
 ب8ذعتل!) 6اقعل!) ةبق!رمل! 1ر/!. :-وجسل!) 'القتعمل!
 

 Vاتنإل! لئاس) يPلام Oدل Oوصق ة=مLأب ،Iرشبل! خF8اتل! ِّرم C ،»ة=نجسل! ةسسؤمل!« ت=ظح دقل
 ب8ذعتل!) 6اقعل!) ةبق!رمل! لج` نم ،يسا=سل!) يعامتجال! طبضلل ةل=س) يL ث=ح نم ،ه!ر/ال!)

 .ة=فاقثل!) ة=ن8دل!) ة8وطلسل! ن=ن!وقل!) c!رعأل! نع ن=جFاخل! لPل
                      
(g !حل! أجل 6رغملPاj (!مه=لثمم) ن=طالسل g !دحإب مهل ةعباتل! 'اهجل!) قطانمل!p !وجسل- 
 'رشتن! ط=سول! رصعل! يفف .uالبل! FVاخ نم مهموصخل )` لخ!دل! g مه=ضFاعمل rاقتعال! ز/!رم)
 ن8ذلل! ن==ب)F)أل! Oرسأل! 1رLاظ) ن==لحمل! ن==سا=سل! ن=لقتعمل! 1رLاظ اهعم 'wرب) ،-وجسل!

 uدع g ًانوجس }نب )ل=عامس| }لومل!( يبرغمل! -اطلسلاف .zانجسل! u!دع g ةماL ةبسن !ولPش
 ،يPحت 1ر8وصل! نجس) !Fاق نجس ةصق تل!w الف ،ن==ب)F)أل! Oرسأل! 6اع=تسال ة=برغمل! -دمل! نم
 .ن==ب)F)أل! لصانقل!) »-زخمل!« ةم/احل! ةطلسل! ن=ب ة=سامولب8دل!) ة=سا=سل! �Fاعمل! ،jو=ل! }تح
 
 Fوظنمل! قف) -وجسل! ث8دحت C ،ينابسال!) يسنرفل! Fامعتسال! u`6 ن8رشعل! -رقل! ة8!دب ذنم)
 ر=8اعم ة8امح) يعامتجال! طبضل! 'ا=ضتقم ل=عفتل ة=سا=س F1)رض/ نجسل!( ث8دحل! يئانجل!
 ز/!رم) -وجس 1دع ة=سنرفل! ةF8امعتسال! 'اطلسل! تثدح` دقل .)م8اه/u(F ل=م8| ،يعمجل! لقعل!
 اwLرب` -ا/ ،rابجل! )` FIاحصل! g ة=شماL قطانم g اهنع ًاد=عب )` ة=برغم -دم 1دع r gاقتع!

 سلطأل! rابجب »u(ÑْرPَْن وُلاَبْغَ`« لقتعم) Ñاف u(Ñ« gاق ن=ع«) Éابرل! g »ولعل نجس«
 -وجسل! هذL تلبقتس! دقل .ة=حالفل! -وجسل! }ل| ةفاضإلاب...1دج) ةن8دمب يندمل! نجسل!)
 دقف ،ة=نابسال! ةF8امعتسال! 'اطلسل! ام` .z!وس دح C ن==نطول! !ذ/) jاعل! قحل! يلقتعم
 -رقل! 'ان8رشع g ،ة=بعشل! ر8رحتل! 6رح g) ،ةم8دق) 1ر=غص ًانوجس ة8!دبل! g تلمعتس!
 .ةلتحمل! FوPنل! 1ر8زج) ة=ل=لم) ةتبس يغث g ةبFاغمل! نجس C -ابسال! لمع ن8رشعل!
  
(g القتسال! دعب ام ةلحرمr 1956، رعc !ش 6رغملPتلثمت ،'القتعمل! نم ًاد8دج ال g ل8وحت 
 ،'Fامامwات :ل=بق نم -وناقل! FVاخ ،ة8رس 'القتعم }ل| ة8رPسعل! 'انPثل! )` Fوصقل! نم ةعومجم
 ...ةش8رب I، u!Fرقمل! u!F ،ت=نو/ات ،F1وPس ،ةنوPم ةعلق ،wد/`
 
|- Fرعتس!) دص!ä Lدهتسن ،'القتعمل!) -وجسل! هذc ا=بت) َرُّ/ذت هنم- Lث=ح نم ،عق!ومل! هذ 
 ال` cدهب ،-اسنال! ةم!ر/) éوقحل ةم=سجل! 'ا/اهتنال! 1ر/!ذل) يناسنإل! ر=مضلل عق!وم }ل| ر=شت اهن`
 .لبقتسمل!) رضاحل! O gرج ام FرPت8

!


