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  �و��ل’أو رد�را
  رو��

  

  � مّ  ����� �ن أ��در. ا����� ������ ����� ������ ھ� ا���م ����� إن ��، �������" 
ً  $�ن �ّ��. ����#ن أ"راداً   +��#�ً  �* ا���#ت +#�و��* و"� �(ري، "� �� ا���' و%د �����

�#ن إ�' *����."   

 ���4م ا���3د#� ا��+��ر �2�#1 أو �د�م ا��وه ا�ذ#ن �ور$�ن ا�$�رد#��ل أ��ب ا�$���ت �ذه
 د#�و:را"#�ت "��و����9 ،)أ$�و�ر (ا8ول �+ر#ن 13 "#* ا�وا%7 ا���ت ���ء �ر *، �3د وذ�ك

  .  ا�$��� ا����7 ;��ء �#وب، #و �و%7 �ن ا���2وذ" ا���م

 و 7ا� ��' ا� وء ����#ط $�ن إ��� != ����2$#د. ���4م ن��3د# �$ون أن ا�دف #$ن �م" 
���� �و�د أ��9د، �#ث، ا�(ر�� ا���3م "� وا���9"� ���#�ة ا���3د#� ���ز�� ��#��$ ا�د#�و:را"� 

 ا�(���، ا�$�رد#��ل أ �"* �� ھذا " ا=������ ا��ظ�م "� وا���#ل C ��$وت %#م ��ط�#ق ����
  .وا���#ن ا�را��3 ا�ن

 أ�E* �ن ا�$�رد#��ل أ�رب ، لا8و �+ر#ن 16 ا���E#$�ن، "� �$��* "� ���� �����9 "�
 ا�(ر�� ا���3م "� ا��9#�9 ھذه ��و #F ا�E#د#و �ر ت " ���دل ���#را ا�E#د#و +ر#ط �3ر *

  ".������7 ا��+�$ل أ�واع ��#7 ذ�ك ��ب# "9د ا=������، ا��ظ�م ��ّ+ر �م إن ��أ� ��' �2$#د��و

 ا�و����9 ا�E#�م +�ھدوا ا;�ر#ن �2ن ا�$�رد#��ل أ%رّ  ا�E#�م، �رض �9ب  ا�ذي ا���د ا���9ش �3د 
 ا��� ���4م ��3د#�ا� ����ظرة ا�E#د#و ھذا ت+�ھد أن �� #��ق �م : " و%�ل ��*، ����ف �+$ل
 ��ر#�* �ن #�2ّ�'  ا��ظرة "� ا=���ف ھذا أن و#9�3د ،" �+�ھد�* �3د ا�$�#رون ��ّ��ھ�

  .ا�+���

 #�$��� و= ���4م، ��3د#� ���وف ��لأ أن #�$ن = ا�+��#� ��ر��� ���ب" أ �ف $��
ً  "رداً  � مّ  ����� �ن ��ت �9د. ا�د#��� �ذه ا���3د#� ا�د��#� "� ا��+�ر$�  ��� $�ن إذ �����

���� ً  �#�ود#� أ�� $��ت. ������ "� ا=��م �ن ���وف أ�ر أي �د#�� �#سو ��3، �+��. �
)Methodist (ا�8رة ھذه "�. $��و�#$#� وا�ديو ���2ت ا��وّ  ھذا "�و �ط�ا�+�."   

 �ن ���ق و%ت "� �* أد�' %د $�ن  طرح =��$��ل ا�$��� ا����7 "� ا�E#د#و �رض ا�* و%�ل
 ا��ط�ب ذ�ك "� %دم. "و��م �دا��" ����س ر�#�� ���E* #ن���3ا�� ��طب ��د�� ا�#وم ذ�ك

 ا�$�#�� ����3#م �د#وما�$و�� و 7# أن وط�ب ،"��+#ر�� �E#دة 2داة$ "ا=������ ا�$�#�� ��3#م



 ��$�#�� ا���#�� ا���3#م �7 ��ب إ�' ���� ا��$�رو�� ا���E#$�ن �و%7 ��' ا=�����#�
  .ا=������ ا��ظ�م ��+#ر �و وع �ول =�29 $��� ���7 ُ#93د أنو ا�$��و�#$#�،

 ��،ا=���� ا��ظ�م ��+#ر  رورة "وھ� ا����#�، ا��9ط� �9وة #د�م $� ا�E#د#و +ر#ط إ���دم
 #�م وا��� ا�(رب "� ��دھ� ا��� ا��وت و��9"� ���#�ة، ا�� �دة ����9"�� #��3ق "#�� و����

 �+ر ا���دس س#$�د�� ا����� ��3#ر �د ��' ا���3م، �ن أ�رى وأ�زاء أ"ر#9#� إ�' ���#� ��د#رھ�
   "��وث وھ� ���� رو�#� ��E#�ت -

 ا� وء ���#ط ��ل �ن �#د �+$ل ا��9ط� ھذه #�رز ا�E#د#و �ن ا8ول ا��زء أن #رى ا�* و%�ل
 3وا%با�و" ���#�ة ا�� �دة ا���9"� "�ذه ��#�� ا�(ر�#� أورو�� "� =داتا�و �3دل ا���Eض ��'
����� ا���، '��  .د%#�9 �$ون = %د ا8ر%�م أن ا;ن #�3رف ا�* �و 

 إ�' #ؤدي �� ، ��أورو "� $�#ر �+$ل ا��Eض ا�و=دات �3دل أن #�$ر أ�د = أن +دد، أ�* إ=
 ا����ه �� #�Eت أن أراد ا��� ھ� ���ذات �9ط�ا� هھذ ت$��. ��2ره ا�����7 ��' و�#�� �وا%ب

 �*��9" �(##ر �دف وذ�ك ا�(رب، "� ا=������ ا��ظ�م �+#ر�� ا����� ���ب إ�' ا��#�ودس،
�#�ة ا���3د#���.   

 أ# � ذ�ك ،ھذاا�E#د#و +ر#ط ض�ر "� �$��ا� �ن ا�$��� ا����7 "� ا��+�ر$#ن �3ض ���ءل
  " :#3ر * �م أ�* �و �ور$�ن ا�$�رد#��ل و��ّ�'. "#* ا�ظ�ھر ���4م ا���3دي ا��#ل ���ب
  .""$ر�� �د�م Oط�ا�� ا�E#د#و ا��رت %د �أ�  "�ت

 ��ب �� $ل و�ن ا�E#د#و، 3رض� ا��#�ودس آ��ء إ�' ا��� �، ا=��#ن ���ء ا�$�رد#��ل ا��ذر
 إ�' ا����� �وھ ،ا���8#� �ظره و�� � #7 أّ=  أ�ل ��E* ا�و%ت "�. ا�ز��ج �ن �م ذ�ك

  .ا=������ ا��ظ�م ��+#ر

 


