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��ون ��م� م�ت ��' ا.�%ن ا�����، .�%ن اس*!%ل دو�� +����� ا�*� أرس' &%� � ا��$# ا�������� �
، اض��ت ��6*���@ 76 �*' 6*?��8ت7 ا����م >�ا�� ا;�*�اف ا��و�� ا���م9 86!7 6�و�� م�*!�� 56ج��ع ن�در

إس�ا9�I وج�ء هFا ا;ن��ز تDآ��ا وت�ج�� �%�*�اف ا�$��6 وا��و�� ����ان�� ا�*�9�C ا�������� ا���*!9 م���ًا 
�$��M، ��' أس�س �6ن�م� � ا����� +� ا�$�دة وت!�ی� � �+� م���N ا�*�8ی� ا��������� ا���9C ا����� وا����

���� ا���*!�� و��ص�* � ا�!�س ا���یO، وت����ا ����ة ا��$# ا�������� دا&9 ا����� وإ>�م� ا��و�� ا�����
  .ا���� و&�رج7

   
�ی� �6$9 ���� ا;ن!��م ��6 ج���� M*ا� ��R� وا����� ت*$�ض ا���م ���Tم� أج� � ا� ��M$ل شF6 �*ا.ن��زات ا� VFه

   .ا����
*%ل وت��W إس�ا9�I ��' ا.م$�ن +� س��آ � ا�$�وان� إن هVF ا����8 ت?$O ا�� � ا�������� ا� �دف .ن �ء ا;�

�ی� ���ره� ا����I ��' >��ع X�ة، وا�*��9 م� اس*8!�>�ت ا�98 ��!?�� �ا����+� ������� ا��و��� وت
   .ا���������

$��M إن ت�ا���ت ا;ن!��م ت �د و��ة وو��ان�� ا�*�9�C ا�������� ا���*!9، وت�$�Z س��M ��' ا�*�اف ا�$��@ Y86 ش
+� ت!�ی� ا����� وا����دة ��' أرض7، وه� &��رة ��9Z ا�������� ور6\ ص�ف �%�*%ل و��!�ى ا��Rرج�� 

   .ا���م$� +� ا�*�اء ا�!�ار ا�������� و+�ض ا��ص�ی� ���7
 إن ا�!�ى وا��$����ت ا���?�ی� ت8^ ��اء م���N ا�*�8ی� ا��������� إذ ت$� هVF ا�����R، ت$�ه� ش$F6 '�� ��Mل
 �� �%ن!��م ا���م� وت9��F آ9 ا�$!�Mت ا�*� ت$*�ض ��یY اس*$�دة ا����ة، وه� ت�� Wآ9 م�*��ع م� أج9 وض
ی�ه� ���6 ص�د>� و>�# م�*�ح إ�' س��I أ���ف وت��رات ا��$# ا�������� ت���ه� إ�' ت�Z8@ ا�$!9 وا���_و��� 

�M��T ������8 ا������ ا�$���، وا���وع ا���ري +� ا������ وا�*��م� +�ق ا;�*�Mرات وا�����\ ا���aی� ا�?�!� ت
��ار و��� ش�م9 دون ش�وط م�M!�، +� إ��ر ا���Mدرة ا���Mرآ� ا�*� ت���ه� م�� ا��!�!� وا�*� اس*��ت إ�' 

�ف درء ا;ن���ل وإن �ء ���� ا;ن!��م 6 dوذ� �Zدرة ا������ وات��ق م�Mوا�� Y�   .>�ارات >�� دم
واض9Z� �8 م� ی_م� 56&%ص أن ا�����8 ا���� وا�!?�� ه� أ�X' م� ت!�س@ ا�e�8  إن ��یY ا����ة �6ت^

 O�$*�اب وت�8ی@ ا����ء إ�' ا��%ح أو ا��ا; FMون ،�����+� ا�����، إن �ء ��یY ا;�*�Zم إ�' ا��$# م��ر ا�
    .��6 اh&�ة

 ،#$��أ، و��' >���ة ا;�*�ام �6�*�ام وإرادة ا�Mا ا��Fا�*�8ی� ا��������� وان�%>� م� ه ��N5ن >�ى و+$����ت م�+
ت��W ��' ا����ة إ�' >�Mل ا�$��ص� اhر6$� ا�*���� �M*��6ره� رزم� م*�Zم�� وا����س إ�' ��و�� ا��8ار ا���م9 

   :�i8M س9M ت���Fه�
��N ا�*�8ی� ت� 9�Z��Zم� ت�ا+Y و��� ان*!���� ت*�Y ��' ت�Zی� � ا����9I ا���������، ت�*�م �M6ن�مk م�: أو;

   .ا��������� ��' ا��$�� ا����س� وت�آ� ��' م$���� ا��Dن ا��ا&�� وا.��اد �%ن*�6�Rت
إج�اء ان*�6�Rت ر�Iس�� وت��ی$�� م*�ام�� و+Y ن�Nم ا�*�9�C ا����M ا��Zم9 +� م��� ی*�Y ���7 ; ی*��وز : "�ن��

   .!�دما����� ا��س*�ري ��;ی� ا����� ا�*��ی$� +� أوا&� ا�$�م ا�
�C��" : !�ق�ی� ��� �+ � �I�lد و��ة أم��� ت8�!� Y+و ���I��+ ��X ��� م��� ��' أس� مhج �ة اhإ��دة ��6ء ا

    .و��ی�ت ا���ا���� و+�ض س��دة ا�!�ن�ن
ت�Y�M م� ج�ء +� إ�%ن ا�!�ه�ة وو"�!� ا��+�ق ا����� 6�Dن ت�$�9 وت��ی� م_س��ت م���N ا�*�8ی� : را�$6

��' أس� دی�!�ا��� i�86 ت?@ آ�+� أ��ان ا���O ا����س� ا�������� ��M ان*�Rب م��� و��� ج�ی� ا��������� 
و+Y ن�Nم ا�*�9�C ا����M ا��Zم9 دا&9 ا���� و��i أم�Z +� م�ا>W ا��*�ت، وا����رآ� ا���ری� ��Z+� ا�!�ى +� 

   .ه��aت ا�����N و+Y ص��T ی*�Y ��� � ���8 إج�اء ا;ن*�6�Rت
ج7 إ�' إ&�ت�� ج��$� �6�اء ا����ة هFا ون���ه@ �%س*���6 إ��7، مFآ�ی� D6ن�� ش$# م� ی�ال ی�زخ ت8^ إن�� ن*�

>�ن�ن هVF ا������ وش�ط ا;ن*��ر +� �،  ا;�*%ل وی��ض9 م� أج9 ا�*�8ی� ا�����، وأن ا����ة ا������ ه�
وأن �!�� +� م!�وم� ا;�*%ل 9Z6 ا��س�9I ی���ه� ا�!�ن�ن ا��و�� وا������ ا��و��� ه� �Y م��وع ی��رس +� 

�م ا�!?�� وه�ف ا;س*!%لRا����� و��6 ی Y+إ��ر ا�*�ا.  
�8ار وا������8، وه� +� ا��>^ ن��7 إن >�ى و+$����ت م���N ا�*�8ی� ا��������� س�ف تM!� ا��� م��ودة ��

ت*8� +� م$�آ� ا��+�ع �� و��ة وو��ان�� ا�*�9�C ا�������� واس*!%�7 وت�+n أي م�8و�� �����س 76 أو 



 #$��� �ا;ن*!�ص م� ش���*7، وه� ت�رك أن ص�ن وت$�ی� م�Zن� م���N ا�*�8ی� ا��������� آ��9C ش��� و��
��� وا��*�ت، ت*��# اس*� �ض ا;�*��ف ا����ه��ي ��� � ��M ت��ی# ا�9�R ا�������� +� أم�آ� ت�اج�V +� ا�

�أ ا���اآ� ا������ +� إ��ره�Mم �   .+� ���6 وت���
 ��N���6 م_س��ت ا��� �إن >�ى و+$����ت م���N ا�*�8ی� ا��������� م���� ��' إ�%ق ����� ش�م�� �*��ی

وت$�ی� ا���W6 ا;�a� � �+%*Iت ا�����N ودوره� +� ص�W ا�!�ار وإن �ء م�Nه� ا�*�ه9 وا�*��د وا�*�Zر ا�!�ار، 
ا����� ��' أس�س ا����رآ� وا�!��دة ا�������، وت���Z � م� أداء و��l* � آ��ج$�� ���� ������ ا������ 

   .ا���������
�ن�ن ف ��M اس*��Zل س� >.ت.س�ف ت*�اص9 هVF ا�$���� ��R6ات م���س� ��*��ی� ا��ی�!�ا�� ��_س��ت م

�ء �6.��اد ا�$��� .ج�اء ا;ن*�6�Rت ��' Mوا� ،�M9 ا����C�*م ا��Nن Y+ب ا����� ا����� و�R*ي ;ن���
ا��$�� ا�������� ا��ا&�� و�6;ت��ل مW ا��ول ا�$���6 واhج���M وا� ��aت ا��و���، وإج�اء ان*�6�Rت و+Y ن�Nم 

 ��M$�   .ف و�!� م_ت��ات �.ت.ا���?�ی� ت8^ ��اء ما�*�9�C ا���W���� �M ا;ت�8دات وا�����Nت ا�
و�*' ت*�+� ا���وط ;ن��ز هVF ا�$���� ا���م��، ; 6� م� &��ات م���س� �*�$�9 ه��aت ا�����N ودوره� +� 
ص�W ا�!�ار وم�ا>�M أداء ا����� ا������ ا���������، 6�ء م� ا����� ا�*���Fی� ودوا�Iه�، وا����� ا���آ�ي، 

�Iا�� ������ ا�����، و; 6� م� أن ی��� ا���ا�� ا��*�kI ا;ی��VF � ��6 ا�$���� ��M ت��T �!�!� +� وا����ن ا�
�   :ا�*�ج �ت وا����س�ت ��' آ9 ص$�

+� ا����س� ا�*��وض�� ��M ت$�ی� ا.ش�اف ا������ ����� ا�*���Fی� ��' اhداء ا�*��وض� م� &%ل ���� و���� 
�ة ا�*��d ا���رم 6!�ارات ا������ ا��و��� ورp6 اس*��ار ا�$���� ا�*��وض�� ���� .دارة ا����وض�ت ��' >��

 #$��ة �6�ى ا�*�ام إس�اO<�6 9�I ا;س*���ن وإن �ء م�Nه� ا�$�وان وا���8ر وا�$�O ض� ا���< '��
   .ا��������

وا�����M، ود�@ ا�!��ع  +� ا����س�ت ا;>*��دی� وا;ج*����� ������ ا������ ��M إی%ء اhو��ی� ��8� م� ا��!�
 _+�Zأ ت�M9 أزم� ا�*$��@ ا�$���، وإ�%ء م�م���ت ا;ج*����� وا����8، وD*ا� �ZMش Wا.ن*�ج� ا����� وت�س�

�م�ت ا��Z8م�� �$6� �� ا;�*�Zر ا���aي أو ا�*���� ��' أس�س ا;ن*��ء ا����س�Rا���ص +� ا�*$����ت وا�.   
��6 Wا��� �M� م���h!�ق  +� ا����س� ا�*�ام �م�� و+�ض س��دة ا�!�ن�ن و��6 اhي ����*�ن ا�ا�8�م +� ا�*�

وآ�ام� ا���ا���� و��ی�ت @ وا;م*�Cل ����� ا�!?�ء و>�ارات7 وردع ا�*��وزات ا�*� ت�* d أ��Zم ا�!�ن�ن 
   .اhس�س�

YI�!8 ��6ض���� أم�م +� ا����س� ا.�%م�� ��M إ�%م ���ي م��*\ ی$�Z ا�*��ع وا�*$�دی� +� ا��أي وی?W ا�
    .ا���ا���� �$6�ا �� ا���Rب ا���aي وا�� �ت�ات ا�$!���

و+� م�اج � ا���8ر ا����I ��' >��ع X�ة ��M ا�$�9 ��' +*\ ا��$��6 واس*��ار ت�م�� ا���@ ����د م�ا���7 
م� ا��$��M ض� وت�+�� م�*��م�ت ا���8ة اhس�س�� م� FXاء ودواء وم�ء وآ ��6ء وو>�د، +� اس*� �ض ا��!�و

ا;س*���ن وا���ار د+��� �� ��و�6 ا�!�س ود�@ ص��د ا���ا���� +� � و+� م���Y ا���اج � مW ا���ار 
   .و����6ت ا���*����� و�R6ص� ا�Xhار

 ��aآ� ا�%ج��ا�!�ار ا����� واس*� �ض  Wرآ* @ ا������ +� ص���و+� إ��دة ا;�*�Mر ��ور +������� ا��*�ت وم
Y� �� ���+د  '�M! @ +� ا�$�9 وا�*$��@ وت���8 ا��ن�� وا.ن��ن�� وا;ج*����� وص�ن �ا�$�دة و�� �!�> @ ا��

  .اhس�س�� وم�*�ى ا���8ة +� ا�����Rت

 


