
 النظر إلى التحديات 

ةلىفحل فففجع ل ةل  مففيفرت ا فزجنيلوفجعفل ة لوففصللللللللللللل    فم     فكل فرد فمجموعةلوفمجمعووفمافل رلوفهعا تتل فه ل  ل  ف

ماملجعووففففمالجو ةوة  كفالجد ففإ؛فمهأتيفالع     فغ ل  فبصللعة فجج   وفغ  فجععة،ومفج ف م،ات فهببللي ففيففسللعا 

 ببللللللللي فب مةاففيفز فالجتوففففمهذا.ففمفمة فهببللللللللي فخ قلللللللل ففيفيا فججلللللللل ك فاةعصلللللللل   وفما عو ةيومالثف روفامل،نيو

ةلىففففهدا وفالفلل ةا فالجد  للوفمالجولل ةيللوامل،نيللوففيف ماجللوفجتفالعجا  فاملقلللللللللللللاد فالللذ ف بلللللللللللللع افغيلل  فالد  للوفمف

الذ فك نفسللللللل   اففيففففاال عو عيفماالسلللللللعفداةففهقلللللللوتفةع  فالبلللللللامففالع     فبعاة،يوفمةاويوففج،ظمففالع، ج فجو

اسلللللللللت اهيميوف    ففففف فهكعنفذا فط ي،وفسلللللللللي سللللللللليوفخمفخجنيوفخمفاةعصللللللللل   وفخمفه     رع     ففخج فالفف.امل ضللللللللل  

فثفيا ففيفهعازنفالفع فةلىفالب حوفال مليو.ففمفنبيموفلح مثفت   فخس س  ففيفال،الة  فجوف ملفالجعاةفخمفح 

ففاملحعوالوفييفالطاع فاومىىفعةل ا فيالوفةل  ة فةلىففمه ،ل ه ل ففمفمه ل  ل فخسللللللللللللل ل   ل إنفرتمفط ي،لوفالع ل  ل  

ففمفجوفاويذفب، نفاالةع  ةوفمال مليوماملجعو،يففوالع ة خيففخطده  ع  فمضلللوفالع     فامل،نيوففيففففمفمهذاجعا تت  

وففيفر وطدفالع ة خيوفماملجعو،يوفمال ملف.ففخب،  فاةعصلللللل   وفمسللللللي سلللللليوفمخجنيوفم سللللللت اهيميوففجتففج فلعاكفالع     

ةلىفالبلللللللعا .فمجوفخنففففالفن،درت اله فكيفن،  فاملودا فامل،عووفاله فن،درت فمففيفالي ففهفعمفب مةفالجلللللللو،وفاله فن وات فف

علل  فاملد  فخنفنفوففيفحجدفة    فمة ففففجتفاملحعو فخنفنفاوفاملودا فامل،عووفببللالمفجتف منفعللو،ومفإالفخن فجت

نججللل ففيفة  وفاليما  فامل،عووفمج ففخنففنصللل  شفخعلللعاكفمحجلللدا فة فهكعنفسللل جوفمة هاو؛ف و فخنفجتفاملد  فخ قللل ف

ففوفمال مليوفتبلللللللل ة ن ياوجدفالذ ف ،ن فخنفاوطدفالع ة خيوفماملجعو، بللللللللاق  فجتفةف ة فمعلللللللل ك  فةنا عهيو.فففة 

ف.مالفبأملفخمالع، ج فج،ت ففبعضعحمففففالع     فاله فت،ت ضفطد فن ةلىفة عةفاملودا فامل،عووفببالممفجوفة  وفف

هاللكففففد فنخنففففنلل  صللللللللللللل  فبلل جكلل نففلاع لل  لل  فاله فهعا تنلل ففاوطدفالعلل ة خيللوفماملجعو،يللوفماللل مليللو لل  ففح نفن ف

 فعمفةلىففنفجل فلل  نل فجتفجخيمنفج،دفيففبل جكل ؛فمهلذاف م،ل ففةلىفحفيفت ل ففةلىفط ي،ت ل فمجداحل فهاعةهل ففع ل  ل  ال

بلل جكلل نفف صللللللللللللل  ففدسلللللللللللللمفالطاافالاجياللوفبوعا تت لل .ف ولل ففنمفمفماملجلل  للع فب،و ففالع لل  لل  فدخففنخنففال،امفمالعمد للوف

مج ف عحيفب فاملطيمنفامل،دفيفجتففففةلىفاوةضخنفهجادفجاي فريو فهد ففففاله فهع و فجبلللللدمليوفحو  وفالعطتففال،فعلف

عكلل جلل فة  للوفال، نفمرادفال،فلل فمهللأجال فالعمد للومفريولل فجتفعللللللللللللللأنلل فخنف بي فاملجلل لفلفف.فمهللذاماحعولل ال ففإجكلل نلل  

ر لطي لفالذ فف مووففعخي فخرقلل فالادلفلاع، ج فجوفالع     فب،فالنيو.فف ففالجو ةوفماملجعووفخنفف م، فب جك ن



مةسلللللمفيااف جياوففففمب ملبلللللعف  ففيفضلللللع فامل ضللللل  ففالح ضلللللد ث فة ة فةلىفة اففال،ن صلللللدفهذافج، فهعفالطي لفاو

ف.ففت،يزفاحعو ال فالنم حفمهق،ففاحعو ال فالجج ففبوعا توفالع     فب،اويوفمماة،يو

ففه ة مي فج،ان ففنعةه ففم خ عففععفالجللللللللللللوف نعه ف مةفففالقللللللللللللع ح نفنصلللللللللللل فإىىف    وفالاد  فامل،عووفمند فبعا ةفف

الف جصلللللا فةتفامل ضللللل  فسلللللع فففف ذة  .فمجوفخنفاملبلللللعف  فهذافمفمخحي ن  ث  اففخعاففةتفامل ضللللل   صلللللعلفجبلللللعف  ففمف

د فففيافمهم  هللذاففمفمفخرداحلل فمخهداحلل مفبكلل فهوعجلل فمه لل  لل هلل فم ولل ليلل هلل ففعملل مزفامللل ضللللللللللللل  ففخنفج،ايلل هلل فهففمفإالالف  

حل لفيدم نل فف ،ن فخنل ففففاوجدفاللذ .ففدالف ول فلا،ل لمفاللذ فةونل فبعمل مزافبصلللللللللللللالوفهلذ ففف ل  ل فففيفةل لمففبل مةافف ل  يانل 

،لل فييللل ةافونفج،ايللل  فالعاةوفالجللل  لل فف لمففسللللللللللللللل بفللل ففإىىفالنعةفنلل ةكفخنفج،للل م  فالحيللل  ف وللل فخلجنللل هلل ففال،عولللوففجتفف

 ،للل نيفالفا فجتفحامفالعللل ة سفةلىفسللللللللللللل  هللل فح نففففاللللذ فهد نللل افياجنللل الفللل  مففج،ايللل  فالعاةوففةتفف ث  اففهخعاففف

اع  ننظدفياجن فةلىفخج فخنفنافيفنظد فخي   فةلىفامل ضللللللللللللل  فرالفند فعلللللللللللللب  فونفالظالمف كعنفة فغودافب،   ه ففف.  

نبيموفلذلكف صلللللللل  فامل ضلللللللل  فهداا فة فنذ دافف.ففم رن ففيفةج لفالذ د   ففالنبللللللللي نفة فياج ريو ف كعنفالبللللللللع ا فف

فبلل
 
ف لط  فمن مفحهىففخا،بشفريلل ففةلل فه علفإىىفجكلل نفغ  فصلللللللللللللل ل فلفف جلل فال لل بد فمليلل ليلل فالبلللللللللللللل حد مفلانلل ف كعنفو للف ت 

ففف.ففالحام فف  اعفل امف و فف مفري فففف عمعلفالطي لرق  فماسوففإىىفففففيفاملطياوففي  ةه مفج ف م،ا ف ع علفل

العفايلللل  للللوففإنفالجولللل ةلللل  فماملجعو،لللل  فاله فهنظدفإىىفالع لللل  لللل  فبعصلللللللللللللجتلللل فخيالللل ةافه لللل  فطدلفحيلللل ه لللل فف

ع ل  ل  ففله ل فإىىفالت ا وفمالعفعةوفحعلفاللذا فكاول فت،دضللللللللللللل ف مجنظعجل  فالفيمفاله فهدجتف  ل فهويل فب امفافل رل

ظن فجق  فخنفالعفعةوفمال،يلوفهو فخرقلللللللللل فالعسلللللللللل   فلحو  وفالذا فجتفاالسللللللللللع ف ة  فاملععة،و.فمهذافجتفففم     

الفه بللللللللللتففففمخحي ن فجعادروففىفجمعو،  فعلللللللللل  فج افوإىإىىفالع علففففخمفالجلللللللللل،ع فعللللللللللأن فخنف فع فهاكفاملجعو،  

الع     فخ ث فت،في افمالع، ج فج،ت فبعاة،يوفخ ث ففنبيموفلذلكفهصلللللللللللل  ففف.سللللللللللللع فالجللللللللللللكع فمال ك  فةلىفاوطالل

مفة ففجتفامل ضلللللللللل  فالفد  ففمفريو ف م، فالعاةوفخ ث فسللللللللللع امالعة فصلللللللللل،ع وفمهكاجوفجتفالنعاحيفامل   وفمالثف ريو

مهلللذاف ،ن فخنفج للل مللللوفالحجللل حفةلىفطد فلللوفحيللل  فففف.العخ افمرفللل انفالحد لللوفمالطيللل ةا فاملعللل حلللو صللللللللللللللل فإىىفحللل فف

مالف علففففعغاللفال،فعلفمال،يلللوفةتفال،لل لمففنلل  ،للومافلل رللوفهفايلل  للوففيفم لل فه لل  لل  فاليجتفييفبوثلل بللوفمصلللللللللللللجللوفف

ه ،يت  ففال،صلللللللللللللدفمفففةتفف.فمجوفإغاللفال،فعلفمال،يلوفةتفال، لممفهقلللللللللللللوتفاملجعو،  فامل،نيوفهخاجت ب لعخاففةن 

ففيوالعن ربلا ففمالف ةفاالةعصل  فمالجادفلج   فجتفالعاعةا ففيفجم لففاةاعمفال،صلدفمفطالعفةلىففاالفففذا ففجل،ع لا



ففييفهاع دفف تلللذاففمهلللذاف م،للل فالطاع فاومىىفاله ف مللل فاهخللل ذهللل ففيفحللل للللوةلىفالبللللللللللللللل حللل  فاعةايويلللوفمالللل مليلللو.فف

ففالعأةامهمفمالعأةامفجوفج،اي  فالحي  فاملع    فبعصلللللللللللفففجنظعج  فةيمف     فه ثفالن سفةلىفالع،امفجتفغ  ف

جوفالحج حفةلىفةيمفالص لفمال، لفماحت امفحفعلفاعنب نمففي صوففيفامل  فال ،ي مففحعوي فملبسفيي ةامفخجدافف

فمهف  مفال،عنفلاجف  فمالق،يففمك فجتفك نفب   وفملب ة  .
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