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ساا في ااسيواتااألخوريوفكرااواي ةااواي وداااايحتاااتي اا و يوا  اا  وري

 واتسيأطلقه يبعضيوااتؤ ارني وااثقفارني اسيواا  ليواة اوديوها ف  ي اني

كالاه يوف مي وا    وري دؤالءيوااغوضرني سيواع اميواغوباسيوووا   يأ ي

حتااشيوااهخوحهمي أهووضااهمي  ااسيوااق باا ييحةااخ يسر ساا ريوااا الفيواة ااود

دأل كيطوفيآكويووديأ يوا اخو يواتالاسيوااتاتاويبارنيوا  ا  وري أح ا  ي

وا و ن ريوفكوديدخيوااألقذيال شوواي نيدذويواصوو ..يحخو يوتاتعيب ا وواي

ي واات  وايبرنيواات    ون.ي

 حأحسيوا    ايوإلسال راي   يق  تيعلرهي نيأسسي  ع امياليواةني

تخلااتيعألهاا يوف ااايوااتاالااي ااسيحاا لي اانيوفحااخولي واتااسيحشااتا يعلااتيأ يح

واع اارااي واو ح نرااي وفكالقراااي وإلنتا نراي واشااخلي.ي اهااذوي  ناتي االاي

وا  اا  ايوإلسااال رايب ا  اا  وريوفكااودي ااسيواا ضااسيحقااخ يعلااتيحااخو ي

وفكاااذي واع ااا ءي هاااميوا اااو  يواتاااسيبااا أد يواصااالر رخ ي ي  ااا يوا اااخو ي

يحفظيواةثروي نيواو ر يالاع  فيواق وااي دخي ا يوعتاوفيوا    يي ثاوو ي

باااهيوااؤ كاااخ يواقااا و  ي اااسيواشاااوأي واغاااو ي ي اااا يأ يحاااأ رويوا  ااا  اي

وإلسال راي سيوا    وريواشوقراي واغوبراي   ي  روو يحرثياميوتوففيعلا ءي

وااتالارني ااسيحعلارميأبألاا ءيوا شاوي اا ي اا ي ا  يااا وهمي انيواعلااخ ي وااعاا  في

يفو ي واصأل ئعي هرود يب   يحعصشيعوقسيأ يجغوو س.ي وافألخ ي وآل

 وارخ يوعرشيواع امي ضاعراي ةووااي ح ا  وايحها فيواتاال يواعا ااسي

ي وف نيوا وكلسي سي ثروي نيوا الفيوإلسال را.ي

ي

ي نوديأ يأدميوفس   يواتسيأفريإاتيوالكتالليب اتال يواع ااسيدس:ي

o والحتةاا  يواعلاااسي واااذييوحخذحااهيوااا  ليوااتق  اااي  ألااعيوا شااوي ااني

واخ  فيعلتي أل د يواعلمي وااعو اايعةاسيوا  ا  ايوإلساال رايواتاسي

اليحا نعي نيأ يوتتفر ي نيعلخ ه ي  ع   ه يواشوقرخ ي واغوبرخ  ي

برألااا يوا  اا  ايواغوبرااايوااع  ااوايجعلااتيواعلاامي ساارلاياالسااترالءي

يي واتر وايعلتيواع ام.

o و حة زي س ئ يواع امي  و وريواةخ  ايوف ضرايعألا يأقلرااي انيوا شاوي

%ي نيوااخو في واثاو وري84 حو   يوفهل راي نيدذهيواثو وريأ ي

ح اااتيحصاااوفي سااار واي ياخعاااايبشاااوواياليحتيااا  زينتااا ته يعاااني
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o وستغالليواخس ئ يواع ااراي واا لراي واخطألرايات قرقي ص احيواقخدي

يواع اارا.ي

o األعاااووريواقخ رااااي اااسيواعااا اميوإلساااال سيعلاااتيأوااا ييبعاااضي هاااخ يو

يوااتتشوقرني أح  عهمي ذاكياتفترتيوا الفيوإلسال را.ي

o وسااتقالليوااألاااا ريواع ااراااي اانيق اا يوااا  ليواقخوااايات قرااقي صاا احي

والسااتعا  ي دااذوي اا  يحاا  او ي  رااوو ي ااسيواانيوا ااو  يكااالليواعقااخفي

يوفكروا.

o ياع اميوإلسال س.ي وضيواألاخذجيوا    ييواغوبسيعلتيو

o يواتتلرحيوااتاوو ي نيق  يبعضيوا  ليوااي   ايال الفيوإلسال را.ي

o ي    الريواهراألايعلتيبالفيواع امي نيوا  ليواغوبرا.ي

o يوستخ و ي س ئ يوا غطيوستخ و   يجلر  ي كفر  يااخو لايدذهيواهراألا.ي

o يواتع   يبرنيواةر  يواصهرخنسيواغ ومي برنيوالستعا  يواع ااس.ي
 


