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� ا���� �� وا�ر���نا

 13/3/1995: ا���

 , ��<S G ��Sأ 	آ��� 	أ�9آ$ أآ� ،����
 R[ ن��
ه?ا 
�'$� K) ���0 /ف أ�<� .ا����ر�، 

   6.m

�� ,    ور^7J أS)  ا��m	،    أ�> o0	 ا5���ذ     r�

K أH$%�ء ا5���ذ وأ0$ رواد  %��T،    أآh   أو  �$% �'$H <وه

  آ�ن ، )آ�� ���7(�$ة �>'�� 
C ا5���ذ ا����    %m	 ��Pء 
 (B
  أو(   ا���>ن/ اz��5   ا�o>ء   آ�ن ��G،  وزآhH  6ى،    ��BS .  م   
�6ء و
S<��'    , ���S$  (  ،&)2)   آ��   ا���'�>ن   r��+  6�)
آ�ن ا5���ذ %$ ���0    ��0   ذآ	   و^�ء أآ�	،    أو   %��T   ا5���ذ 

 Gا، و	��0 Kأآ Gو ،	H) (-$ ا����� 	و�� �B�bم ا<'
� ��در ا5���ذ ��6  ،��m
ـ	   ��	   �B��' ���0د ����   (�    ,

  : %�ل   ا��>م    %��>�� 

،  �>ا   د����   %$ )  ا�R�mة (أ�	69    أ�	اد   آ�و أ�    7��0
  و���>ن   '	و0>ن   ا����>ن   وآ�ن ا�$اD	ى،    ا��	ح   
��   �)   وإذا 
 T�   0$ود   ��H��   ��   ح	ا��   K'$ه�Eوا�   K'?ا�   G   �Sوزو�N�'  
Kd  ( �،������    U0 (ا��	^>ن    وا���p ���0?،  إدراآ6    $0 (�6  
 7�m0   أت   ر���$�   $)�m�9   ��B
  ا����>ن ودهE¡،  وره-U   �و,    
  ه?ا   
P�') �S?P�'  ( K?�    وG ذآ	ت،    آ��   وD�) Kd$ون،    ذاه->ن 
 وJH>ت  �����7�S،  ا���س،    ود�>ل   ا�5>اب   ��¢   إ*   ا�>4% 

� R، وآ� 
	ة %-� ذ�< أ(��.q G �B-� 7	 u�� , أى 9

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��aو�SإH$ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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�U0 K'R �	و'$،  Kا� K
9�R اT05م  K
 6%<
���ذ £�

C
إrS أ%	أ ه?ا ا=�� : ذ�< %�7 وأ�S أؤآ$ أrS أ
2ح و
 ��Sآ� Kd   ا����>ن   ���J�%و%$ ا   �	آ�ن ا�?ى    ���< ا��    *

، ��aP'  ) �-%   ��<S ( Kب 
�) إ* أ%	ب ا5%	�� و�@ذن ��ص ^$ا
 ��Dا<EB4 0>�< �?� ا���S أن ��� �J� �%ا$mا=�دث وا�
ا�.�-� ا¦-� ا��J>ح، و
C ذ�< ��S KJ-$و آ�PS ��S>م 

�، ��rB¨ x ا������، وإ§� ����ح ا��$�� <�	
��دوار 

p��q ذ�<، أدوار R[ج   ����   وا*��2ام و	������،    ا��
 ��Sر]�   وآ�   K�0   �'6   ا��>اP�P=ل  -وا=� ا<d   >���   و��  
  ��^ K
ا���س 
K ^��، و��H<m� ��PS أ�	9< ا�.�-� ا�R�mة 

أ�S ��Sس 
K ا���س، و����� * §�� ا���س    �JH¢ أ�	ى، 
  ه?ا   أن   و'-$و ا�?'K ه� S��& و(�< ا�6meE وا��$ا(6، 

  ا���س   إ*   ��
ـ   '�P?ك   و��ª� K	،    أو   �No'   ��E	ك   ا�>4% 
 ��P�P=ا .  

�6،    وا����S K
 7�Nأ0$، و� ��B' Gو ،��B' Gذ و���ا5
� أ%>ل 
� %�7 ه�?ا؟ R� آ�4 أر�z ��	ة ا��

uى إ	ة أ�	
أو ��B) �	ق (�hا'	،   4  �0دث   و(�د ا=$'/ 
، وآ�4 %-� ا���Jس أن 'p�o ا*¬��2 (�6 )5ول 
	ة، * أذآ	

	�>S) (��)، و, ا=�P�P أ�� آ�S>ا '��B>ن ا��< وآ��' �
 �

C و(6 آ� �$�� �m� �-P' 7%<ا� xS , <وه ،��=�m�

  د��(�   ��+�   ا���Jس   (K �$ود ا¦��، وأ(�د ا5���ذ د��() 
  ور�z ا�-�$،    وأPS? ا�E	(��،    أPS?   إS)   و%�ل ��$ا،  
  ،�
�0 و�� ا���Jس 
���� أ�0 و�9آ$ت 
K ^$'$ أS) أ ا���و

�B$ ز]�>ل، وإن ا���S 4>ع ا=�. 

���r ا5���ذ (K (�	ى أ'�م ه?ا ا=�دث  �)1942 ( 7�P�
  آ�4   أrS آ�7 0>ل ا���
��، أو ا�����B، و7��0 �£���ذ 


���	ا   ا�$ر��   د��7   K� U0 7 |�و*ت وا�$ى
، وآ�4 %�و
�� 	�H5أ� ا�>�$ ا C
 ،��
إ�>69 ا�?آ>ر ا5ر��B  ا���

و�B$ى ����ن، وآ�4 أن أ� ) 
�ت أ0$ه� وأ�S , ا������(
 6
، U0  ا�$ر�� إu    ا�?ه�ب (�6  ^	^	� ^	ا ذات H-�ح �ر]�

 uا إ$D�) أ($و و�0$ا rآ	و9 r
 x�' ���� ب	% ���Hإذا و
 u7 ($وا إB^6 ا���0ل 9>®ه6، وأ� ر�) ��E�' ا�-�7 دون أن

أ� ذات H-�ح  و7��0 أ'�o آ�r��+ 4  �7 أدرى آ�4، ا�-�7 �
 �.�� , Kdو  , �Sوأ ���mا�   ��  ��$^	ت أ%�وم ا�?ه�ب ���$ر

  U0 6    و^$ت�S  6�) و�0 ا=��م،    أر���   ��[   (�T[   ?أ�    r��B'
 zB�   وف	،  ����2ل   وا=��ب   وا5ر%�م   ا= 	وأذآ   (Sآ�ن   أ   .B' r�
 ��T�    6 �>ل
^����ت 
m	وف ا��E	 أH	ف 
�) (�6 ��-�ت أ

 ،	�Eا�  zB� (�
 6P-�' ح، وآ�ن	وأ� C`وأآ�-��، وأ
  ^����   (E	   °��   ا�P	وش، , �0 آ�ن 
	�9 وا�$ى �S?اك، 

  �
 ���
 	�<' ،��
������م وا����ل، وآ�ن ¨���� �	وة آ�
  ا�$ان   وا=�، وآ�ن ±E� (� ¢��'  K	اء أرض ^$'$ة �� ا=�


�   'aاوح    ��   �Bار�   ����^   �S�±ا5'�م   �9< ,    و .  

  ��B9)   أول   ^����ت   ±���S   آ�ن   
	9-)   أن   ا5���ذ   و'?آ	

J�9   C	ك   ا5��Bر   و�$أت �.Rة،    �	وة   آ�ن   ا�-�²   ه?ا   وأن      

  
���ــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   2090	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��aو�SإH$ار (    ـــــ��  � ��ـــــــــــــ
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، و* 'No	 ا5���ذ   �hا'	  4وS	C^ إu �0دث  ا=��ء،    %$وم

 ،K

K �9	ار ا�����ر ا=�دث 
K أ0$ ا���R[ ��Dى، * أذآ	 
  '�$   أن   و'�B$ ا5���ذ أن ا���Jس ��+� �0 %-� ا�>زارة، ¬¢

إP'  "  u>ل   ا���س   �� '�	ى    �Hر ا�?ى    ا��$اء   ذ�<   أ
�م   ا�-�ب 

K  ا���زى    ، وآ�ن " �'�رو
�   ا5
�م  �S?P�' در أن�Pه> ا�

ا*T�0ل، وه?ا �$ ا�>%4 ا�>�r ��>�$ وا���Jس، ور¨� آ�ن 
ا��< '�ازر ه?ا ا=� ا�uT0، اT�0ل 
��ن اT�0ل، وأS) آ�ن 
��� إu أن '��m	 ا��5ن، �	]� أK�� * (S ا���آ$ 
K ذ�<، 

���ذ   * أ'�
�� و* �B$ ذ�<، 7�%£�    rSة   ه?� ,  اa  آ�7   ا�
 Cاءات   أ�$S   دة�o
  ��>ازن   %m$ا   
�B>��   وآ���   وأ]�ن 
  '�   ه��	   '� "  '	ددون   ا�5�ل   آ�ن   ��$�S$�B�    , �S ا�P>ي،  
 K�   ة	ز   ���7   ا��bة "(  �������رة   ا	'� ، )" ا��?آ   	ه��   �'  
 K�   ز   ���7   ا��>ن�bوآ�ن ، "������>ن   ا   	ا�?ى    ه>   ه�� Cو�    ,
 xرو���B�  . ا=	ب   ا5

 ��PBا�� uة إ�N� ذ���،  ا�$ر��   (U'��0 K  (�6   و'	^C ا5
  %$ أ�m�m� 7�ES   ا�$ر��   أن   ��   وه>   'P�B$   و'P>ل إS) آ�ن

'�U0 *    6%�E  و ��Tم، ا   '��B>ن   *   ا�?'K   ا�5�ل   ��PBب 
  أS)   �)   و'B'   ��P$�   وا�$� إu    '?ه�   ���ن ا�-�>ت،  ,    ا�5�ل 
 K�    ،6%�E�'  uو����� T�   �^�0   (�    uا�?ه�ب إ    uإ �� .ا�$ر

� �?آ	 أ.    6.m

	�9  ا��m	   أ�>  6�) �-�PB9 �¨ر ،
  ES	   أن   �B$ ، أS) )^��) 8(�ذ و
	�9 ا5��) ^��) 15(وا�$ى 

(�P'    6$م   أن   ا�2'�ت   K�0   أ¶$   +BµN)   وه��ك،   ه��   %�m   ($ة 
 	ES    ،(mm%  ،ح	� K��   ذ�<   إن   �)   %�ل   ا�2'�ت   $%   (��'  
�) ,    %�TD +$'$ا،    ا2S��   �^�)2S(& ^����ت،    (E	ة S  " �'  
  آ�ن     �P$ ، " اE�9	وا   
�   ا·   +�ء   إن ^����ت،    (E	ة   >دأ�   ��ر 
  أن   * ^����ت،    �-B'   (��)   Co>د   �>ف   ا��E	   ه?ا   أن   ��� 
 (�	وة،    أ'�
��   ^����ت   ا�EB	ة   وآ�7S ^����ت،    (E	ة   '��
  ��م   =��   ر��لأ   وا��Tث �P	ش،    ���oت   ا�EB	   آ�7S   أ'�م 

C ، ) ا�-��B   �>ق (  ���S   '-�ع   وا��E)  ، 7'h	ة    �-�)  
  ،	D�N�ا� 	ذ   و'?آ���  H �+��   RE9$%6    أ'�م   ��	ت   أ]���   ا5
  u6    أن إ%$H ل<��
   K)    ،ءTا�� K)7   '�>ن   أن   و'h���   ��±   THأ  
 xو��   ��S��   6    آ�ن   آ��.B' 6   -  ه�?ا�) �B�-آ�   �>ق  - ا�  
  ). ا5���ذ '$S$��  : ( اP9   ���[5>ل �D�N	ة،    (�-� 

����    ���  ،"��"   آ�+*   واد)'&            �ـِ##-. 

 /� ��9�   ا�78�س   5#�      ا�ـ34'�"، �2ـ�0  /1

 �.S l0*7" �ـ7̧�ِ " وأº�� xوا" و�� �Bا�� p-o� ،CN��
 �
وأ(�P (�6 ا=x ا�BE¼ ا���b ا�?ى ¬¢ أن , «��P ه?� ا=2

  وآ�ن ،  وا������   وا�2اج   ا=�   �� ا�	اo= �BD>ر و(6 ا5���ذ 
ا��Tء    
K   ا���س   ا��Pدر أن '	�0   ا��P?   ه>   ��+�   ا���Jس 

 ،�+�� 6%$H (-½-�  ¾�2ل   أ*   را�BD   آ�ن   آ�   وأ+B	 ا�?ى 
2
�)   ^�دة   
>ا%4 إu    ا�>���� �
  ).��� ا���Jس ��+�(، %�ه	ة   

 15/3/1995:ا�=>;�ء

  
���ــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   2091	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��aو�SإH$ار (    ـــــ��  � ��ـــــــــــــ
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�>ف ا5���ذ،    أودع   �	ح �>ت، ذه-7   	����>ر'� �B$   أ uإ 

  ا��B$ة   o0	 ا��PB$،    '¿�	   وG ا��	ب،    
K ا���.��    (�د ]$، 

K   ) ا�B->دى   (��د (   ���
>^>د وإن آ�R[ 7    وK�0   رو 	H�S


��آ$ ه� آ�ن 
C ا��B$ة , رو��� أم *،  �e+)   *   و�	أ(  � ،
(K   `�ل    '��ل   
	�0   ا5���ذ   آ�ن  -  ��G وزآ6  ��6    |�$

  ،$�BPا�5-�ر   أذاع   %$   آ�ن   إذا   و(�� ا�   >����    ،K�=آ�� (ا  
 �B  ا��P	   و(K   ا��	ب ,    ا��K)   �Q�-P   `�ل و��(،   6 �)   '

�ت (�6    ا=m>ل   وا�����J ا���0م،    ا�-��² <�B
  دون   (�د'�   
و'4�o أS) '-$و أن ا=�>
�ت ا�B	��� 7J¬ $%، ,  ر�6،    إذن 


>ا%��   ا��Tف (�6  ا*9�ق (�6 +6ء وا$0،    ���،   ا����

�ت 7P أن �9>ن آ��� ����� ا9<�0   �����<�   ����  أآ�� (  أ

أ%6m  ,    ا��	ب )   �>ر'�   
K   را^C ��>ى   وأ�S   ا��Tم   ه?ا 
  ا����   و�p ,    وا5ردن   ا����ر،   �� (�6    و�>ر'�   ا����، 

K آ� �	'� 0�� 
6o�P ا=�ل،  ا����،   �.% ?��S Kdا��� و  
  �����ب   ا��<   'B.��� ا�U    ا2D�bة   (K ا���.��  6�0  
 ���S	
�   ���B	2D�^   ���Sة   ����   ا=B�'   l$ه�   G ا�?ى    ���  

��   و��¢  وا��PB$ ا���.��    9��ؤل   وآ�ن )  ا���   أذآ	   * (�Pا�  
  د��ءا5   ��>ع   وه� ): و%$ ا����P ��� ه��ك  �H   وا�.�� 
 K'?د(>ا   ا�   K
   G�Bا�    �	Bرآ� ا��E���    , �  آ�ن ا�>*ء،    0
وأ��ل  ا�B	ب،    �����ب   ^�2Dة   ¾��m   ه> ا5وu    أ��x :  ا����ؤل 

�¿J�
   K)   ة	2   آ�Dا<b6   ا5'�م   ه?�   ا.َB9 Uا� K
  H>ب   آ�   
ا=TB� 6P�P، أم أ�� أ7J-H   اع��Á$   2��0   ه?ا   وه�   و0$ب، 

�'�.) $��P�� ء   آ��� إ��0ء��cاء   وا=��م   ا	BE��   أ'�م  
  ��K   ا��N   ا�$(�'�   
¿��   ���   * ؟ أ* '>^$ �-�� ��	  ز
�ن 
  ��5دب )  
����   أ��   ا��m>ر'K   أو (  ا�����   ا�B	ب   �£�	'�ء 
'>ا�rP    وB� G>ا �) 
�Rة ا��$اع ���E  ��4؟ أن '$   وا��$اع 

� ا���.��  �Â  ، Gو   ��B'   ذ���  . ا5

�P�Sا=$'/   وا    uز'�رة إ   x�D	ه��ك   وآ�ن ������ن،    ا�  

K   ا���ر   إ�Tق   �0دث     �e+ �<�B
 (S6    %�� أ�) x��<960    أ���

	'¢ B+ ،u	ت 
R[    (B   ا���PB9   $�BP   وآ�ن '�����S>ن،    �) 

 K
 �0������ �J�' �
 K) U0 	¿ا�� z�� ا��¿�م �	�' (Sأ
 ����� �' (S7، أ��)7، ور¨� أ��Âو ،�'	eه?ا ا�� ��

 6�) ��H	0 K) ،م�¿��� �S$PS ه�� أو	آ �mS أن C�.��S


��� آ�ن �0آ�)، و K�<ا� �J�m
��ا*   ا5���ذ   '��ل    �.���  
 �
l   ه�?ا   ������  : �

U رأ'��،       h�B9   ز'�رة   x�D	ا�  

B9 U>د (�6 ا�-�$ : �J^�S؟، وأ(�P$ أS) آ�ن 'rB   ������ن 


�؟  RÃ آ�   و%�ل   ��
* U0) %�ل أ�S$0،  ه2*،    أو   ^$ا   رأ'(   
K
  ه��ك   
K   ا�	B'   x�Dـ$   G   إذا   إ�� �9>ن �J^�S ): "أذآ	 

 TH^� �� "أ	ذ، ه?ا ا����، و'Jo< اC��b و* '�Eرآ�� ا5
 K) ل<P�� ،<ه (���^إ K) (���Sآ�ن �0آ���، و ���
ا�-�$ 

إذا زادت �N0 ا���Nرة وا��m$'	 إن : "
�+	ات ¬�ح ا�2'�رة
أ
�K، أو إذا زادت ا�5>اج ا������0، أ
� ا�2'�رات 

م (�6 آ� +6ء، ��2'�رات و9-�دل ا�	أة وا*9�ق ا���
���B9 uم * ���ج إTا آ?�� ،p�
���E ا�E	ق ا5و �H<mو� . 

   �P��'ا=$'/   و    uدى    (��د   ز'�رة إ<-Bا� ���  ،  �	و

  
���ــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   2092	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ��aو�SإH$ار (    ـــــ��  � ��ـــــــــــــ
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  4���9   آ�7S ا�U    ا�>^-�   إن   و'P>ل وا+��Bل ا5��Bر ه��ك، 

Co�   دو*رات   �)<��   K
  ��   ا�>ا0$   ا�	د   4��9   أ7J-H ا���س،    
 ��°   �D�
و'�2(& ا5���ذ 
K ا�	%� �B� �H<m$ أن  دو*ر،    و

9	`) أ0$ه� إu ^����ت 
m	'�، و'RE(��د إB+ u>ر� ���.� 
ا����� «7 ا=�� اb$'$، و'm$ق ا5���ذ �����د �9< ا5ر%�م، 
و'�P��� ��J-� ا�G�B �> زادت ا=�>
�ت ا��	'�، وا�B�5ب 

  .     ��D$ة «7 ا

  'BE	   وأS) ا5'�م،    ه?�   
�R[   ¢'a   إS) ا���.��    %�ل
  �-�m

B+ K>ر� %-��  �'	% z
  ����� ...    ، BE�  1967>ر ]�
  %$��   أ]���   ه?�   أن   أ(	ف   أآK   وG (، " ]��   اb> ,  "  ا5���ذ 
 $-B�   �Ä����� ل ا�>ه�ب و��7 (��� �@ذا<P9 �%	ة ا�$'$+ : 

 >?���D   E اA� B#2 �C@ ا�F G
H� G� I�>و� 

 >JK زل�N ى>  Pه �'      E� وRN Sول �@ و0�

7���وا���ذ�S) , ا����ب �-�Bo أ'�م ,    ا5���ذ (�6    و
 ،6�
��U آ�P	ر ا
��S�Jت ا�2
��� ا�B	��� , ا�.� ا��


�  وا�PB9 U$ ا^���(�9) , د
�S�� �E¿�م،T�ا� u rÂو
���>ة `���، � أ��ف %-� ان أmS	ف أS) أ��² ا�$آ�>ر �Tن 
 �
 U�0ر K
أن '�^� ا������J ا�	ا�Bo� �-9 أ'�م U0 أ(>د 
د
K� 7 أ��9	 إ* ه?� ا�-�Bo، و+B	ت ���P) و��o)، ود(>ت 
�U0 r أ(>د �' �
 (�
 ?�� rS7 وآ��	mSو%-�7 '$�، وا ،(�

RmPا� U�0ر K
 .ة
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