إفتتاحيه
اخرشَا ف ٙأل يهذك نجشٚذج يٛذاٌ يصش ٔانزٖ َشش ف ٙياسط  ٢١٠٢أٌ َأخز خطٕج إنٗ انٕساء
درَُ ٙظش نهغادح كهٓا يٍ تُؼذ نك ٙال َشكض ػهٗ يا ٚفشلُا تم َشكض ػهٗ لضٛح ٚجة أٌ ذٕدذَا جًٛؼاً
ٔذزكشَا أٌ ُْان أيٕسًا ٚجة أٌ ذغًٕ فٕق خالفاذُا انضٛمح ٔأٌ ػهُٛا أٌ َرٕدذ كًصش.ٍٛٚ
إَٓا لضٛح َٓش انُٛم ٔاالعرٓراس انراو انز٘ ذى انرؼايم تّ يغ َثغ انذٛاج ْزا ٔإداسذّ ٔصَّٕٔ .دٌٔ
انذخٕل ف ٙعٛم يٍ انكهٛشٓٛاخ ػٍ أًْٛح انُٛمٚ ،كفٗ انمٕل تأَّ «إرا يا رْة انُٛم رْثد يصش» .نى
ٚمرصش األيش ػهٗ أٌ اإلداسج انخاصح تًٕسد انُٛم ٔانرؼايم يؼّ كاَد يٓضنح ،تم إٌ ػاللح يصش
تانذٔل اإلفشٚمٛح ف ٙدٕض انُٛم – إر يا صخ ٔصفٓا ػهٗ ْزا انُذٕ – كاَد ًَٕرجاً نإلًْال انٓذاو.
إٌ ششاء انًٕاسد انطثٛؼٛح ٔانذاجح نهخثشاخٔ ،انًصانخ انًشرشكح انذمٛمٛح ٔانًرأصهح (ػهٗ ػكظ
انًصانخ انًصطُؼح انرٚ ٙخرهمٓا انغشب ف ٙأدٛاٌ كصٛشج) ٚجة أٌ ذذفغ يصش تٕضغ دٔل دٕض
انُٛم إنٗ يشكض االْرًاو األٔل تانُغثح نٓا ،نركٌٕ انغاٚح انًغرٓذفح نغٛاعح َشطح نهؼًم يغ ْزِ انذٔل،
ٔذًُٛح ذؼأٌ ػًٛك ٔيرثادلٔ ،تُاء ػاللاخ اعرشاذٛجٛح َشطح يؼٓا .نمذ كُا يشغٕن ٍٛتهؼة أدٔاس ذافٓح
نهغشب ف ٙد ٍٛكاٌ تإيكاَُا أٌ َثُ ٙف ٙفُائُا انخهف ٙيشكض لٕج إفشٚم ٙإله ًٙٛتمٛادج َٔفٕر يصش٘
يرًٛض ًٚكٍ أٌ ٕٚفش انغزاء ٔانصُاػاخ ٔانٕظائف ٔانطالح انثذٚهح ٔانٕلٕد ٔانًٛاِ ٔانمٕج انًغرمهح.
ال ْم ذؼهى أٌ انجًم ًٚكُّ
ٔٚرضًٍ انًهذك يضٚجًا يٍ انًماالخ انجادج ٔانًفٛذج ٔانًضذكح أدٛاَا (فًص ً
ششب  ٥٩نرشًا يٍ انًاء ف ٙألم يٍ شالز دلائك!)ْ .زِ انًماالخ انر ٙذُثأخ تًا ٚذذز االٌ كراترٓا فٙ
ياسط  ٢١٠٢يجًٕػح يٍ انشثاب انًصش ٍٛٚانًفؼً ٍٛتانذًاط ٔاألٔفٛاء نثهذْىْٔ ،ىٚ :اعًٍٛ
يٕعٗ ،اليا انذاذٕ ،يذًذ انذيشداػٔ ،ساي ٙنطفٔ ،ٙذغرؼشض انًماالخ انؼذٚذ يٍ انمضاٚا انخاصح
انًرؼهمح تانُٛم – إال أٌ كم يمال ٚرؼايم يغ انًٕضٕع انخاص تّ يٍ يُظٕس شايم ٔتثصٛشج يرؼًمح
ال يفٛذًا نكافح دٔل دٕض انُٛم.
عاػٛاً تشكم دائى إلٚجاد د ً
ذرُأل انًماالخ اإلطاس انمإََ ٙانذاكى نذٕض انُٛم يغ ذمذٚى دهٕل يمرشدح نهجذل انذائش دٕل
االذفالٛاخ انخاصح تُٓش انُٛمٔ ،يا ٚمال ػٍ انغذٔد اإلشٕٛتٛح ٔآشاسْا انًذرًهح ػهٗ دصح يصش يٍ
يٛاِ انُٛم؛ ٔعثالً يثركشج نذغاب انًٛضاَٛاخ انًائٛح نذٔل انُٛم؛ ٔإػادج ذمٛٛى ػاللاخ يصش انغٛاعٛح
يغ انغٕداٌ ٔإشٕٛتٛا ف ٙأػماب شٕسج ُٚ ٢٩اٚش؛ ٔيمرشداخ إلداسج يُصهٗ نًهف انُٛم ػهٗ انًغرٕٖ
انمٕي.ٙ
ٔتانرأكٛذ فإٌ لضٛح انُٛم ذغرطٛغ أٌ ذٕدذَا ،ذٕدذ انٛغاس٘ ٔانٔ ًُٙٛٛانًرذٔ ٍٚانؼهًأَ ٙاالشرشاكٙ
ٔانفالح ٔانؼايم ٔانغُٔ ٙانفمٛشُْ .ان لضاٚا ذرجأص كم ْزِ انخالفاخ ٔذزكشَا نألتذ أَُا يصش،ٌٕٚ
دػَٕا َرصشف تانفخش ٔاالػرضاص انز٘ ٚهٛك تُا .نمذ عاند انذياء ٔفمذ انكصٛشٌٔ دٛاذٓى .كفٗ نٓزِ
انًُاصػح ٔنٓزِ انشداءج انًؼٕلح انرٚ ٙثذٔ أَٓا ذذاصشَا ٔانرٚ ٙرغى تٓا انكصٛش يٍ أػًانُا ٔيُالشاذُا.

دػَٕا َظٓش انؼظًح انر ٙعرصم تٓزِ األيح إنٗ ٔضؼٓا ٔيكاَرٓا انًغرذمح نُكٌٕ جذٚش ٍٚتإسز انُٛم
األعطٕسَ٘ .ذٍ َثذس ػٍ يششٔع لٕي ٙنٕٛدذَأ ،لذ ٚكٌٕ ْزا انًششٔع ْٕ انز٘ ٚجش٘ ذذد
ألذايُا نٛم َٓاس .إٌ انًٕضٕع تغٛط ف ٙدمٛمح األيش :إرا نى َُمز َٓش انُٛم عٛصثخ كم يا َُالشّ
َٔرجادل دٕنّ َٔرؼاسن ػه ّٛتال جذُْٖٔ .ان أشٛاء كصٛشج ف ٙذاسٚخُا َثؼد يٍ انُٛم راخ ٕٚو .فهُذع
ػظًرُا كًصشٚ ٍٛٚكٌٕ يُثؼٓا يشج أخشٖ ْزا انُٓش انؼظٛىٔ .نُرزكش يٍ َذٍَ ،ذٍ يصش.ٌٕٚ

