
ـــ****** ــ *الحريـــ ــت*ل ل  ل ــأ* م*ىــمك*يلل ــرح********* نإل ــ**ال؟ ــر*يحــمح*يري **ىقمىــ**ي*يب  

 ب قـ *ىـت*رـرا*ال؟فةـ؟***ا ـرا*ل*اه ل ىـ وقـم*اـ  *،*اضي *ال؟ سـ؟**ىو* همىوضوع*الحري**ىت*

تبقيمه*ظهور*ع م*االج لـ ع*وىل *زاح**و علقه اللواضي *** صببوهو*ىت***اإلاس اي*ب لشخصي**

تقيـم*الحريـ**ال؟رحيـ***إلـأوهـذا*ىـ *يـ حم**إليـ ءا*ىـت*الل  لـ *الـذم*يي لـ *ر*ال؟رح*جزالذم*يب  

ــإلأ*بإخضــ ع*الســ وف*ال؟ــرحم* ــأ*ةــ وف*ال ل عــ****  ــ* مإل ر م****ىــمك*يللــت*ال ســ يم*بهــذا*ال

*اإلراحم ت*الماخ ي**والخ رجي** م*القمرة*ع أ*ال خ ص*ال وةي *ي*الحري**ه *ت  وز*كل*االكراه

*اإلىل ايــ*إال* ن*ع لــ ء*االج لــ ع*يشــللون* ــ *هــذه*ور*ال ــ *يل يهــ *الل  لــ *ىــت*ىخ  ــض*الضــ 

ال*يسـ طيبون** ـراحألا ن*وت ط هـ *ر للـ *تب ـر*بـ الراحت*ال؟رحيـ***ر يهم  لح لي ت*االج ل عي**  *

*اج لـ ع *  إلاسـ نالبـ  *الـذم*يي لـون*إليـ **اإلرـ رالـذم*يشـلل*االة  ي ء*عت*ىقوى ت*الل  ل *

ىت*هـذه*الحقيقـ**ىـت*خـف *توضـيل*ىخ  ـض**ت أكمويللت*ان* ت**وجوح*اللوضوع*ي*ب لط  *.**إث 

يريـ*** ىـ  تشلل*قيـما*ك يـرا*  لب حات*وال ق ليم**  راحهالل  هر*ال  *تبلس*ةيطرة*الل  ل *ع أ*

ان*ال؟رح**كل رغ  تهم*  *ال ليز*واالخ فا** ى    قض*ةما*ىييب *وبل  حراتهم*الشخصي**،*األ راح

ال ه ـ**ولـذل *ب لوةـ لل*ال ـ *يخ  رهـ * ـ *ال خ رـب*واللب ى ـ**االتص  *ب يره* ي قيـم**إلأيح  ج*

ثم**األةري*ليقم *ل *ال ربي**ذل *  ن*الل  ل *يح ضت*ال؟رح*ىيذ*ر؟ول  **إلأ*وب إلض  *الل ماول**

ى هـر**األخـف االامى ج*االج ل ع *كل *تشـلل**إلأالقيم*الب ى**لي ه  *يبرض*ع ي *  *اللمرة**

*األخفقيـ* يصـ ل*السـ وف*ال؟ـرحم*خ ضـب *ل لبـ يير** ـراحألاآخر*لهيليـ**الل  لـ *وةـي حت *ع ـأ*

 هـ *ال ـ *تحـمح**واإلراحيـ*القواايت*وال ي يل ت**السي ةـي**واالق صـ حي*** ى ال  *ي ب*ىراع ته *

هر*.***بيـ ن*قيلـ**اللوضـوع*ي*ال*اـ *ان*ببـظ*الل ـ اللش رك**  *الحيـ ة*االج ل عيـ*** ة ليب

ي بـذر*ع ـيهم*ال ب يـر*عـت*إىل اـ تهم*ال؟رحيـ**وذلـ *عيـمى **لأل ـراحتشـلل*قيـما*يقيقيـ *االج ل عي**



ت ليز*ت*يييل *تبيق*هذه*اللح وال*االج ل عي*حاخل*الل  ل *ألن*ظرو هم*اخصي *تهم***واة قف 

يـ ت*ان*ي قأ*الل  ل *  *يم*ذات *ى  ال*للل رةـ**الحرى  هر*ال خ ض*وال؟وضأ*ويللت*ى *ذل *

الللواــ**لــ *وال ــ *ت قــأ*ق ب ــ**ل   يــر*إذا* راح*اذ*يي  ــ *ال ليــز*بييــ *وبــيت*ال ــروا*االج ل عيــ**

يصــي *يحلــ *يريــ تهم*ولليــ *يســ طي *ان*يلــون**لأل ــراحيشــلل*ةــ ي **الذلــ *، ــ لل  ل **األ ــراح

ــ تهم****الخ تلــ**ي*ال؟رحيــ**ويطــور*ىــواه هم* ــ حاتهم*وثق   ــ ويبلــق*اع ق ــ *ىــت*هــذا* ا ــيت*لي *ي  

بط يب هـ **اج ل عيـ*  *صورته *اللط قـ**  لحريـ*** إلاس اي*ىل رة**الحري**يس حيل*ع أ*ال؟رح*

وذل *ان*قيل ه *ال؟ب يـ**تللـت*ألاه *ليست*ى رح*يقيق**  س؟ي**تل رس*حاخل*الل  ل ** اه ر لل *

 **.****ب ة لرارع أ*تحمم*القيوح*وال حرر*ىيه *  *ىمك*قمرتي *




