمب ت
اقخية .

درنن تا د ارةدافا ارننب ت قبا ك ي ادة من بذا ارةافا
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كنن االحت ن

بسية مسيو ارسذواء اريمند

دحرينن بسة

ار ةبنن

ارم ةس ويا ارنانو  .ر ة اختةد بذا ارسية رنأ قضا قو نرنن بلةل ت خنم دت فأ

حمد ار ةينت مةلا ارسذواء  .فنجتمسنن جميسند ما ارتةميذاد فأ ارننينت دوةات
من داحة منان قةاء يص فسل ارتنةل

رةسذواء قمن ار ميا  .قنمت اقو ن

باذا ار سل بت يى كاية  .دتيقست قن ت مة بذه ارف

ثمن ادو ك ية فيان .

را يتةإ شينند غية ميريف فأ بيتنن ويا بذا ارباة .إال قن ىييابنن
اقس يين قاةبيا ان وغاتاا فأ إلقنمت مؤسنت قخةى رتةبيت ارنبي اقبةشيت .

دكنن تتت تفةفاا بيت فدا ىتيداوارتد ت ا ت ةلاند اةد بسة ثمنييت دقوبسين قد
ستين كيةي مت اة من بياتييأ .

إن إقنمت بذا ارمبةد فأ تةك ارمنل ت م ية جةاد بناإ اة دجيو بذا

ارني من اردةمند بننك كمن قن اننك اة مننو متيلت ستنت ا بأ  .فنقتةاح

اةأ بؤالء ارننو بين قتيرد بذه ارمامت  .فيجاتاا بييند منتسة ر اي ارسة

إ ا وقدا قن إقنمتنن فأ مة نت تيداو قبا من إقنمتنن فأ مة نت " ييييو " ف ة كنييا
ةلةدن منذ فتة ويلةت تيينأ مةوست كاذه فأ ييييو دبينت قن ارناإ فأ

االختينو يسيو إرد اة قةوتنن اةد اريفنء بنحتينجند ارمةييين  .دوايد ارنياب
اقس يين إرد اإلرتنح اةأ ارةاباند اقدوسيريند فأ ارم أء إرد مة نت تيداو

رتيرد بذه ارمامت دالسيمن قيأ قة تا من قال ارتة ث مسان فأ بذا اربين  .ثا
قمضيت بضست قين فأ ارت نية فأ بذا ارمبةد ثا قةمت راؤالء ارننو قةاوي

ارنانئد بسة قةوتد اةد االرت ام بأ .

قمن ان متنضةاتأ فنستيي ت شةح ار ضنئل ارةاسدت ارتأ كنت قة بةقد

حة أ انان ما قخياتنن  .ر ة دجةد قن ار ضيةت اقسنسيت بتنإ كل آبنء
ارتين ارةدحيتبأ ب

شك ارتياضا  .فاةقد حة أ فأ ارمتنضة فأ بذا

ارميضي بت ةيا ارتياضا اةد قيأ اقسنس ار ز رتبيية بننء ارنمن ارأ اتغين

جميسند اريمي إريأ  .فباات ران اقمة دشدص ةلة إقنمت مةحند انريند .
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ي إ اةيأ قن يت ة إرد ام

كاية تننسإ ما ووجت اوت ن ارماند  .قمن إ ا

اكت د بيضا اقسنس اةد ارنلب فإن ارفةح سيبيةه سين ط انة حةي قد

إافنو اةينن إ ن قن ي سل بنرم ل ما مبةد حينتنن ارناية قال دبي دمةنن إرد

حين ارنمن  .إن بذا ارمبةد

تلةإ قن ي سل من ارتياضا اقسنس ارسمي

ارفةإ راذا ارفةح ارناية دري ن داضتند ق بنينن قينن رن يتم ن من اكتننب
ار ضنئل اقخةى بةدن قن ي ين ارتياضا قسنسند ران  .درن ي مة فأ ارن يس ارتأ
سةمان هللا رنن من را ي ن رة نن تياضا امي .

قي ننن دقي

إن غنيت وايتنن بأ ت ةي

ارانند ارفغيةاد ار تد

كةسنن حينتنن رند يتيلان ب ل وان تنن  .رذا سي ين امةنن ا يمند إ ا را تتيس

حينتنن اةد ارتياضا إن ي نحنن فأ وسنرتنن ما قدرنك ارانند يستمة كةيند اةد هللا .
وهللا را ين إ بةكنتأ اةد من ي ي بأ من تسةيا دقامن قخةى إال ب ةو من ةاين

ىم ل َةغين من قي ننن دمت ةمين فأ ارتياضا فاي ينتإ مياباأ من ارذ ن ال
يسيةدن ارم ة إريأ حينمن ن تين فاي ال يبسة بنومنننن مساا  .من ا اننين

إ ن قن ي سل بيي ننن ج اةينن قن ينسد ب ل اريسنئل إرد اكتننب بذه ارةؤرؤ
ار مينت دبذا ارننم ارد د .

دوحت فأ متنضة قخةى ارةوجتين اقدرد دار نييت من ارتياضا  .قمن

ارةوجت اقدرد فنرم فيو بان قن ةقب ارمةء اةد مسةفت اتأ مسةفت جية يفل

بان إرد احت نو ي نأ دإرد اربسيو بنزووائان  .إن اريمي إرد بذه ارمسةفت

سي سةنن يتدةص تمنمند من مبناة ارناةلنء حيث سن ة قيان جنين ح ي د فإ ا

تيسننن جيةاد اةد بذه ارةوجت اقدرد يم ننن قن يفسة إرد ارةوجت ار نييت من
ارتياضا  .دتسند ارةوجت ار نييت قن ي ين ارمةء ىمةتنحند جةاد رمن ي نأ ا خةلن رأ
من مبناة ازوواء ممنثةت  .قد اةد اققل ان تتمل ارمةء ازوواء ا خةلن بفاة

حيث إينن يلم ا إرد ارن ية إ ا ومسنن فأ بذه ارمةحةت فأ اشتانء بذه ارمبناة
دارنةدو بان

إال قن بذا اقمة سيتت

الح ند حينمن ينين قة ت ةمنن فأ منية
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ارتين باذه ار ضيةت فةننسد إرد اكتنانبن ونراين إينبن بإرتنح إرد وبنن فأ
تيمةنن اربدفد دفأ ارمنندرت دبمن قن بننك اة مةاحل رةيمي
ار ضيةت فإيد ققتةح اةي ن االجتانو فأ اريقت ارتنرد تةك ارن نط :

إرد بذه

 -7قن يستاة قي ننن فأ مةتات ىويين بنرننات ر ميا قخياتنن .
 -2دقن يمتنا ان ارتة ث ان كل من يم ن قن يمنب كاةلنءين .

دإ ا حةإ فأ إحةى ارمةاد قن بةقين حة نن ودن قفة بنمتةاح قي ننن اةينن
قن ييقف ك منن فيو قن يسد بنقمة ودن قن يدبد ممن سي يرأ ا خةلن .

فاذا من كنن ي سةأ ار ةينين .

 -3دقخي ادة اةينن قال يستذو قبةاد حيث تيبدنن وئيننتنن قد وفي نتنن

قد حينمن

تيجان إرينن اتنبند فأ قمة من إال إ ا تلةإ رك خية دبننء ار ةلإ .

فإ ا قخةفنن فأ تلاي

بذه اريسنئل دقخذين يتذكةبن فأ فتةاد ارةاحت فإينن

سنت ة فأ بذه ار ضيةت .

يسا إيد قولة ين قخياتأ ار نض د قن تفاتن متياضسند ح ند .

فتيننذ سينسة وبنن بنرن ند فأ دسل ن  .دسي يض باةكنتأ اةد بذه
ار مست ارفغية دقر يت بسة بضست قين متنضة شةحت فيان ارةوجت اقخية

من ارتياضا  .إال قيند قات ة قن ممنوستان فأ ارياقا قمسإ ك ي ادة من

ارةوجتين اقخةتين  .دال نن بذه ارةوجت إال ارن يس ارتأ دمةت إرد ووجت
انريت من ارنمن

دارتد امتألد من يسا هللا  .رذا را قوى قيأ من ارضةدوى

قن يننقش بذا اقمة مسند .

إال قيند قدضتت ران كمن بذه ارةوجت  .إن ارن

ارتد تتين بذه ار ضيةت

بأ ارتد قيسا هللا اةيان بيارا ارنسا كنرنية ارسذواء دارسة ة من ار ةينين

فاا حينمن يسيبين فأ اتتنو ما هللا قد ييتين ب منو فأ ارن يس ال نناين
قى ي نح قي ناا بل يسيةدن كل شأء إرد هللا دبا يستةفين فأ تياضا
كاية بسة استت نقاا قى شأء من اقميو ارفنرتت ارتد .
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سبتمبر 7081
حل بسة بضست قين اية مي و ارنية ارسذواء ارذى ياف

ي وخي

قخياتنن إرد و ة االبتةاء  .دكنت قوغإ فأ جما قخياتنن رنأ قىر أ اةيان متنضة

ت ئا بذه ارمننسات ريال قن منستند بسض اررةدف .

را قتم ن من إر نء بذا ارميضي إال بسة ث ثت قد قوبست قين دااةد ران

قثننء حة أ ان ارتمن ارذى شسةد بأ حينمن حندرت قن قتذكة كل ارنسا ارتأ
قفنضان هللا اةينن خ

بذه ارننت دمن ح تأ قخياتد من يمي فأ حين ار ضيةت .

ف ةت ران بتمنس  :اةينن قن ىيَا فنت قي ننن ك ي ادة  ,قينن را تت فةميا كمن
كنن ناغأ سياء فد ار ضيةت قد فد مدتة ارسةي ارفغية ارم يضت اةي ن .

إن هللا سيلنرا ن ب ب

حننب ان كل اريقت ارضنئا ! دما رك ف

رةييس  .متيب قينن را تت ةمن كمن ي إ غ

م نن

قينن ت ةمتن بسض اربأء .

فنريقت را ي ن بيكمةأ ضنئسند قمند ا ن في إ قال تتيق ن كمن فسةتن ك ي ادة

رك قن

بذه اريق ند ارسة ة بأ ارتأ شأء إري ن  .ك د تيق ند انة كل بذه اقميو

ارفغية دك د ابتمنمن بتةك ارتننسيند ارتأ تماج هللا ك ي ادة  .ري ن فينن تفميا
منو اةد قن ينين كةيند هلل دقن يتنمه ان قي ننن.
ر ة قبةد وئيننتنن حتد ا ن حةمن ت نه ضس نن

رنأ تفةفن بب ل مدتة

درنن حنن اريقت

دقال ىتمةون رنن شينند  .دبن رن تدة ن ان إحنوتنن

ب ل ارةانيت دإ ا ضممتن اةد االست نو من دجيوبن  .فينمب تسندينن بذا

بتفتيب جميا ارمالد ارتأ اقتةفتنان فأ ح ارة دبي وؤدف غ يو دسيغ ة رنن
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خلنين ارمنضد  ..........قرخ

فةنتنةا بيو جة ة ين قخياتد ار نض د دتذكةن وائمند من قةتأ رنن مةاد

ك ية  :إن هللا ةلة قن يفاب قةينند  .دإن ىكنن قد من اختنو فأ بذا ارة ة
فإيمن رك رنأ يسمل فأ سايل ت ةي اةو قكاة ممن سيتاسننن إ كي ران قن
يفةن قةينند ري را ينا ان يتن قدالد فأ ار ةاست ج دقيتا اةد اةا بين قد
من قرتت بنرةبانييند ىكن وائمند قةينند .
بسة بضست قين دجإ اةد اقخت " بيةبيتي ميجند " قن تننفة

إرد ارمة نت " بيوود " من ط وقسان رنأ تنرا قميو ميةاإ خنمت بيفن دارةبن .
حيث إيان تة ت ياي دفنتأ فأ م نن إقنمتأ بيمةل ن .

دقة قو ت قبميت إوسنران إرد بيوود اةد ار يو دإن كنيت متتان

ضسي ت جةاد منذ فتة ويلةت  .إال قن ش ناتان كنيت ت سةان تتغةإ قةو ارمنتلن

اةد مةضان  .دكنيت اقخت " بيةدبيتي ميجند " منما ت ك ي ادة من بذا ارن ة رمن
ينتةايأ من فةاق

من تنريا قامنران .

درننان كنيت تتغذى ب نة ارة نء ار ةلإ مسنن فيو االيتانء

دبذا من كنت قتمننه حيث كنت قات ة قيان ستتم ن من ارسيو خ

خمنت ابة يمند قد خ

شاة اةد اقك ة .

دوحةت اقخت " ميجند " قخي ادة دبد م تنات جةاد فاد فأ ولسنن شانبان

دضسي ت متيند دتدبد مغنمة ارن ة بنرسةبت  .دمن كنت جسةتان تننفة ريال
اررةدف ارضةدولت ارتأ حتمت رك  .در ة قنست بنر سل ك يةاد قثننء ارلةل

إال

قن وبنن قة ح ران  .دقة تب سنن من قجةان بة نجت فأ مةياتنن  .دبسة بضست قين

من دميران كتات إرأ دوةات ِ
من إانوتان اةد ار يو إرد " بياتييأ " حتد ال

تميد .دبنرس ل كنن اةد قن قامنران ستتتنج إرد دقت قوي ثا دمةند خاة
مةضان دتيخية مياة ايوتان .

دحةت فأ تةك اقثننء مننسات تنةيا ارتةميذاد جيائم يانيت ارسن
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ارةواسد دحتد بذا اريقت كنيت ار يائم ت تفة اةد ار في ارةواسيت كل ث ثت
قشاة  .وبمن قن اةو ارتةميذاد فأ ح ل تيزلا ار يائم كنن مغي ادة  .را إض نء
اقىبات ار زمت إلثنو ودح ارتننف

.

قمن فأ يانيت ارسن ارةواسد ف ة ت ام ة اةو ارتةميذاد بتيث إينن وغانن

إحنوت االحت ن باذه ارم ننسات ب ل اقبات ارمم نت اةد غةاو من ت سةأ قخياتنن فأ

مة نت " قمينن " .Amiens

دقة قواود بذا االحت ن إحةى قخياتد ارتد كنت قة قحضةتان مسد رةى

ايوتد من بنول

دقة حندرت بذه اقخت االقتةاب قةو اإلم نن ممن شنبةتأ بننك

 .قةت فيمن سا قن جميا قدرنك ارانند ارفغنو ران استسةاو جية رةت ة فأ حين
ار ضيةت  .دما رك فةا قجة داحة بينان تنتت
قو ت اة منب بذه ار نئم قحة بذه ارمة

جنئم ارلنرات ارم نريت  .رذا

دحةثت ارتةميذاد قي نان فأ بذا

اقمة فياف ن اةد وقي بإخ ا ددزانن فأ بذا اريي جنئم ىحنن ارنةيك
دجيائم ارمياو ارتسةيميت ارمدتة ت قيضند دكنيت ار يائم ك ية بةوجت زوات اراا ت
فأ قةيبان دمألتان بتمنس جة ة رينفةفن بامت إرد وودسان .

دقة وايد ارننئاين اقس يين ارنية  /بةاو ل دارنية /بيوجنو كمن

وايد وئي

ارمساة اقكةيةل د

د رك رتيزلا ار يائم درتب يا قدرنك ارانند

ارفغيةاد  .قمن ارتةميذاد ف ة قحنن إر نء بسض ارم نوا ارتأ قا ات بؤالء
ارننو ك ي اةد.

الثانى من أكتوبر
بسة اي ضنء اقين ار منييت رسلةت يانيت ار فل ارةواسد استؤي ت جميا

اقامن اردنمت بنرف يف دبييبلت دوواست ارتةميذاد .

دقر يت متنضة اةد قخياتنن باةف بث ودح ارتمنس فيان حتد يسندون
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ارناي

بامت قكاة بياجانتان ارمدتة ت  .دكنت قوى قيان سينت ةن جميس دن من

بذا ارتسةيمد كييان تسنمةن جميسند ما ارانند ارفغيةاد .وةات منان فأ بذه
ارمتنضة قن تذكةن وائمند قن هللا ي نأ بي ارذى سةمان قدرنك ارتةميذاد .
دلتلةإ بذا ارتنةي ارذى كة ان بأ هللا قن ىيتلن ارتةميذاد بنرةانيت
دلناةن اةد حمن تانمن كل من قة ينأء إرد خية ي يسان  .داةيان قن
يمةن ار ضيةت إرد قةيب ارتةميذاد فأ جميا ارمننساند سياء كنن رك قثننء

تةول

ارسةي ارمدتة ت ق قثننء ارسمل ق قثننء فتةاد ارةاحت  .داةد اقخياد قن

ينت ةن من كل شإ دقن يفتان مغيةاد دقو نالد ما اقو ن رنأ ةبتن ارفغنو
ريني  .فاذا بي بةف وايتنن  .دل إ اةد ققخياد رةناة اةد وفا ارتةميذاد
إرد مملة من احت اة ارنرن

دل إ اةد اقخياد قن ينتسين إرد اكتننب ارةقت

ارناية دقن يب سنان بنرتم ار ز  .دبنختفنو قن تنمن ببدفيت تةفا

ارتةميذاد إرد بياتان دإرد متاتان فأ آن داحة .

دوةات منان اتدن وئينت ارمسةمند قةد ران فأ بذا ارم ن  .دقة

قتنح رأ غينبان ان ارمتنضة ارتة ث انان بتةلت  .دقةت قخياتد إيند اةد

اةا بين ارتسنمل ما قو ن

تنمين بف ند مسات ي ين قحينيند شنقند درنن إ ا

رنن تيمةين فأ متات وبنن يني ارمنيب ارتأ تسمةن فأ
ارمة ى
ااتاةتن ار نئم ى
سايةأ فتيننذ ستتذرل جميا ارفسيبند دتمد جميا ارمتن .
ي إ قن تة ين إرد وبنن ي نأ

فاي ارذى سيمنت ن ارنسا ار زمت رنأ

تتم ن من حنن قواء داجانتنن يتي بذه ارن يس ارفغية ارسملم إرد ي نأ .

دتيجان إرد ار ةينت مةلا دضسن وائمند بؤالء ارانند فد حمنبن

داوةان خفيمند حمنيت ارم ئنت ارتنوسين ارذ ن يتت ل باا فأ بذا اريي
ضنا ن ث تنن فأ بؤالء ارتمن ارمتاين دال شك قيان سينناةدينن .

تةك كنيت ارمتنضة اريحية ارتد تم نت من إر نئان منذ متنضة بةايت

شاة ساتماة إ كنن يفنوف حةدإ منيا من فأ ارميااية ارمدففت رةمتنضةاد
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قد شسيوى باسض ارتسإ دااليمانج  .دكنيت بذه بأ ارمة اقدرد ارتد ونرت فيان
فتة تيق أ ان متنوثت قخياتنن  .دقة انييت قين دقخياد اةد ارنياء من بذا

ارتةمنن ارناية  .قمنمفةو ارت سملت ارذي ايضند ان بذا ارن ض ف ة تم ل فأ
م إ اقبيلن بةاو ل دبيوجنو إلر نء ارت قفية ي اقحة دقة تنةو بذا اقمة

مةتين قد ث إ .

أكتوبر 7081
ننسإ إقنمت م

رةةواست

فأ بذه ار تة منمالد مغي ادة م م ند رايتنن
اردنوجيت رة ةاء  .دقة كة نن شةاؤه ثمنند بنبرند حيث اةا اقدرين قبميتأ رنن .

دكنن يةغإ منذ فتة فأ إيبنء ففل رألو ن ار ةاء دكنيت قخياتنن تلةان مند

إقنمت بذا ارمبةد بإرتنح  .دكنن اة تيفة ارم نن ارمننسإ ي سةند قوجأء

تت ي وغاتد بذه  .دكنت قوغإ فأ بذا ارميضي قن وايتنن تتر نن اةد ار ين

باذا ارني من اقامن ارفنرتت  .دقة مسإ اةد قاي اريضا ار نئا بين بذا
ارة ة را تم ن من تت ي قحة قبةاف وبانييتنن

إال قيند قجةت اراةء فأ بذا ارمبةد إرد قن يتين مياة تنةيمنن بذا

ارايت د رك بسة حةي اية جميا ار ةينين .

درا قغتنا من جةاء بذا ارتيخية حيث قبةغند ا ب الماية دآبنء آخةدن

بيياا سيفةين إرينن فأ بذا اريقت اتأ داياا سيسليينن ارةلنضت ارةدحيت .فننن

من اقفضل قال ينبغل باذا ارميضي حتد تنند قكاة اةو من قخياتنن متنبست

ارةلنضت ارةدحيت بيكمةان .

 71أكتوبر 7081
فأ اريي ارةابا ابة من قكتيبة دبي ابيت اية ار ةينت تةل ام
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دبينمن

كنن جميسند منبغ د بت ةيا بنقت زبة رأل ارمسنديت

جييفةاي

جنئند خاة دمي اق

 Geoffrayدوةإ مند اردةدج الست انران  .ر ة كنيت بذه ا ينت

ارفنرتت ار نضةت وئينت رمؤسنت ىت لةاد ارسننيت اإلرايت فأ " بياتييأ " حينمن
دمةت فأ بذه ارمة نت رتيسي مةوستنن فأ بين آ فيلنن les feuillants

.

ر ة قيبيد اق " جييفةاي " بذه ارمؤسنت بمب ت كاية  .درنن بمن قن

جميا ارمؤسنند ارديةلت ال يم نان قن تنتمة ودن منناة قبل ارمنل ت ف ة حة
بذا ارمة من حةلتان فأ ارتفةف .

ر ة انيت من مضني ند ك ية دقة وبة هللا جميا بذه ارمضني ند قيأ

را يبي قن تنتمة بذه اردةمت حيث إيان كنيت تةغإ منذ سنتين ويلةت فأ

ارسي

بتنإ ودحنييت ار ةي

قغننوييس .

دكنيت اق جييفةاي ممتأل بةجنء ثنبت بين إحةى ارةبانييند ارنننئيت

ستدتنو ارنية اةد خلد قغننوييس

دكنيت تبسة قيان ستنتمد اةد بذه

ارةبانييت اريرية  .دحينمن قتد ا ب الماية إرد بذه ارمة نت إلر نء ارميااو

ارةدحيت شسةد اةد ار يو قيأ ىيم ل من كنيت تنترةه منذ دقت ويلل  .إال قن ق ب
الماية را تم ن من م نبةتان إال ريقت قفية  .دكنن قفة ارة نء يسيو إرد
مبنكل ارا جييفةاي ارتد قخذد تتس ة بب ل كاية فأ بذا اريقت ممن قوى إرد

تةخل ارنياب اقس يين  .فةقى ا ب الماية قن ارمبيو ران سيسةضأ رةبااند
درن ي يةبن فأ شإ  .فا يت اق جييفةاي دحية
ينتدة كل بذا من قجل تت ي قفةه فيان .

بل ي إ قن ي ي إن هللا كنن

دبسة اة قشاة من ارمب ت دمياجات ارس اند وقى ارمنؤدرين ان إواو

بذه ارمؤسنت قيأ من اقفضل إقنرت اق جييفةاي دتسيين وئينت قخةى بةالد منان .
فمن كنن بنق جييفةاى سيى قن فةحت باذا ارتغيية ارذى ق از ارتمل ان انت ان

دمنب ران مملةاد من ارتةلت رمتندرت تت ي
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وغاتان ارت ي يت  .بل دوةات إ يند

بمغنوو ارم نن راسض اريقت رنيل قنط من ارةاحت بسة بذه ارمسنينه ارليلةت .
دكنن بذا قيضند من تةبية هللا ارذى قواو قن تنيي ييفةاى فأ حنرت من ارتةلت

تنمب ران بنراتث ان إواو هللا يتيبن .
قمضت اق

جييفةاى بسض اريقت رةى واباند فأ منل ت

شنفنيد . chafanesب ياو إقةيا بةدتنيأ  Bretagneدكنود بذه ارةبانييت
ارتة ت قن تننساان ريال وغاتان اربة ة

فأ ارتين دف

ودحنييت ار ةي

قغننوييس  .قمن قيل فةا قجةؤاةد االتفن بان ويا بذه ار تة

دامتنست بأ

قيضند ان ارت ةب منأ حتأ التسةضنن رةبااند  .دحيث إيان قووكت جيةاد قن

وبانييتنن بأ ارتأ تننسا ان را ت نة اةد اققةا اةد ارةخي فيان قيان اات ةد

قيان غية ىمؤبةت رةيفنء بمتلةانتان فننيت تنت د بنشتانء سسنوتنن دبنيترنو من
سي ةوه هللا ران  .دقخي ادة قو ت قن اريقت قة حنن رنأ ققي بدلي  .دتا حينمن
اةمت قيان استسنود س ينتان دانو ارن

إرد بيت " ارسننيت اإلرايت " دمنو

االستغننء ان ارا جييفةاي مم نند ف ةمت اقتةاحند رنيابنن اقس يين دالسيمن رةننئإ
ارذى كنن قة انو ببة خةدجان من " ارسننيت اإلرايت " دكنن مضمين
االقتةاح قن تةحل اق جييفةاي ان مؤسنت " ارسننيت اإلرايت " دقن تا وايتان

رأليضمن إرينن  .دقدضتت قيان ستنين ى ي ا كاية رأ دالسيمن قيند قفنة فأ
تسيينن وئينت رة منات ارتأ ستؤس
فأ تت ي

مةوست ييييو  .دكنن بذا اقس

بذا ارمبةد منذ زمن ويلل

رذا را ة

ةغإ

بذا االقتةاح قيت مسنوضت

.كنيت وغات اق جييفةاي اريحية بد مسةفت إواو هللا دتت ي ان بإخ ا  .دقة
وقد بذه ارنية ارمت ةمت فأ ارتين ارةدحيت قن قفضل دسيةت رمسةفت إواو هللا

بأ استبنو اربدص ارذى قبةى قشة مسنوضت رمبةداان  .دبنر سل تيجات إرد

ارننئإ اقس د ي نأ دينرت وقيند إي نبيند .

ت فا كل قثننء إقنمتان فد منل ت شنفنيد دقة شسة ارمنؤ ان ارة ة

مؤس دنتأ  ,إال قن اق
ب يمت بذه اإليننيت فيواو االحت ني بان من قجل خية ف
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ارسليش فد ارم نن ارذى شسةد قن هللا ننو ان
جييفةاى اختنو تاسة ت نية امي
د
إريان دتنقت إريأ ك ي ادة دكمن كةدى فيمن سا  ,دمةت إرد بيتنن فد بياتييأ

ابيت اية ار ةينت تةلماد بسة قن ف
تتةثت إرد اق جييفىنى ات تن اةد قن تايت
ًّ

فد بيتان بمؤسنت ارسننيت اإلرايت ,اةد قن تسيو فد اريي ارتنرد رتداةيد ان

است ل اَةت بان فتة غينب شاةلن  ,دفد مانح اريي ارتنرد انود
ارلةل ت ارتد ى

تنن رد بسض اريقت رم نبةتان َوَدد رد
قثننء ار تة
ارمدففت رةتيمل ,دحينمن ًّ
ف
ًّ
بميو
من حةإ رةى است انران فد بيت "ارسننيت اإلرايت "  ,تمفيم بذا االست ان

امد سي ين
كاية  ,اقمة ارذى زاو من مسنينتان إ قووكت قن فةاق وفي نتان اىر َة َ
مساند اةيان دقن اإلا ن ان بذا ار ةاق سي ين قمسإ  ,إالف قينن افت نن اةد
ايوتان اريي َي نأ إرد بذا ارايت دإخانو جمناتان بنقمة مننء رك اريي ,
دبنر سل ي ذد من افت نن اةيأ دقتت إرينن فد ارفانح ارانكة من اريي ارتنرد درا
تسة قة منذ رك ارتين إرد بيت " ارسننيأ اإلرايت " ر ة قواود قن ي ين وحيةان

قرمن بنر دغن ري ونرت
سةلسند حتد تتتنشد جميا ارمبناة ارتد كنيت
ِّ
ستنإ ران د
ىمفة ارمياجأ ما وفي نتان .
بنشَةد داجانتان
دبسة ثمنييت قين داف ىت اةد ودخيران إرد و ة االبتةاء ,حيث َ
كماتةئت بتياضا دونات م نرفيلين  ,دانشت اةد بذا ارنتي بنرةغا من قيان كنيت
تننبم ارنتت دقوبسين انمند دبنرةغا من قيان كنيت وئينت جمنات دوئينت مؤسنت

ر تة ويلةت .

دكنيت تتين فد و ة االبتةاء فد س

دايبةاح را تتذدقامن منذ زمن بسية.

ر ة شغةند ارتة ث ان اق جييفةاى ان سةاو من فسةننه بنن فد اية ار ةينت

تةل ام  .افتنا بذا االحت ن بلنبا خنا رمل قكنأ من مبناة خنمت يتي بذه
ار ةينت دكييان ش يست اق ارمسنديت قيضند .
د كمن كةد من قال ًّ ,
قةمنن ران بنقت من ارمبيو دفسةت بنرم ل جميا ارتةميذاد

ارةاخةيند ار تد ايضممت إرينن  ,دفد اريي ارتنرد احت ةنن بب ل خنا بان حيث
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قحضةد رنن ابنءا ِّ
وياند تتت قش نو ارتةي ت  ,فتنندرننه جميس دن ما تةميذاتنن .
د
ق فمن اقب بةاو ل فننن ميجيواد حينمن ًّ
مة اةد ارتضيو قثننء
قةمنن بنقت ارمبيو دق ًّ
ارسبنء حتد ي ين شنبةاد اةد بذا ار ةح (اراةىء) إن بذا ارمنن اةى يتيين
ابتمنمن ال ننفنأ فيأ فيأ قى قب آخة  ,دبسة ارسبنء قمضينن بسض اريقت ما

قو نرنن حيث شةحنن ران بسض اقرسنب بل داشتةكنن قحينيند مسان دتانورنن
يلت دقخي ادة يةنن بةكت ار ةبنن ارم ًّةس.
اقحنو ث مسان  ,اةين فةدضنن ارت ًّ
درا قتم ن من إر نء متنضة اةد قخياتنن فد بذا اريي بناإ ايبغنرد ويا

مة قخةى .
ارنانو كمن كةد رةتي  ,داليبغنرد فد ارمننء بنست ان اق جييفةاى ًّ

ر ة ينيت قن ًّ
قتتةإ فد شين إيننيت ويات  ,دققفة بنن قختند منناة كةمت
اي ةيمى)املتنتان اق جييفةاى فد حينتان ار ة ة ,فة است اةتان بنةدو حيث

امتةحتان اق جييفةاى ك ي ادة سياء من جات فضنئةان قد من جات اردةمند ارتد
يم ن قن ت فةمان رةايت بسمةان  ,دقة قاةتان فد االبتةاء ما اق جييفةاى دما
ا ينت بيدلت  Melle Boueا تيت من بيوود دارتد كنيت فد مةحةت ارتةشيب

فد وبانييتنن منذ ث ثت قشاة ت ةلاند .
ةلم ودن قن قحةإ قخياتنن فد
إالًّ قيند را قو مننسات ىثمنييت اية ار ةينت تةل ام َت ّ
شين بذه ار ةينت ارسريمت  ,ف مست قخياتد بسة اي لن ان ارمتضةاد وا
ث ثت قسنبيا.

رةبِنن  ,بذا ارتإ ارذى كنن دواء شاةتان
ف فت تاا ان حإ بذه ار ةينت ارسريمت ّ
اضسن
ارناية دارتد جسةان تنتت ر إ " انش ت يني " دفة منحإ بذا ارتإ تي د
امي ند دغية شة ة رد ا ارن يس قخذد تنتتي اةيان قك ة  ,ف ة كنيت اةد
حإ دفا ح ي يند بةدن قن تنين بأ
ي ين اإليننن ال ينتليا قن ي إ هللا حإ ًّ
متات بذا اإلرأ ارذى منا
ارةغات ارمة فتت فد قن تت ندب جميا ارمدةيقند ما ًّ

ارن ية منن قجةنن  ,بل اةد اإليننن ارمتإ هلل قن ةغإ فد قن ينت ية ار ميا
من ا ال ارتد انينبن بذا اإلرأ من قجل خ ماا  .فنرلةل ت ارم ةد رند يغفاة
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كةس قي ننن رةسمل اةد خ ا ارن يس  ,إ كة تأ بذه
ان متاتنن رأ بد قن ف

ارن يس ارن ية دبي يتاان بمتات فنئ ت.

قةت قخياتد قن ار ةينت تةل ام كنيت متياضست دقة ياغ تياضسان من متنتان

ريني

فيمن ارنسا ارتد قفنضان هللا اةيان وقد تةل ام قيان مامن تياضست فةن ي ين رك

شينند قمن تياضسأ بي  ,دبي ,ارذى تننز دقبفتا بان  ,دب ةو من كنيت تتياضا
كنن ين إ يسمأ اةيان حتد افين رنل مةى حاأ راذه ار ضيةت.

آه  :كنن وبنن يسند تمنمند من ي سةأ حينمن كنن تانو ارتة ث باذه ارتميت ما
بذه ار ةينت !.......

دكنن يسةا قن رك سيةفسان إرد مملة من ين اةن ارذاد ق ماد جة ة فد حاان رأ

دلراة بذا فد حة ان ان اتان  ,حيث كنيت كل من فد دسسان رتنين فد

منةتان  ,دال سيمن حينمن
ارم نن اقخية  ,دكنيت تتةذ بيفسن ارتياضا دت ة فيان ف
كنيت تستاة قن اةلنان اإلراد قة سسة بت ةمأ متاتان آه ! ين قخياتد ار نض د

! متد سن تةى باذه ار ةينت يتن ار تد رة نن قسانب اة ة جججججج ..دبنرةغا
من بذه ارةدافا فإينن تضلةبن انة قبنط إشنو استنننو من وةف وئيننتنن قد

تتضني ن إ ا قمن بتيبيد ى ن اةد خللي من  ,فيضيا س م ن ارةاخةد
فةنتضفة بتمفيت إرد بذه ار ةينت رند تتفل رنل اةد يسمت االقتةاء بان .
بت فمد فقود إرد ضف
بسة بضست قين قماتت ى

جميا قخياتد إ اات ةن قيان سي ةيند قةلاند .

شة ة فس فا ار ة

اربة ة بين

ثا قماتت بمملة من ييبند ارت فمد فةم ففةد ان قخياتد قك ة من ثمنييت قين

 .فيحميان بذا اقمة ك ي ادة حيث را ارت بان سيى اةد اي ةاو درةترند قفية .

 37أكتوبر 7081
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إ ا شسةد باسض ارتتنن قوود قن قجتما بان  ,فنست مست قياى رنن

قةلينند  .إ ًّ ,وبنن ةلة بذا ,
قدجأ إريان كةمت بفننء قةت ران البة قن يفاب ّ
دقة جمسنن دااتند بنن دقفن اةينن بنرنسا ارن ية ارتد تن د ارياحة منان رةيمي

بنن ار ةاست .

إن ار ةينين ارذ ن يتت ل باا كنييا م ةنن  :ضس نء دراا اييب دميي سينت

ارنسا ارتد حفةيا اةيان حتد يتغفةإ اةد ضس نتنن بل درة نن من
درة نن ي
ارمسييت من را تيفة راا .

فمن ارذى يمنسنن من االست نوا من كل بذا جججج

بل سنا د جاننءاد قمن بذا ار ميا ارغنفة من اربايو ارذ ن سيباةدن اةينن فد

قحة اقين ج

إن ار ةينين ف
ماتمين بنن
يمةدن اق ةى إرينن  ,دلةتين اةينن فد االيضمن إرياا
ى
فةنتضة إرياا ب ت كنمةت دبي ين بيياا سينناةدينن ب ضل من رة اا من وارت
ف
رةى هللا ر ة اختاةدا ضس نتنن من قال رذا سيب ين اةينن دسييتين إرد ايينن بمن

ف
إرد إ ا
فةنتذكة قينن رن ينتليا قن ينين ّل
رة اا من وارت رةى هللا  ,درنن
قةينند ف
قحاانن هللا من مميا قةيبنن د ببةط قالف يتإ شينند إال فيأ درأ دقن يتدةد ان

قي ننن فاذا بي بنب ار ةاست .

ًّ
كنن ينترة منذ بضست قين قةد اقبيلن الماية دقي نيتنن إلالنئنن ولنضت ودحيت
دقة ًّ
تيثةد من ارلةل ت ارتد ةتإ بان هلل اقميو رألفضل حيث كنن من ارم ةد
قن ييتين فد ار تة’ ارتد مةضت فيان .

درنن احن ارتو را يتةإ بذا دإالف من كنت تم ف نت من تةبية كل اقميو ار زمت
دمل اقبيان بسة قين من اية جميا ار ةينين بسة قن تسنفيت .

دقة قخذ اقب الماية اةد انقتأ مامت إر نء جميا تيم د ارةلنضت يرةاد
اليبغن اقب قي نيتنن بيميو قخةى فأ ارمنل ت فنست اةننبمن بنةدو فنئ د
السيمن اقب الماية ارذي ية ن رأ بتيسي

بذا ارايت د ارذى يستاةه ابن رنن فاي
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ممتةدء بمبناة اقبي د يرينن كل وان تأ .

د ات ت ما اقب الماية اةد قن

ينت ال فأ كنينتنن قبل ارمة نت ارذى ةغاين فأ متنبست تيم د ارةلنضت

د باذا تنند رنن ينين قةو ارمنتلن فأ خةمت خية ارن يس.

د قة قتد ارننس فأ اقين اقدرد درنن سةانن قن اكترت ارننينت

بنرتنضةلن

دقة سسةد بةؤلت شيق ارننس إرد ارم أء ر ستمن إرد ك

هللا

فأ زمن يضيا فيأ إليمنن فب ةد هللا متضةات إريأ ببة قن ؤد بذا كةأ إرد
م ة د إرد خ ا بذه ارن يس

هللا فأ بذا ارةكن ارفغية من اقو

دبينمن كنت قشسة بنرةضن د قين قشنبة ت مية

كنن فأ تةك اقثننء ةبة رنن ت ةبت ستنين

قنسيت اةد قةاد د اةد جميا ارذ ن رة اا غية اةد اقيمنن.

فاينمن كنيت جميا اقميو اةد من اة د مةتنن وسنرت من بنول

ت ية

بييأ مةو رةتي مةسي قماةاويوى
بنةلت بذا
بتل وبانييت بذه اقبيلن  .احت ةت
ًّ
ّ
ارداة ف
ارم َتف يت من ارةلنضت حتد ال قثية قة قخياتد  ,اقمة ارذى كنن
مة اقين ى
سيبغةان ان ارف

.

إالف قيند شنوكت اقبيلن بمن حةإ  .دقة تةف ين بذا ارناي ارمؤرا ب ل اردضي

ارمم ن إلواو هللا د رك بنرةغا من قيامن را يسةمن من قال بيجيو قى ف
مؤشة راذا

االي ب  .دقاتةف قيند دجة فد ميق امن قةد رد تتميند من ارييس ارذى قة
ينااأ م ل بذا ارداة ,دبنرةغا من خضياد ارننمل إلواو هللا غ ف قيند قس ت
اةد من حةإ رسة قسانب :

-7إيان خننو و نيت كاية تاة كاية تاة امةيت تةبيت ارنبي دتتة

ارننس من ارسرند ارتد ة يان بؤالء ا بنء بن نح دبا نبةدن خ ا ارن يس
رذا ااتاة قن من حةإ بي ا نب قيمرأ هللا اةد دوننن .

-2ر ة قحنونن بؤالء ا بنء ب ل ارةانيت دمةدا ة ارسين رةبانييتنن بغية

كاية دمتات فنئ ت  ,دقشسة ا ن بييند سيحة من كل سيىحة من كل بذه
ارمنناة .
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دقة آرمتند جميا بذه اقفننو دجسةتند قكات قحمايد فد واخةد حتد يانيت
ارةلنضت .فد تةك اقثننء دمةتند وسنرت من ارنية جيزلف  ,دقة قخاةيد فيمن
ارذى تنسا بأ

بت نميل ياي ح فل ارةبانييت دشنوكند بدضياأ إلواو هللا دبنرن

ي نأ  ,كمن ف
حةثند ان متاتأ هلل ارتد قخذد تنمي تتت دوي ث ل بذا ارفةيإ .

ح ند  ,ر ة مةق ار ي بين ارن يس ارسريمت رن ىت لاَم قبةاد دقيان تنتمة من آالمان
قسانبند جة ة رةب نات درة ت  .ر ة ف
امايد ميق أ ف
دشةو قةي د من املمتد  .دانة
ايتانء ارةلنضت ارتم اقب مّند قن قجما قخياتنن د ثا قيايبن باذا ارداة
ارمبناة ارتد غمةتند .
ارمتمن  .فتيرمن ك ي ادة دسندود قةيبان ي

إال قن حضيو دخضي اقب الماية دارنية جةيولي قة شةوا من املمتنن

 .ف أ بذا اريضا ارمرةا تمةنتامن ث ت كاية بين هللا ةلة قن ي ةبامن ف ط قد
اةد اققل قن ارأ قاة رامن خي ادة قارا من خ

بذا ارفةيإ .

بنرةغا كا حمينن من قجل بؤالء ا بنء ف ة تناإ من حةإ فأ إثنو قة نن

ببين منت ال وبانييتنن  .رك قن من حةإ جسةنن يتيقا حل وبانييتنن فأ ارمنت ال

ار ةلإ .

دفأ بذا ارمنن من ارتننؤالد ش ةد قخياتد وبنن قيأ سمب بنن قكين

بينان فأ بذا اريقت ارتةج  .دقاةن جميسند قيان ي ةون ا ن قك ة من قال بذه

ار ةمت ارتأ جمستان مسند  .دداةتنأ بنيان رن ن فةن انأ قبةاد مامن حةإ
دوةان مند قن قؤكة ران قيند قبنوران ي
ارمبناة دجسةتند فأ غنيت االمتننن ران

اربسيو  .دقة قثةد فأ تةك

دقة زاو من امتننيأ قيان شنوكننأ

بةغاتان فأ خةمت وبنن بلةل ت قفضل دبمملة من االخ ا دادو حتد يفاتن
منتت ند رتمن تأ دحتأ ال يلةو كل داحة منان كسةدس خنئنت
دقة قر د اقب جةيولي ارت قفية فأ بذا اربين

كنينتنن ودن ارنمنح رةغةبنء دال رةتةميذاد بنرتضيو .

إن قرإ جةيولي من ييايت ارةجن ارذ ن تتةكاا ودح ار ي
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فنستمسنن إريأ فأ

فاي من ارني ارذي

يسةي فيق قشة ارمتن دلتمنك ب اند بفةيإ يني  .دقة سسأ فأ بذه ارسرت
إرأ تيميل ي

بذه ارمبناة إرد قةيبنن

دقة تيثةد ك ي ادة باذه ارنةمند " ال

تتيبمن قن من حةإ مسنن ال يم ن قن يتةإ مس ن .
يسا ينقخياتد ارسملماد ! قيتن ماةواد بن

ارمتنت ققي بذا دقضي

 :تمن ن بفةيإ مدةفنن اإلراد دريا اتتنوكن بيننن شنمدند دال تةزحن تتت
دوي اربةائة فنةمن اقتةب اردلة ت يدا قيتن قيضند ب يي جة ة دب ت قكاة
ضنا ن دوا ن دوقت ارتمام ن ب ياييننن ارم ةست

استسةاو دسينتإ اننن وااأ ارمنةط رضةب ن .

حيننذ سيةى هللا قينن فأ قتا

درنن قيند كنن اقمة قاةمن قن اريقت قة حنن رةت ة بدلد سةلست فأ وةل ن

رنمن إن ار نوب ارسنويت تتنفو اةد ار ضيةت دتن م فأ دقت قةيل فمةحان بك

ق تان ارنسنو ! مةحاند ب ا ينكنيز ارفةيإ ارتأ ال يضنبيان شأء ! ان ارفةيإ
يتي ار ش إرد بإ دلتةوين من جميا ارفغنئة

إيأ قكةو اةد مننمس ن :

ارب نات دار ت داريحة دغيةبن من بذه اقميو! "

 06نوفمبر 6081
دفنق اريي ارتنرأ إلا ن قخياتنن باذا ارداة ارمؤس

اية ت ةمت

ارنية ارسذواء فأ اراي ل دبي اريي ارذي حةوينه رت ة ة يذدوين دكنيت قختنن من
اقخياد ستؤوينن يذدوبمن رةمة اقدرد

رذا كنن من ارم ية قن يسةمن فأ اريي

ارننب خليو من بي متتمل قن يتةإ رةةبانييت فد ي من اقين

دكنن بذا

بي ارناإ ارذى وفسند داقب الماية إرد قن ي ما اقخياد فأ ختن ارةلنضت .

دارنن وتنن بمن اق ريةى شيبةيأ داقخت بةينو ر ة كنيتن ممتةنتين بةغات

شة ة فأ ارتنةل

هلل بتيث ينتتيل مسان وخي اربك فأ قةايامن بييت دسيةت

دكنن مفةو آالمامن اريحية بي اة إم نييت االرت ام قك ة من ان قسانب

خنمت بنر يايين.
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دقة تمنت بنقأ اقخياد قن قختفة مة مةحةت االختانو حتد تنند
ران تيويت يذدوبن إال قيأ را ي ن من ارت مت قن است يإ فأ بذه ارمةحةد

رةغاتان  .اجتمسنن فأ اية ارت ةمت فأ كنينتنن

دقة حضة اقب الماية دارنية

بةاو ل بذا االحت ن دقة قر د اةينن اقب الماية ارت قفية حةثنن فيان ان

ارنسنو ارتأ يترد بان فأ ارتين ارةبانييت

دقضنف مب سند إينن ف ن إن هللا

سينة دلتم ة ب سل تيويت ارنذدو قد ت ة ةبن فانرةغا من اات اة

بذا ارتنةل

ارننس اةد

دااتانوه شأء من ار نين إال قن اقخياد كنن رة ان ارب نات

ر اة كل بذه االاتانواد باذا ار سل بي ىي لسةنن هلل قيان ي ضةن وضنه دحاأ اةد
جميا ارمدةيقند  .دقة ققتفة حضيو بذا االحت ن اةد كل من كنن سي ةو
يذدوه قد ؤو ان رةمة اقدرد دقغة نن اقبياب بنرةغا من اة دجيو من يدبنه

حيث إينن ارتممنن بنر يايين فأ كل من ي سةأ
رمملة من االومنننن درمملة من االحتةاس .

غ ف قينن تفةفنن اةأ بذا ارنتي

دبةقد قين بت ة ة يذدوى فأ حضيو وبنن داقب الماية دارنية بةاو ل ثا

تاستند قخياتد دت اةت يذدوبن

دكنيت جميسان ست قخياد بن  :قخياتد بي ي

كةمت قجنايت دمن يشي كةمت قجنايت دقدري ييأ كةمت قجنايت دجيةاو كةمت قجنايت

دشيبةيأ كةمت قجنايت دبةينو كةمت قجنايت.

ثا اجتمسنن بسة ار ةاس ما قبيلنن رتنند ار ليو  .درا تنن فةحت ارسية

كنمةت حيث كنيت قةيبنن حملنت ما وبانييت قبنئنن  .إال قينن كنن منةدواد قيضند

بناإ تيوية اوتانونن ما وبنن دقينن حةوين تنةلننن رأ  .دا ن اسنتنن ف ط قن

ينين مدةفند رأ دقن تنة جنا د كل داحة منن اةدسند ر ةاأ .
دكنن فأ ايترنو من سيتةإ راؤالء اقبنء قي من ا سيتل باا دمن ا
سي سةين دقة انو اقب قي نيتنن بسة بضست قين من م نن خةمتأ

دقتد اقب

وسمنو كةمت قجنايت قيضند ف ة كنييا نيدن ارذبنب إرد بةة قي يأ كةمت قجنايت
رةنةاز بننك بسة ختن ولنضتنن

غ قياا قودا قيأ من ار لنت ارتدةأ ان بذا
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ارسمل بسة قن اةميا بداة حل وبانييتاا داكت يا بنرا نء فد بياتييأ دارسمل فيان
قةو ارمنتلن إرد قن تفةاا إشنو جة ة .

قمن اقب جةيولي ف ة سنفة فأ مامت تدص وبانييتاا

ار يو بنرةغا من بسة ارمننفت .دفد قةإ ارتمن

إال قيأ اةد

ا >ى شسةد بأ ق >د قبنوك

هللا قيأ جما بؤالء ارةجن حي بةف داحة بي خية ارن يس دقةت فأ ي نأ إن

هللا منتند قينبا رنأ ييتيا إرد ي ةتد فأ بذا اريقت ارتةج .
ارسمي

كنن اقب الماية ييتأ م اة ادو إرد بيتنن ري يا ار ةاس دريملةين بتسةيمأ

دقحينيند كنن يمضد ارنانو مسنن فننن يةت د جميس دن حيرأ فأ فتة ارةاحت

حيث كنن يجأ إرينن حة ند قةلاند من ار ةإ ى ةفأ انن دلنمد مسةفتنن فأ آن داحة
.فأ>ا ارةجل ارذي ال يضيا دقتأ دكنن كل من ي يرأ م يةاد .
تتةثت فيمن سا

فأ شين اختنن " بةبيي ميجند " كةمت قجنايت دبد

ارتد بات إرد ميونان بيوود رتنريا قميو انئةتان .بسة بضست قين من ختن

ولنضتنن تة يت ياي دفن قختنن بةبيتي دكنت قتيقا ميتان دالسيمن بسة قن قخاةيأ

اقب الماية ارأ زاوبن قخي ادة قن متتان غية ملمننت كنيت فأ ارياحة دارسبةلن
من امةبن دبأ إحةى ا ينند ار تد اجتمسن فأ بيوود فأ منم ا ينت

فنيننن دكنت قحضةتان إرد بياتييأ فأ ارننت ارمنضيت .

كنيت بةبيتي ت يت دقة قحةزد ت ةمند كاي ادة فأ وةل

ارنمن بل كنيت
فمن جات كنيت

ميبيبت قيضند غ َ قيند قةود قمن هللا قن قوةوبن من ارةبانييت
متتان ضسي ت دمن جات قخةى را قكن قات ة قيان مةاي إرد ارتين فأ

وبانييتان  .كنت فأ حية من بذا اقمة دقجة مسيبت فأ قي نو اريسيةت ارتأ
ت سةان تت ال بذا ارلةو  .فاذا اقمة كنن سيفاب مؤرمند ران درنن جميسند ف ة كنيت

تتانن بإخ ا دكنن يبسة بنوتانط بان ددسط كل بذه اقسانب ارتد تةاي إرد

ارتةوو كنن تت ي

االي فن .

إواو هللا بي ارةافا ار نوا ارذى م نأ قن ي سةند قي ذ بذا
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دقة قتت مسييت هللا إرد ي ةتد قد بنقحةى وبة هللا اقمة دقي م بةل أ من
كنت سيح أ بمب ت دآرا  .يسا ينإراد

إن ارذ ن يستمةدن اةيك فأ كل شأء

ي ييين فأ قمنن دتسمل كل اقشينء رديةبا  .كمن قةت من قال اضلةود إلوسن

اقخت " ميجند " رتنريا قميو انئةتان ارتد وةات حضيوبن  .دبسة قن قضت
بسض اريقت فأ ارسنرا كتات إرد قنئةت إيان را تسة تتتمل بذا اريضا دقرتت اةد

فأ إانوتان إرد بيتنن  .فيجةد قن وفض وةاان سي ين شة ة ار ني اةيان دإن
كنت م تنست بين هللا را ي ن ةلةبن فأ دسلنن إال قيند كنت اةأ ي ين بين إواو

هللا ستت ةد قال قن تتم ن من ارسيو د رك إن را تنن مةاي ح ند رةتين فأ

وبانييتنن رذا داف ت اةأ وةاان دحةإ قن سنءد حنرتان بسة رك درا تتم ن من

ارن ة  .ثا منتت بسة زمن قفية دبد ممتأل بمبناة ارت يى دارن

 .دقة تس ات من ارلةل ت ارتد قنو بان هللا جميا بذه اقميو حتد يت

داردضي

قبةافأ

ارةحيمت  .فاي ارذى قاةن ان وضنه باذه ار تن فأ بةايت حينتان دقخ د انان
قيان رن تناد قينمان فأ بيتنن

ف نانن آالمند ك ية دجناند قين قيضند من ارم ي

فأ ميقف را قاةا وةل ت ارتفةف فيأ  .دلا د قن ققي إينن جميسند قس نن دحمينن

بإخ ا اةد وحيةان إال قينن تسملنن بنر ت قيان تنسة ا ن بنرنسنو ارت ي يت

ارتأ كنيت تنن إريان  .درك يبسة بنرب ت اةيان دبأ ارتأ سا تنن إرد حين
ار ةودس .

فأ تةك اقثننء است ةت ارنية وي شنسةيه إيان قومةت اشتنقت منذ اة

سنياد إرد تةك ارسنرا دتنةل

ي نان هلل .دكنيت قة تاست اق جييفةاي منذ فتة

دكنيت تؤو ببة قن ت ت د خلنبن  .فتضةد ر شتةاك فأ ولنضتنن دوةإ منن
ققب الماية قن ينت اةان بيننن حتد ي تص ان قةب مبينت هللا بنرننات إريان .

دبسة قن وتات قميوبن ارتمنت مند قايران فأ ارةبانييت دوةات تةك وبانييتنن بت ند

ان ارةاحت دايضمت إرد جمنات " ارسننيت اإلرايت " دقة قشةد من قال إرد بذا

اقمة دقظن قيند قةت إيان قووكت بسة دقت قفية اردلي ارذي اوتناتأ بتةك
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وبانييتنن .دقة كتات رأ مساة ان آس ان دان قخلنئان دااتةفت قن من حةإ كنن
ت ةبت استنةمت ران  .غ قيند ب يت ثنبتت قمن جميا االرتمنسند ارتأ قخذد
ت ةوبن من دقت قخة

قد ارتد قةمان قشدنا آخةدن من قجةان  .حينمن

دمةت اق جييفةاي إرد بيتنن ااةد رأ ان االبتمن ارذي تيريأ إينبن دان
ارتسنست ارتأ ستةا بنقخت بيييأ إ ا را تسة إرينن إال قن جميا بذه ارماةواد را

ت نسند بتغيية ميقف بل كنت مةتنحت جةاد قن قجسةان تن ة ان خلنان إ ا تاين
قن هللا ةلةبن ح ند فأ وبانييتنن إال قينأ كنت قشك فأ بذا اقمة.

ديسمبر 7081
دقخي ادة جنءيد ينئاند اقس د ارنية سيا يأ  M .soyerارذى يرد
ابتمنمند خنمند بايتن دوةإ منأ بإرتنح قن ققاةان مة قخةى  .ف قة ت فأ ارتمنسأ
قن هللا ارذى ينمةيد ب ايرأ  .قمن بذه ار تن ارمن ينت فلةات فيو وخيران إرد

بيتنن قن قا ي انان دقن قسنمتان اةد وةاان اردةدج من جمناتنن دااتةف
بيخلنئان بتياضا كاية دداةتند قيان رن ت ة مسيبت فأ قى حينتان بيننن  .ر ة

قووكت قيان رن تنتليا قن تنين سسية إال فأ بذه ارةبانييت

ف سةت بنرم ل ما

كل قخت من قخياتان ونرات إحينء مةاقتان ران  .فياةينبن قينن سننند ارمنضد

دب ذا انو ارن

إرد ي نان .

قمن ان متنضةاتد ف ة قةت ك ي ادة فيد تةك ار تة حيث كنن اقدوان

الماية دجةيوليه ة ينن اةينن ارند قفية بنستمةاو  .دكنيت قخياتنن تب ين من

ممتد بذا  .فانرةغا من است نوتان من ارسرند ارتأ ينمسنان فأ ارننينت يتن
ت ن رممنوست من كنن ي ي بأ مسند دققفة بأ حة ت االتانمند دمنب قامن ارتن ية

ارتأ وقد اقخياد فنئةتان ارناية رةت ة فأ حين ارنمن درتسمي دحةتان مسند .

كنت م تنست بةقي قخياتأ إال قينأ را قجة اريقت ار ز رتت ي أ بناإ من
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يل قة من مبنغل قد زلنواد دسسينن إرد االستسنضت ان رك بنستغ
دالسيمن فأ ارمننء حيث كنن جميسند م تمسند

فتة ارةاحت

دحتد قحيأ ااتةافنن بنر ميل

يتي هللا من قجل يسمت وايتنن وةات من اة قخياد قن ةدلن رنن كي

هللا من ارسنرا .

جذبان

فت ت رنن كل من اق تةل ام داق جييفةاي قفتان كنمةت  .دكنن حة امن

ممتسند دم يةاد دزاو من ث تنن ب فة هللا اةد وبانييتنن ارفغية دالسيمن اةد بذا
ارايت دقحين فينن ودح ارت ندب ما من نترةه منن .

دقرتت اةد جميا اقخياد فأ قن قودى ران قفت وايتد ف قة ت قيأ

ي إ قن ققال بذا ارلةإ حتد يم ةن دلناتن مةاحا مسةمنن اإلراأ ارذي را

ين نان اةأ دحةي بل اةد بذه ارةبانييت ارفغية  .رك قن تيسي

بذه

ارةبانييت كنن مةتالند بسم بمن حةإ مسأ ايبغةنن باذه ارةدايند قثننء اةو كاية

من فتةاد ارةاحت  .درا ت تفة فنئة بذه ار ةنند اةد من ي نيأ من خاةاد
بننء بل قوخةت اراةدء دارن ينت إرد قةيبنن حيث حل اإلمغنء متل ارن

ارذى

ااتنود اقخياد اإلقان بتةلت قثننء فتةاد ارةاحت  .ف ة منو بذا اإلمغنء ممتست

فأ حة اتأ فإ ا بةقد داحة منان ارتة ث ان قفت حينتان اا ارفمت اةد

ار يو دقحينيند كن يلةان مند قن قويل فتة ارةاحت حين يفاب ك

ارمتتةثت م ي ادة

جةاد ما ايتانء اريقت فننت است يإ بسض ارمةاد راذا ارلةإ إال قينأ كنت قرتم
انو بةق ار ةس فأ اريقت ارمتةو

فتنو كنيت تاةد ا مند االيمانج دتنو

قخةى دبأ اقك ة حةدثند كنيت تاةد اةيان ا مند اردضي إلواو هللا  .دب ذا

كنن ينسةيد قن قوفض وةاان بتنمةت ارتة ث حيث كنت قجة فأ بذا ارةفض

فةمت رةت ة فأ حين ار ضيةت .

قة ي ين بذا اريقت ارمننسإ رنتنبت من حةإ ما كل قخت من قخياتنن

من جات وايتان إرد بذه ارةبانييت ف ة قاةن هللا بإشنواد داضتت ان اختينوه
رةلةل

ارذى سةنن دلم ننن قن يبسة بتضيو ة هللا فأ قفت كل داحة منان
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حتد دإن را ي ن بان من ا ثنو من بي ميجيو فأ قفت اق جييفةاي داق تةل ام .
إال قينأ قفضل اة االستلةاو فأ بذا ارتة ث حتد ال قخةج ان حة ث

ارييميند دلم ننأ قن اسةوه فأ دوقت من فةت فأ دقت الح

دالسيمن ارتة ث

ان اقخياد ار تد ت ية واياتان ابتمنمند خنمند دلم نان قن تيضب بب ل قفضل

م نمة هللا اةد مؤسنتنن ف ة وايت تةك اقخياد بإشنواد داضتت من هللا بب ل

ال ينمب بنربك فأ مفةو وايتان دكم ن اةد رك قن قب ينياد قةي

رأل

جييفةاي فأ بةايت ار يو ار ةينيت  " :سيف تةخةن فأ وبانييت تنةك بتنإ

ودحنييت ار ةي

قغننوييس  .دبذه ارةبانييت را تتيس

دب يت بذه اق ار نضةت تنترة وائمند تت ي

بسة فتنةتأ بنرفاة" .

بذه ارنايء  .إال قيان را

تبي قن تا د م تيفت اق ةى بل قواود قن ت سل شينند من قجل هللا قيترن ادو من
سي ين دكنيت تتةكان غية كاية دمتات رةبنن دكنيت ممتةنت بنرب نات فيسنت

بي ين دواأ ار نيد " بيت ارسننيت اإلرايت " دقة اضلةود إرد تةك بذا ارايت
اقخية بسة دقت قةيل من دميرأ إرد بذه ارمة نت إن من حةإ ما اق جييفةاي

بأ شأء ي يق ارلايست  .دقة ظاة بذا ارلنبا فأ اقحةاإ ارتأ قجاةتان بب ل

من اةد تةك مؤسنتان دحينمن اختنود االبتسنو ان بذه ارمة نت حينمن اختنود
االبتسنو ان بذه ارمة نت دحينمن اقتةحت اةيان فأ خةيتان قن تنريا غةينن فيجة

ك مأ مةى داضتند فأ قةاان إن كل من حةإ قثات رأ قن هللا بي ارذى كنن ةبة
بذه اقميو حتد يت

تتت

دقدو قن قضي

قفةه دحتد ؤكة يايء بذا ارينياد ار نضل .

قن اق جييفةاي كنيت اةد ي ين بين بذه ارنايء سيف

يمند من إرد حة جسةان تتين فأ اومنننن دث ت بييان ستةخل فأ بذه

ارةبانييت حتد دبد تنةك وةل ند مننقضند تمنمند بةا كل شأء مسنكنند رمن تنقت إريأ
 .إال قيان را تبي قن تاتث ان بذه ارةبانييت دال ارةخي فيان حينمن تنين مؤبةت

تمنمند ران  .دك ي ادة كنيت ت ي " إن كنن هللا ةلة قن قوخل فأ بذه ارةبانييت إ ن
سيوخل فيان فيين ال قبتغد شينند سيى تت ي إواو هللا " .
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سيتيقف بنن ان االستةسن فأ سةو من حةإ ببين واي هللا رنل
داحة من قخياتد حيث إن بذا ارتة ث يلي

استنمن

يميند بذا ارايت.

ارن

فيأ

دسيمنسند من

ديسمبر 6081
شاةد بةايت بذا ارباة افتتنح ار في اردنوجيت ( ارةواسيت ) فاس نن

وسنرت ودولت إرد كانت ارمة نت قخاةينبا فيان باةء مبةدانن دوةانن مناا قن
ةسةيا بنند ارةايت ار يةاد دقدضتنن من يبمةأ مناج ارةواست من مياو تسةيميت

فأ ارةينيت ارمنيتيت دار ةاء دارتننب دارسمل .

دمنذ اراةايت جنءين اةو غ ية من ارتةميذاد ب ضل ميقا بيتنن فأ حأ

م تو بنرن نن دبنرةغا من بذا را يبسة بييت ضيضنء فأ بيتنن ارم م

ارذى

تميم باةدء ارمننو ارننئيت دتيحةبن دلا أ قن ققي قن ارايتين ت فةامن حةي ت
 .دقة دجةين فيأ فةمت فةلة رنأ يضا

 .دبسة بضست قين اية ارتال بنالوي

بؤالء اقو ن فأ حمأ ارنية ارسذواء درنأ ينةسان ران دقة داف اقب الماية

اةد بذا ارمبةد دقال قن ةقس االحت ن .
قفية

ف مسننبن فأ كنينتنن دققن اقب الماية ار ةاس ثا قر د اةيان ارت
ثا ختا ارف

بت د فسل ارتنةل

بنسمان جميسند دبسة رك ىقةين

اقو ن إرد ار في حيث دجأ اقب الماية كةمت تةحيإ ب ل داحة منان

انو اقو ن إرد كنينتنن من قجل م

ثا

ارسفة دختمنن االحت ن بملنح ار ةبنن

ارم ةس دبنرتةاييا تنةلمن رةنية ارسذواء .

قال بذا ارسية بيين اينت " مسةمند ار ةاء" دقة قواود جميا اقخياد

قن ي ين ران يفيإ فأ بذه ارةسنرت  .دقة امتةد غيةتان درنن ودن قن قراأ

وةاان

فسيت قختأ بةينو مسةمت رةف

اقد
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داختةتان راذا ارمنفإ بناإ

اردية ارتد قكتناتان فأ بذا ارم ن قثننء امةان فأ مة نت يييي  NIORRكمن
كةد من قال داينت مسنديت ران  .قمن م

ارفغنو ف ة اينت رأ اق جييفةاي

ارتأ را تنن قة تنةمت بسة قيت مننيريت دكنيت تتيقف إرد اردةمت .

إال

قيند اختةد اق تةل ام ار نضةت رتنين سنةاد رأل جييفةاي ارتد تسنيأ من ضف
ارفتت دقيند كنت قييى تسيينان قةلاند قامن قخةى  .دقخي ادة اينت اقخت بيييأ
ارفغية مسةمت احتينويت رتنالد ارضةدو .
ر ة ين م

ارفغنو خرند دفيةاا من االبتمن بمن قيند اينت رأ

ارمسةمين اق جييفةاي داق تةل ام دبمن من اك ة تميم فأ بيتنن بنريو داالمت ء
بنرةدح ار ةس داإلخ ا هلل  .دقة تتةثت من قال ببين اق تةل ام حينمن قةت
إيند اينتان وئينت رةايت قثننء س ةي رانول

رأ رةي ايوتأ إرد بياتييأ

اشتنت منان .

كمن كةد قينأ اينتان مسنديت

دبأ ت ي بمامتان بغية كاية درا يتةإ قة قن

إيان تتإ هللا ببيق كاية دبأ وائمند منتسة رةتضتيت فأ سايةأ

دبنختفنو بأ ت ت د خلياد ش يستان ار ةينت تةل ام دبد فد ار ثين من امةبن

دقة دبات اتان هلل منذ حيارأ ساا قد ثمنن سنياد

دقة قةمت فأ تةك ار تة

تضتيند سديت تبية إرد سست ودحان دزاو من ت ة ةى ران من تميت بأ من
تياضا امي داست نمت دبننوت شة ة

إن جميا قخياتأ فأ بذا ارايت منرتند

جةاد  .بنرلاا بمنك ووجند فأ بذا ارف ح داق بي ي  Mere Bigenبأ

داحة من بذه ارن يس ارننمةت ارتأ ال يم ننن قن يسيإ اةيان شينند دقة دضا

يفإ اينيان قم ادة داحةاد بي إوضنء هللا  .دبأ تتميم بإخ ا ال تةخة فيأ فةمت

إال دتضتد فأ سايل هللا بذا وائمند فأ ارد نء دتسةي االبتننمت ش تيان اةد
ارةدا دبأ تتت و بن

واخةأ ال ماماأ شأء  .دبذا ال يسند قيان اةيمت

اربسيو بل بنقحةى ت ما كل من بي وايسأ دقين قاتاةبن قةينت دقكن ران ث ت
كنمةت دبأ ت ما فأ شدفان جيو ارةدح دجيو ارن
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قيضند فاد تتميم بسة

ميابإ دتتتةد بمراة ان دمبيت ةفسان إرد احتةامان دليف نن من ي إ قن

تنين اةيأ ارسذواء ارم ةست رةةب كمن قيان تتمتا بميبات خنمت حيث ت ةن

ارةل

بنرتم

اقمة ارذى ي ناان بيات تةميذاتنن دحاتان ران دبي قمة قسنسد

رمنفاان كننظة رةمةوست .

درنت قسسد من خ

ميقيرأ إرد ت ةيا دم

ر ميا قخياتنن

فاذا

قة يبغةند ان االستمةاو فأ كتنبت يمينتد دمن ارمتتمل قيند سيايو ارتة ث

فأ شييان حينمن تناب ار ةمت رة ين باذا اقمة إال قيند قدو قن قؤكة قيان

بيجأ ان

تلةسن جميسند بفةق يتي ارت ة فأ منية ارنمن .دإ ا قخلين

قمةتن من اوتنانأ بتياضا دبيرا كاية دقة بةغ إخ مان جةاد جسةان ذوفن
ارةمي قثننء ارمتنضةاد دبن يبتنين اةد قي نان بتياضا دتيجا قث ادة فأ

ي نأ  .ينيت قن ققي إينن يتم ن من االحت ن فأ بذه ارننت بسية ش يسنن
ار ةي

فةيني

كن نوليس اةد غةاو من قمنن بأ فأ ارسن ارمنضد  .دقة

اتدذد بذا ار ةاو ما ارةب اقب الماية حيث دجةين قن اررةدف ارتنريت تتتنج

إرد مملة من االحتةاس  .فنةمنن ش يسنن فأ قامنق قةيبنن  .دققمنن تننايت اةد

ييت جميا بييتنن اند قن ي يض هللا اةينن يسمأ ارن ية ارتأ يتتنج إريان ببة
فأ بذا ارممن ارانئ

 .مة بذا ارباة ودن حةدإ شأء غية ميريف  .إال قن

مةوستنن ارةاخةيت شاةد ازوبن ادو مت ام ةاد دكذا اقمة بنرننات رة في اردنوجيت
دقة سسةد بيجأ خنا بنرت ة ارذي كنيت تت أ غنرايت ارتةميذاد  .قمن اقبيان
الماية دجةيولي ارةذان ب ينن الماية دجةيولي ارةذان ب ين فأ و نتنن ايترنو إلشنو

من هللا ف ة دجةا من يبغةنن  .تانوالن مامت ارتسنريا اةينن داةد تةميذاتنن كمن
حريت بمسييت قب قخة من جمناتاا بي اقب وسمنو  P . Dwsmaresدلتميم
بذا قرإ بميبات خنمت فأ إر نء ارتسةيا ارمنيتد فنرت د اة مةاد ما تةميذاد

دحضةين بذه ارتة ند دكنن من ارمم ن قن ي يةين ك ي ادة دقن ي ية بنقخص بؤالء
ارتةميذاد ارمننكين ار تد يتت ن إرد تسةيا واسخ فأ بذا ارممن ارانئ
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درنن

رنيء حرنن درتنن حرن رن يس اقخةى اضلة إرد ارذبنب إرد مة نت آي يأ
 Angersرة ين بنرنةاز ارتد تدةد انان بؤالء اقبنء من قال بةافا االحتةاس

ف ة وةإ قس
تةايت وةاأ

آي يأ  Angersحضيوبا بنرةغا من اررةدف ففمميا اةد

فذبإ اقبيان وسمنو  Desmerدقي نيتنن  Enfantinإرد بننك

دبمن يستمةان اةد مسييت هللا دتةكنن اقبنء ا خةلن .

21ديسمبر 7081
احت ةنن بياينو ارمي و بياةد قةو من اقبات دبسة بضست قين دزانن
دمنتنن ارتةميذاد ثمنييت قين

ار يائم اةد تةميذاتنن بتنإ ارلةل ت ارمستنو

قجنز .

يناير 7080
فأ قد

ي من ارسن ار ة ة منتنن اقب الماية بةيت {اس ارننت فأ

بيي ارت قر نبن اةينن درنأ ةفسنن إلى ارمملة من اريو وكم كةمتأ اةد " اة

است ةاو ارتين " دتيكيةاد اةد رك قشنو إرأ من حةإ رألخت بةبيتي Sr .
 Perpetueارتأ تيفت منذ زمن قةلإ دقن إيأ من ارمتتمل قال ن ضد ان

 7080قال قن تتاسان قخت قخةى  .رذا ناغد قن يت ة ب ىدلد سةلست فأ حين

ار ضيةت حتأ ينين منتسةاد رمياجات بذه ارةترت دقخذ ي ةو اة مةاد "بننك
احتمن قن اراسض مننن رن يبنبةن قةد ان  " 7081دقن بذه ارسانو بناة

يايلت قثنود ت نية ارسة ة من اخياتنن

دبن يبسةن بنرديف من ارميد بل

بيرتةى بنيةفن يتي است منو اريقت دارنسا ارتأ يمنتان هللا .
را يتةإ شأء غية ميريف خ

بذا ارباة  .دكنت استغل وائمن

حضيو بؤالء اقبنء ب نيانن حتأ قا د من إر نء ارمتنضةاد اةد قخياتنن دكنت
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قكت د بنرتتةإ اةد قي ةاو ما كل داحة منان دقة كن يبسةن بةضن كاية حينمن
ي نن رنب

من فأ قةيبان قمن

دقرت

ي ن إيان قبة ن خضياند كاي ادة حينمن

تمنسنأ مبنغةأ ان م نبةتان دلسيو بذا اردضي إرد يميبن فأ حين ار ضيةت
كمن إيأ ةجا إرد ايبغنران ارمت ام ة ارذي ال تيب ران ارمقت رةتيقف انة

ارت نميل ارن ية ارةقي ت ارتأ تيريان ارماتةئند ابتمنمند بنرغند دالسيمن ي ين
شنغةان اربنغل بي ارت نية فأ كمنران.

فبراير 7080
ح ند كنن منبغ د جةاد حيث شاةد مةوستنن ارةاخةيت يمياد ىمنتم ادة

دقمضيت قخياتنن دقتان فأ ارسننيت بنقو ن فأ قامن ارتةول

ايبغةت اة قخياد فد تنني ارسمل ما ارمسفةمين اريافة ن رتةول

داإلشةاف كن
ميارة ار نين

ارتةفيايت كمن ايبغل اراسض فد إواو ارتسيا ارماند رألو ن ارذى يريأ اقبل
ابتمنمند كاي ادة فد بذه ارمة نت .
ق فمن اريقت ارمتاًّ د فننيت ت ضيأ كل داحة من اقخياد فد ارةاوست دت ي

ارذاد

 .بنإلضنفت إرد رك شاة جمناتنن ضس ند انمند فد ارفتت  ,دقخص بنرذكة إحةى
اقخياد ارتد قدش نن قن ي ةبن حيث قماتت بمة مةوى ققسةبن فد ح ةتان

ويا اربتنء ,داضلةوين إرد تسين إحةى قخياتنن رةان تان .

تضا تنين و ةت  ,بذا
دزاو من ايبغنرنن ابتمنمنن بنر في اردنوجيت ارتد منود ّ

إرد جنيإ من تلّةاأ بيتنن ارناية من قامن مينيت  ,دمن تتلةاأ قلست اقو

ارياسست من قامن زواايت  ,ر ة قخذد تتضن ف بذه ارمنؤدرفيند دكفنن ي ي بان

إرد جنيإ ارتمامنتنن اردنمت .

إالف قن هللا كنن يسيننن بيضيح د رك بنرةغا من قفةت قةاستنن  .دلاةد قيأ ي ة

سةدوه فد بذا ارايت  ,ف شك قيأ نرة بسين ارةضن إرد استسةاوين ردةمتأ  ,كنت
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قشسة بنرد ل قحينيند دقين قداجأ قبل ارمة نت ارذ ن يرىنين قينن كنم د  ,رذا قةت
قخياتنن  :يتن يدة ارننس إ ا را ي سل كل من بيسسنن حتد ينين ح ًّ دف دفا من

يرنأ ارننس ًّ
انن .دقدو قن قشية بنن إرد من حةإ ما مة نت ييييو  .قتت غةينن

رند تنين مسنديت زمنيت Soeur Coadjutric

بنرتييلت د اريجأ
دتتميم
ًّ
ًّ

فسيننبن فيو
ارابيش دارتةكت ارنةلست قو ت قيان ستنين م ية فد جمناتنن ًّ ,

ف
كممةضت منناة رند تسين اق شيبةيأ ارتد منود حةكتان بلينت ,
دميران

دقة قحننت قواء مامتان إالًّ قيان دجةد مسيبت اةد ارتسيو اةد بذه

ارتين ار ة ة دانيت من ت نوب قنسيت َوَدلتان رنن انةمن وخةت مةحةت االبتةاء.
متت اختينوبن  .فننيت
كنيت تتننء كل ي د بنقخص قثننء ارةيل ان مةى ًّ

ارتة فد بيتانحيث كنيت تتيفة ران ارةاحت ,
ت نون بين دضسان رتنرد دحينتان ف

دكنيت ت ي  ":را قتيت إرد بذه ارن ن اربنق ج"  .قمن كنن مم نند قن تسمةأ

اةد خ ا ي نك فأ بيتك ج"  ....دكنن ميد ارنسمت ي ياان " " يسا درنن بل

ارتين ارمةلتت دارناةت ارتأ ت يو إرد ارنمنء ج" ف تةاث غ د قن تتين مةاا دن
اني ند ثا تدةج منأ م اة ادو مفنبت بنرتمأ دتتفاإ اةقند .دقخي ادة ايتفةد ارنسمت
دوحةت انان تةك اقفننو .
دقةب حةي

زمن ارفي ارناية قوسل اقس

وي بةود

My

 derdeauفأ وةإ آبنئنن رة نئأ تمايةاد إلوسنراا رةنةاز فأ قمنكن مدتة ت فأ

قبةشيتأ  .كنن يتيقا بذا ارةحيل دكنن يسةا قيأ سيننبا فأ خ ا ارن يس إال
قينن دجةين مسيبت فأ ت اةأ  .ر ة قة رنن بؤالء اقبنء خةمند ودحيت قيمت دك ية
كمن قتيا إرد ي ةتأ فأ ارةترند ارتةجت فني

ال قشسة بنقس

اةد غينباا ج

إال قيند اتنةت اةد وبنن دارتمنت منأ قن ي ال ارتضتيت ارتأ ققي بان دقن ي ين
اةياا قن تةكيين فأ بذه اررةدف ارنينت .

بي دحةه ىمسينأ قمن اقبنء فنب
دكنن بذا بي قمسإ فةاق اختةينه جميسند حتد اقن .

دزاو من قة نن اىةمنن بنردلة ارذى قة يسةضيا قي ناا رأ بناإ ايوتاا
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إرد مة نت يسةفاا فيان جميا ارن نن  .درا يساي اقب الماية ب ل بذه اقميو
دالسيمن حينمن ت ةت إواو هللا ف ةو ارن ة اقين اقدرد من ارفي .

دقال يانيت اية ارمةفا يفتنأ اقب الماية بإقنمت احت ن رتةميذاد ينناةبن
اةيان .

اةد ينينن قاينو ارسنرا قد اةد اققل اةد اة اقس

دلي االحت ن منتنن ارتةميذاد الةت ميوبت غذاء حضةبن اقبنء مسنن

رك قياا ي نين متات خنمت قدرنك اقو ن

دقة افاةدا ان بذا ارتإ

ارمةدص قثننء حة ند ارتسةيا ارمنيتأ ارمدففت ران دحةبن دقثننء ارسرند

ارتأ قر يبن اةينن دارتأ كنيت تتضمن وائمند قمي ادو خنمت باؤالء اقو ن  .ف ة
كنييا يب ين اةد قدرنك ارانند ارفغيةاد ار تد قتين إرد ارسنرا فيت بذه اقزمنت

ارانئنت و نيند  .رذا كنييا ي تاةدن فأ تنايأ اقو ن إرد اردلة ارمتةق بان
دكنييا اذرين من فأ دسساا قجل ت ايتان فأ اإليمنن  .دكنييا قحينيند ي يمين
ران ار ةاست دل ةمييأ هلل اةد ييتان  .دمدتفة ارن

كنن اقب الماية اةد

دجأ اردفيا قشسة يتيبن بمبناة اقبي  :دكنن كل من فأ بذا ارايت تلةا

منا ةيأ.
إريأ كيب دبذا قمة م اي رك قن بذا ارايت بي يياند من من ى

مارس 7080

حنن ارمياة ارمتةو رةحيةاا  .إال قياا را ي ةدا قم ن ارنينو
ارناإ فأ رك إرد ميقا بياتييأ ارميجيو فأ ارلةل

دمةد اة قين ودن ارس يو اةد سينو

ارمؤوى من بنول

دلسيو
إرد

دقخي ادة دجةدا داحة  .فيتد إرأ اقب

الماية ريدلةيأ بن ةه درننأ وةإ منأ قال ى يو قخياتنن مة ثنييت كنن يب اةيأ
قن تةكنن فنر ةي رةيأ قةإ كن خةلن .
دكنيت بذه اررةدف ار نسيت ارتأ يمة بان تملة من ابتمن اقب الماية

بيمةين دقضلة اقب جةيولي إرد ايترنو فةمت قخةى دمةد اة قين اةأ بذا
ارنتي دحةثت رأ اة قميو جسةتند قتناي بين هللا ال ةغإ فأ س ةه .
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إال قن اريقت قة ق ن داختاةين رترت اريوا مة قخةى دكنن بذا ار ةاق
مساند دحملنند كنرذى حةإ ما اقب الماية  .دبةد اةد اقب جةيولي مبناةه بييأ
رن ةين مة قخةى فأ بذه ارتين قد اةد اققل رن ةين قال زمن بسية  .وحل
اقبنء  ........دبنرةغا من ارمنن ارةدحأ فأ زمن ارفي شسةين بتةمنن كاية
من كةمت هللا  .دقة قانينن اةد تتمل بذا اريضا من حفةنن اةيأ من قال من

مدمدن دافة من اردام ارةدحأ  .دلم ننأ قن ققي إينن فأ دضا قفضل من

قينس آخةلن  .دقة حندرت تسيلض بذا ارن ض بإر نء ارمتنضةاد من حين خة.

دكنت قسسد إرد تذكيةبن بنقميو ارةائست ارتأ سمسنان منذ فتة ويلةت ي تما

قحينيند فأ ح ة ارسمل رألستمن إرد قةاء ودحيت ت ةؤبن داحة منن.دكنن يدتنو

ارنص من ارنتنب ارم ةس دقحينيند من كتنب يفتنن بأ اقب جةيولي داسا ارنتنب
" وةق رةت ني اةد حضيو هللا " دكنن اقب جةيولي يرأ ت ة ادة خنمند راذا
ارنتنب دلتمةأ ق نمن بإ  .دقر يت متنضة ان ارنسنو دضةدو ا ال بنرننات

رسةدس يني  .كمن قر يت متنضة قخةى ان وةق ارتيبت دضةدولتان

دمتنضةاد قخةى ان ارلنات كمن قر يت بسض ارمتنضةاد رنأ قىحمنان اةد

ارت ةو فأ اريو دارت يى فتةثتان فيان ان جميا اقسانب ارتأ تتلةإ منن قن

ينين قةينند دتنةمت ان وةق اريمي إرأ بذه ارغنيت .دقةت ان ارةاينترة
منن بذا اقمة بسة كل من قفنضأ اةينن من ارنسا دكا سننين ينكةاد ار ميل إ ا را

يت ندب مسأ  .دقة اكتب ت قبميت ارسيو إرد بذا ارميضي حتد يت ةو ديدة

هللا بفيو قفضل دققي بذا قيند قشاأ ارن يس بنرانةد قد وقنا ارننات ارذى

ي إ قن يةفسأ من حين خة دإال تيقف ان ارتةكت

دب ذا ي ين اقمة ما كل

فإ ا اوتدت بذه

داحة من قخياتنن قيضند  .فاد تتتنج إرد قن يةفا ودحان
ارةدح منود كنريزن ارذي يبةبن قس ل دلمنسان من منا اردية ارذي تنتليا
قن ت سةأ

فتتيقف ان ارت ة فأ ارت ة فأ وةل

ارنمن  .رذا اةينن قن يةفا

بذا ار ل بنستمةاو حتد تتتةك جميا ارتةدس بنبنط قكاة .
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دحةإ فأ تةك قثننء قن اشتة مة
ويا ففل اربتنء من مة
تةك ار ةاش

بذه اقخت ارفغية ارتأ انيت

مةوي  .دمنود تب ي من ضف

ان يمنسان من

بل كنيت تنسل دبأ تن ث ومند  .دقة يااند ارلايإ إرد سيء

حنرتان ارفتيت  .دكنيت بذه اقخت تبسة منذ فتة ويلةت بنقتةاب مياة ميتان

دكنيت تتةقاأ ب ةح  .بنرةغا من م ييان فأ ارياحة دارسبةلن قد االثنين
دارسبةلن من امةبن رمتنن اةد اإلو ق متمن ت بنرتين ج

دكنيت بذه اقخت م كند فيخذد تاة نن دتبةوين بفاةين دس مان دفةحان دسلة
من تسنييأ من آال  .درا يتةإ قط قن خةجت من ح ةتان ودن قن قتسمى دقت يى
بمبناةبن دكنت قتةكان دقين اةد ث ت بييان ينض ت رة نء ارنمنء.دمنذ قن ا مد
ان ارذبنب إرد ارننينت مةين يتضة ران ار ةبنن ارم ةس من حين خة فأ

ح ةتان .

قبةلل 7080
دمةت اق جةدسيأ إرد جةديال قال اية ار ينمت باضا قين داملتات مسان

اقخت إميةد جيةدو دوابات قخةى منناة

رتيسي

قنومين من بيةةد .ر ة إستتضةتاا

مةوست فد بةة ييةدد حيث قة مةان اةد بذا ارلةإ  -درمن كنت قاةا

قيند سيف قحتنج رسةو من ارةاباند قة وةات منا ن من اق ويب ن(وئينت

جةدييبل)قن ال تسلد مننيريت رأل جةدسيأ بننك رتين إستةانئان رتيسي

بذا

ارايت-انة دميراا إست اةت بذ اقخت ب ةح ح ي د إ تةبلند بان مةاقت منذ
ارننين اقدرد إ قن ارسننيت اقرايت قة سمتت ان يت نبل ثنييت بسة غينب قة ون
دبذا قسسةيد ك ي اة دقيضن فةحت رة نء "مغيةتد إميةد" كمن تتإ ان قينو ان.

بسة دميراا حةمت اةد قن ينتةلتيا من تسإ ارن ة درا قالياا ارمننيريند
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سةلسن .إست نود اقخت جةدسيأ من بذا اريقت رسمل ولنضت ودحيت ر ةيل من
اقين ثا وةات مند امل ارةلنضت ارةدحيت ارناية فياف ت ران اةد ارك قيان

سيف ال ت ة دقت قفضل من رك فيمن بسة انةمن ستاةق ارةسنرت فد ارمةوست

ار ة ة .قمن مغيةتد إميةد قاليتان مننيريند بنيلت فد ار نا ارةاخةد بنرمةست
بةءا بتفص ار غةافين ثا حفص قخةى إرد ان قاليتان مننيريت ار فل

بنرننمل ودن قن قوةإ منان متنبست ارةودس ما ا خةلن.

من ي 7080
بةقد بسة اية ار ينمت اقبتمن ب ةيت بنرتيسي

ار ة ة فد ييةد من خ

مةاسةت اقشدنا ارمسنيين بننك د رك سياء بدفيا ارم نن ارذى سيتا
ارتيسي

فيت سياء ارتةاخيص ارتد يتتنج إريان من اسةلند ارنننيت.

ر ة كنن تيسي
اةد ا

بذا ارايت قمسإ من غيةه حيث كنن اةينن قن ياةق من ال شدء

من سا إ كنن فد كل من سا من تيسي

يفل إرد ارم نن دي ة

كل شدء مةوست قنا واخةد من ن رةةاباند دكنن اةينن قن ياةق بيضا قياييننن
دتتيلل سية ارسمل حنإ بيلتنن دودحنييتنن.قمن فد بذا ارتيسي

كنن اةينن

اراتث ان كل شدء دمن قكاة ارفسيبند ارتد داجاننبن بد ارس يو اةد ارايت

دانةمن حفةنن اةيت كنن ةم ت ة ة بنرننمل.

من حين خة كنت ار د متنضةاد قخياتنن وغا كل بذ ارمبنغل .حندرت قن

قش ساا دقحند قن قبث فياا ودح ارتمنس رةت ة فد ارنمن فننت ققي راا إن
هللا قواو رنن بذ اردةمت ريسلينن فةمت جة ة من خ

تياجةين فد بذا ارايت

حتد يم ة  .إ ا اةينن قن يستةف بسمل هللا فينن ديبسة بب ة امي  .حندرت قيضن
تب يا كل من ا تد بةقن ارسمل دمن را ييخذدا بسة مننيريند رةنمي جميسن فد

ارنمن دكنيت بذ وةل تد رتاييتاا بةحيةد اناا.را ي ن بذا ار ةاق مؤرمن حيث
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كنت سيبسة اناا بسض ارنيةيمتةاد ف ط.
انةمن ققتةب اية ارفسيو قنمت بسض ارتةميذاد ا تد إاةاوبا من قال بسمل
ولنضت ودحيت إستسةاوا رةمنندرت اقحت نريت دفد خ

بذ اقستسةاواد دمل

إرينن اقب آي تنن اريي اقد من ارةلنضت ارةدحيت فبسةد بين ارسننيت اقرايت

اوسةتت رنن فد اريقت ارننسإ فيالد بي بن نأ بذ ارةلنضت دكنن وائسن حيث تا

م نويتت بنقب المايية .بسة بذا اقحت ن ش ةين ارةب اةد بذ اراةكت ارتد قالنبن

رنن فد بةايت امةنن إ ان بؤالء اقو ن

تمتسين بإستسةاواد ويات ح ن .ثا بةقد

اقستسةاو رةةحيل إرد ييةد دقخاةد قخياتد باذا ارةحيل ب تة كنفيت من اريقت

حتد ال قساإ راا قة ن.

من ي 7080
إجتمست بيخياتد قر د اةياا متنضة دتنةمت مساا ان كي

قاتند ارةب بنن

فد بذا ارسمل دكا رمننن يسمتأ فينن دفد اقو ن قثننء ارةلضت ارةدحيت .قةت راا

قينن سننين قتس

ارمدةيقند إ ا را ينسد رةتدةد ان كل شدء حتد إيننو ارذاد

دي ة ب ل سدنء تضتينتنن حتد يةاد يةاء وايتنن ارسريمت .دقةت راا إن ارتين
فد ارسنرا تتلةإ تضتيند ك ية رةيمي إرد تت ي اإلحتنجند ارابةلت فنا

سي ين سدء إ را ي ا يتن ارم ةسند بتضتيند رتت ي إواو هللا رننج

قخاةتاا ان سنات وحيةد اناا إقتةبت دحتد قستسة راذا ارةحيل سيف ققخذ دقت

رةف

دامل ولنضت ودحيت قفية حتد اية ارسنفة  .دقخاةتاا قيند سيف

قكين اةد إستسةاو رم نب د فةويت إ ا إحت ن ربإ ضةدوى قثننء دحةتد .ثا

قاةنت ان اق جةدسيت سيف تيخذ ارمننيريت بةال مند ياضت منةات دار ت
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بن نان تتت قةمنى بنكيت تلةإ قن اا ان من بذا ارتمل بإرتنح حتد ايند

اضلةود قوايبا رايفةاف اةد ارغة ريسليا ران اريالء دقخذد قش سان ودن ان

ااند إبتمن بلةاان.

انة وحيةد ب ت ك ية منان فةغا إا يد ان بذا ارةحيل من فتة إال ان ار ةيب
دارن يس را تنن اةد إستسةاو راذا ار ةاق.قال ان قتةكاا وةات مناا ان ققال
ققةاماا قخف

اناا بذا اقرا اراسض دى ارن يس ار يلت تةكنيد قفسل رك قمن

اقك ةلت وفضن .جميسان تمتسنن ب ية من ار ضنئل دوياند .راضست رترند
قيلنن بسضنن اراسض ثا وخةت فد دحة رسمل ارةلنضت ارةدحيت.
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