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 ا	�������� 


	وع ����ن � 	
� �، ه�� "ا����ح ������� ا���ح"�
ا+���ن "��% أ()�'&، وه� ا�
	وع ا�%ى #"�م �  ��ب 

، #"�م 5 �4 ا�"	اء )آ�� (0/( ا�%ى أرأ( " وا��-�ر
واAB���ء �-0@ ا?�<��م إ5 ا>�ب، وآ�ن أ;:9 ا�6�78 

� هD	س ) EF�8ا� GH�Iا 	J�Kه%ا ا���ن(ا� L �>F60 أH�ز (
أ(��ذ H"R S"6 اB(��ذ ا��آ��ر EHO�# ��P ا�	�Nوى، 

 TF%Hا���� T7JUإ5 ا� VWأن أر G(ا�-@، و� TH0�� XF	
ا��
)�:�H�� �� Y�7ب ) آ�A& ;� أ�ا��"� Uإ5 أن آ Y:(ا��

 ،Eن"(�ا��D) رد" ����\ -، و�F وض	ء ^0)�  -ا��?_` @�	F
 EF	' ن�Dا�� V�  aر��O س	Dه �� �F�e اcdات، أ�� (�

 ، 0K� GHfف و	
، أ�� )R	 �GK ه%ا ا��Iل و���� اh(و�
GHDا��� Gهj��# TF��� k0�O 6"H"R : 

 T�) 5ا�� kاد  1954آ�ن ذ�	-m�� �:"F	^ n�7�# رة�Kوا�
 L TK��Kا� Tا��� L 6Nآ�ن أ ،@F%:وا�")4 وا�� 	ا�": �p
 	8� @^ TH0آ L 5وBا Tا��� L أ�� Yوآ� ،nq &' @^ TH0آ

+�Nان ا��7�� &�0	F	 ا�H\، آ�Y أ#�رب �R V)�ب آ��J@ ا
 &�-0O)اك%�s GHA������ و��ca t ،	8� 	F	7�� �uور( ،

وآ�ن ه� رnHJ ا�vد ا�-L T(0 آ�H0 ، آ�� آ���W  � Y?ت 
�ى D�	ة �V ا���UHت، ور�w �u ا���UHت، �w x_0yة و���ا �

 zؤ���Aأ z�|أ @(و{%ا ا�� ،kذ� GK� e')ى، . د.أ��Iا �H)
) R	F/ ')� ا����ح R	F/ وأN	ون. د.�وح ���ر، أ�. د.أ

 z�|أ"��P �H
?أذآ	 هG آ��Y �:	ت ((�	TF و��ا " ا�
ا�:9 � ا�")H0' 4 ، ر(،  ?�� �u����Fت ا�
�H ���0ف أم ?

�\ �B\ أ�� ا�%ى آ�Y أ#�رب 7A L	اء G(W ا�"-9، و�u أن 
���6 إUO ، 5 �� أ�  ه� ا�%ى F"ا�
R"��P �H:	#  ه6 

ا+�Nان، وا�)��� F:�:� أن #")4 '60 ^��@ ^@ ا|  ا�	�Nوى 
أ�F 6N�رب ����Uح �V ا��	�& ا��ه�eF، أو ر�u �)<�ا '60 


�^  L ا�vد ا�-e�� ،T(0، وا>F E"�ل، � ا+O	اج '�  ��
 �:O	وهG آ�� �	ف أ()�ب ا�")4 (�� أ�Fم B()�ب ? �

	ف أ()�ب ا+� ��  H0'اج	O (!!! 

 

  

	ـ"  �ــــ���ــــــــ� "   141� �   ���ـــ�
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 V�
# t6 أ و"H"R س أو	Dه �) 6"F�A e� ىB.أن . د ��P

�TF أN	ى، �V أ�  آ�ن ��B eى � TF6، أA�8dا ��� �"7�0F
 �"O nH�  0)  ��'�)�ر أ�-� �F�رد "��:�� أن �F"�م ��

� هD	س"، اBول "��N GD-	"���  أ�D) " �>Fن) " 60' 	-N

�ا�HJت، و'60 ا��%ب ا����د، و'60 ا>�ب ا��^\، و'60 ا�

ا���H(6 واd�اع ا����0��(6، وا�-N x�K	 XH-�# 60' ا��Bث 
ا�TH�0 وا�wا`� و#�وF	ه�، و'60 ا��)TH ا�TF��0، و'60 

�TF و#�رnF ا�-@ `�، H0�+ا T�0ا�) T�0ا� V�� �>' وه�
TH�	 ). ا�

 VWأر Y0"O ،TH�H)j# T7J? ب�S إ�\ #%آ	ت أن �70
:Hج ا��#@ إ�	ه%ا ا> Gآ e� \H�F �:HO ��� ولj� وإذا ،�

ا	���� ����� '60 رEF�A @0^ 4O وإ>�ح O ،EH"R"� وW�ت أن 
��- �,+ أن ا()ب " �&%$ إ" !  ���� ر�����، و�� أ�� 

 ،�UO �� أن �0��F �\ أى ��"�م ��7��Uق ��>�ب ر�/.� ا(�
�F t k�%� 6Nت أcN& أ�%رى أو?، و�67 و-R 90F �:O ،@D

�رى ����"� ����U' z#  ا�)�آ	ة(وw	ورى، R �uوه� )ور ،
 9Hاه	إ� ���H�� 90 أ�\ أ���ىF" �!إن إ34اه/1 آ�ن أ

ا�%ى "�Fاوح �& أن اB�T ه� " أ�T"و#��� "  ����8 7 �5/�6
�d90 ا���س اF  H0' h60 اA 9Hاه	إ� ���H) و�& أن ،

F ه��دل و(90، آ�ن	)j� T�60  أ' �NBه%ا ا����� ا ���Fو
وL ، �u ز��� " �_��� و��z، وا���س آ9:0 آ��ر"أ�  آ�ن 

 x، وأ��وBا nHJ	أ�\ ا�"T�ى " أB ��< TW�� UO ،6#ذا L
nHJ	ا� �w �>'. 

���� ا�
�Dع،  < TF%Hا���� T7JUا� &� �H�ق ا��	ا��
�اب اNB	ى ه� إ�)�ت ه%�Bو�& ا L ح�mط `%ا ا��	
ا ا�

�اب �e أول ا>�ب �Bا Gآ L G�j���O ،TH�H)j���7 ا��J?
(�ف �� أ�9 ��ر(�ن ) ا�	��م(�� ��ب اB�T ) ا��'�م(ا��^\ 

 T�	A �:�0'أن أ ��
	ف �F �� nHق، أ�	ا�- G�� ���y kذ�
ه�%ا أ�\ ا>�ب وا>�ب أ��، ��? �e أن أ�)G أ'<�ء، (	'�ن 

�8�Fر'�ن ' 60�� L �8��H#6، أو �8��Fن �، أو ����Fن �� 
��#6 وهNjF 9%و�\ ��><e، وU(� \��0("Fت ? #�-	 ��(/، 
�"� را'YH ذ�L T��� k وVm ا�T7JU ا����TF%H، �� أآ�ن 
� �V�-0، و#��Oا �D0:�، ودرءا �� ،@
A	�� �V ا�

Yا�� آ�� @
(�ف #��ا�9  ����0ورات، و�� #�8	ف �fع ا�
: إ(9 ا>�ب('60 أ��ا� ، ��nH�j ا+���ن ود'9 ا��-�ر 

، و������O 5ن  9:)jF�e ا?���7ق ��>�ب )ا+���ن وا��-�ر
 9}��'B 9:w	�F ف�) ، �HJر e� �0ا��� �واه������9  إ? �

وإ���W:9 وإ��ا':9، وه6 أه�اف ا>�ب ا�� F	�W أن �"":� 
u nH7�0"�ن �  و�F ? eu ، �)�Jر L ��^  Hن إ���>�F e) S

TH��-N TD:0�" (!!! L �:O	8F T"Hد� G�� 5 أو ��(R إن
ا+���ج وا+��اع ����TF ا�-)"�ت ا���د�T وا��VO ��+���ن 

 ). ��0ة ه%z"!!!! (إ5 ا��-�ر

و�& ذآ	x أj� 6Nن ��G ��'�ة ا(���Kء، وأن آG أ��اب 
�ب اB�T، �8	 ��ءا ه%z ا�	ة �e ا����TH ا�� e� أى TH��K 
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�ب اT:(I ا���"	ا^TH �	ورا ��ب ا���، � �H:��� nHو�

 kHه��)z%ه kHه�� e� k��� GN ( z%ه Gب ا��^\، آ�'e ا>
�اب {� و�N Vmص �����)���B Tء و���ت وأ��رب وزو�Wت �Bا

 e� 9w	���  �j�  �(Wب، أ�أ�\ أ��م ه%z  وأA:�ر رnHJ ا>
 Tا��ا� �H��"ا�� ��(R L 9�	ا� T0A T�H� T��A60 أ'

 T7JUا� GF�# L 	¢ا�� e' أ'�%ر Yز� ��£، إ? أ�\ 	ا��
�	��H0، و�8	ا�O T"� آ�Y أرد 'H0  وأ�� أ�m	 ا����ل 

 X(Aأ �� ،��P \أن إ� E& أ��وارد  GF�#"T)�H) وى�w" ،
 nHى، و�	:� e� \ه� إ? إ��'	F أن e�� ? ا�� T���B�0  ا)B

6"F�A 6 أوNأ . 

0@؟� ep Gه!!!!! 
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