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�� ا�����ق ا�وط��� �� �ور�� وا���� و�ر���� ا���ر ������ن ا�ز� إ
داره ���م��ا���ف  %$ن ا�#�ب ا���!�ذي �

��ت ا�+*ب ا��وري ن أ)ل ����ق ا��&��ر  ا�وط	� ا��وري� ��( ��وا�ذي ��/ن ا�*ل %$. �و��د ا��وى و�*�

ا�وط�� ا�د��راط� ا�+�ل �� �*�� إ���ط �ظ�م ا���4داد ا3�� وإ�2� �ظ�م د��راط� �ر���� و���ء ا�دو�� 

�ت +*��� ، �8
� �*د أن 2ط� ا��ظ�م ا����م ا�د��راط�� ا��*دد�� و ا��رار ا�7ورة ا��$�� ��. ����ق آ�ل و�ط$*

 . �������� ا�دو�� #ل ا�طرق %$. �وار )�د

وا��وى ا������ �� (  ا�ذي �)� 2وى ا�*�ر/� ا�����3( #ذ�ك �ر�ب ا�#�ب ��%���ر ا4��;ف ا�وط�� ا��وري 

����ھم �� ���ء   )�� ا�!*����ت ا�وط����+#$� ا����دة ا�و�دة �$*�ر/� �������ق � ( �واة )$س وط�� +�ل  ا��ورة

 .(ا�ر�$� ا�������4

�ءات "��	� ا���ث ا� �رو��  #� �ر�ب ����?#�د %$. و�دة �ور�� أر/� و+*��، و�+دد %$. /رورة ا�ط;ق ا����ن ن

� ��0راع . ..� ��د-ل ا���.ري ا�-�ر&� �ت أي ذر��� أو �ر�ر : ( وا�� ھ�  و() إ& �ع وط	� و"��� "� ل 

 1 � .�	ت -�ر&��   ���	ف و��ك د �ء ا��ور��ن  ن �4ل ا�	ظ�م أو أي &�1 أ-رى   �... وا�"�ن ا�ط���� وا� ذھ�� 

�@درا#�� ا�وا/A ������ أن �����ت ا��ظ�م �د�� �@
رار ��و ھذه ا��8طر �د%و�� ��#ون أ+د إ
رارا ، (  أو دا-���

�� و%دم ا�و2وع �� ��وا) �� ��;
�$#�و .+را#�� ا�

� �ؤ#د ا�#�ب /رورة �/�ن ا����ن ا%�را�� ���و)ود ا��و� ا�#ردي �� �ور�� وا�*ل *� 2Cراره د��ور�� ، #

 . و/رورة إ�)�د �ل %�دل �$�/�� ا�#رد�� %$. �2%دة و�دة �ور�� أر/� و+*�� و#و��� )زءا ن ا�وطن ا�*ر��

�دة 2وى ا�*�ر/� ا�وط��� ا�د��راط�� �
ورة را��8 %�د ا��#��� و�ق � �ؤ#د ا�#�ب ا���!�ذي أن ا����ن ��ؤ�س �و

� �)*ل ھذه ا�و�دة ؤھ$� �وا)�� ا���د��ت ا�#�7رة ا��� ���ظر�� و���ظر +*��� %$. ا�طر�ق ��و دو�� ا�واط�� ��ق 

 .وا��ر�� ا��+ودة

��;ف;� ��ا�و2ف ا������ %$. ا�3س ا�را��8 ا�/رور��، و%$. وھ����� ���?�� ���4 ����ء   أ� ا�)وا�ب ا���ظ�

�� .ھد�

��د ا�ط$�ت �#رة إ�2� ھ��� ا�����ق ا�وط��� �ذ ا��دا�� ن �رص #ل ا��وى وا�+8
��ت ا�+�ر#� ���� %$. �$ورة إط�ر 

راك ا�)د�دة و�د ���ق ��ن #��� ا��وى وا�+8
��ت وا�!*����ت ا�*�ر/� ، و�/م �*������� إ�. �*����ت 2وى ا��

�� �� #ل ا3و�2ت %$. ا��?#�د %$. ���ء أطرھ� !�و�� �#ل ��ل ، و2د �ر
ت ا��#�وا�+��� �� %ل ����� و#!��� 

�#ل �*ل �
ب �� ھذا ا���. ، و�
رف    ا���*د�ن �$�+�رك �� ھذا ا��دف وا��*. ، و��ذا �@��� �ر�ب ن )د�د


$�� +*��� و7ورة أ����� ا����$�، وھد�� �� �)��د ا��&��ر ا��ظر %ن أي %
���ت ��ظ��� أو �ز��� ، � �8دم �

� %$. ا3رض   ا�وط�� ا�د��راط���2� ا4��;ف ا�وط�� ا��وري ا�ذي . ����� �2C ل*��� ��و��ذا �@��� �)دد �ر���

 .                                                         �رى أ�� �)� ا��وى ا�*�ر/� ا�����3
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