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ر �������� ا


�ا� أ����� �� ،) �26 -3( ��� ������، آ�" ر �� ا
* ه� ا�123 ا%0��/ ا��ى ���- أن ,%+* (� : "&%��ان


; �+8 "ا:�ب �+8 إ��ا �6؟ *، و<-ت A@?8 أ<��= >� � 
 � =& DEF�G ��HI، و DEJ+%, ���Kى، و LAأ ،HI���M– 

 ����O–  ،123�* أوا 6 * أ�+* ه� ه�ا ا LAأ P–  *

��= >%�ه-ة ا�?Vم، &�3و8T -!ا���س ا�%�د���,. 

 \�6 وآ�] آ�ن ذ�Y؟

 [�]� �
 ������� أ���- : " `ّ+�� أو� � ��ل ر �� ا
 aV]F 6�2��(�ر أو �� b�+�%�أن ه��ك �c)2G � آ�6 \�ا/ ا

، F�L+) أb��> [@` =A "ن �fرب (� إ��ا ��6* أن �e+"، أ
 g�%, أن Y��=، ذ%��& ��)2G � =�h6 \�ا/ "ا� � آ���

 b�+�%��e�P أن " ا?� -
ه� ,%�g وا\%8 أآAi ،�j= � أ
 =Aوف أ�l�� " -و� nا`�ة  –�H�m � ه�/ ا��iم � ه�/ ا

 b�+�%��e�P أن "آ�6 \�ا/ ا?� -\ ،"=��
 �o�?� "�<  8��,
* \�ى ��+�b، أ� أن ��(�ر أ
-�A أA= � آ�6 \�ا/  =�
�اض q� 8@3�?���ل � �V� =K�%� �ا�%�+�IF ،b�ا أ
 � 8�
 ����A H�J%������� � ا�ا�%�+�r s ،b[8 ر �� ا

�رة ا�-��rاT�b <-ا(ا�`�Vف t& (V �\....." : u  "��e�
(� &V�vن ا:�ب � � Hw:6، أى ��\6 ا�إ� أن .."+8 إ��ا  ،

-�-> *�� �xر إ��د و��6، وهF 6�= وا
- ���m  "...\�ل 
6�y6 و� ا�hا =��، وا
-/ وا
-/ !"0(� أن ,%�I+J و�fرب؟ 

6\i8 ا+� -
 . ه� أ�A: �� ر<IF ،6��ك وا

6j |�" }@�ظ  –
� أ�-ت -  ;Fأوا E�م آV?�%�ه-ة ا

�و&�� " ا���?Vم "�+b��}G 8 إ�Vن  [\��� �+8 أن ,��و

 =�]Fى ر��
�- ا��وه� (%HI إ� b��x ا�-A��، ا���- ا
b�I@G ورة�� =+%+F ،ن &�-ا�w� 6 أن���?� ( b�t?ه� 

�+��وب إ� !! ه8 �`� ا:�وب 1973إ�Vن أن 
�ب  b��x �
b، �* ��رب �0�T �* ���، ��رب �� ,�ر�� ����&���م ا


; ا:��ة، +F�w* ا�?Vم ه� إ���ء ا����ء، ��رب * أ 6>
 EAآ� �� �
%�ه-ة  bور أ�-� � ��� =�w� ،��\n ا�?Vح 
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  اE�AtJT إ� . و���b ا��?Vم، أن ,%+* ��- �`� ا:�وب


� \�أت &%� آ��ب ا�0
�م }�Jد ��ض �jا أآ�8 ه@\�ا���م (
P&�?���\] أ&-ا �� \�ار )ا, u ] أن ا:�ب�آ EF�� ،
�?Aا� ;�+%�+���ب &%-، و��ف أ��د w��ب ا���، u أآ6J ا
=�+� .( 

 �xا:�ب �+8 أ [��%, �)�A أن �+)� -%� u"  ���� اع��
��ام ��
��ت ����� ����
ة ا����� !
م ��" ا����ام ا!#


�b و`?� �ه� ، "�$��'� )'
ش �%$�� ���"V?�&b��3 ا:�وب ا

{�IJ، و`�eه�،  * -
وF-ا
b `?� �ه� �?���6 أن ��Iن أ

�(�ا، � أ
- ��<�ا أو ����A ،6ه�Y �* أن ��� آ�ن  �

�?Vح �& �&�
��ل"��LJ أن �yض &Vد/ � �� 6,�\ ��" bM�` ،

� ��F �+8 آ?� \�ة ���(�� \�درة � b�+�iرت ا�e, أن -%&
�=، و��; �& "%3�<�� ا�%-و، وإ�� �+8 إذ�ل آ�اb ا

�=، وP و<�د/، وا���Vل ��وا,=، و,F��� �{و ،=��A �m�
*+��Jة، ذ*، و?دون 
�<b إ� إ�Vن �`�، !!! ، �F:�وب 

 -%��?, � �I�w��{+��ت وا�wGiل �����b اوه8 
�وب 
� �+8 . ا��%�Jل ا�?Vح��> �Aوأ Y�أ��ف أA= � �; � \�ل ذ

 u ،�A�Jj�w�] ا��اء، و\- \�ر&E ا ��w"��، و�w* "أ`
6%Fذا أ� .وه�ا ه� � ��-ى 

 �), 8IF Y����=، و�, u ا أن ا:�ب-�> H+%, 6� إ��ا
�V%F EI، ه8 Aأن ا:�ب ا ��%���� aVMق، وأ-)�� P��e���+8 ا
 =�ِ, u مV?���\] �* ا:�ب أ&-ا، H+%, 8IF أن %�ه-ة ا, u

 b��Gإ H6 وه� �� �
\� �J، ر<�DE أن " �`� ا:�وب"ا:�ب، 
��ورة " ذ�Y آ�نb�Vأر<� " آ E�إ�، وآ ���* ا�?�دات 

=، و\- آ�ن Vآ � P>�� ف�� =Aأ�[� أ" � P>�� * -��
=Vح ا0(�ى" (آV@�ور�0 /+ا ، !)��دة �I3رة و}�Jدة ��- ا

، wF�+� ��& [�Y �� أ&� ��8 ,��Jدى أEA ا��5�4 أ��1#2
�& ��)2G LJI��Y أن , �J?� �< ،ه� �`� ا:�وب����+=، و,%

�@E رأ�Y؟�` � وا��6، وا��6، إذا 

 =>��� �
�&� <-�-ا، آ6  *+%A -ى أن�ج �� ���� � *�
 *b ه�/، A�?�ه� ��m0ا:�وب ا �`� b��w
 8?�A ه� أن

* وا\P إ�Vن 
�ب <-�-ة ��� .وا\P ا�J0ر�b و

��?E إ� 
�&� �Kو�� �Tل   �Kو�� ��T ،�I+ة آ��ا:
wGأ [+�y ،E\���ن وا�w0ن اm��Vف ا`�& �h��+ل ا:�ب و��

����� . واiدوات، وأ�[� &�`�Vف ا��lوف وا�-اPF وا

وإ� ا���iع ا���دم، � u �6 دون ذ�Y إ�Vن ا:�ب، أو 
6>iل ا�+
.! 
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