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 نا��� ا	ر���

 26/2/1995:  ا	��

� ا����ء ا���� � ���ق ا��ر�ت    �
	��ا   ذه���� �إ
)!"
وأ�45،    أآ2 أ��ى    ��/. �    ��-�,�   ا+*
�ذ   وو)�ت، )%$ #
  ��   ه@ا *?، �   *�8د .  ود  ;2ي،    و498#   ;�:   -�9!   �78   وآ�ن 
  ،7
8�- ،4AB�#أ Cأآ D E�ف ه@ا ا��)F،    إ�	�  .��H �Iأ�

 ،.JA� .9�IK ء، +*��ب����4P�Q أ�O ا��ة    � ��Iن ��M ا
 C/ ���( RS احUا� V��� فا�\�X#Y� ،Z,[� .9# أر)W أ7# *

 ؟��Iن )���

ل   ��ور    ا^��R آ�ن   و)�ت أن   %   `"a   !9�-   :�;    b�/
 F�J
���,�J�9 ا+)�c    ا   .��Bا�  ) �dر   .�*��d   4�9�   �(�Aا�  
�7   أef   و�� 
,�ءل ;2ى   #498   وآ�ن ، ) %�   C/   Z�*   ه@ا  
  ،`"[
��F   أن   ��hح   -��g#��   !9! اJ
�  �kج   �I"�ءة �i	b-    ا
ه�.   ��/4   أو �   .lK�#   أو   ����
�
   FB��   ��Qر   ��n!   إ�Qاع   �  
ع o��Q    ى@���WJ,�    ،7 اJ
Q نI� �� ل /�دةpJع ا�o  وا�
�7   إ�� h-   ���
hQ   4A	ن   إ/qء   أو   ���f   4rر�s%و   ��و  
  ،7#�\t  !9�- bI%و E9وت   أن   آ�f   .K�I/   آ�ن   ��   �u   7�9Q  
 vQدى    و�K ��/   مq,�ا� *�.  �K   F9��   .�*  1967هv   و�*E   ا%

1965  }���،  ��#,�k    bج   �C   ��8وض   -�8ون   ~   !9�a��Iن   وذ
 CI�
�"9@   -	��   و�  و%��f  1967  %�ب   ���� %$    وا~-"�ق   ا
 .tا��   ��h"�    b/�,ا� �(��

�9"��   أن /�b    ا%�نا    b,#�"�ا
  ). ا�"9s]. (  ا��t.   أذاع   �C   أول   آ�ن 
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b�/ .7 رأى -�9!   ا+*
�ذ   ووا�!�8
��   ه  : F����Kة   *	-  

ع   ه@ا   �C   -�8ون   آF   أن ���،    -�8ون   ه   ا�h� )�ب	إن :  �  
 E;و   C�   ص��    b�/ 7
[�B�   7   و��م
���f   ��h��Q   ;E   ه�  ا

�ج ا�@ى  �    �  إi   -�8ون أى  �  ��ى    q8�   i   أ#7   وأ�oف و�".،  إ
8ن   ��   �t ا�@ى    ��م   �� �8ن �
��    b�e\IQ   C   أآ2   ���.   ا�  ا

) �  ��   FQ ا��#i   Z98�    ،W   ه@ا   وأن )  ا��#W   #��   و)   .A�C   و
 7�98�    ،�I8�  ه@ا   إ��ر �    %,�
C,�   7   أن ا�
��b  و/�b  ا
ح o�
7 ا�
�ر��   /2 ت  و)�   هF :  ، و*	�  ��درة آ2ى    دو�.    ا
�   اه
�J��A   آ�ن ����Q    رى�s^ا-7 ا@�     �J\9%   ،آ�ن    �Oأ X8d

� ا���A8"# i ،�h ، � ا���م ا+ول، ��ل إ#"# �s- �#آ� X
 ،}��7   و%�9I أK{ � ذ   C/   م�J
��ى  إ%�ى  �    رأ�
7 ا�@ى    اiه

ب �(   �,#��   v%    ل% ���aع، وآ�� � ر%�. ��O. ا+*�
 � .����9� ا��8�h/ " vfء ��".h���J���nة /�Jة اu وراح

�R أ*�*�(�\�ا� أر v8Q�C ا�D�8 ا% ( C� 4 /�داA�\� ��
.����ل �
]�ورون أ��fء ا��h8ء و��8Q  أهF ا%  "   أ�9.   �

 ./J�   .�A� ) " �As8Q   نJ�,�  (  �  إ%�ى !����   .�sه   ��
��    ا
�8 �
�   ا����ش   �Qأ   و�� �K    ،�9*Mق   )�ب Q   4�9   /�ض�    b�9�,-
 �A��    ى�� E�5
�  و�� ك، ه��   ا�B]9.   ا^��.   و*ء   وا�"��   ا

� ه@� ا����. ا�"�#,9.  ا��8دى    ا�i   �5hه
�Jم   M#@اك   -���8
��	Q .9n���  ���K   أ�� �Qا � أ 7#�C ا�,
]F9 أن �79�8،    ا

 �8��79   �8د   i   أ�� /�7،    ا�/    .�	Q  ة،    أو   ��ه�ة )�وى�K���
  ���ه�   أ%�   ه@ا   أن   -�9!   و�C   ا+*
�ذ   �C   ا��د ���ء�  
 4A
9Q�-    b�/ ء�J
#iا   �h��   �I"��4،    ا��;v   وا�\���.   ا
 �8oر   @��   ��B� %$    �4A8   و�F و#�q-    ،.lK�9@ا   ا�   D    v�
-

 4A�� ة   ا+�! �    +ى�n��   .�(�/  �9B5K 7�.  

�   �Ah
  أن   و%�ول أ/�Jل،    ��أ�7 ا+ول �8Qة   -�9!   ا*
�7،  إ�    �	��k Wج،    أو   �\F   إ*4   �
@آ� �J/ذ   وإذا أ�
*+�Q  
4   ��ل   /��J   ا�   أ��ل *iا  " /�b �� أذآ� " �(�Q )ارد   ��ر�

�8� �� .Q�
*�8د،  .  د إ�    و#��ت ) إذا آ�� �� أ��]� � آ
 ��JAو�   �Oل   أ8ن "  -���   Qأ   ��   ���J�8-   ن	hQ   ef	-   C,�  ا
  b�/ اآ�ة@�9�   أ��   وه��  ". اJأن   ا�   E*�   vه�K   ذا   /�ف��  

e5   راح   وأ#7 ا�ا)�ت،    ���� �   �9oا  و-�وق   4AJr ا�$    ا�
  أن   وذآ�ت ذآ�ءه�8�  ،4��Q 7@آ�ء ���*Z    ذ�{ �    �W   وأ7# �4،  
 V8Q   ا�,�%�9ت    $��  ا�,�8اوى    #ال   أ/�Jل   �C     ���� ا
�@ات، �Q ر���Q ا��رج، و�    �O+ �9�,# �(ورا ����   �
a   -

��Jo-  b�/ ��Qء   ��!   +#7   ر�,���h�Qء �IQرة دون ا��)�ل،   ا
�.، وه4 ��و)ن gQ ج��
%i2ون ه@ا ا
  �@ا وأن ا�)�ت �8

 "�رة   �8
2و#7 ا�@ى    �Iاf   أة��9.،    ا��K  E9�واE9o أن -
هFQ ،7 إن hو� C"�� �I� W9(U�t v8,� ا C"�  ا���h   ا

  bJ�8��8 �ق �,
ى ا��A�hت، و��   ا�9J�8.   وا qت ا- D  
¢�م ا��ل وأ;]�7Q � ا���م ا+ول، FQ    را�n.   ¡�رة   أ;�]� 

 �Oإ Z�ِ¤ل   ُ-َ��/   v\%���
)R9S   7   /��ه�   وا��J�8ء   ا�   Fآ  
 4A��h#    Xه@��C/ EhI    �� "إ�    و��9 "  ا��F���   �h   �� "إ�  ا

4�9 -�9"��� آ�� �� � C� أذآ�� �� C/ �9I%ا^��9.، و
 E� �Kه�- 7�����Q أ��fء إ���$ � �Qر��، وآ�ن / .B� C�C أ
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�b�/ .�9 �� أذآ�، و 7�gQ 4 أنP�Q ���ل A� 4�9� ه

�Z /�4 � �,�� أو � "/�J ا�E��h"آ�ن �� F\t وآ�ن ،
أو �� 7Q�K ذ�{، و�� ��م �Qور ) /�b �� أذآ�(ا+زه�، 

 .8hQ .#�A
أ��ب إ� ا��ل وا��ghرة، �CI �� و;�X ه ا*
 !n��% C� أ/�ف �� Fآ E��� �d ��f�9#� و-�ا������Q و-��

 .-�ر�9.

*E إ�    ا^��R   و/�د�   vه�K    �"  ا�ا-�9Q   49/. "  �4�9 وإ
  �ت وإ;    C,%.....)7  ) ؟؟
ت   و���ر#BQ   �  و��� ا��B¨،    ود�
����ن   )�F �    ا��ء   ����   ��   �C   إi   ���ر�   i ا���B    ود��   إن   
  b�/أ ��Qون،    أو   ��ا�JS ���F9 و��ة و�� /�h ذ�Q ة�� }

��F9 أ#�b وأ�Z9 وأ�ى وأر�4 � �Q ت ا��ء���Aر، و;�Q
 ،���Q ت; C� X�B� �� وه@ا ،����9! و%bI  #"� ا-   :�;  

 E9آ ل     ;�c; e    أ#7 آ�ن وه�
�    � F�(   ن����   ل   وه%  
  ،7\��\��ر   وا��F   ©���   و%�9ا   آ�ن   أ#7   وآE9 اnق   ا�h�   ل��  
  ،F9�( E9ة   وآ��أول  ��   Fuت   أ  آF زورو�  "  �Uدد   و;�ا�   ;
  أ�O   وi   درو�ª    *�9   أ9�P.   أ�O   ��8ف   �D   CI   وأ#7 "  ��ة   *�. 
 .��B�   7#وأ   v%   �A8�   �8Q   }�ت   ه@ا   �Z�8-   C   ذB�  ا�F9J   ا
�7   و��� أذ#7،  �    ��ن   و��زال /"ا،    7و;� ا�@ى     7�8�   F9�  
 79���"�8Q  b، و��9 � ه@� ا�,C ا���آ�ة )�ا،    ��J9   ذ�{   إ
 �I*و .  

�  ;2ى    #498   إ��   7Q   .�Q��   S\�   ���أ   ;�:   -�9!   أ�@   �

�ذ "  �qويز/ "  ا��eBة   ا��C/   .B   ا+���9I.   ا���8. *«�  
 .��9��i�Q   4   ���أ   وراح(U7   و�
A���   ا��ة     أi ا+��ى    -�
م ��   .uU��Q   ذ�
��9��i�Q.،  د�,
�",bI    ��أ   ��   ��+*
)��   )�J9   ��أ   �   FQ	�oف    �sوه@� (  أ�   .�)  ��-¬ أ��ى    ��8
 �  ا���اءة   �C ا#
bA    و%v و�U)4،    ���أ   -�9!   راح   ذ�{   و�
�@ات   ا��B.   ه@�   إن :  ا+*
�ذ   ��ل �Q    bا،    ا^`   *�98ة ه�(  bوه
 C�   �B���@ات،    ا+��ن   /��   �@هFIhQ   F   را)� ا�$    ا�Q  bI%و
 E9أن   آ   �uU�   ا�K�#م   أ��#�9   و��   �A
uUQ   �"-i�Q78   ق�    �
ى    آ
�ب % ./J�   C�   �B��
�ب   ا��eBة   اI�
�"  b�C    /�ب   k
  ،.9Q�8�  � ا�C    ،.uU   أ/��g   ��   ا����K   ه@ا   وأن ا+��gر ا
ن   *ف أ��ى    ��. أى  �    ا���h#   �@�   .B أى    إن   �7   ��ل I�   7�  
 FQ���    ،��M 7#@   وأ�	9*   EB��  وأ�oف   % ) 50=�9"$ �9"$  (   ا
ا�!،  �9"$  �9"$    �   ��9Q  : "���   7�ehا   �I%�o   ا+*
�ذ �  
  bK��  ،}�qآ   �ا���     % 90  ��ل إ#7 *9	�@    و�" ، D4   وAأ�  
  E9أن آ   �h#   .B�    � .��   �8Q   ه��h#    � ± أن ![
�زى آ
�ب �,

��iت   أ#7 ���و أن    و�CI ا+*
�ذ �Kح �  هI@ا آF ��ة، �  ا

��.   ��*,�ت   ا+��9#. ,�   ���©   �d    � }�  و��A"[;   �rq   ذ
 �A
���fو   ePو    ،}�
�A   ��   و�i.   آF   وأن ذ"9[;  ) �A"[;  (
 .9���\�  -�{   أو   ا��B.   ه@�   ا�
�رت   إذ   وأ�h-  -  �Oء   آ�J   ا

��hه� �   �� bA� i   FB-    ���iت إ�إYQ iذن ��ص، و�  ا+��ى    ا


�".، وهI@ا، k .�� FJIذ   و��
ا����K    ه@ا   و�� أ�@ :  ا+*
دون أن أ��Z أو   ا��ة   -�   ا��ة   -�   ا��ة �    ��*F   ا+���

�h?ء   9K{   و��Q   �A8+��#9.،   آ �9�C ��.   أ/�4، ���² آ@ا�Q  
  ،?#q"�   ��8u   C %$  وا�9h{،    ا��C/ 2� .B   و��A9   آ�9   ��.   � ا

  

	ـــ"  �ــــ���ــــــــ� "   1829� �   ���ـــ�
��ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�UIو#?إ;�ار (    ــــــــــ�������ـــــــــــ�



 09090909I09090909I2010201020102010			א�����������������س – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
  �U)4   آ
�ب أى    �C   أ�@ت   ��   أآ\�   ا�³�.   ا��B.   ه@�

ر h��و    �g8� 79�  8 % 7   ��� ، %10  أو����و أن ا+��ن   :  

��ء، ��#iن ا��,�.   ا��B.   ه@�   �Yن �رون و�,��Q    � F\©  

اة ���    داBQ   .Jn".   ا�   /C   ا��]�I�   Rة   %��   -�ور ا�$    ا
  ،}-�Q�
  �   ا���g!   �   %�ر-��   أوiد   إره�;�ت   آ�#�   أ�O   وأ�C آ
 ª9ا^�ا�  ) Dأ-@آ�   و   .��I%   qQ   .ا��Q   iو    ،.��O iرة   و�%  
  أوiد   ��qn ;]]¬،    ا+*
�ذ   �CI ، )اµن   أآ
Z   وأ#�   إi   ا��h8ق 
  .1963  *�. ا��/�qوى    آ
�F��   .Q   �,�,�.   ;�رت   %�ر-�� 

ن   ا+��ن   أن   i%`   إ#7   ا+*
�ذ   ��لJ
A�   �B���Q   ذات  
 �Q�g�ن   ا�9��i   أن   %v �  ا���8?،    وا��]b",� R ا�"   اJ
A�  
 �Q�g��Q    b/�J
(iا  ،?�J8�ن   %v   ا�9��i   وأن واuU�   ن�
��  
 ��   !"
�   �
)7،    ه@ا   ��
)7   ه@ا   �D   CI�   79   إذا و%$  ا�  ا
 4OY�   7#oU"�   7   أو#o�"� .@ه b�/ ��"a49، وإن ، وJ8
�ا ا

� ا+*
�ذ �rp��ى أى د�b�"a 4/�� F9، و� �9� .آ�ن 

 27/2/1995: ا	���

9م،    ��F9   ا��8د�9
F9 ا��gر، ��J ا�;   Z[; XQإ  
 i�Q ذ�
*iا   C�    ،���/ `��% ت   و/�دل�/   )�/�h�و;�8Q F·� ) ا


�\fq.، وD أ^` أى ��o /�� ا+*�Q �#ه@ا � ^�� أ C� ذ�
�FQ   F8   ا���F9،    ا��8د    �I8�#7   �³ ا�W9[B،    ه   ا�9م   �ا
 �
ء إ�    ذ�{   أر)�8 �X�I  ���/�،    ا�h?ء   �Q   V8Qهo    ،ن9��ا
  ،��#	J��� و���    X#أ Z%ذ   أ�
وا��ى    %Z   ه   ه�u F،    %��   ا+*
ى،    %Z   أم �Q  و���   X#�8  أu    � ه@ا   E�  . ��8   اv�fi   ا�

"  ا�,]�ر   أوiد "   �7�8   ��   %ل   ��ور   ��زال   ا^��R   آ�ن
  ا/
@ار  -  آ�8د-7   ا+*
�ذ   ��F  . ا���وس   /��   ا%,�ن   Q	�J/ل 
 Cر��[,�  آ�J )  ا�,]�ر   )د�   ا^�9J   /��   أ��Qء �,b¹J    هI@ا (  ا
 �h#    �  ،E[B��C/   7   ا/
@اره4 اh
�  إ%,�ن   �B�Q   ^! ا�@ى    ا
/�ت   /�دل   أ�fر�   %��R و)�ى  ا+*
�ذ،    ��B   وV8Q   ا���وس   /�� 
 C/   .,�(   .ر���I*iا    � E9B��9!   و��hرآ.   ا-   49I^ا   E9أن   وآ  
ا^49I،    و��ة   F   �8Q إ�79)�ءت )��nة #v%   Q   ا*Uاح   ا+*
�ذ 
 7
��"7 ه@ا ؟   و*	� �%�K ����� ة أ��ى أن��ل   ���  
 ���8
�  " F؟   ه@ا   وهWB�  " ���   7�  WB�i؟   أو   �WB ا�@ى    ��ه@ا   
 Fى    أ#�   ه@�
���� �    وهF ؟  ا���nة   #",{ -bg8  ا�ا�b��8    ا

 �(� ��   WB�   ��و   i   ؟WB�   �;أ    b�/ 7#ا،  :  أ�Qه@ا أ   i    ،ز±
 !9�
�   49I^ا     i   ه@ا   إن :  �7   ��� ، "ا�,�Q!   وه   ا��ا�n   ه
 ��t   أن   ���   !%q�، ه@ا  i   .. i ..  أ�Qا "  أ#7   أ;� ا�,�Q!،    ا

ز ± i "4 آ�Oر أB
ا ، ���� �BQق #�b %$ %,�� أ7# �#
/�4A9 أن �,
	ذ#ا -�9! ا^F�� �2� � 4I9 أن �
��أوا 

� ا���nة، [�tدل /�ت   وذآ� و�/   E99!   أن   آ�-   49I^آ�ن   ا  
 WJ��  ) FQ   ا�
�9ر�   �   -�9K]7 )  و��
��   و��)��   ا��8م   �-  
  ا��l9   2/   D�8تا�   �C   ا�W9KU   أن   آE9   ا+*
�ذ   و�Kح  -  ا��8م 
/�b    وأد���   آ�-��  150^ا�    #",�A   ا����.   -�W9K   أ�� K?ء،  

ى  ,� D�8�  *�ا   ��F   ا+�e   ا�W9KU   ه@ا   وأن K    ،��M?ء   ا
     ��   ا��C/   WK   ا���nة   %�Z   �   وإ/q#7   ا�W9KU   ��د   +ن ،  أ�Qا 
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�t   
����،    أد�o   �9Qرا   7Q   و��]!   7����Q را�o   ��    ��"�

�
��bo    إ�8�V،    و��Z ا
�  �C   اv�f   ز��رة   /�ت   /�دل و%bI  ا

�ذ   ا+��ن *«�    �   ز��رة   آ�#�   أ�O   وآE9   ا���B�   F9    آ�ز��
 F��   ل��  /�دل   -b�/ �%   e�8    وآ	�JO ا���nة،    F9# �    ا�"FB   ا
�7 /�دل،   ا+*
�ذ   ��E   وD ا���nة،    �l9.   ���وvQ   /�ت  �� ��

D أو ،b,# 7#و أ��� CI�
",e،    ��ـ�   �  ذآ�   /�دل   �CI ا
�C/   E   آ\eة   أ�9Kء �   C�@ه    ،v9#��+ى  ا��ر·�  و�A�#ا

 b�/ `%iأ D7، و��J/ذ وأ�
*+�Q ،}�@Q .;�� .%�� ذ�
ا+*

���� ا�)�تQ .#�A
�"7 ه@ا، دون ا*d �5أ� X#	Q �8تKو. 

�,�
b��8   ذآ�   )�ء   آE9 أدرى    �ا¡�� /�د �C ا+���ء 
 ،C� أذآ� i ،4ا+دب، و��ل أ%�ه   Z9�g����و أن ��;. ا

��"� ا����h.، إذ أ7# �Q .��%»� Fsن أ�I- �8Q   أن   }�t  
 .9;�#    ،4�8����م /�b ا+دب وه /�b ���8. أر%Z  ا

 C� ول ا+دب��
ا��أى    ه@ا   /�ر�o. أو*�   ���Q !�g~#,�ن، �9
  ا��b�/ .I    أو;�9ء    ��B]�ن   ��   وا��8��ت   ����hQ 4�8ة،  
 .9Qإذا   ا+د   W�    ،7/ا�Qإ � qا��
  إi   ا���J� 4A ا+د�Z أن �
 �J9�   J,� b �9ل��Q    ،bJ�8�  ��-�. �  /��ى    ��� ا�@ى    ا+�� ا
 eP   .�9�    C�    ،اع�Q~وذآ� ا  C� ،�\ء ُآ�Qت أ��ء أ���ء أد

 4A·أ E*
�ذ   و���   ����F وا��,b  وا�b��5    إدر��   �*«�  إن   
 v�fiا   C�e�+ن   اqJ8�    � .��    ¼�8�  أ;���J   ��ذا أدرى    و�,� ا
 �[�B9�   Cر���   v9"[;   نqJ8�   ��9ت�a   .9"[;   ر�g�+   ه��  
��]�آ.   ذآ�   دون وه��ك،     .9Q9.   أو   ا+د���\�  �C   ��وران   ��   ا
  ا+د�Z إ�    ���JA ا�b"[B    ا�25 إ�    أ��ب   اµن   �qQ �JAد،  
  ،.��%��و�� -�e ا^�ل �8Q (  . رأ*7   ا+*
�ذ   وه�  . ��ن   وه@ا ا

 b��5ا� �J³ .�,���Q }�وا^�J �، و/�د إ�   -/�b ا+�F–ذ
 )2010إ�Qا/7 

م "  روا�.   ذآ�   )�ء   �·   .9B5K ) " Z-�I��    ��Q�9�رو  اQ
FQ
�ذ   ��A9   و��%� ) 1994  #*«�أ#X    وآE9 أ��ى،    ��ة   

 
�,%�A   2ة�   .h��8�   F"�   �8ق��9   ��/    X�I� �r�(و   eP   }�.  ذ
  bA� .��I%   �9.   �2ةJ/   دةi�   F"�   ���/   Z9/    b���) !
�    �
�7 ¡�ى  �
�ج أن  /��E�¢    b إ�  ��دى    �� )  ا����غ    .9�J/   eP

 .#Js� F8�ا��   وأن و/,?،    � -  وأ#7   و��-7   ��)   آ�ن   ا
 ��ا�  و��ة �    أ�q   ا�9�J8.   إ)�اء   ر�V   ��   ا�,�Q!   ا�,eI  -  ا
  ،�9o��
�   ��Z9 إ�    7Q   �@هZ   أن   ��ر   � اk    � ض�A(~ا   F
  و�
ب   eP   ا+�"�ل P4   ا��A9�   C�    ،Fا+ه }��Z9   وذ�*	Q   .9��   i  
 
I-،Eh   ث�%   }�  آ�#� ��t.،    ;���. إ�    ا+ب   /دة   �8Q    ذ
 7
7 �    ;�%�
    ،F�� �   7�C   ر��9

F   ��ار %$    ���    ،F"g�ا
 i�  ��A8 ا�$  " ( ا+�J�IQ" F$    -���� ا�$  ا�98s".   ا����A.   و
 Fg��  أن   إi   ��!   وD " ( ا�2B "  إ��A9   أE9o وا�$  )  ��   !h�C   ا
� "  أن   ����ريء   ��ح �   .�q,�i ) ز��ن   أ�qم   �\F "  ا�  ه@ا   
 �����ن   ��   آ	روع   �Ao�P   ا��وا�.   I�   FJ8�  ه@ا   آ�ن ا+د¼،    ا
إ�Qا/FJ/     b أى    ��©.   أ·9. إ�    ����J9J8-   7   وأo"�.  رأ�? 
 ?Qأم   آ�#� روا�. :  أد   .B�   ةeB�   �9ة،    أمB� ذ   و����
*«�  
  X#أ ��"a    b�/ e\آ   C�   7-���O   �d    � }��7   أروع   ذ�J/أ    �
ر   �Q�g. أ/��
�J�    X   ،" ا^�ا�ª9 "  وه #��ى  K�/    b(���     ا
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ت   ^��I.   ��%�   وi ا^"�9، �ت،   ا���  هF   ا+*
�ذ   ���ل  وا

-�   -����   آ���#   Â��   qQ   ت؟-    $% b�"a ا-49 وذآ�ت� b�/  
 7
�9�  روا�� E��7�9   أ   ،�rا���Q ةا�$ %��� أ�#�9% �

������Aت -"b�9s    وأ/���     ،.%
رأ�C/    ،7   ا+*
�ذ   و*	�� ا�"
  /�م   وأن ا+دQ?،    ا��9t   FJ8   ��   أه   4�C هb    ا��©.   أن   �	�� 
 !9�
�  �Ãس   �"    ،e,"- ���   U�C   أآ\�   �7   ا�ا-V8Q   49 �    ا
  ،E� - ��رى    أن   دون  -  �Uا)�   و�� إ�Qا/g��    ،7"?ء   و�� ا��
 C/   7(�C  �� و;�X  أروع   �C   إن :  �7   و��� ا+وÄ،    دوا�78   -
"  K   .��O?ء   �b�Q FI  "  ا��ق   ز��ق   ��©.   آ�#�   روا��-7   �ا-49 
  ا�FJ8   ه@ا   إن :  �7   ���   ا�,�اب   ذآ�   )�ء   و%v ا�,�اب،    و��©. 
 D   @�	�   7�%   ا�Qأ    �  ،����
"� ا+*
�ذ  ا���    �  /�ت   /�دل إ

�C/   Z#�(   D   7g   آEh ا�@ى    ه  " ا��آ
ر "  إن �7   و��ل ��  

��A   آ��   أ#�   وi   ا����د ��7،   �     آ�#�   ا�,�اب   /��ة   أن   وه
��،  �    i   ا+م �  �
]�F9   ا����د   ا*
,FA ا�  ��   وه�ت ا��",b    ا
  إن : ا+*
�ذ   وأ�oف و�� 7Q�K،    أود�Z، و/��ة أور*�،    /��ة 
 V8Q   د����  ه�ت واWo،     -�8! و.    وأ�7   و��ا   و)�وا   آ��J   ا
 F9�a��    ،Z49 /��ة  وه�ت �� أود�J8- ��# E�� W
وهI@ا �

 � boاU/ة أ��ى ا��وذآ�ت  ،F�أود�Z، و� ��Q �A9ع �

���� آ��F رؤi .Qظ� E9إْذ آ Zأود� �  ا�
�ال ا�,�اب إ

) FgQ   اب�,��� )  ا   ��د، ووا��X ا+*
�ذ  وا(� eP � ا;q وه
اذ   )�#Z   آB5K  ( C/ Eh? إ�    �ehا (  ا��آ
ر  �9s"� أن [
  ا*

  وD و��s/"�ت،    أ%�اث   ��J9�   F%   CQ~�Q   C   ا�,�Z هb    وأ�O   ا+م 
 Cآ�ا   أآ	
�  -  4Pرة   ر�K~ث   أ#7  -  ا�[
�    ،¬/  X�I�  -	آ�ت 
 �8Q    ،F9�� �%ذ   أن   و���
�   ��   ا+*�
ا�@ى  ا��أى    ه@ا   -
 7
��Qأ   Fل   دا����   È��   �h#    � .��   لB�   �   �9/أ   ��h#    �
  ¼�
ظ،    �Z9 �    ��اءات   /C آ"� CI�   ����P ¼�
إ�    �D   FB   آ

�Q.   ا���اءة   /C   ا+*
�ذ   آE   أن   �A�   �8Q   +#7   ا+*
�ذ I�  وا


�Jع (*iوا   F�g�  ���ل �    ا�"��ة   -�{   �@آ�   ��زال   �7�I  -)  ا
 �   C/  " .9��IKم   إ�8�وا�$  ، "ا+دQ?   وا����   ا��",9.   ا
 �oر�/   �A9�  رأى د. �/   C���  ��A9   وذآ�ت إ��/F9 � ا�,�اب،    ا
�E رؤ�$     �   F�آ�   .Qظ   رؤi   .;و��   �J9�   !�8
�   7
�q8Q   7�	Q  
  أذآ�   /�ت ا�"
%.،    ا����A.   ذآ� و/�b  ا��,9.،    و��hآ�7 
 .��O   .B�    وىq�/ز  $�  دا��O   .��n.   )�ءت وا�$  /���f�a    ،�A ا

�ة �   R9%   �#آ�   .��A���Qأت (ا���ا�.    �\F   أ�"���A  � %$    ا

.B��: وا#
�A" ا�
��8 أ�eا Q	ن /�pb أ)� ا��9h ز/�qوى: "ا
pb�/ 48# أن أ)� ") ا�
��© �8�� Q	ن /�pb أن أ)� ز/qوى"

 .ز/�qوى

F�
  و��9.   أ�Pا�o   ¢�م ا�$    ا+�qم   ©�F إ�    ا^��R   ا#
 .�9�%    ،q8� F\�   ل أ%�#� و ، 73  %�ب�� :C�    bA����  أن ا

��J�9� C آA@ا    �±   q�©   �9�9n!!  إ*�ا ��أ   F�J
�ا���¼    ا
��sورة     �d��hوط   ©�F   أ#7   ا+*
�ذ   و�78   -�9!   أآ�   ��� �Q

،79��   *��� ا~�Kرة إ�h�وط و�h� 7#إ FQ    ،�8�   أو    b����
ن   أن I�    ،}�ا�,�8اوى    #ال   ذآ�   و±?ء   -Ë��ي،    -",e   ندو آ@

�ذ   �	�ل أ��ى    ��ة *«�   �Oر#�9 �    -�رس   أ"9�  )��8. � آ�
 C/    ،ه@ا C� مqا��أة وآ ���a  X#وأ �A
 BBC ا�ــ �    أ��   �8
  bوه  $"- C/   أول   .��   ا���ن �    ��Aت   ��9,Qا��  ا�q9د،   ��F   ا
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 bI9! و��-   �l9K   C/   �A
�q/   E*9Q   و·�   إدر��   .���    �


�9.   وأ#7 ا�Zg،    آ�9. #   �A���%~    � �@ه   .�q8�  -����   را%�   ا
 E*  ��   وه�ت ا+*FA،    ا���g! إ�    �	ت   � )�وي،    qQ   إدر��   �
  وD D أوا��7 ، وb�/ ��"a ه@� ا^��I.، ، و ا��أة   %ل   ;�اخ 

�ذ   i   أذآ� *«�   i9!   و�
�� b-2�v% �A8 آ�� #Uhك � إ;�ار    

 ،.[B�، دون ��A9�   ،�B   %�آ�Í   وآE9   ��. ا� .[B�C وزارة ا
وإذا �� -C/ �hI أ#�9ب /�وا9#
�A وXu�r %$   ،  ود�8.   �"�.
�(��   C�   9.،  ز��رة�A� eP ز��رة ،b-�9د/   Xs��- V��-و  

4 )��    و-��bI��a V    و-���I� Vى  [
�$  ،  ا��ا���ورة،  ور)

�ذ   و���  ،  ورb"�¢ �d أو /��ى*«�ر إ�    B-ه@�   أ   .�-�I�  ا


7   ا�Uاع   ا���Iرة   أن   -�/4 وهb    ا��آ
رة /U9.   ا��  ا+���2
 Q�*و �
7 إ ��Q7   ر#�[�*    ��9",� و-�8   7Q   W��h-   �,(   ا��أة  
�Qون �hPء #
�9. ه@�    أ#��   ا��)�ل   CÎ   -���8#�   را%�   � 

  ه@ا   �fMر   إزا�. �    ه   ا��أة   �F%   .�Ih   وأن ا��ا��ة 
� أ#X  ا��)�ل،    �\�IQ   Fرة   qQ   ا��,�ء   �W�B9   ا��8وان �– 

�9B5K–  رة�IQ F(���%��� ه@ا ا~�IKل /��ى Q	ن ا/
2ت أن 
�9. ا��اة ©���، l,� �"# il,� W�B� }�@Qء، و�hP دون


�ذ،*«��"7، وD  رأ*�A� 7    و�K%� رأÏ ه@ا � 4Aأ� Dو ،
Wo
  .ا*

ل ر�Kي،    *��Jن إ�    ا^���g- �   Rق  �	7   ��    X#7أ#   ��8 إ  
 Z-م أى "   آ�q7  /��ى    وأن ، "آQ�
  ��M   .9#�g9Kت "آ
 7��9��i�Q  " وإ� ، D   �g
  أآÍ��J �$ : و�CI (  أآ7�J   أن   أ*
  *��Jن �    رأ�C/   7  وأ*	ل ا+*
�ذ  ) ؟؟ ��9��i�Q.   روا�. 
  ،7
��I%ل ون±   وإe�    ،q9�� 7#ا   /�7   ��   إ�9�   7#I� ز أن  
�7   وأن �
�9Jا،    آ�-��    i�J/أ   F9�   7�   �O*�.   أ���أو )�9ة،    


�ب   ه@ا   إ;�ار�   ��F   وا/�ة، وذ�{     أوI�، "��Mت �g9K#9."ا
 7�I�
�ب   ه@ا   أ;�ر   ��   I�  أو   ����a   ��,Iا   ��D   CI�   �B  -  ا
  دون   ه@ا   آF   أو   ه@ا   V8Q إ�    ��B   �رd   أو ¡��"�،    أو   د/��. 

�ب   إن   � ��ري،    أن I�8
7 �    ا��    �  وD   ذر�Fh�   qh�   �8 ا+و
ق،  ,� 7�I�   �8Q   }�  إ*q�98u   .9.   ر�9n إ�    ��7   #,5. أه�ى    ذ
  و���h   ���/�   ا���9n   �@ا   وإذا ، ) �F9   آ�J   أو (  ���ن �  
 4(�Aو�    ،Z�hر و�\
  �CI   وD ا���س،    و��
�7   ا�\��nة   �
  �	E9o ا��وا�.،    ا��ء   إ�79   -���   ��   ��8ف ا~���9ى    ا���ريء 
  � .8�g�  وا#���� أ;��،  إ�    ا��iء   �U)4   )�وi   ا�\�#9.   ا
  ،�9#��
ى   ;�رت   و%v ا"�
�ذ   )�ء YQ/�ا�7،   ا*«�  أ%�   
 7n���;أ   C��K�����9   و�7�I   اi*4   أذآ�   i (  ا   C�   Cر��[,�)  ا
9ن   د/��.   ه@�   و��ل �d    ،79�( ذ رأى    وآ�ن�
ا���   ا+*�   ��  
ر-7 B-   �(�� ا@Iوه .�إ�    ��8   ا+دب   أو   ا���C   %�ود   /C    ا�,	
�!   أ��8ب ,
�
e"I   ا�  . �89u   وا

�,�  أ#7   وآb��; �K�Q   .�*  1930 ، E9    ذآ�   )�ء   آE9 أدرى    

��È   ��ارا   أو   ��*��   أ;�ر   ��   آ�ن Q   C�   E
A�   ��o   أو  
  ،7��,Q  ،درة��Q 7�Kأ .��I% ذ�
��� ا+* bI%إن       :��لو  
َ�
4I   إذا إ#Zg�   qn��    X   ��م   /�   �9��Iم �Ð;   ���   4I%�(وإن   أ  
 �Q@4   آI9�/    �Y� E"k    ،4I�/  ا^�ل   ه@� و�    �  أو أ�ل،  د/
 F8��,�ن      4I�   ه
E   وهI@ا ، " ;��?   �,�Â "  و آ@¼    ��9 :  ��ل   %�
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ط�,Q   ��; b دون   �K�Q  $����. ا�9Q�8. ا�Q Z/q
� ، وه

   . آ�ن ���A )�ا، و�
���A )�ا )�ا

  *"eًا   ه��Jن /C ا*q�7، وآ�ن   آ
�ب   ��اءة   أ�9O   ��   آ��
��*b    وه   ا���ب   +���9# � �Q��
q,Q   .�9*.   أ*�4 ا�@ى  ا#  
 7
#��+   ��   7,"#   �8Q   .�%9.،    ر��hI
  إن   ��v إ�    ��A9   و;F ا*
  ا���9.   ا+د��ن   �
v، وأ�n�* F\t 7# )  ا~*qم (  ا���C   ه@ا 
 F��    ،.�h
�/���A إ� ا�"�gة،  ا�$   -  ا+د��ن   أ��ب   وأ#7  ا
� ��� رأى ه��Jن  �
��Qآ�ن   إذا   أ#7 و   ��ا+   }�  �CJ   آ@
� �Yن إ/qن رأ�7 ه@ا    ه@ا   �C�8   أن   ا+��#. �
��Qأى، و��ا


�ذ   X8�   �%�K إ*q�7، و�� -�Q,��. -آ�ن *«�   E9ى    أن   آ@�ا
  X��/ب �  أ�
I�
"q*   eI*.   ه   ا�  أ��#.   �   ا�h��8.   و��K/.   ا
 .A(ا  �و#��A أ#X أ/
� ا��أى �@ا ا�C/    ،Z9-U   وا~/qن   ا�
  �
i   FJ   ه@ا   ه��Jن   إ*qم   أن إI�   i7   آ�#�   إذا   إ���أ   .;��  
 ���Uا)   -  �Jآ   �����b    ا���g!   أن أى     -  ا�,C/   .9[9   -�ا)
ن   أن I�   �Qدة،    ذه�7   �
���9�A   وإi و/�   v%   4�*ك و��  (  أ�-  
 Cأه�7   د�  ( i   bK�J
� -  i�/  -  �  /C   ر)�   إذا   �7   إ/�ا���   �
  ،7�q*ذ   و��� إ�
*«�  ا��دة   أن إ�    #�ـ7   #",7   ه��Jن   أن   
  $�
)Z ا,-   F
�����8و   ا+*�ار   إ��hء   FJa ا�$    ا��دة هb    ا  

JA.   أ7�K وهb  ا^�ب،    أ��fء Q   .#�9ا�    bJ�8�  �C  أى �  ا
 v#ا��
�A   وا��9#.   اQ  أ�� ود�C،    ��.   آF �    ا~/�ام   /�
 e9�-   ��
�   E�C   ا�8�    bB5K �9��   79�/    ،.Qا��أى   وه@ا /�
�    ا�,�vJ    ا�"��Aء   V8Q رأى    ه   ه��Jن   إ�79   و;F ا�@ى  
 .��«*qم   �ة   و   i���i   ./   أ#7   أؤآ�   و��ز��   ا��دة   �,	   iإ  
 .A(ا��Q   �d    � }�ا��4A إi آ�#� �  ا��دة،    %�   إ���ء   ذ

آ�J ��ل ه��Jن  –ا�q8� bJ�8    ا��9#.   ��وف -,�وى 
  .أ��fء ا^�ب /�دة -وأ��ون
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