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بسم هللا الرحمن الرحيم   

 تقديم

َ الهَذي أَْنَزَل َعلَى َعْبَدَه اْلَكتَاَب َوَلْم           ﴿ اْلَحْمدُ ّلَِله

َر  يَْجعَْل لَهُ َعَوجاً * قَي َماً َليُْنَذَر بَأْساً َشَديداً َمْن لَدُْنهُ َويُبَش َ

اَلَحاَت أَنه لَُهْم أَْجراً َحَسناً * اْلُمْؤَمنَيَن الهَذيَن  يَْعَملُوَن الصه

ُ َولَداً * َما  َماَكثَيَن فَيَه أَبَداً * َويُْنَذَر الهَذيَن قَالُوا اتهَخذَ اّلِله

لَُهْم بََه َمْن َعْلٍم َوََل َِلَبَاَئَهْم َكبَُرْت َكَلَمةً تَْخُرُج َمْن 

)الكهف(.الحمد هلل الذي َكَذبا ﴾ أَْفَواَهَهْم إَْن يَقُولُوَن إََله 

هدانا الى الحق وجعلنا مسلمين،وافضل الصالة وأتم 

 التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد.

لم تتخل يوما عن  سمر أم عربية مسلمة أصيلة،        

كلماتها أن كل خلية  قراءة تشعر من فطرتها السليمة،

من خاليا جسمها تتضافر مع أختها للثبات على الحق 

ِلف آقصتها تعبر عن  رغم أمومتها الضاغطة.

القصص الواقعية الحقيقية؛ التي رأيناها رأي العين في 

 المسلمة والتي حصلت للكثير من العائالت الغرب،

المحافظة التى اضطرها ظلم ذوي القربى على الهجرة 

فابتلعت الحياة الغربية بمغرياتها  َل مفر منها، انك التي

تعاطف أبل  عن هوَلء؛ هنا فلذات أكبادهم. وأنا َل أكتب

ويردهم  معهم وأدعو هللا لهم أن يرد عليهم ضالتهم،
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مين ،جميالردا  الى بالدهم فقد تكالب  ،معززين مكر 

 ،والثقب األسود في الغرب بالدالفي  عليهم ظلم حكامهم

األباء  ات لع كثيرا من أبنائهم رغم نداءالذي ابت

)يا بُني أركب معنا(. واألمهات الخالد  

 فُرادى او لكنني أكتب عن هوَلء الذين يُهاجرون       

ترفا وطمعا بالحياة الهانئة والعيش  ؛بأسرهم الى الغرب

الرغيد، يُهاجرون رغم عدم حاجتهم لذلك....يا هوَلء 

 عيشفال َل تعرفون حقيقة الغرب، ،!!أنتم واهمون

كم رغم د!! الحياة في بالصورونليس كما تت عندهم

فما  المادي أقرب الى السعادة منها في الغرب، هاضيق

....صاحب األبناء وضاع إذا فسد والرفاه قيمة المال

المال مثله كمثل الفقير ،َل يفطر باليوم إَل مرة واحدة 

طيب أالفقير أهناء وبل إفطار مهما أوتي من ثروة!!.

 ألن معدته من حديد!!.

صلح إَل لغرض وجيه ولمدة يبالغرب َل  العيش          

 ا فكر كل  فإذ والوظيفة الرسمية مثال،امحددة، كالدراسة 

خاصة إذا كان ذا  منا بالهجرة طلبا للعيش األرغد،

ترك هذه البالد؟ حرفة مميزة او مهنة إنسانية، فلمن تُ 

اإلنسان واألوطان بكل ما للكلمة من معنى.ومن سيخدم   
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ومعركة الحق  ،فيها رباط   والعيشُ  بالدنا مباركة         

، فلنبقى في بالدنا والباطل باقية فيها الى يوم الدين،

نعمل ونجتهد ونكد ونصبر  ونحافظ على فلذات أكبادنا 

من طرف  ناولو كان حب رضنا....أهلينا وفي أبين 

)اللهم إهدي قومي  الثابت واحد، لكن هتافنا الصامت

.فإنهم َليعلمون(  

هما هل القصة،  ليورغم أنني َل أعرف بط          

أسماًء حقيقية ام مستعارة؟ !! ،إَل أن القاصة المبدعة 

لينه الحمصي اجادت الوصف وتوزيع األدوار...وقد 

ا بنوران حين عاد  (سمر وأمجد )طالن صنعا باحسن ال

هون أرلكن  بعض الش الفادحة، تيهمارغم خسار ،وراما

 ،وتكرارامن بعض.....قرأت هذه القصة الحزينة مرارا 

وُحسن تعبيرها عن وأعجبت بجرءة سمر وإصرارها...

مشاعر األمومة الجياشة التي كانت تشدها شدا نحو 

عمر)جورج(...لكن فطرتها السليمة جعلت إنحيازها 

ما كان. للحق أكبر،فكان  

بحكم زياراتي الكثيرة الى مختلف بالد و           

با في موضوع وقاية الشباب من  المهجر محاضرا ومدر 

الكثير من هذه  عرفتاألمراض المنقولة جنسيا واَليدز 

الموت مرارا  ذقنَ ، واستمعت إلمهات الواقعية القصص
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 أحياء بسبب ما حدث ألبنائهن وبناتهن وهن  
 بحكم القانون -َل وَلية للوالدين عليهمالمراهقات،حيث 

بعد سن معينة. -  

ولكم أن تتصوروا تصرفات شاب او فتاة، بكامل       

الحيوية والنضوج الجنسي، يعيشون في بيئة َل حدود 

, فيها لحالل او حرام، فال خبرة بالحياة لتقدير العواقب 

وَل وازع ديني وَل حكمة كباَر يغارون على فلذات 

 يقهقه بملء فيه  ....والشيطانويوجهونهم اكبادهم

زيين لهم سوء اعمالهم.!!يُ و  

إذا كانت القصة فناً يحكي الواقع، ويصوره      

قد أبدعت، لينه الحمصي  تصويراً فنياً ممتعاً.. فإن 

كتابها )ابتلعته  وسحرت قلوب كل من قرأ

، لدرجة أمريكا...وقصص أخرى( الذي منه قصة سمر

  .القصة ةالقلب يبكي لبكاء بطلأنها جعلت 

حتى َل اأسر قلوب قارئيهت ةالقص هإن هذ                

 هاتميُ عنها حتى  يرفع نظرهيستطيع الواحد منهم أن 

الغربي وكأنه  إلى صميم المجتمع هدخلتُ إلى آخرها.. 

الخلل برفق...  ظهرتُ  ..أمام ناظريهواقعاً مجسداً  يراه

س به صور الواقع ليحُ تبرز الجمال ببراعة..، تُ و

لهم النصيحة بطريقة غير  ثم تبذلُ  الجميع..
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مباشرة،لكنها ذكية ،تنساب الى جميع األفهام دون 

ترك لهم أن يختاروا التصرف توتكلف او عناء .......

ضع نصب أعينهم الحقيقة ماثلة تالذي يريدون، بعد أن 

.أمامهممكشوفة   

وألننا نتسابق   من العالج، وألن الوقاية خير             

مع الفاضلة لينه الحمصي لخدمة مجتمعاتنا العربية 

واإلسالمية  طمعا باألجر والثواب من عند الذي َل 

جعل هذه القصة نأن نا ثرآفقد يضيع عنده شيء، 

مطبوعات مشروع وقاية الشباب من  ىالهادفة أحد

ها الكثيرة، التي نوزع األمراض المنقولة جنسيا واأليدز

قناعات البعض الذي يحلم من تغير أملين أن مجانا؛ 

لعيش في أحضان الغرب.الهجرة لب  

  وهلل األمر من قبل ومن بعد.         

الدكتور عبدالحميد القضـــاة                           

المدير التنفيذي لمشروع وقاية الشباب                    
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ً أيها المهاجرون إلي   الغرب ترفا

هي امراة سودانية سافرت مع زوجها إلى   سمر       

 امريكا، وقد كتبت في دفتر يومياتها ما يلي:

منذ فترة والندم يحيط بي من كل جانب، فقد اكتشفت 

مؤخراً أن أمريكا ليست المالذ اِلمن الذي كنا نبحث 

بحثاً عن المال عنه أنا وعائلتي، وأن هجرتنا إليها 

 والسعادة والحرية لم تكن موفقة..

عندما حصلنا على الفيزا األمريكية كنا نظن أننا      

حصلنا على كنز َل يقدر بثمن، وقد دامت هذه القناعة 

عدة أشهر فقط، بعدها انفتحت أعيننا على رؤية 

الحقيقة، وأدركنا أن هجرتنا إلى أمريكا ليست نعمة كما 

 كنا نعتقد..

فقد تبين لنا أن الحرية التي يتشدق بها       

األمريكيون هي حرية مدمرة، ألنها أقصت من حسابها 

أي قيمة لمعايير الدين وشريعة السماء، فهي َل تعترف 

بحالل أو حرام، وعمدتها الوحيدة هي قوانين بشرية، 

تحدد من خاللها ما هو المسموح والممنوع، ضمن أطر 

في أن أفعل ما أشاء، طالما فضفاضة شعارها: أنا حر 

 أنني َل أمس حرية اِلخرين.

فمن الحرية أن يلبس المرء ما يريد، ويعتبر        

خروجه إلى الشارع عارياً أو شبه عار أمراً مسموحاً 

به، ألنه َل يمس حرية اِلخرين بسوء..وله أيضاً أن 

يصاحب ويخادن من يشاء من النساء، واألرقام 
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د دون أن يعرف أحد من هم آباؤهم المرعبة لوَلدة أوَل

 تشهد لذلك..

بدأنا أنا وزوجي أمجد نشعر بالخوف من أن تلتهم       

حضارة األمريكيين المبادئ التي ربينا عليها أوَلدنا 

 11عاماً( وراما ) 14عاماً( ونوران ) 15عمر )

 عاماً(..

في كل يوم أجلس مع أوَلدي وأحدثهم عن         

بحضارة الغرب..أبين لهم كيف وصلت  اإلسالم وأقارنه

الحضارة الغربية إلى األوج في األمور العلمية، 

فاخترعت المراكب الفضائية والحواسب اَللكترونية 

والهواتف المحمولة واإلنترنيت وغير ذلك، ولكنها 

بلغت الحضيض حين أهملت العناية بروح اإلنسان، 

  وجعلت كل اهتمامها منصباً على جسده..

البارحة كنت أكلمهم عن التفلت الجنسي لدى           

الغربيين، وهو أمر يراه أوَلدي بأم أعينهم، ويشهدونه 

في كل مكان، في الشارع والمدرسة والمحالت 

والحدائق، واستطردت إلى تبيين نتائج هذا التفلت، 

واصفة إياه بأنه أخطر من القنابل النووية، ففي حين 

التي ألقيت على هيروشيما  راح ضحية القنبلة النووية

وناغازاكي ما يقارب المئتي ألف قتيل، فإن ضحايا 

  العالقات الجنسية المحرمة بلغت الماليين..

أخبرتهم عن مرض اإليدز، وهو مرض مميت          

يلتهم الجهاز المناعي لإلنسان، ولم يكتشف له العلم 

دواء شافياً حتى اليوم، وبينت لهم أن سببه الرئيسي 
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هو الزنا الذي حرمه اإلسالم كما حرمته جميع الشرائع 

 السماوية..

سألتني نوران عن عدد هؤَلء المصابين بمرض         

مليون مصاب في العالم،  70اإليدز، فأخبرتهم بأنهم 

توفي منهم ثالثون مليوناً، بينما يعيش األربعون مليون 

تحت وطأة األمراض ويعانون اِلَلم واألوجاع، 

رون الموت، وهو المصير المحتوم لمرضى وينتظ

 اإليدز..

 ندت عن نوران صيحة رعب، وقالت بزهو:     

 الحمد هلل على نعمة اإلسالم..

 رددت راما: الحمد هلل..

لكن عمر لم يعلق بكلمة، فنظرت إليه، وكان ساهماً 

واجماً، وقد خيل إلي لبرهة أن انتقادي لحضارة الغرب 

دت هذا الخاطر، وعزوت ذلك لم يعجبه، ولكنني استبع

إلى أنه يحن إلى بلده وأصدقائه، وأنه يعاني من 

 مصاعب التكيف مع الوضع الجديد.

يبدو أن ابني عمر مغرم بحضارة الغرب حتى     

 الثمالة، هذا ما اكتشفته منذ شهرين..

كان ذلك بالصدفة، حين كنت أقلب هاتفه المحمول     

ها على هاتفي الجديد، ألنقل منه أرقام أقاربنا وأسجل

الذي اشتريته بعد أن أضعت هاتفي القديم في الحديقة، 

فضغطت يدي على إحدى األزرار بالخطأ، ففتُحت نافذة 

الصور، وأطلت منها صورة عمر، وهو يعانق فتاة 

 شقراء في نفس عمره..
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اعتراني الذهول ولم أصدق ما رأيت، ومن غير شعور 

  مني رحت أقلب باقي الصور..

كان هنالك أكثر من عشرين صورة لعمر هو       

ونفس الفتاة الشقراء، وقد التُقطت بأوضاع مختلفة، 

وكان أكثرها إغاظة لي صورته، وهو يضمها إلى 

 صدره ويقبلها..

أحسست باألرض ترتجف تحت قدمي، فجلست       

 على األريكة واستسلمت لبكاء مرير..

الحقيقة لم يستطع عقلي المصدوم أن يهضم هذه 

المرة، فقد كنت أحرص على ان أربيه هو وأختيه على 

 مبادئ الدين ومحبة هللا عز وجل..

وعندما كنا في بلدنا كان عمر ولداً مثالياً يحب هللا        

عز وجل، ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وكان دائم 

السؤال عن الحالل ليفعله، وعن الحرام ليجتنبه، ولكنه 

افرنا إلى أمريكا، فلم يعد كسابق عهده تغير منذ أن س

يصلي، أو يقرأ القرآن، وكنت أهدئ نفسي وأعلل ما 

حل به من تغير، بأنه نزوة مراهقة، ولن تستمر 

 طويالً..

ولكنني بعد أن رأيت صوره مع تلك الفتاة،         

أدركت أنه لم يعد عمر الذي أعرفه وأفخر به، وأن هذا 

 ار..التحول لم يكن نزوة بل قر

أخبرت زوجي أمجد بالمستجدات، وعكفت وإياه          

على الجلوس مطوَلً مع عمر، ولكنه ظل ثابتاً على 

موقفه، ولم تفلح معه الجلسات الحوارية التي كنا 
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نعقدها، وَل النقاشات الفكرية التي كنا نجريها، 

واكتشفنا أنه مغرم بالحرية الجوفاء التي يدعو إليها 

جب بما فيها من عري وتفلت الغرب، وأنه مع

 ورذيلة.........

لم يشعر عمر بأي تحرج وهو يخبرنا عن انبهاره       

بأضواء الديسكوتيك الذي يجمع بين المراهقين 

والمراهقات تحت ضربات الجاز المجنونة، وعن مثله 

األعلى في الحياة "الفيس برسلي" و" ما يكل 

فن جاكسون" و" مادونا" وغيرهم من أرباب ال

 الساقط..

أدركت أنا وأمجد أن سفرنا إلى أمريكا كان أكبر         

خطيئة ارتكبناها في حق أوَلدنا، ونحن اِلن نبحث عن 

مخرج، وندعو هللا تعالى أن يهدي عمر، وأن يحفظ لنا 

 أختيه نوران وراما، ويصرف عنهما السوء.. آمين

سجل وها أنذا أ......  اليوم أسوأ يوم في حياتي..      

 أبشع معالم الحرية الغربية المزعومة..

فقد انتزعت منا المحكمة اليوم )باسم الحرية 

والديمقراطية( عمر، وهو ابننا الحبيب، وبضعة منا، 

ويحمل دماءنا ومورثاتنا، لتودعه في أحضان شخصين 

أمريكيين لم يعرفاه من قبل: السيد فريدز وزوجته، 

 ليصبح عمر ابناً لهما بالتبني..

بدأت القصة حين قدمنا إلى المنزل ذات مساء،         

فوجدنا عمر يجلس في الصالون، وإلى جانبه صديقته 

الشقراء، وكانت تتكئ على صدره العاري، وكان عمر 
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يقبلها ويمسح على شعرها بيد، ويمسك بيده األخرى 

 كأساً من الخمر..

لم يستطع أمجد أن يتحمل الموقف، فقد هاله أن        

ى ابنه َل يقيم وزناً لحرمة المنزل وَل لهيبة األسرة ير

وَل لقدسية التعاليم الدينية، فارتفعت يده في الهواء 

 تصفع عمر صفعة قوية، أوقعت كأس الخمر من يده..

لم يكن أمجد يبتغي أكثر من إيقاظ عمر، فقد كان يأمل 

أن ترده تلك الصفعة إلى رشده ودينه، وكان يظن أن 

سوف يعيدان إليه صوابه الذي ابتلعته  الحزم والزجر

 أمريكا بأجوائها المحمومة..

تلقى عمر الصفعة بسكون وصمت، األمر الذي          

جعلنا نظن أنه فهم الرسالة التي تحملها في طياتها، 

ولكن الحقيقة لم تكن كذلك، فبعد لحظات فقط اتجه عمر 

إلى الهاتف، واتصل بالشرطة، وأخبرهم بأن والده 

 عتدي عليه بالضرب، وطلب منهم النجدة..ي

في بداية األمر ظننا أنها مزحة ثقيلة من عمر، أراد بها 

أن يمتص الموقف المحرج أمام صديقته، أو أنه 

 تصرف طفولي ليس إَل..

وعندما سمعنا صوت صافرة سيارة شرطة تقترب        

من منزلنا، ونظرنا من النافذة فرأيناها تتوقف بجانب 

، فيترجل منها شرطيان، ويتوجها نحو منزلنا، المنزل

أدركنا أنها لم تكن مزحة، وبعد دقائق فقط اقتيد أمجد 

وعمر، وبعبارة أخرى الجاني والمجني عليه، إلى قسم 

 الشرطة..
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لحقت بهما إلى هناك، فرأيت عمر يشتكي للشرطة 

ضرب أبيه له.. لم أصدق أن هذا هو ابني عمر، فقد 

ة ومشاعره متجمدة، وأحسست به كانت مالمحه متبلد

 كأن عينيه من نحاس ووجهه من حجر..

كان أمجد يقف أمام الشرطي عاجزاً عن الكالم، فقد 

 سرقت منه المفاجأة الصادمة كل قدرة على التعبير..

لم أجد أمامي بداً من الدفاع عن أمجد، فصحت 

 بالشرطي بلهجة حانقة:

ه! لماذا تتدخلون إنه أبوه.. أَل يحق لألب أن يربي ابن -

 في شؤوننا األسرية!!

 ثم توجهت صوب عمر، وقلت له باستعطاف:

أخبرهم يا عمر أنه أبوك، وأنه يحبك، وأنه لم يضربك  -

 إَل بسبب خوفه عليك من اَلنجرار فيما َل تحمد عقباه..

 أجابني الشرطي بتهكم:

أَل تعرفين يا مدام أن ضرب اِلباء ألبنائهم ممنوع  -

األسباب، وأنه يعتبر جريمة يعاقب عليها  مهما كانت

 القانون؟

انتفض أمجد في مكانه، وكأن مقولة الشرطي هذه 

أيقظته من دهشته وذهوله، فنظر إلى ابننا عمر نظرات 

حاول أن يشحنها بكل ما يمتلكه من عواطف جياشة، ثم 

 تمتم بصوت متهدج:

أظن أن ابني عمر سيسقط ادعاءه، ولن يدع أباه يزج  -

 قفص اَلتهام، ليحاكم كما يحاكم المجرمون.. في

هز عمر كتفيه بازدراء، وهو ينظر إلى أبيه بقسوة 
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 وحقد، ثم ردد دون تلكؤ أو خجل:

َل لن أسقط الدعوى، وأنا جاد فيما أقوله، وليكن هذا  -

عبرة لكل أب تسول له نفسه أن يضرب ولده أو يسيء 

 معاملته..

 باستنكار:لم أصدق ما سمعته بأذني، فهتفت 

 ولكنه أبوك يا عمر.. أبوك.. -

  قاطعني بلؤم:

كان عليه أن يتذكر ذلك قبل أن يضربني.. أما اِلن فال  -

 فائدة من الكالم..

يومها رجعنا أنا وأمجد إلى البيت ونحن نشعر       

بالغضب واليأس واأللم والحنق واألسى، أما عمر فقد 

ما تتم المحاكمة تم اَلحتفاظ به في مكان بعيد عنا، ريث

ويصدر الحكم، ألنهم حسب قولهم يخشون أن نلحق به 

 األذى..

لم أستطع النوم في ذلك اليوم المشؤوم.. أفكار عديدة 

 مقيتة استولت على ذهني المصدوم..

تذكرت ما أخبرني به عمر في األيام األولى من قدومنا 

 إلى أمريكا:

وننا أرقام تصوري يا ماما.. األساتذة في المدرسة يلقن -

الشرطة، ويخبروننا أن علينا اَلتصال بهم إذا تم ضربنا 

 من قبل أمهاتنا أو آبائنا!!

 عندها عقبت نوران قائلة:

ونحن أيضاً يا ماما يعلموننا هذا، ويخبروننا بأن لنا  -

الحرية في أن نفعل ما نشاء، ولو كان هذا على خالف 
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 قناعات أهالينا..

راما الصغيرة آنذاك، إذ لست أنسى ردة فعل        

رفعت يدها وهزتها أمام وجهي، وهي تتظاهر باَلنفعال 

 قائلة:

ماما.. أنا أحذرك.. إياك أن تضربيني.. وإَل فسأشتكي  -

 عليك..

ضحكنا جميعاً لهذه الدعابة، ولم أحملها محمل         

الجد، ولم أتصور أبداً أن هذا قد يحدث في عائلتي، فقد 

َلدي َل يكتالون بكيل هذه التعاليم كنت أعتقد أن أو

الفاسدة، ألنني كنت، حسب ظني، أرشدهم وأعلمهم أن 

الوالدين في شريعتنا اإلسالمية َل يعاملون إَل بالتقدير 

واَلحترام والتقديس، وأنهما عندما يقسوان على 

أوَلدهما، فإنهما َل يبغيان من وراء ذلك إَل مصلحة 

 أوَلدهم وفائدتهم.

هذه الحادثة بعدة أيام، كانت المحاكمة بعد       

 الساخرة..

ذهبنا أنا وأمجد إلى المحكمة، وجلس أمجد في المكان 

 المخصص للمتهمين..

وعندما صدر الحكم الجائر بسلب عمر منا وإيداعه لدى 

السيد فريدز وزوجته، ليصبح ابناً لهما بالتبني، صحت 

 في قاعة المحكمة بلوعة:

وا مني ابني.. فأنا من حملت به، َل يحق لكم أن تأخذ -

 وأنا من ولدته، وأنا من أرضعته وعلمته وربيته..

 أجابني القاضي بحدة:
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ولكن زوجك خالف القوانين التي تحرم ضرب األوَلد،  -

 وَل بد أن ينال جزاءه..

 عقب محامي اَلدعاء قائالً بخبث ودهاء:

على كل حال فإن السيد فريدز وزجته قد تعهدا بأن  -

ونا والدين صالحين َلبنكما، وأقسما األيمان المغلظة يك

 على ذلك..

 أردت وقتها أن أرفع صوتي ألقول:

 ما هذه القوانين الخرقاء.. وما هذه الحرية الجوفاء.. -

أَل تعلمون أن هذه الحرية هي حرية الفوضى والدمار، 

ألنها تجعل من اَلبن سيفاً مسلطاً على رقبة والديه، 

 لقربى وروح المحبة..وتقطع أواصر ا

لكن كلماتي تاهت وصوتي اختفى عندما رأيت ابني 

الحبيب عمر يتوجه صوب السيد فريدز وزوجته، وهو 

 يبتسم ويناديهما:

 أبي.. أمي.. أهالً بعائلتي الجديدة.. -

فتحت المرأة ذراعيها، وقالت وهي تضمه إلى صدرها 

 بحنان مصطنع بارد:

 الحبيب.. أهال بك يا جورج.. أنت ولدي -

فأحسست بقدمي ترتجفان، وبجسدي يترنح يمنة 

 ويسرة، ثم تهاويت على األرض مغمى علي..

البارحة رجعنا إلى ديارنا أنا وزوجي وابنتينا راما 

 ونوران..

لم يكن رجوعنا هذه المرة للزيارة فقط كسابق عهدنا، 

فقد صممت أنا وأمجد أن نقطع إقامتنا في أمريكا، 
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امة )الكرين كارت( التي كنا ونستغني عن اإلق

موعودين بالحصول عليها بعد شهرين، وآثرنا أن نعود 

إلى وطننا األم قبل أن تختطف منا أمريكا ابنتينا، كما 

 اختطفت عمر..

كان ذلك بعد ثالثة أشهر من إصدار المحكمة       

حكمها الجائر بانتزاع عمر من بين أيدينا، وتسليمه إلى 

  عائلة أمريكية..

مكنني أن أقول: إن اتخاذنا لقرار العودة ولد في ذلك ي

اليوم المشؤوم، ولكننا تأخرنا في تنفيذه ألننا كنا نأمل 

باستعادة عمر، فقد وكلنا محامياً بارعاً، واستأنفنا 

القضية، ولكن ذلك كله كان هباء منثوراً، فقد ابتلعته 

أمريكا كما ابتلعت غيره من شباب المسلمين بوسائل 

 فة..مختل

كان أهلي وأهل أمجد وبعض األحباب والمعارف في 

انتظارنا في صالة المطار بشوق بالغ، فقد مضى خمس 

 سنوات على آخر زيارة لنا..

وبعد عناق وقبالت حارة، بدؤوا يسألون عن عمر، ولم 

يكن أحد منهم يعلم بقصته بعد، فقد آثرنا تأجيل 

من جهة، إخبارهم بما جرى ألننا كنا نطمح باستعادته 

وألننا لم نكن مستعدين نفسياً للخوض في هذا 

 الموضوع من جهة أخرى..

حاولت تغيير مجرى الحديث، وقد رسمت على ثغري 

ابتسامة مصطنعة، وأنا أتجلد وأغالب نزول الدمع الذي 

بدأ يترقرق في مقلتي، أما أمجد فقد تظاهر بأنه منشغل 



 

19 
 

 في إحضار الحقائب..

 اءة وعفوية:لكن نوران أجابتهم ببر

لقد غي ر عمر أباه وأمه.. ولم يعد اسمه عمر بل  -

 جورج..

ظنها الجميع نكتة ساخرة، فضحكوا ملء أفواههم، فلم 

أستطع أن أتمالك نفسي، وأنا أسمع أصوات ضحكاتهم، 

  فأجهشت بالبكاء..

وعندما علموا بالقصة بكوا جميعاً، ألنهم يحبون عمر 

نحن المفجوعين بفلذة من جهة، وألنهم يرثون لحالنا 

 كبدنا وريحانة قلوبنا..

أنا اِلن أقر بأنني أتعس إنسانة في الوجود، وأعتقد أن 

أية أم ثكلى هي أفضل حاَلً مني، ألنها لن تلبث أن 

تنسى مصيبتها أو تتناساها، أما أنا فال يمكن لي أن 

 أنسى ابني الحبيب، وأنا أعلم أنه على قيد الحياة!!

 عمر، وألتهب شوقاً َلحتضانه وتقبيله..أنا اِلن أفتقد 

طيفه الغالي متأصل في أعماقي لدرجة يصعب 

اقتالعها، وهو يحرمني لذة الرقاد ونعيم الطعام 

 والشراب..

َل يمكن ألي شيء في الوجود أن يواسيني ويعوضني 

 عن فقده..

كل شيء يذكرني به.. السماء الزرقاء تذكرني بلون 

ذكرني بالثلوج التي كان عينيه، والغيوم البيضاء ت

 يتدحرج فوقها بفرح وغبطة..

كل زاوية من البيت تعيد ذكراه إلى مخيلتي رغماً عني.. 
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فهنا كان عمر ينام، وهنا كان يلعب، وهنا كان يجلس 

 ليشاهد التلفاز..

حتى الطعام الذي َل أتذوق منه إَل لقيمات بسبب 

. حسرتي ومرارتي، فقد بات هو اِلخر يذكرني بعمر..

 فهذا يحبه عمر ويشتهيه، وذاك يكرهه ويأنف منه..

معرفتي أنه على قيد الحياة، وأنني َل أستطيع تمتيع 

 ناظري برؤيته يزيدني بؤساً وحسرة وشقاء..

أنا اِلن أتمنى أن أدفع عمري ألراه وأحتضنه ولو لمرة 

واحدة فقط.. وسوف أبذل قصارى جهدي لتحصيل 

 ذلك..

حبيب عمر مات منذ سبع اليوم تأكدت أن ابني ال

 سنوات..

سبع سنوات من عمري أمضيتها في لهيب الشوق 

 وحسرة الفراق وآَلمه..

سبع سنوات كنت أحلم فيها كل يوم تقريباً بابني الحبيب 

عمر.. حلمت به مرات عديدة يطرق باب المنزل، 

ويهرع إلي وإلى أبيه يعانقنا ويقبلنا ويعتذر عما سببه 

عندما أصحو كنت أكتشف الحقيقة  لنا من آَلم، ولكنني

المرة، فهو ما يزال في أمريكا مع أمه وأبيه بالتبني، 

 وما يزال اسمه جورج..

حاولت في هذه السنوات السبع أن أكلمه على الهاتف، 

بعد أن استطعت الحصول على رقمه عن طريق أبناء 

 الخير من أصدقائي في أمريكا..

ت أنوي أن أردت ان أمتع أذني بسماع صوته، وكن
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أخبره بأننا نحبه مهما حصل، وأننا مستعدان ألن نغفر 

له كل ما فعل، وأننا اشتقنا إليه كثيراً، وكنت أنوي أن 

أطلب إليه وأرجوه أن يعود إلينا سريعاً ألننا َل نستطيع 

  العيش دونه..

لكن محاوَلتي جميعها باءت بالفشل، فقد كنت في كل 

دز أو زوجته أو شخص مرة أتصل فيها يجيب السيد فري

 آخر باللغة اإلنكليزية، ويرددون:

 الرقم خاطئ.. َل يوجد لدينا أحد اسمه عمر..

وعندما كنت أطلب الحديث مع جورج، كان الطرف 

  اِلخر يتلكأ ثم يدعي أن جورج خارج المنزل..

لم يحدث أن أجاب عمر بنفسه على الهاتف أبداً، أو 

 هكذا كنت أظن..

قررت أن أسافر إلى أمريكا للقائه،  بعد معاناة طويلة

وقد وجدت الفرصة مناسبة لذلك حين وصلتني أنباء 

 سارة عن تخرجه من الجامعة برتبة األول على صفه..

لم يكن أمجد مقتنعاً بما أفعله، ألن عمر حسب رأيه شق 

لنفسه طريقاً مختلفاً، ولن يعد ل من قناعاته شيء، 

قبلني عمر بنفس وكانت لدى أمجد تخوفات من أن يست

الجفوة والقسوة التي فارقني عليها، ولكنه لم يشأ أن 

يقف عائقاً بيني وبين تحقيق حلمي، فهو يعرف جيداً 

أن قلبي سيظل ينبض بحب عمر واَلشتياق إليه حتى 

 آخر رمق من حياتي..

من جهتي أنا فإن شعوراً قوياً كان يراودني بأن عمر 

مرارة الغربة ولهيب  نادم على فعلته، وأن معاناته من
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الشوق َل تقل عن معاناتي، وأنه عندما يراني سوف 

  يهرع َلحتضاني وتقبيلي..

لكن كل هذا لم يحدث، فعندما وصلت إلى مطار أمريكا 

لم يكن عمر في انتظاري، ولم يهرع إلي ليضمني 

ويقبلني ويخبرني عن أشواقه وآَلمه كما كنت أتوقع 

 وأحلم..

ء بين هذه الجموع المحتشدة لم ألحظ صديقتي رغدا

َلستقبال أحبابها، فقد كانت عيناي تبحثان عن الحبيب 

 الغائب..

 اقتربت رغداء مني وتمتمت وهي تقبلني:

 الحمد هلل على السالمة يا سمر..

 سألتها ودموعي تنهمر على وجنتي البائستين:

 أين عمر يا رغداء، ألم تخبريه بأني قادمة لرؤيته؟

 لعثم:أجابتني بصوت مت

بلى.. لقد أخبرته منذ أسبوع.. وذكرته اليوم صباحاً 

 بموعد قدوم الطائرة..

كان من المفترض بي في هذه اللحظة أن أدرك أن عدم 

قدومه إلى المطار َلستقبالي دليل قوي على إصراره 

على موقفه ورفضه للتراجع، ولكني لم أشأ أن أدرك 

ث له أعاقه هذا، ورحت أعلل غيابه بأن أمراً طارئاً حد

 عن استقبالي..

وعلى ما يبدو فإن حبي لعمر وشوقي للقائه جعلني 

أنحي لغة العقل جانباً، وأسير بمقتضى لغة العواطف 

  والمشاعر..
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رجوت رغداء أن تصطحبني إلى بيته، فترددت وتلكأت، 

 ثم رضخت أمام إصراري..

فتح عمر الباب، وبيده من كأس الخمر، وكان يلبس 

وقميصاً بال أكمام، وقد ظهرت من وراء  شورتاً قصيراً 

كتفه فتاته الشقراء، وهي تلبس ما يشبه مايوه 

 السباحة..

لم يكن قلبه يخفق بحبي كما كنت أتأمل، ولم تسعد 

عيناه برؤيتي كما كنت أتوقع، وكان واضحاً جلياً أنه لم 

يكن هناك أي عائق يمنعه من الحضور إلى المطار 

 َلستقبالي..

رع إليه وأضمه وأقبله كما كنت أحلم.. أردت أن أه

  أردت أن أقول له:

 اشتقت إليك يا حبيبي.. -

لكنني أحسست بلساني عاجزاً عن الكالم، وبجسدي 

متسمراً ومتوقفاً عن الحراك، فقد كنت أشعر بأن هذا 

الشخص الواقف أمامي شخص غريب عني، لم تره 

 عيناي من قبل، ولم يعشقه قلبي قط..

يزال واقفاً على باب المنزل، ينظر إلي كان عمر ما 

 نظرات متبلدة، حين صاحت به رغداء:

 أَل ترحب بأمك يا عمر.. وتدعوها للدخول؟ -

 أجابها دونما اكتراث: اسمي جورج وليس عمر..

 ثم نظر إلي نظرة متبلدة، وتابع يقول:

 أهال وسهالً مدام.. تفضلي بالدخول..

ل حديثه التافه مع ثم دخل إلى المنزل قبلنا، وهو يكم
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 صديقته التافهة ويضحكان بصوت عال..

دلفت إلى المنزل بالرغم من أنني أدركت الحقيقة المرة 

 منذ أن فتح الباب..

جلست دقيقة.. دقيقتين.. ثالث.. عشر.. ولكنه لم 

يكلمني ولم يعرني أي انتباه.. وكان يقرأ مع صديقته 

ملصقة على مقاَلً صحفياً، ويبدو من الصور العارية ال

 المجلة أنها مبتذلة..

 وعندما حضرت الخادمة قال لها:

 أحضري للمدام كأس عصير.. أظنها َل تشرب الخمر.. -

 ثم أردف وهو ينظر إلي نظرات جامدة كالصخر:

 أليس كذلك يا سيدتي؟ -

 أجبته بحزم: َل داعي يا بني..

ثم وقفت وقد أمسكت بيد رغداء أجذبها، وأنا أقول 

 أن يكون مسموعاً: بصوت تعمدت

 هيا يا رغداء.. يبدو أننا قد أخطأنا العنوان.. -

 صاحت رغداء باستغراب:

اصبري يا سمر..َل يمكن لك أن تقطعي كل هذه  -

 المسافة لتستسلمي في لحظات!!

اغرورقت عيناي بالدموع، وتمتمت بصوت حزين، وأنا 

أنظر إلى عمر وهو جالس على األريكة دون أية 

 مشاعر:

ارة القبر َل تحتاج ألكثر من بضع دقائق لقراءة زي -

 الفاتحة..

لقد مات عمر حين ابتلعته امريكا منذ سبع سنوات.. 
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والميت َل يعود مرة أخرى إلى الحياة.. وها أنذا اليوم 

 أزور قبره يا رغداء..

خرجت من المنزل دون أن ألقي على عمر نظرة وداع.. 

.. فإذا كان قد خرجت وأنا اشعر بأني راضية بقضاء هللا

سلبني عمر، فإنه سلم لي أختي عمر.. نوران وراما، 

وهما اِلن أحوج ما يكونان إلى عطفي وحبي 

 ورعايتي..

اليوم أسجل في دفتري مأساتي األليمة، وأنا مقتنعة 

 تماماً أنني قد سددت آخر دفعة من فاتورة الحساب..

أتدرون أي حساب هو؟ إنه حساب التغرب في بالد 

 ر والمجون واَلنحالل..العه

 ويا له من حساب!!!!!!!!!.
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تعريف    

من األمراض المنقولة  مشروع وقاية الشباب

 جنسيا واَليـــدز

 مقدمةأوالً: 

جاا ه اااابر رمج )ااا م  قمياا وش وب (اااة رمياااج     ) ااا   

 وصاا( م مااع رم د(ااد مااع بوص رالا صاا   لااورًه  اا  رم  اا  

رالج ماااا و  أو رمصااااش  أو رمياااا و  أو رم  جااااوص   (ماااا )   

جأام(ااة رمموعااوش وعاا و  ة  وياادل ش جااة رممج م اا م مااة  

مشم (ة رمياج   ماع رمماا ا  رم ا    شا(ا   وب ئ(  مي وو  ك ع

رمجزه رألول       رم  ك(ز   رمفع ئ( م ور )  )مج      زمع 

"وب (اااة رمياااج   ماااع رألمااا رن رمم)قوماااة ج)لااا(   و ااا  م)اااة

") ا  "(ادرً ج(اد موب (اة رمياج  " ويا      شم يا     ورأل(دز"

ج اان ) اا ئ  رم ااو ل  مااع اهم ماا )ورجااة  م فعاا( ة ال م  ب( ااة"

غاا   ااابر رمج )اا م    كاا ع ج ؤ(ااة رلااهم(ة   رمج)لاا(ة رم  مم(ااة

ماااع أ)جاااا رمميااا  (   رم ااا م (ع ر مك )ااا م رمم ورعااا ة وب اااة 

ورمج (اد  ور) يا   ا  أ جاا ه رمق (ا      قاد يا د جابم رمياج ج(ة
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رأل ن ر) يااا  رً لااا (  ً  ورل عااا   ة رم د(اااد ماااع رممؤللااا م 

  رمشكوم(ة وغ(  رمشكوم(ة

 ااو ل ابه رألم رن  )( ً: 

 Sexually)رألماااا رن رمم)قومااااة ج)لاااا( ً ورال(اااادز 

Transmitted Diseases STD)  ااااا  مجمووااااة مااااع

ورل ة رال) يا      لجج   م(ك وج م ما  فةرألم رن رمم د(ة  

  جااال ال  ) قااال ج ممااا ه أو رم اااوره أو رما ااا   م  اااددل رأل)اااورش 

برم آ    اا( ل و   ش(ا ل رأل ا رد  ج ال ص ل رمج)ل  رممج ي  

 ورممج م  م  ورب ص دا   

رمجلاااد(ة  رالش ك كااا مجورلااااة  ) قااال اااابه رألمااا رن 

 مز)اا  وج ماابرم رمم)ش  ااة م) اا  ك   صاا الم رمج)لاا(ةوا صااة رال

   ) قال ماع رمياا  رمما (ن  أو ورميبوب وما  (اؤدص يم( ما 

ش ماال ج  ومااة رمماا ن يماا  رميااا  رملاا (   و  م(ااز جاااول 

   ل رمشع )ة أش( ) ً   (كوع رممص   ش مهً مج  ومة رمم ن  

ع  ظ   و (ة أوا رن ووهما م رمما ن  وم د( ً مغ( ه  بجل أ

مماا  (لاا ا  ج فياا  رمماا ن وز(اا دل واادد رمم  عاا(ع م اااا   

و   ش(ع    بك  املة ر)ورش مع ابه رألم رن  ا  رملا ج   
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غ(اا  أع ي) ياا   رمف شيااة ورال)شااهل ورمياا(وش رمج)لاا  ج   اا  

 امل(ع )وو  رم زردم وع  زر(د ي(ئ   ي(ئ  ش   

وجاا م غ  مااع  اااو  ولاا ئل رمكيااا رممجكاا  ورم ااه   

ولاا ومة رموب (ااة مااع ر صاا جة ج اابه رألماا رن  يال أع م اادالم 

ر صااا جة ج ااا  ج زد(ااا د  و ف(اااد د رلااا م ويشصااا ئ( م مم)ظماااة 

رمصاااشة رم  مم(اااة أع وااادد ر صااا ج م ج ااابه رألمااا رن لااا)و(  

م (وع يص جة غا مج(    رم ظما  ماع  400 – 350(  روح ج(ع 

 و م   25- 15  رمب(ع    روح روم  ا  م  ج(ع رميج 

وو   رما غ  ماع  او   رم اه  ماج ن اابه رألما رن  

ولاا وم ة  يال أ) اا  بااد  ااؤ    ااأ ( رً ج مغاا ً و اا  صااشة رمماا (ن 

و)وو(اااة ش(  اااة  و جمااا   اااؤدص يمااا  رمماااوم  وال  قاااا اااابه 

رألما رن ج أ ( ر  ا  و)اد شاد رمم  )ا ل رمجلاد(ة  جال   ج وزااا  

) ل رم)فل(ة ورالج م و(ة ورالب ص د(ة  مما   و  اة ماع يم  رمم  

ميااا كل ورعاااا رج م )فلااا(ة  و  ااان رج مااا و  م م عااا   

م (اا    150و ك فااة ج اظااة م  و (ااة رمصااش(ة ش(اا   ز(ااد و اا  

 دوال  ل)و( ً  
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ومومااا ً  (اااوم  رم ااا م  ماااع ااااهل م)ظم  اااة رمدوم(اااة 

ج     رمما  فة  رممي  (  ورمج رم  رم  ق(ف(ة أام(ة ا صة  و(

    أس ب ئمة رممي  (  ورمج رم  راللا  ر (ج(ة  رم ا  ( جا  

م)   )ف  ملا در   و ازدرد اصوصا(    و)ادم    )ا ول يا (شة 

رم     (ش  –رميج   ورمم راق(ع  –ا مة مع ي رئا رممج م  

 اا  ظاا وا ومش(ااا م  ق  (ااة ويوهم(ااة ورج م و(ااة   لاا ود 

ألما رن   مكاع و   ا   رملا وك( م رم ا    ازز ر) يا   اابه ر

م  مجااة رمغاا   م اابه رمميااك ة ال  قاا(  م شااهل رورمشاا ر  وز)اا    

م بر ك ة  ج ز أام(ة دو  ابر رمج ) م  ورم يد(د و ا  أومو( اة 

 رم   (ل ش  

  ك ل رمج ) م   م  ً: 

لاا قا   م اااوو(ع مااع  كاا ل رمج )اا م  و اا  ر قااو  

وا صاااة رألئماااة ورمووااا ظ ورمم  مااا(ع ورمم  مااا م  –رمياااج   

م  ق(ف    –ورمدو ل واه  رمج م  م ورممدر س رم  )و(ة   رمخ 

  ا  دو رم ه وما صا(عم د (ج   و أا(    ماع ااهل اجا رأو 

جكال ما  ( از   دا  اهم   (زو     اوو(ة مج )(ة  ( م اصصة 

ماة م  ق(ا رآلا (ع و اوو(    شاول موعاوش رألما رن رمم)قو
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ج)لااا(   جما ا اااا  وك(ف(اااة رموب (اااة م) ااا  و ج)ج ااا   و(مااا)ا 

رمم د   يا  دل جشعاو  رمادو ل  صا د ل ماع رال شا د رم ا مم  

    FIMAم جم ( م رماج(ة ر لهم(ةق 

 مش وى رمج ) م  رج  ً: 

(ش ااااوص ااااابر رمج )اااا م  و اااا   ااااه  ملاااا و( م مااااع  

 رمدو رم 

ماااع وب (اااة رمياااج     م (د(اااة  ااا  رم: دو رألول  مملااا وى  

رم  )و(اا م وااا  مصااممة ماااه   رألماا رن رمم)قومااة ج)لاا(  

ورممقصاااود م) ااا   اااوو(    ج مماااا ا   ااا  اااابه   رمج م ااا مو

   ومد    (و  ورشد  م (ة رمش جةرمم ش ة رم   

 ا  رموب (اة ماع يوادرد رممش عا (ع  رم: دو رم ا ) ورممل وى 

ووااا ظ واااا  مصاااممة مائماااة ورم رألماا رن رمم)قوماااة ج)لااا(  

  ماا صورمم  ماا(ع ورمم  ماا م ومااع  اا  ملاا ورا  رم  ماا  ورم   

ومااع (ج  زااا  ( ماا)ا ياا  دل ا صااة مااع   ومااد     ه ااة أ(اا  

وي     م( م ل)و( ً   ص   ا      ج ممي  كة و(   د   ش درال

ااه  رممادر س  أادرا رمج ) م   اصوص      رم    لا  دا

  ورمم ركز رمق آ)(ة ورميج ج(ة
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 اااا  ااااابر واااادرد رممااااد ج(ع   رم: دو رم  ماااا  أماااا  رمملاااا وى 

ج ا ز رمادو رم رملا جقة وومال رواا  مصاممة مماع  رممي وش 

ا م مة ج مياج   وباد  روأ جم   ج ممي وش و   رألبل ممدل و  

مااد    و  كماال رمميااور وأشاا  أع (    رم د(ااد مااع رممش عاا رم

 شاا د رم اا مم  م جم (اا م وم اا  دج ااو  ااا   مااع رال  أ(اا   ر ج ااة

   ا  اابر رمميا وشمآلاا (ع صاجا ماد ج  م(    ر لاهم(ة رماج(ة

رألول ورم اا )   اا   ج ااد (  رممياا  ك(ع  اا  رمملاا و((ع(قااو  

  أو با هم)اق ة 

 أادرا رمج ) م ا مل ً: 

ماا  رم ماال و اا  يج اا د رميااج   وااع ي رمج )اا م ( اادا 

يب اااا  أ س  رممش مااا م وا صاااة رمز)ااا  ورميااابوب ورممااااد رم

 اا    ااد  رمج ااود رموب ئ(ااة رمما  فااة موب (ااة  رمميااك ة وأل لاا   

رميج    و مة ويج   رألمة ر لهم(ة ا صاة ماع اابه رآل ا م 

   رم  م    ةوبم  ج د (  م ئة أما م اوش وم اوو  ورألوجئة

 ووو(ااة     م(ااةم (ااوع يماا   اا  كاال واا     جاانبع ه م وصااول 

 س رمم راق(ع    رممدررميج   وم  ق(ا  صش(ةو م(ة   وب ئ(ة

   اا  مجاا ل رموب (ااة مااع رألماا رن رمم)ق ومااة وم ركااز رميااج  
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جكاااال  و  هل رم اااا    ااااووم صااااش(ا رممفاااا ا(  رمماااااا ج)لاااا(  

ومع اهل مع م(ع رمدو رم رم   (قو   ج ا   اجا ره  رمول ئل 

و ااا  اااا (ق     رميااا ب(ة  غ ج(اااوع غ جااا ه واااع مج م   )ااا 

 اا  أل)  شم م غاا    ااه  صاا ا مجهد)اا ورم اا  يع صاا    رمغ ج(ااة 

م  قاادرم وواا درم رممج م اا م رمياا ب(ة وب(م اا      اا  ن ماا 

جاا ه ورألم اا م   ق(ااا رآلكماا  ( اادا رمج )اا م  يماا    راللااهم(ة

م زو(اااادا     قفااااوع أج)اااا ها  وج)اااا     ج)لاااا( ك(ااااا وم اااا  (  

 رمصش(شة  راللهم(ة ج ممف ا( 

 ر)ج زرم رمج ) م ل دل ً: 

رم ا )    وش    يا (ع 2006م)ب ياهق رمج ) م  و    

   وجااا م غ  ماااع ب اااة ر مك )(ااا م  ومشدود(اااة رمكاااورد  2016

م )ف(ااب رمج )اا م    مكااع   (اا  رمج )اا م  مااع   اوواا  رمم ف غااة

 ر)ج ز رمم    رم  م(ة:

دو ل    رم د(د مع  ووي (ع  ه م ئة  320قوقد   1

رممم كة رال دع   ق  رم  ج(ة ور لهم(ة وغ( ا رمدول 
 رمجزرئ   با    رمجش (ع   لا(ع  رمل ود(ة رم  ج(ة 
  غ )   )(ج( (  مج) ع  رم(مع  رملودرع  رممغ   
  م(ج(     ك(    )زر)(    و)س  ر)دو)(ل(   م م(ز( 
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ج)و  ر  (ق(   مدغيق   ز)جج   ك()(   كمجود(  جز  
رمقم   كو دل  ع 

 رمل)غ ل رمص(ع ج و)دص مدغيق  روغ)در مهوص 
 ورل  رم(    ج(جو   موزمج(    رمم مد(ا و

و  رما م اوش وم اووة (عوي   َّ  د (   رك   مع    2
يودردا  كمش ع (ع     ابر رممي وش وا  مع رك   

 مع ر ج (ع ج)ل(ة ما  فة  
)لاة مع  م (وع و)صا رمم (وع  َّ  وز(  أك   مع   3

 رمك   رما صة ج ممي وش مج ) ً 
  َّ  وز(  وي رم رآلالا مع رألب ر  رممدمجة   4

 ورما صة ج به رألم رن ورممصو ل   فز(و)( ً مج ) ً  
  ق(ف(ة م  ج(م مف ا(   ل ة  بص  شور (ة  َّ  أم(ا   5

ي و(ة    رم ق  ة رمج)ل(ة و)د رألاف ل جق   رمق صة 
جلمة أما ا ص مع ل ا)ة وم ع ق وا  وعو   (  

ا مل ي   رممي وش وب (ة رميج      و جني ر
 رمي و    ع( ة رمدك و  رشمد رمكو ش   

ا ص  كم دل م ج (ة  ك  ج  وي وع َ   أم(ا          6
م   م (ع      ابر  رممي وش  جق    رمدك و   

وجدرمشم(د رمقع ل  را ص ص  رمج ر (  رماج(ة/رممد(  
 رم )ف(بص ممي وش وب (ة رميج   

)د ل رم  م (ع    معموع مي وش وب (ة رميج     -  7
د   وعو(ع مع رمف (  مد رلة و)(ل د جة 

رمدك و  ا مد رمشل()  مع مج) ع رمدك و ره وا  
 ورا (ع  ورمدك و    ما رم و(   مع رمجش (ع

     ورال دع مد جة رمدك و ره    رمجزرئ  وعد ل(
وآا (ع الكم ل د جة رمم جل (     مورع(  

 وش رمم   قة ج م  ق(ا رمج)ل     عوه رممي
 رمي ( ة راللهم(ة, 



 

34 
 

رمدج و     رم  ج(ة     صم(  م)    مد جة  –  8
ج م   وع م  ج م ة رم ز      رمج)ل(ة رآلم)ة
 ا رج س/مج) ع

  ه    وقد امس دو رم يودرد مد ج(ع  ومد()    9
ومد جة    رال دع ومج) ع ورمجش (ع  ولج وع مد ج 

 ل (ه)ك  وك دل  ع ومص  ورممغ   و
   رم   وع رال(ج ج  ج(ع رممي وش وجم (ة  شم   11

رم ي (ع    مد()ة   س ج ممغ   و   مدى رم ه  
ل)ورم رمم ع(ة مم   ردى رم   كو(ع ر ئ ها 

رممغ ج  موب (ة رميج   رمبص (ع  وي رم رمجم ( م 
ورم)وردص ورم جم  م رميج ج(ة رم  م ة و   رم  ر  

 رموا)  رممغ ج  
   رم )ل(  ورم ور   و    )ف(ب ج ) م  رم وو(ة   11

ورم  ق(ا مع اهل وقد ل ل ة مع رمدو رم ميج   
رمما(م م رمف لا()(ة    رال دع       مج) ع وبم  
مع اهل رم   وع ج(ع ردر ل رممي وش ورم  م (ع    

رممؤلل م رممد)(ة مادمة رمما(م م و م  أع 
   2116   رمج ) م  بد جدأ    (  مع جدر(ة و

ابر وبد  ورص )  م  م ظ  أوع ه   (  وب (ة             
ز رمم) ي (ع رميج   مع رألم رن رمم)قومة ج)ل(  ورال(د

   رم  م  مع اهل  زو(دا  ج ممل جدرم ورم ل ئل 
أبم)  وهبة    و)(ة م  جم ( م ما  فة رم وج( (ة   كم  

وجم (ة وا صة جم (ة ر صهح    مم كة  رمجش (ع  
وجم (ة رمم كز راللهم      رم ف ا رما( (ة    رال دع

وم)ظمة )ور ب رما(  رملودر)(ة وم)ظمة ورجل  رال دع
رما(  رما( (ة وجم (ة جزرئ  رما(  وجم (ة رمع( ه    

غ )   ورم)دول رم  مم(ة م يج   ر لهم  أل)      مد 
   أل وج)  ر لهم     مج ج ة ابه رألوجئة
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 ي)ج زرم رمم اوو(ع ورمم اوو م                       
وبد ج د  رمم اوووع ورمم اوو م مع رميج   ج د       

 د (ج   وم       جشج  رمميك ة وأام(ة وب (ة رميج   مع 
 ابه رألوجئة ج ألمو  رم  م(ة : 

   رممدر س  م (وع مش ع ل 2 أمقور  أك   مع   1
ورمم  اد ورممل جد وم ركز رميج   رمما  فة   شل  

رم غب(ة رم رج ة رم   وص  )  م)    وبد رل ف د مع ابه 
رممش ع رم ورمك   ورألب ر  رممدمجة ورمدو رم 

رالمك  و)(ة مه((ع رميج   ورمي ج م    ما  ا ربا    
 رم  م  

رجا أوجدور أ ج ة ورج  م رمك  و)(ة م ج(ع موب  و   2
  اد  رميج   جاصو   ابر رممي وش أام   

    www.qudah.comق  
يج ره مئ م رم ق هرم ر برو(ة رما صة جمعموع   3

 رممي وش    دول ما  فة م  ش ق م )ق ي(ة  ووو(ة
يج ره أك   مع  ه (ع مق ًه   فز(و)(   و   رمفع ئ( م   4

  جاصو  معموع رممي وش ,    (ف  و وو(ة
رم شق(ق م رمصشف(ة    صشا ما  فة )ي  مئ م   5

 ورممورب  رالمك  و)(ة وع ابر رممي وش   
  َّ   جمة ج ن رممـاو( م ورمك   ورمم ف م رما صة   6

 ج ممي وش يم  مغ م غ(  رم  ج(ة    
ا)   مش والم ج دل مع ج ن رمم اوو(ع    7

ورمم اوو م  )    أ ه  ك  و)(ة  ومل ش( م   دا 
اف ل جصو ل ي و(ة صش(شة يم   وو(ة و  ق(ا رأل

وج غة ل (مة م  ل(خ مف ا(  ي و(ة    رم ق  ة 
 رمج)ل(ة و)دا   

  َّ  )ف(ب دو رم يمك  و)(ة وج  رال)  )م مف وشة  -8      
م جم(  مع بجل أشد أوع ه رمف (   مع مم كة رمجش (ع  شم 
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"  أاهب  ل  )ج     مع رألم رن رمم)قومة ج)ل( و)ورع" 
"  ل ص م غ (ةج  مدو ل ج رمج(ة ك م ة ج )ورع "كم  بد  ج ) م

" أ)  رمجش (عواو (قد  رآلع ج ) مج    فز(و)(  ج )ورع  " 
 (  م  جور)  م  ددل    موعوش رممي وش ومعمو)ة  

م)ق ره وع   َّ  أم(ا ك    ج )ورع"  -9    
" مال  ب ل م  رمصور   وأا  مع ل ا)ة رال(ــــــــــــــــــــــدز

وا  مع أوع ه   (  وب (ة رميج   مع رألم رن وم ع 
 رمج)ل(ة ورال(ــــدز

"  رمل)و(ة    " وف   ل  د    )ف(ب شمهم --11      
رممم كة رممغ ج(ة رم   ر)ا قم مع مد()ة وجده م)ب ل)(ع  

وعو   (   –وب دا  ج)ج ح رألل  ب مشمد ج)فو  و  (قة 
ال(دز ج م   وع وب (ة رميج   مع رألم رن رمم)قومة ج)ل(  ور

م  رمدك و  وجدرمشم(د رمقع ل  و هب     وع كج(  مع رمج  م 
 رم لم(ة وروم( ه رالمو 

ك (  م ج(  (شوص املة بص  بص( ل     أم(ا  -11
,مم كة رمجش (ع  م   قة ج مموعوش جق   رمك  جة رمل اوب ع

م)فس رممؤمفة , وا  وعو  د    رم م  وك (  را  ج )ورع 
 رميج    (  وب (ة 

ج د رأل دع     ياهق رممي وش    مدر س رال)و ور     -12

 د (  مئ م رمم  م(ع ورمم  م م,ش(  أصجشور أوع ه    

   (  وب (ة رميج    


