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 !! /. (�-�ه�آ�(� *�()�، و&% �$�$ة
  ه�ا و��� �	 أ�	 ��؟ ه� �� 
	���ن؟ ه�
�اك �              ����� 1� 6	ه2ة   �2
	�4 أآ23 �� 1	م، آ".ْ�� إ+دى ���)	ت ا&ور� ، و#"!  �� ا

، 6	ه2ة  )آ.	 ��E;�ن ( وأس)دت ��BC ا;3A@��،     ا?<�=، اس�27ت � ا;28ب +9 �8"  271ات        
	CGس�" ا�ا"،  !H(Iو      	JKLأ =+ M(��?ا  �
��R	IKLPQ ،� أن NO           أ 	C�1 أ21ف � T	ه� 
 �!)\ وأن �Q NO".	، وأن ا;د
�	 I]2ب Z"EI +�ل ه�ا أو ذاك، C��  !"WQ	 أن VدU                  آ�	ب،

      Q ،9رآ	7� �^M 1"�� و�د        ذ;[ إن آ	
  ��2ة 1"";  !H(Iو ،B"�_;هد̀ت ا	� أدa "(_ "L، و

ص ا�dار وا;27ح،           � 2�+ >� M�
f2� ت	�fو ،M_�2� gد�	أ+...      "!� 	�  ̀"!� ،	i  2أت� 

               �A7� داE
 وآ�!  �   �	،و�	هدت، ورQ]  �	 رQ]̀ ، ووTدت وراء ه�ا وذاك �	 ��	ج رأ�	 و
  (���www.rakhawy.org ���   	م آ	1 tا�+ ��  uه2ة، و#"!        أر�	v;ا �1 M�;	��� 27ات
 

 ا;9 �د � Iس2ه	، و�!دو أw	                   ا?)دة��  yراz� PT	_I � 9+ � ا;_	}"M أن 2EIأه	 أو
،	Jع�2أ�{�?س�  ا�Q ،ن}9 ا+ ���I ~، و�وصدق 6 . 

�   ��     �Pن RT�Q    ،2009 (�رس   11 ا3ر2��ء دس��ر   ا;)دد ا&س!�1Eا;�ح2�2، صد� ��yر 
 وس��W، وأWL	ء�،   و�]!	�I،1� �)د، ا;�ى أ��Iر أ
� أ21ف �	س�، و��ر�I، و#_�;��،             

   ��  RT�Q Z�A� 57)��            ع��:ص�م �أ��� (ص��2ن �2 <
ا?��"Z "..  ه@? ا�<�ه�ة، و=�
          	CH��� M2ة أو رؤ�AQ u� ��	(�;ع أو ا	���� �	 أ�	 ��     ;[ أ��Qت  إ�،  ""ا;28ب ا

 آ3@ا �� ز�<�y	 ��ون +�وك، أو         &ن  ه�ا ا�س�).	ل ا�	Zy،  " ا;_�	م" آ".M   اس�).	ل 
 أس�uW أن أ�I�Q ه� v; ]{2(I	ه2ة ��ا            ~;)"[ أ
  ا;�ى +�وت� +�وهA; ،B� ا;�ى            

س�   ]
Pس، وآ	.dا ا�� 	27ه
 . �	#Z، و��9ـَْ�ا�;�!	س، و

	
 +�	�ME�E+  M�Iن   � أ
2A أن � 1.� ه�� ا;v	ه2ة 2AQة Iس�ح� ا;�2v، �� ر�	 AI                أ
 +��	 �)��ان ��Eل            I�	E� M1�.�  
��1 �
+!M ;�;� وس� آ���T" :    Mدة ��A7 �	، +9 أ

 أن أرس"C	 ;[ ;���2ف C�Q	 إن رأ�  ص<+��C	 ;"�27 آ	�"M، و;�س  �2د              2AQت، و�د   "�� 
  ،M(�(I��A;     �2ة ;�   �v	ه - L	صM � و���	 ه�ا      �	;�ات، 
	س�	   – ا;�	س   أ��8  1د;  +9 

��"��WEن ��C	 إ� وCCT	 ا;س"� آ	;)	دة،       	H(دا،       اس�T Mد�	� ،M(�2س Zس	A�  ;"ح��ل 1"
        �
	درا  – أن ��Q	 ا{ن     أ6�;���ة Tدا Tدا، وسL M(�2	;ص، وL<ص،  � �� ��2د أن �!�ل    - إ

 � ���>1	 �u ا;�Aن ا&Bv1 آد+	 إt و�T ا�d            ا �هCT2دا آ	�Q	 � ا;!حg 1� ا;"�;�ة        
        u�E� ه� أن Z"8� ا;�ى س�ف ،t	(Iu�. ا         ،�E;أ�1اد ا �ا�ص 1" ?)M ا;]�ء 1"I ت�	�¡ 

  ¢ 	C��Q ددون.��Q �£ ،س�لA;ر ا	v�
�  ا

	���ن �	 ر�T؟ ا{ن؟ه� ��  

 [Q	M�y �	 6	ه2ة             :  �	;7ء ��آ2  ا;7ء"1 M7�	�� � رك	��@  ا;)<ج�= اd= واd= أ 
2Lدى، و��� إ�"E�;ا	س@ �_I �1 	� g¤ن، وأ	اج ا . 

 1� KLا�I +9 زB1 أ
� �	در 1" ا;�_	هB          ص�دt!) دآ��ر( إ+دى ه�� ا?2ات، راح      � A� 
إ�، WQ"!  ��� #"!	 أ�� �� ذ;[ �3A@، وه�           .ا;�2	ح�u ا 	ن ;�ح�2[ ا;سح	ب، وإ�	رة      

          uT2I ن أن	ا  �y	أصد� �� Z"W� أن��yدود     إس2ا+ t2ه�     1948;��  و(،  1967 إ
 � 9+ 
 وه�ا أ})¬ ا;س<م، وو1د�I أ
�      – �)	هدة ا;س<م    1" و�")�ن أ�� MW�2L ا;��2W      –) ا 	ن


_سBC &صح	�	      ��آ�ن  �	;!	 س�ف    �Bw;� أ#"BC�� Z أن �"Bw�E � ا;!ح2،          P� ا&رض �� 
 .ا 	ن وا;!27


�ن   أنه� أ#"Z ��[     ه�ا و��� �	 أ�	 ��؟ ?	ذ؟ ?	ذا ا{ن �	® 1"�[؟             ه�	� BC"س�I 
7�ى �	 L!¯ا، أو "ا �ب"
    �	 ا;�)"�B؟
�حح، �H�Qب ;�	 1دة �"�	رات 

B�Lأ    �� ¬W�E� ];	E�                \(� t2ت إ�� �سZ ا;�	س أ
[ ;س  �Lfا �	;[، �EIل �)د أن أ 9+ 

�	 ا;2A±            ه��ا;�7	�� �=   f2� � ورد 	ء و�)\ �	ه2ة و�= ا;د1	v;ل"..،  . ا�C
& D  :

 ر=P #��د =� &��ى، �M �LN�) 3 5N ا3&
:�دة (5            =�  3 ���د �K�CLن إذن؟ أG-�H     و�Fذا
 و(Z ع���Y أ�N7ر    /��X:) ،RKم  و�N7 عTWL (�دام �Vح عS) TL         إ�س�Q�R د���ى وع	�ء    

�7
�� 7س�]�C\ TLب ع�
N�ه@ا ا �X�7ا (�ه_� " ، آ
�      ;�� " ا;س2"ل ه�ا    O إن �	 ��� و�E	ل +�      �T�I ،M"A7د أ;¬    �� �
 2AQا �."1	u� ، أ

     B"(� س	ا;� u_
8���ن، ا;�ى ��2د أن ���	ول ه�� ا;v	ه2ة س�ف            �8"�،أ��� � M�Cآ �; 
      uس��I ل	س� � �_
 ا?)MQ2، وا;!حg 1� وس	�y أ+دث ;����� 1<���	 �	ر��
�M          ��	ه²4د 

 tإ Bv1&ن ا�A;ا�Tوإ�داو ،MQ2(، و�	آ7_ ،t	(I �dا 	1 . 
�R � وإن – B�R� . �1دةQ"�	  ا;�_	ص��، – أو 
  

 


