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ا�	'�$�� ھذا ا����ح ر�0س ا�.�/ور�� �� .ون ��ري وو���م ھ��* ���ث ا�و)� !
 �ور�� وا�'رارات 
 ا�	
 �.ب ا	��ذھ� !
 ا���م ا��'�$�.

و8'دت، �6د ھذا ا�$'�ء !
 ا;�$�زي، أول ا.	��ع �8ل �� ز��$
 ا��ر��
 وا��ر�ط��
. و���	'�ل �6د 

 ���ث ��6 أ�)� �� �.ب ا�'��م ��ظ�ت، �6د ھذا ا��ؤ	�ر ا����
، ز��$�� � 
وز�ر ا���ر.�� ا�	ر�

.�� 

ا�ذي 	م ا�	و�ل إ��� !
 .��ف  ��	��ق، 8$��� ا;8داد �	���ذ �$�وس و�ر�� �ن ./�!. !�ن�/ذا ا�$'�ء ھد
�ول 	د��ر ا��$�� ا��������0. و�ن ./� أ�رى، 8$��� ا��6
 إ�@ إ���ء ا����ر ا�����
 ا�ذي ���ل 

د ا����ل �و)� �د �$��C�ة ا�	
 	�/دھ� �ور�� ��ذ ��	�ن و��ف ا����.ا����ل ا�و��  

 
 ���21ل ا	��ق .��ف، ��� ��ق وأن D$ت، 	'د�� �/��. و�و�D�� ��ذ ا��.زرة ا��������0 ا�	
 ار	��ت !
"ا����D�6 وا�ردع". ن:آب/أ�Fطس وا)� و�م �	�Eر، و���	� ���	�6�ل �$�	�  

! �/� ���$�	 

 �و�D��F @$8 ،رار ا�دول ا���K$� ھ��، أ�Kرت ��	�J0. إذ أن ا��ظ�م إن ا��را�� ا�	
ا��وري �م ��ن ا���� ���ر آ�ر �Fر ا�	6/د �	د��ر ھذه ا��$�� ا��������0، 	$ك ا��$��، وأر�د أن أذ�ر 

�� 
	'ر�ر ��	�
 ا��م ا��	�دة، ھذا  �دؤذ�ك، ا�	
 ��ن ���
 و.ودھ� ��ذ أ��م D$�$�، 	$ك ا��$�� ا�	
 
آب/أ�Fطس. 21ا����ء، ا�	�دا�/� !  

�� �/��� اMن ھو 	���ذ اL	��ق ���ل �ر�� �ن أ.ل إزا��، و���ل �/�0
، ا�	/د�د ا������0
 ا�ذي إن 
 ���$� ا��ظ�م ا��وري 8$@ ���6 و8$@ .�را��.

.ب 8$��� ا;�'�ء 8$@ �ل ا����رات �طرو�� �ر�د �ر�6� أ!L�6 �$�و�� و���ن ا�	�Cد ��/�، 8$�� أ�� �
	�دة و�ر�ط����، �ن �.$س ا��ن ��ت ا��و�/ذا �ر�د، !ر��� وا�وL إذا �م 		ر.م ا�	�ر���ت !
 ا���دان.

ا�	��� ��Nم ا��	�دة Dرارا Dو�� !
 ا���م ا��'�$�. Dرار �د8م ��ل �$ط� �.$س ا��ن �ط� �زع ا��$�� 
وأ��را Dرار ��6د ا�	��Cد �و)وح 8$@  إذا �م �	م 	ط��'�. و����6� 8$@ 8واDب ا������D .��0رار ��ص ط�

 )رورة ������ ا���ؤو��ن 8ن ھذه ا�.را0م.


 ��و�ورك 8$@ ا���ول D @$8رار ��	رك ��ن �$د���  ��ن ��6@ اMن، و���6@ !
 ا���م ا��'�$�!
��K، و�ن �6د D @$8رار ���ن ا����د�D 8$�� �ن �Dل �.$سKدة. ا��	م ا���N� ���	ا��ن ا�  

��دا	
 و��د	
، ���ط�� L 	��ل ا��$�� ا��������0 إ�. L��� �C�$� ���E$� �6�(!�ة ا��ور��. !/و �.رد 
و��$� �ن ��ن �ل ا�و��0ل ا��رى ا�	
 ��	�د�/� ا��ظ�م �'�� ���6 وD	$�. إن ا��6�رك �	وا�$� 

ي.��Nف، و�ذ�ك ا��6���ة ا�رھ��� �$�6ب ا��ور  

   .
��ن �درك أ�� L �و.د �ل ��8ري �/ذا ا��راع، !���ل ����  



ا�����
  اL�	'�ل�'د 	و�$�� !
 .��ف �Dل ��� و��ف ا���� إ�@ ا8	��د �6ض ا����دئ ا�وا)�� �	�ظ�م 

�ور��، و����، و���ت ھذه ا����E ا���	�6$�، �'ل �ل ا��$ط�ت ا�	���ذ��، ��� !�/� ا���طرة $8@  !

 ،�ا�.�ش و����� ا��ن، إ�@ �$ط� ا�	'����. ��ن �ظ�م د��ق �م ��	.ب �	@ اMن �/ذه ا��ط��ب، ��)
"	���� ا��6�ر)�". ،��ب 	��6ر ���ر ا��د  

ل �� �Fر ط�و�� ا����و)�ت. و��وا�ل ./ود�� ا���	ر�� !
 �.ب 8$@ ا��ظ�م أن ��/م أ�� L ��د�
�ل ا��$دان ا�	
 	ؤ�د ا����دئ ا������ ا��'�$�، �ل !
 ا���م ا��'�$�، �ن أ.ل ���ء �ل ����
 ���	��ور �� 

 ا�	
 	م اL	��ق �$8/� !
 .��ف. 


 �6�ر)� Dو��، و�ذ�ك ��وي 	6ز�ز (	'� 
�ف ��ن �درك أن ا�	��وض 8$@ �ل ����	0S� ��	د����
�����دة ا;0	�ف ا�وط�
 ا��وري !
  دو�
 �و�� ا.	��ع �6'دا�وط�
 ا��وري. و!
 ھذا ا��دد، �

 ��و�ورك ������� ا�.���6 ا��N� ���6م ا��	�دة. 

0
 ھذه إذا، ��دا	
 و��د	
، ا�	دا��ر وا�'رارات ا�	
 ا	�ذ�/�. �وأر�د أن أ�دد �Dل 	رك ا��$�� �ز�
0
 أ�Dوأ�د �K�Kن و�دة ا��$دان ا� ��ھ �$Kا���)ر، ا��� 

 ا���)
، و!! ،����� ����ت دا8 ��0��

  و!
 ا���	'�ل

     

   

 

 


