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مجوٌرٍة مصز العزبَة
ًسارة األًقاف
(ً )1

حنٌ استكبال عاو جدٍد باألمل ًالعنل
ًالتخطَط ًإرادة التغَري

ًًًًًاِؿد ًٓ ًرب ًاؾعوْني ًً ،اؾؼوئل ًسي ًؽموبه ًاؾعزقز ً{ً :وشيجشيعشيؾْـشيو ًاؾؾَّقضيلشي ًوشياؾـؼيفشيورشي ًآقشيمشيقضينغيً
شيبؽُمضيًوشيؾِمشيعضيؾَؿصيواًعشيدشيدشيًاؾيِّـِنيشيً
ػَؿشيوشيوضيـشيوًآقشييًَاؾؾَّقضيلغيًوشيجشيعشيؾْـشيوًآقشييًَاؾـؼيفشيورغيًؿصيلضيصِرشيةًًؾِمشيلضيمشيغصيواًػَضضيؾًوًؿِنضيًر ِّ
وشياؾْوِيشيوبشيًوشيؽُلؼيًذشييضيءًٍػَصؼيؾْـشيوهصيًتشيػْصِقؾًوً}ً ،وأَذفدصيًأنضيًالًَإؾهشي ًإغيالًَّآًُوحدشيهصيًالًذشيرقكًَؾَهصيًً،
وأَذفدصيًأنؼيًدقِّدشيـوًوـلقؼيـوًحمؿدطياًعشيلدصيهًوردوؾُهصي ًً،اؾؾَّفصيمؼيًصشيلًِّودؾخملمضيًوبورغيكًْعؾَقهًوعؾَىًآؾِهً

وصولِهًِأذيعنيً،وؿشينضيًتشيلِعشيفصيمضيًبنحيونػيًإؾَىًقومغيًاؾدِّقنًًً،بعــد ً ً :

ًًًًًًًًًًًػنن ًؿن ًاؾؼقم ًاؾعظقؿي ًاؾيت ًدعو ًإؾقفو ًاإلدالم ًً ،وجعؾفو ًجوفر ًاِقوة ًً ،ؼقؿيً

األؿلً ،اؾذيًقـؿيًسي ًؼؾىًاؾعلدًحين ًاؾظن ًبوٓ ًتعودي ًً ،ودمنًسيًادمؼلولًعومً
جدقد ًجيى ًأن ًـموؾى ًبوألؿل ًوعدم ًاؾقلس ًً ،ػؼد ًعدعي ًأفل ًاؾعؾم ًاؾقلس ًواؾملققسً،
واإلحلوطًواؾمولقطًؿنًاؾؽلوئرً؛ًْوًجوء ًعشينضيًابضينغيًعشيلؼيوسػيً(رضيًآًعـفؿو) ًأـهًؼَولشيً:
ؽَونشي ًرشيدصيولصي ًآِ ً(صؾى ًآ ًعؾقه ًودؾم) ً ؿصيمؼيؽِكطيو ًػَدشيخشيلشي ًعشيؾَقضيهِ ًرشيجصيلظي ًػَؼَولشيً :ؿشيو ًاْؾؽَلشيوئِرصي؟ً
ػَؼَولشي(ً:اؾشِّرضيكًُبِوِٓ ً،وشياؾْنغيقشيوسصيًؿِنضيًرشيوضيحغيًآِ ًً،وشياؾْؼُـصيوطًُؿِنضيًرشيحضيؿشييًِآِ) ًً،وحنيًأردلً
اؾـيبً(صؾى ًآ ًعؾقهًودؾم) ًأبوًؿودىًاألذعريًوؿعوذًبنًجلل ً(رضيًآ ًعـفؿو)ً
إديًاؾقؿنًأوصوفؿوًؼوئؾًو(ً:بشيشِّرشياًوشيؾَوًتصيـشيػخملرشياً ًً.ً)...
ًًًًًًًًإنًاألؿيًاؾيتً َعلًؿنًاألحداثًاؾيتًؿرتًبفوًداػعوًؼوقطيوًإديًاألؿلًواؾعؿلً،
وتلخذًؿنًؿوضقفوًِوضرفو ًً،وتيمػقدًؿنًاألزؿوتًواحملن ًاؾدروسشيًواؾعربشي ًً،وتيمنؿرً
وؼمفو ًسي ًاؾلـوء ًواؾمـؿقي ًً ،إمنو ًتشق ًررقؼفو ًاؾصوقح ًدمو ًاْيمؼلل؛ ًؾذا ًؽون ًاؾـيبً
(صؾىًآًعؾقهًودؾم)ًحرقصطيوًسيًوؼًًاؾشدائد ًعؾىًبًٌروحًاؾمػوؤلًواألؿل ًسيً
ؼؾوبًأصووبهًحمىًالًتميورعًإديًـػودفمًروحًاإلحلوطًأوًاؾقلس ًً،ػعؾىًاؾرغمًمموً

(ً )2

تعرض ًؾه ًاؾـيب ً(صؾى ًآ ًعؾقه ًودؾم) ًؿن ًاألذى ًفو ًوأصووبه ًٕ ًقػورؼه ًاألؿلً
واؾمػوؤل ًػقؼول ً(صؾى ًآ ًعؾقه ًودؾم) ًهلم ًً ...(ً :وشياؾؾَّهِ ًؾَقصيمِؿؼينؼي ًفشيذشيا ًاألَؿضيرشي ًحشيمؼيى ًقشييِريشيً
ال ًقشيىشيوفصي ًإغيالَّ ًاؾؾَّهشي ًً ،أَوغي ًاؾذِّئضيىشي ًعشيؾَى ًغَـشيؿِهِ ًوشيَؾؽِـؼيؽُمضيً
اؾرؼياؽِىصي ًؿِنضي ًصشيـضيعشيوءشي ًإغيؾَى ًحشيضضيرشيؿشيوضيتشي ً َ
تشييضيمشيعضيهِؾُون)ً،وقؼولً(صؾىًآًعؾقهًودؾم) ً(ً :وشياعضيؾَمضيًأَنؼيًاؾـؼيصضيرشيًؿشيعشيًاؾصؼيلضيرغي ًً،وشيأَنؼيًاؾْػَرشيجشيً
ؿشيعشيًاْؾؽَرضيبِ ًً،وشيأَنؼيًؿشيعشيًاؾْعصييضيرغيًقصييضيرطيا) ًً،ػؾوالًاألؿلًؿوًذاؽرًروؾىًوالًاجمفدًً،وؾوالًاألؿلً
ؿوًزرعًزارعًوالًحصدً ،وؾوالًاألؿلًؿوًػؽرًواؾدًسيًإٌوبًاؾوؾدًً،قؼولًاؾشوعرًً :
أعؾــِلصيًاؾــــػسًبوآلؿـــــــــولغيًأرؼُلصيفــوًًًًًًًًًؿوًأضققًاؾعقشًؾوالًػيويًاألؿل
ًًًًًًًًًغري ًأن ًاألؿل ًاؾذي ًدعو ًإؾقه ًاإلدالم ًفو ًاألؿل ًاؾذي ًحيؿل ًاإلـيون ًعؾىً
اؾعؿل؛ًألنًاألؿلًبالًعؿلًأؿلًأعورًأوًأعرجًالًروئلًؿـهًً،والًػوئدةًً،وؽونًعؿرًبنً
اّطوبً(رضيًآًعـه) ًقؼولًً ":ؾَوًقشيؼْعصيدصينًأَحشيدصيؽُمضيًعشينضيًرَؾَىًِاؾرِّزضيقغيًوشيقشيؼُولصيً :اؾؾَّفصيمؼيً
ارضيزصيؼْـِيً،ػَؼَدضيًعشيؾِؿضيمصيمضيًأَنؼيًاؾيؼيؿشيوءشيًؾَوًتصيؿضيطِرصيًذشيفشيلطيوًوشيؾَوًػِضؼييًً"ًً،وؼولًاِينًاؾلصريً"ً:ؾقسً
اإلميون ًبوؾمؿين ًوال ًبوؾموؾي ًوؾؽن ًؿو ًوؼر ًسي ًاؾؼؾى ًوصدؼمه ًاألعؿولً ،وإن ًؼوؿطيوً
خرجوا ًؿن ًاؾدـقو ًوال ًحيـي ًهلم ًً ،ؼوؾوا ًً :دمين ًاؾظن ًبوٓ ًً .وؽذبوا ًً ،ؾو ًأحيـواً
اؾظنًألحيـواًاؾعؿل"ً ً.
ًًًًًًًًًؾؼد ًـظر ًاإلدالم ًإدي ًاؾعؿل ًـظرة ًتوؼري ًومتهقد ًً ،ػرػع ًؼدره ًوؼقؿمه ًً ،وجعؾهً
دلقؾًو ًؾؾرؼي ًواؾمؼدمً ،وجعل ًاؾـهوح ًواإلصالح ًؿرتلطني ًبوؾعؿلً ،ػؼول ًتعودي{:إغينؼيً
اؾَّذِقنشيًآؿشيـصيواًوشيعشيؿِؾُواًاؾصؼيوؾِوشيوتِ ًإغيـؼيوًؾَوًـصيضِقعصيًأَجضيرشيًؿشينضيًأَحضييشينشيًعشيؿشيؾًو}ً،وؽونً(صؾىًآً
عؾقهًودؾم)ًقعؿلًبـػيهً،وقؼومًعؾىًخدؿيًأفؾهً،ػؽونً(ً:قشيىضيصِفصيًـشيعضيؾَهصيً،وشيقشيىِقطًُثشيوضيبشيهصيً،
وشيقشيعضيؿشيلصي ًػِي ًبشيقضيمِهِ ًؽَؿشيو ًقشيعضيؿشيلصي ًأَحشيدصيؽُمضي ًػِي ًبشيقضيمِهِ)ً ،وؿدح ً(صشيؾَّى ًآُ ًعشيؾَقضيهِ ًوشيدشيؾَّمشي) ًاؾعوؿلً
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اْـمًًٍ،بؼوؾه(ً:اؾقشيدصيًاؾعصيؾْقشيوًخشيقضيرظيًؿِنشي ًاؾقشيدًِاؾيؽيػْؾَى)ً،وألفؿقيًاؾعؿلًسيًحقوةًاألؿيًؽونً
(صؾىًآًعؾقهًودؾم)ًقدعوـوًإدي ًاؾعؿلًحمىًسيًآخرًِظوتًاؾدـقوً ،ػقؼول ً(صشيؾَّىً
آُ ًعشيؾَقضيهِ ًوشيدشيؾَّمشي) ً( ً:إغينضيًؼَوؿشيًضيًاؾيشيعيوعشييًُوشيبِقشيدًِأَحشيدِؽُمضيًػَيِقؾَيًٌػَنغينضيًادضيمشيطَوعشيًأَنضيًؾَوًقشيؼُومشي ًحشيمشيعيىً
قشيغضيرغيدشيفشيو ًػَؾقغردفو)ً ،وال ًقؽػي ًجمرد ًاؾعؿلً ،إمنو ًقـلغي ًأن ًقؽون ًاؾعؿل ًؿمؼـطيوً ،ؼولً
(صشيؾَعيى ًآُ ًعشيؾَقضيهِ ًوشيدشيؾَعيمشي ً) (ً :إغينشيعي ًاؾؾَعيهشي ًقصيوِىصيعي ًإغيذشيا ًعشيؿِلشي ًأَحشيدصيؽُمضي ًعشيؿشيؾًو ًأَنضي ًقصيمضيؼِـشيهصي)ً ،وإن ًؿنً
إتؼون ًاؾعؿل ًاؾمىطقط ًؾه ًؼلل ًاؾلدء ًػقهً ،ػوؾعؿل ًبال ًختطقط ًقمدي ًإدي ًاؾمىلقط ًً،
وؿن ًثم ًال ًبد ًأن ًـضع ًخططًو ًؼصرية ًً ،وؿمودطي ًً ،وروقؾي ًاْدى ًْو ًقصييمؼلل ًؿنً
أقوؿـو ً ً،ػفلًخططًؽلًؿـوًعؾىًاْيموىًاؾػرديًأوًؿوؼعهًاْمدييًإلٌوحًعؿؾهً،
وتطوقرًـػيهًً،وادمنؿورًؼدراتهًوروؼوته؟ًً ً
ًًًًًًًًًإنًاإلـيونًاؾذيًقيريًعؾىًغريًفدىًالًقعرفًؾهًوجفيً،والًقدركًؾهًغوقيً،هلوً
إـيونظيًتمواديًعؾقهًاؾضربوتًػ ميؼطهًصرقعًاحملنً،بوئسًاِولً،ذؼيًاؾـػسً،ؼؾقلً
اإلٌوز ًأو ًعدميه ًً ،ؼول ًعؿر ً(رضي ًآ ًعـه)ً "ً :إـِّي ًأَؽْرشيهصي ًاؾرؼيجصيلشي ًأَنضي ًأَرشياهصي ًقشيؿضيشِيً
دشيلشيفضيؾَؾًو" ًأَيضيً:ؾَوًػِيًأَؿضيرغيًاؾدؽيـضيقشيوًوشيؾَوًػِيًأَؿضيرغيًاآلخِرشيةٍ ًً،واؾمىطقطًًؾؾؿيمؼللًالًقمـوسيًؿعً
اؾموؽلًعؾىًآ ًتعوديً،ػالًحرجًعؾىًاْيؾمًأنًقؼولً:إنًذوءًآًدلػعلًؽذاًً،
ؼولًتعودي{ً:وشيؾَوًتشيؼُوؾَنؼيًؾِششييضيءًٍإغيـِّيًػَوعِلظيًذشيؾِكًَغَدطياً*ًإغيؾَّوًأَنضيًقشيششيوءشيًاؾؾَّهصي}ً ،ؾؽنًذؾكًالً
قعينًأنًقؽونًأؿرهًعػوقؾيوًبالًدراديًوالًختطقطً،ػوؾمىطقطًاْمؼنًأحدًأفمًعواؿلً
اؾـهوحً،وسيًؼصيًـيبًآًقودفً(عؾقهًاؾيالم)ًؽونًاؾمىطقط ًاْدروس ًدللطيوًؾـهوةً
اؾلالد ًواؾعلود ًؿن ًجموعي ًؿفؾؽي ًً ،وخطر ًحمدق ًً ،ػؼد ًوضع ًـيب ًآ ًقودف ً(عؾقهً
اؾيالم)ًخطيًادمغرقًتـػقذفوًزيسًعشرةًدـي ًً،ؽؿوًحؽيًاؾؼرآنًاؾؽرقمًعؾىًؾيوـهً
تلوقؾًوًؾرؤقوًاْؾك ًسيًؼوؾهًتعودي{ً:ؼَولشيًتشيزضيرشيعصيونشيًدشيلضيعشيًدِـِنيشيًدشيأَبطيوًػَؿشيوًحشيصشيدضيتصيمضيًػَذشيرصيوهصيً
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ػِيًدصيـضيلصيؾِهًِإغيؾَّوًؼَؾِقؾًوًؿِؿؼيوًتشيلْؽُؾُونشيً*ًثصيمؼيًقشيلْتِيًؿِنضيًبشيعضيدًِذشيؾِكًَدشيلضيعظيًذِدشيادظيًقشيلْؽُؾْنشيًؿشيوًؼَدؼيؿضيمصيمضيً
ؾَفصينؼي ًإغيؾَّو ًؼَؾِقؾًو ًؿِؿؼيو ًتصيوضيصِـصيونشي ً* ًثصيمؼي ًقشيلْتِي ًؿِنضي ًبشيعضيدِ ًذشيؾِكَ ًعشيومظي ًػِقهِ ًقصيغشيوثصي ًاؾـؼيوسصي ًوشيػِقهًِ
قشيعضيصِرصيونشي}ً ،ؾؼد ًوازن ًدقدـو ًقودف ً(عؾقه ًاؾيالم) ًبني ًاؾعؿل ًاؾدؤوب ًً ،واإلـموجً
اْمؼن ً ،واالدمفالك ًاؾرذقدً ،واالدخور ًاحملؽمً ،وفذه ًدروس ًبوؾغي ًاألفؿقيً ،ػالً
قـلغي ًاالؽمػوء ًبعرض ًاْشؽؾي ًػؼط ًواؾوؼوف ًعـدفوً ،بل ًقـلغي ًاؾيعي ًإلجيودً
اْىرجًؿنًاألزؿيً.
وؿنًأرادًأنًقمعؾمًاؾمىطقطًػؾقملؿلًفهرةًاؾـيبً(صؾىًآًعؾقهًودؾم)ًػؼدً
ؽون ً(صؾى ًآ ًعؾقه ًودؾم) ًمنوذجطيو ًؾؾؼوئد ًواْعؾخملمً ،ػرتاه ًوفو ًسي ًرحؾي ًاهلهرةً
خيططًوقدبرًوقنقًسيًـصرًآً(عزعيًوجلعي)ًأوالًًوأخريطيا ًً ،ػقلتيًبعؾيًبنًأبىًروؾىً
(رضيًآًعـه) ً؛ًؾقـومًسيًػراذهًعؾىًدلقلًاؾمؿوقهً،وقيؾكًررقؼًوًوعِرطياًغريًؿلفولً
والًؿعمودً،وخيملهًسيًاؾغورًحمىًقفدأًاؾطؾىًعؾقهًوعؾىًصوحلهً،وقدبرًؿنًقلتقهًسيً
اؾغورًبوألخلورًواؾطعومً،وؿنًقعػيًعؾىًاآلثورً،وحيينًاـمؼوءًؿنًقؼومًبؽلًؿفؿيً،وفصيوً
سي ًفشيذا ًؽؾّه ًؿموؽلظي ًعؾى ًآ ًتعوديً ،ؿصيعؾـطيو ًأـه ًسي ًؿعقي ًآ ًتعوديً ،ػقؼول ًؾصوحلهً:
{..ؾَوًتشيوضيزشينضيًإغينؼيًاؾؾَّهشيًؿشيعشيـشيوً .}..
ًًًًًًًعؾى ًأــو ًـمؽد ًأن ًؽل ًذؾك ًحيموج ًإدي ًعزميي ًوإرادة ًصؾليً ،إذ ًال ًميؽن ًأنً
ـؼمومًغؿورًاْيمؼللًبغريًعدتهً،وال ًأنًـغريًواؼعـو ًإالًبعزمييًوإرادةًؼوقيًؾؾمغقريًسيً
ؽلًاجملوالتً،ؼولًتعوديً{:إغينؼي ًاؾؾَّهشي ًؾَو ًقصيغشيقِّرصي ًؿشيو ًبِؼَوضيمػي ًحشيمؼيى ًقصيغشيقِّرصيوا ًؿشيو ًبِلَـضيػُيِفغيمضي ًوشيإغيذشيا ًأَرشيادشيً
اؾؾَّهصيًبِؼَوضيمػيًدصيوءطياًػَؾَوًؿشيرشيدؼيًؾَهصيًوشيؿشيوًؾَفصيمضيًؿِنضيًدصيوـِهًِؿِنضيًوشيالػي}ً.
أقٌل قٌلُ هذا ًأستغفز اهلل لُ ًلكه

*

*

*

ً
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ًًًًًًاِؿد ًٓ ًرب ًاؾعوْنيً ،واؾصالة ًواؾيالم ًعؾى ًخومت ًاألـلقوء ًواْردؾنيً ،دقدـوً
حمؿدً(صشيؾَّىًاؾؾَّهصيًعشيؾَقضيهًِوشيدشيؾَّمشي)ً،وعؾىًآؾهًوصولهًأذيعنيً ًً.
إخٌة اإلسالو:

ًًًًًًًًًإن ًاؾمغقري ًاْـشود ًالبد ًأن ًقشؿل ًتصوقح ًاْػوفقم ًاّوركي ًً ،واألػؽورً
اْـورػي ًً ،وؿن ًأفؿفو ًؿو ًقمعؾق ًبيؿوحي ًاإلدالم ًً ،وؼلوؾه ًؾيـن ًآ ًاؾؽوـقي ًسيً
اؾمـوع ًواالخمالف ًً ،وتردقخ ًأدس ًاْوارـي ًاْمؽوػكيً ،واؾعقش ًاْشرتكً ،ػنن ًؿنً
اِؼوئق ًاْمؽدة ًأن ًاالخمالف ًبني ًاؾـوس ًدـي ًؽوـقي ًؿن ًدـن ًآ ً(عز ًوجل)ًجيىً
أن ًدمرتؿفو؛ ًألن ًاؾـوس ًال ًقػؽرون ًبطرقؼي ًواحدةً ،ؼول ًتعودي{ً:وشيؾَوضي ًذشيوءشي ًرشيبصيعيكَ ًؾَهشيعشيلشيً
اؾـشيعيوسشيًأُؿشيعييًًوشياحِدشيةًًوشيؾَوًقشيزشياؾُونشيًؿصيىضيمشيؾِػِنيشي}ً،ػفذاًاالخمالفًدؾقلًعؾىًأنًآً(عزًوجل)ً
ؿـحًعلودهًحرقيًاالخمقورًً،وؿنًثمًجيىًعؾقـوًاؾمعوؿلًسيًاِقوةًؿعًؽلًاؾـوسًعؾىً
اخمالفًأػؽورفمًوتلوقنًعؼوئدفمًدونًاؾيعيًإديًاإلؼصوءًؾؾؿىمؾػنيًؿـفمً .
إنًاإلدالمًدقنًآًؾؾلشرقيًؽؾفوًً،ذرعهًؾمـظقمًحقوةًاؾـوسًذيقعطيوًً،ػدعوًإديً
اؾمواصل ًواؾمعوقش ًبني ًأتلوع ًاؾدقوـوت ًً ،وجعل ًاؾعالؼي ًبني ًاؾـوس ًذيقعطيو ًتؼوم ًعؾىً
أدوس ًاؾمعورف ًواؾمكؾف ًواؾمعوقش ًاؾيؾؿي ًً ،ذؾك ًألن ًأصؾفم ًواحد ًً ،ؼول ًتعودي{ً:قشيوً
شيؿؽُمضيً
أَقؽيفشيو ًاؾـؼيوسصي ًإغيـؼيو ًخشيؾَؼْـشيوؽُمضي ًؿِنضي ًذشيؽَرػي ًوشيأُـضينشيى ًوشيجشيعشيؾْـشيوؽُمضي ًذصيعصيوبطيو ًوشيؼَلشيوئِلشي ًؾِمشيعشيورشيػُوا ًإغينؼي ًأَؽْر شي
عِـضيدشي ًاؾؾَّهِ ًأَتضيؼَوؽُمضي ًإغينؼي ًاؾؾَّهشي ًعشيؾِقمظي ًخشيلِريظي}ً ،ػوؾـوس ًعؾى ًاخمالف ًأؾواـفم ًوؾغوتفم ًوعؼوئدفمً
إخوة ًسي ًاإلـيوـقي ًتـشل ًبقـفم ًعالؼوت ًاجمؿوعقي ًواؼمصودقي ًودقودقي ًؼواؿفو ًاؾمعورفً
واؾمكؾفً ،وقمضح ًفذا ًؿن ًخالل ًتعوؿل ًاؾـيب ً(صؾى ًآ ًعؾقه ًودؾم) ًؿع ًجممؿعً
اْدقـيً،ػؼدًأدسًـظوؿطيوًعوؿؾيوًأدودهًاؾمعوقشًاؾيؾؿيًبنيًاؾـوسًذيقعوًً،واْيؾؿونً
اؾقومًسيًبالدفمً،وؿـعًؿنًقعقشـونًؿعفمًؿنًخممؾـفًاؾطوائفًواْؾلًواؾـوـلًفمًً ً

(ً )6

سيًأذدًاِوجيًإديًتطلققًفذاًاؾمعوقشًؿعًاآلخرًسيًدالمًوأؿونً .
ًًًًًًًًًً وؾؼد ًأؽدـو ًأن ًاؾذي ًحيؽؿـو ًسي ًفذا ًاؾورن ًفو ًاِؼوق ًواؾواجلوت ًً ،وأنً
ريوقيًاؾؽـوئسًؽوؿوقيًاْيوجد ًدواء ًبيواء ًً ،وأن ًؿن ًؿوت ًؿـو ًذفقدطيا ًسي ًاؾدػوعً
عن ًاؾؽـقيي ًؽؿن ًؿوت ًؿـو ًذفقدطيا ًسي ًاؾدػوع ًعن ًاْيهدً ،وسي ًضوء ًتردقخ ًؿػوفقمً
اْوارـي ًاْمؽوػكي ًً ،واؾعؿل ًعؾى ًوحدة ًاؾصف ًسي ًؿواجفي ًاؾمودقوتً ،وال ًدقؿوً
ٍدقوتًاإلرفوبًاؾذي ًقيمفدػـوًذيقعطيوًالًػرق ًبنيًؿيؾمًوؿيقويً،أو ًبعلورةًأدق ًالً
ػرق ًبني ًؿصري ًوؿصري ًػوُؿقع ًأبـوء ًورن ًواحد ًهلم ًؽل ًاِؼوق ًوعؾقفم ًؽلً
اؾواجلوتً ،ػوؿوقي ًاؾورن ًبؽل ًؿػرداته ًوؿواجفي ًاإلرفوب ًاؾغوذم ًوؽشػه ًواؾؼضوءً
عؾقه ًواجلـو ًذيقعطيو ًجممؿعني ًؿمودقن؛ ًألن ًاْيمفدف ًأؿن ًاؾورن ًؽؾهً ،وؿن ًٔيً
جيى ًوجوبو ًذرعقو ًوورـقو ًاإلبالغ ًعن ًأي ًإرفوبي ًأو ًخوئن ًأو ًعؿقل ًأو ًأي ًعـصرً
قدعو ًإدي ًاإلرفوب ًأو ًقدعؿه ًأو ًقلوي ًأقعيو ًؿن ًعـوصرهً ،ؽؿو ًجيى ًاؾمعوون ًؿع ًؽلً
أجفزة ًاؾدوؾي ًاْعـقي ًبؽشف ًجرائم ًاإلرفوب ًواؾمصدي ًبؽل ًذهوعي ًوحيم ًؾؾعـوصرً
اإلجراؿقي ًوعدم ًاؾمىوف ًؿن ًؽشػفو ًوػضوفو ًواإلبالغ ًعـفو ًؾؽفِّ ًؾشرفو ًعن ًاجملمؿعً
وصقوـيًؾهًؿنًؿماؿراتًاْرتبصنيًبهًً ً.
ًًًًًًًًًًًإن ًاإلدالم ًقمؽد ًأن ًحق ًاؾدقن ًواؾورن ًقدػعون ًؽل ًإـيون ًإدي ًاألؿلً
واؾعؿلً ،وػقًؿـفًٍؿدروسًؿنًاؾمىطقطًواإلعدادً،دعقطيوًؾإلـموجًواإلتؼون ًً،واؾلـوءً
واؾـؿوءً،الًإديًاؾؽيل ًواإلحلوطًواؾمشوؤمً ،ػولـوًؾدقــوًوأوروــوًقـلغيًأنًقؽونًحلؾيوً
حؼقؼق ًوًقؼومًعؾىًاؾمضوقيًسيًدلقؾهًواؾعؿلًألجؾهً،دعقطيوًإديًرؼقهًً،وتؼدؿهً .
اللوه ًفكنا ملا حتبى ًتزضاي ً

