
 

 

�و���و	ر"إ���ط ھ�وم ارھ��� ���ر ����رة ����� �� ا��� وا
	��ل ���ر  " 

أ
$ن "�!د ا���ط�� ا� ��ر�� ا������  /وام / �و��و  2 �� ا���.ا���
دة  


ن إ���ط ھ�وم إرھ��� �� �د��� ا��� �� �����ن ا�$واء �رج �����ن ا����
"ذ��� 15ا�	.دف ���- ا,دارة ا���$�� ��ث 	م ا��*ف 
ن ���رة ����� �)��ر �ن   

�� ���رة�ن ا��ذا!ف ا���	�د�� �� ا��د� �� وا�	� 		��ز ��وة 	���ر . 

�دة "وات ا�	���ف ا� ر�� ��$�   ���� ��� و
$- ذات ا�2 �د 	وا2ل ا��وات ا���

��2ر 
���ر ا����ب" أ�و��ص ا�*�ري"��ث 	م ا
	��ل " ا���
دة"	ط.�ر ا��د��� �ن   

 ا��9 إذ ��ھم ا
	���8 �� ا�	و2ل إ�- � $و��ت ���7 �� ا6ھ��� �ول ��طط�ت
 .ا�	�ظ�م ا:رھ����

�ظ�م "ا�$واء ا������ و"�ل    	 ���ا���
دة"ورد	�� � $و��ت ا�	���را	�� �ول  " 

���ذ ھ�وم إرھ��� ���ر �� ا��� ��$ق ���� �ن ا��و=- و	رو�> ا��د���ن ��$ط	 
 ا6وراق �� ا��د��� �رة أ�رى 
$- أ�ل إ
�دة ��وذھم إ��.� و�	��� ا��.د

����� ���دة �رق �	��22 �ن ا�	���فا:�	���را	� ا����ف �ن "�ل ا��وات ا���  

���ذھ�" ا���
دة"إ�- � ر�� ا��و"> ا�ذي �دد	8 " ا6���ن"ا� ر�� 	و$2�� �وم 	�  


�$.� ا,�را�� وھو ���- ا,دارة ا���$�� �� �د��� ا���". 

 وأ�د ا�$واء �رج �����ن ا������ أن ا�	.داف ���- ا,دارة ا���$�� �)	� �=رب   


ن �و" 8 وذ�ك �.دف إ�داثر�ز �ن ر�وز ھ��� ا�دو� ً=� ���� ا������ �� ا��د  

 .أ��ر 	)��ر ���ن � �$�� ا�	���ر ا�	� 	م إ�*��.�

 و	�وم �رق ��	�2 �ن ا��وات ا,��را	�� ا��*�ر�� �� ا�	���ف ا� ر�� � �$��ت    


وة 
$- ا��.د ا:�	���را	� ا�ذي �� د
م و����دة �$�وات ا������ �	ط.�ر ا��د�
�8 ھذه ا��وات �ظرا ��� 		�	> �8 �ن �ر��� ���رة �� ���ل ������ ا,رھ�ب 	�وم  

 ��ث 	�	$ك ا,��رات "�
دة 2$�� �ن ا���رات ا� ��ر�� وا�6��� ا�	� 	���.� �ن

و"د ��ھم ا�	د�ل ا,��را	� =�ن "وات ا�	���ف �طرد 	�ظ�م.. ���� ا,رھ����ن   

", �.�
��� دو�� 	�� � �.� �� ا���ط��ا���
دة �ن ا��� وإ�*�ل ��� . 

 وأ=�ف ا�$واء �رج �����ن ا������ أن ا��رق ا���	�2 "��ت ���C ا����ن �*�ل    

 ���ف ��ث 	م ا�	*�ف و�ود ���رة ����� ����� �	��رات =��� اذ 	م ا�	�دام "ذا!ف

 ا��د� �� �	���D ا����رة وھذه ا��رة ا6و�- ا�	� �	م ��.� ا�	*�ف ��ل ھذا
ا�	���D"ع �ن ا��و ". 

     -$
"ذ��� �د� �� 	2ل "و	.� 15و"�ل إن ا����رة ا�	� 	م ا�	*��.� 	�	وي   

�$Fم �ن ا��	��رات ��ل "ذ��� و���ت �	�دث أ=رارا" 6"ا�	���ر�� إ�- �� �وازي  

 .���رة و�7ر �	و" � �� ��ل 	م 	���رھ�

�ول ز
ز
�وأ�د ا�$واء �رج �����ن ا������ أن ا�	�ظ�م ا,رھ��� ��      

��� ا:�	�رار �� ا��د��� وإر��ل ر��!ل ���*رة �$�د���ن �)ن �رو�8 �ن ا��د
 ���ون �8 
وا"ب و���� 
$�.م وذ�ك �.دف 	�و�ف و	رو�> ا����ن و=��ن 
دم 	 �و�.م

 .�> ا��وات ا������ و"وات ا�	���ف ا� ر��

�ت ا��واتو�� إط�ر �وا2$	.� �	ط.�ر �د��� ا��� �ن ا� ��2ر ا,رھ��    ��	 ��  

���ر ا����ب ا��9 ��" أ�و��ص ا�*�ري"ا������ و"وات ا�	���ف ا� ر�� �ن ا
	��ل   

��=ر�وت ��ث 	���ت ا��رق ا:�	���را	�� �ن 	�د�د �و" 8 ��" ا���
دة"	�ظ�م   

-$
 ا��د��� و	م إ���ء ا���ض 
$�8 �� أ�د ا����زل و� د 	�	�ش ا���زل 	م ا� �ور 

$�.� وا�	� �*�ت � ض����ت ���رة �ن ا ��6"راص ا��د��� وا�� $و��ت ا���ز  

���ذ 
�$��ت إرھ���� ���رة �� ��وب ا���ن وا� �ل 
$- �$ق" ا���
دة"��طط�ت 	�  

 .���� �7ر ���و"� �ن ا��و=- �.دف إر��ك ا��*.د ا�6�� وا������ �� ا���ن

��ھ�� �� و=>و� �ل أ�و ا���ص ا�*�ري ا��	�در �ن ��ط�� ا�*�ر 
$- ا��      


ن =� 8	��$�
���ذ 	 -$
 ا��ر����ت وا�و��!ل ا�	���� ا�	� 	��
د ا�	�ظ�م 
�
 ."���8 � �$��ت 	���د 
�ر و��!ل ا�	وا2ل ا:�	��



 �ذ�ر أن ا��وات ا������ و"وات ا�	���ف ا� ر�� 	وا2ل 
�$�� 	ط.�ر ا��� �ن    

��2ر 	�ظ�م ا���
دة ��ث 
�رت �ل ھذه ا� �$�� 

$- ����ت =��� �ن ا��$�6  

 ا��	و�ط� وا������ وا��	��رات *د�دة ا��طورة وا�	� 	*�ر إ�- أن ا�	�ظ�م ��ن
8 �� ��وب ا���ن ���ت �	 �ل 
$- �$ق ����� � =�� ��� �� - إ�- 	)��س دو�$� ا�
 .�ن 
دم ا:�	�رار �� ا���ط��

 - ا�� - 

 

�2ط/وام  

 

 

 


