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 االفتتاحية
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 فلاايفاتجاتت الف اا٘فابجااحٗفابويعٓااٗففففزاروااففلاافابيعٓاذف الافابواااهفٌِاّفلعداافعابو ْاففففففف

ِاإلقآمٓاٗفرلابفعهلا اااف اا٘فابو ْاا فلايفاياااللفابجٓاصاآٗفِاالقتلاايْٗفِابتوآمٓااٗففففففف

ابااالٕفهاااٍ ُفا داااافففصاااا اإفِبااعااااإفمفبواااافلااايفاعااايزفصاااا ٓابٍاف بااا فاب ا اااذفاب ااا  ففففففففف

يتفلواواااٖفابىااااف فا لااّاف ااا٘فابجاااذفِاساا لالفا صاصاآٗفابااففاالقتلااايٕفىااا٘ف ف

فٍٓاااافقاااّاهفلواهاااٍنفمفعاإلااااافٗفبلفلاااافهاااٍ ُفحداااافابتواااآنفلااايفبّقااا فباو ْااا فلااايففففففف

مباااافا ااارفاااااياراإفلوىّْاااٗفِلايْاااٗفع افاااٗففاتؤصجاااالفابتوآمٓاااٗفِلااايفاعيزٌاااافا الواااالف

ف ٍٓافِ ا٘فراصٍنفابطابف.لىتج

افآبٓالفابتػٓ فاتشيِعفِابجؤفا ايف افإل الىاففاإ ب فيرافْ ًّفلل ر فبوافِب يف

لش ابىافا ٓ آاٗف فاافاٗفاياااللف اا٘فاتجاتّٙفابويعأفِاإلقآمأفعابالالفمفعا ت اارفففففففففف

ٌااالْيفاتااايعوافْ ّوااااًفهااايْاًفا ٓااااٖفباوااااجيفمفِبواااافٌااالُفٌااأفاإلااعٓاااٗفابااايتف  ااايفففف

فاصتى اطٍاف فظافٌلُفا ح اثفِاتتػ الف.

آمٓاااٗفِ اااا٘فراصاااٍاففاًفاتؤصجاااالفابتوويْااا فاًفوشااا فببٓاااَف فٌااالافابلااا يفٌاااّفففب ااايفلااااف

ا الوااالفصااتهلافٌاأفابودااافاتا اايفِا ياٖفابوامٓااٗفِاتااا فاةلاايفإل ااايٖفيراصااٗفِ آاااففف

اااافاتشاا الفاباايتفوّا ٍٍاااف فعتااا فا اااو ٖفمفياانفاساايِمفعي ْااٗف امٓااٗفِ مآااٗفففففففف

ًفعا ت اااارُفاياٖفابتىمٓاااٗفف ااااٍافمباااافددااارفاٌااا اقفابتىمٓاااٗفِددااارفابيفآٌاااٗفب وجاااافففففف

ف.ِغاْتٍا

ع ااااٖٚففباتالواالفل اوتٍاافاتيلّقاٗفبتاوارفيِرٌاافففففًفابّقابفبلاىعاعفابدايارفاًفْوٓا ِافففففِحااف

خلّااااإف ىاا فحاااّافابشاا اٛ فِا زلااالفمففابواماااٚفِاتا اايًِفٌاانفا قاا رف ااا٘فففمفِاقتاا ارف

ٗفففففف ا فاايايف ااا٘فللااا ٗففففحااافلعااافٌاالُفاتويااالفعوٓاا اإف اايفإفحجاااعالفبػااارفللااا 

ف.ابّطيفِا لٗ

سفباواااّهفِابتدىٓااٗفبحاا ٙفا الوااالفاباايتف ماااف ااا٘فااٌاااٍاففِصااتهلاف الوااٗفا واا ب

لعااافٌاالُفابداآنفِاتواااؤفمفٌِاأفلاايفخاااافلىبٌااافابواماأفِاب  عاأف ف اااٗفا واا بسفففففف
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باواّهفاال تما ٓٗفِابتط ٓدٓٗف(فصتجو٘فبلفبّصٓذففيااٗفقياٚبٍاافِبا اِافيتّْابٍااففففف

الفابدايلاااٗف اااا٘فاتّقاااذفففلااايفخااااافا تماااايفوهلااااهفابىشااايفاإلب  ِوااأفاتّصعاااذفب اااا ارفففففف

اإلب  ِواأف الوااٗفا واا بسفباواااّهفِابتدىٓااٗفمفلٓااألفْجااٍاف ااا٘فا ااااي ٓافِاااافف

اتٍتمافعاياافاب  عأفلتاعواٗف  ْا فا لااثفلايفخااافٌالُفابىافالٖفمفعاإلااافٗفبلفففففففففف

مباااافْ جاااافاإل اااياٚالفففا تماااايفآبٓاااٗفابتّاااااافِاب اصاااافِ  ااآنفا لااااثفبب  ِوٓااااإفففففف

ِف اب راصاااالفِخيتلااايفابااا ليفلااايفا اااافبباحاااٗفابايااااٗفبىشااايفااااابفاااانفلااايفا لااااثف

ٚف وااافاب ااياهفعاامًفا الوااٗفبطماالف فاتاا ٙفابديْاارف ااا٘فبااا ارففففففابوامٓااٗفمفِباايفقااأفقيا

 اااالف امٓاااٗفمللااآٗفلجاااتداٗفبػطااأفالااااثفِيراصاااالف ف ااااافاِفحداااافلوااااففففف

اصالفاالقتلايْٗفمفِالاثفابوااّهفاإليارْاٗفِاساصا ٓٗفمففففا راصالفبدىٓٗفاتواّلالفِاب ر

ِاب راصاااالفابويعٓاااٗفمفِالااااثفا يبفاإلاآااا ٕفمفِاب راصاااالفاإلصاااالٓٗف....فا ف.فمبااااففففففف

فددرفبّصواإفافدٓاإفِراصٓاإف ف اافوشيفا لاثفِاب راصالف.

إلوجاًفعا ت اارففِص ا فٌلافابو يف ا٘فابو ْ فليفابدياْافا ّْٓٗفليفاعيزٌافحدّقفا

َفاًفٌااالافاب ااااٛيفابوهلااآنفآًفباااف بْاٌاااافاتاااتػ الفِففَفاًفْجاااتوٓ فااااافحدّقاااَفابااايتفصاااا ت

ابهلاايِقفاتلتااااٗفمفعاإلاااافٗفبلفيراصااٗفصااّقفخاا لالفابتجااّْرفمفِاويااماهفاباآميفبلففففففف

فلىهلمٗفابتتارٖفمفْآَف آافتؤهيالفا ليفابػلاٛٔفمفِابت الافاالقتلايٕف.

ارفعاقٗفليفاب  ّثفِاب راصاالفاإلوجااوٓٗفاتتلللاٗف فايااافففففامافْتيميفٌلافاإلا 

ابشاااي ٔفاابجاااليْٗف فابدااايآًفاب ااايْنفمفِاحايْاااألفابىااالرف فاب تااارفابجاااتٗفمفِْىتٍااأففففففففف

فاإلا ارفعإح ٙفاب راصالفاتتلللٗف فا يبفاإلاآ ٕف.

فِا الوٗفليفخاافلىبٌاف  اٗفا و بسفبا راصالفاال تما ٓٗفابتط ٓدٓٗ(ف اي ف

 ااا٘فاصااتدطابفاب اااحعافاتتمٓاا ْيفِبااّف فلىاابف اماأف اانفْشااتوٍنف ااا٘فات ْاا فلاايفففففف

فص ابٓتٓٗفبىٍيٗفا لٗفِبد لٍاف.ب  عٔفعا ت ارُفبح ٙفاتؤهيالفاالاإلوتامفابوامٔفِا

 ٍاا اإفحتاا٘فظٍاايفٌاالاففباااافِالفْجااوىافبالفاًفوشاا يفاااافبااا فا قاااهفِا ْااايٕفاباايتفجيففف

فبااااآميفِب ااااافلؤصجااااابىافابتوآمٓااااٗفل ْاااا اإفلاااايفابتداااا هففابواااا يفبلفابىااااّرف...فلتمااااىا

فِاالزيٌارف.


