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�����: 


 أن ����� � � �� �� ذآ�ت � ���ة ا����ع ا���� � �
 !"�ا.- � آ�ا��ت ا'")ر#! إ� � ا'�)ا#* و��) ا'"�&�%، #

وأن ��8د7* و�6د ا.- و�5 ا'�4 آ��3 �2 د�'* �0/*، 
ا�"�?3 ا'��م إ= أ�- 7>; �:� ا'��ء، وو% ا.- � و�5 

، E أ�Gا%6 �
 �� ذه�3 إ'�- أ��، وE أ�Dول أن أAB !ا'�4

 د�'* I'J' */�0، وأ�"H) أن ا')را�* ا'��� � (& *

 %K 
� (�:"LG"ارات��G " ع�NO � *P�"�و�Q&�ت ��; ا'

�R �S �?�� ت ا'")ر#!، '"��ج�U:/. 

 � Wأ� 
� -Gأن ذآ� X�� �� ��N 
هJا ا��")راك #> 
أ&�أ �H)�� أ#* /:U* &�; #�م /)وره� �P'���ة، وآ; �� 
 X�� �� Z'ت ا�U:8'�6ء � ا �� [<P وأ�\ إ'�- ه� -P 5Pأر

� LB! &)رة ا'Jاآ�ة، وهJا &) #>_� أ^�* أآ[ ' )را�* ���ه
 ا'��� * ab aD أوا`�


  -ور�S 7> 3 ذ'Q�& I –وأ0\ا، P W�d7)ءا �
 اcن '
أX g ��"_�اداG� ا'>��ن X�� �� *�L�'�P أن آ"�- ا��"�ذ 
و��&�"- � ا'���ات ا'HP�L*، إْذ ��ف أآ":� �Dh�P'* إ'�?� 

 ;k� ،5Pرا %�Z��lذآ� أ 
� Qk� ر#! ا'��م(G � �6ء ��:  
"�NH'أو ه 3 '��= ا ،;�Nnا �، �� Wo �# E "#����ة ا��

 ��?� aD �?r (#(6 اq "0 ا'��Lق

��ا� 
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 ا�و��� ا��ا
�  35ص 

  

 ��� ا� ا���� ا�����

�ظ   ����� 

�'�   ا&%�$ ك   إ!  ا�

 / !.ر   ,�   ا+�'�   أ)(    ) 

�ظ   ����� 

 ا��ـ3�   �� �   ه01

 ا:9�3   ا+ 78   &6�ة   ) 

�ظ   ����� 

 3/3/1995 

 

 ا���اءة 

P>) ا'�NL * وا.-، G_; � ��� أول ��رة ا'���w، وه�  
 *x�:'ا (<P �y � /3 أ  r (&و ،z��
 أ&�8 ��ر ا'�H}ن ا'�

 a�L'ات ا���–  ��?L"ا� �Sول -ر�Dدون أن أ  W6ر("L# أن
 �| �HP�� -' 3}أ �� �S *&Q� -' اJوه ،-Gإ= &�اء \L:G أى

 ا�"��Hل ا'�H}ن ا'���P z�"��ر� �R qأدى إ= اآ"��� آ�

، وaD �)ت ا'��م ' ��� � P>] ا'":��\، �)ت "و��� �0'�8"
 E ا(Pأ W��ا� أ�E W أ&�أه� &�Q، و&) اuD�3 آ; ا{�و�ت، '

u0أ  ��و� ا�>�� ا�">)دة '� ،�w����?� أ#?�، � و/q `� ا'
"�، �G 5H7&:3 ��) ا���وى �
 �>�#�ة P>] ا'�:�ر "وا��

� '- و') �' -��P � - و�� �ل ا� / � ا� ���')uPأو ) ا ،
أ�- � #>�� '- و')، P>) ��ت إ�Pاه�� وا'���H و��) ا�، 


 ه�J ا'�ا&>* ا'Z أر�6� �&Q_ا�  -�� �H#(8Gو ،�?"U/
أ� 
 �J2 -�H G ا'�Lرة ا�:�:* ا'���P *H>) إl:�ء� ���Pة 
 3 0 (& �_�LP ���Lإ� -P ت�<� ،��D��7 �NL"�� �?�� م�&

 ،-' -Pر *��Ng �H "# ا'��;، وه� - �& 
�  -"N<�P آ��J#

 #>�#�و�- �S � ذ�! '- �7-، 7"��ن � � � �y د\' ،-� �

� W<��P ا��� �
 " ����-"- ا{8 * ه� أن آ�ره�' ،uPه� ا�
أ�- '�� '- و') 7?� ��"�ر �
 ا�"�Nار أو'��ء ا'>?)، 

 أن ا'>_�ء '�� �P'�') وا��ل، � W /ى وJ'ا W<��P وإ��

 q��إ&�أ ���P رIP ا'Jى (وإ�� ��P>�7* وا'
X 0"،".....ا�آ�م IPه� ) ،"إ&�أ ور ��' uPإ�، وأن ا�

' �- و')، وإ�� ه� ا'Jى ا��u و�6د� و��ؤ� ا'Jى '�
و�>�7"* ��) أد� �
 هJا ا'>_�ء ا'Jى �7ض � � ر��'�� 

-�Q- و�� �ات ا� � / z�� .ا'
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a"R��ا'��a"R ا' "a   ���� ه�J ا'"Jآ�ة إ= اa"#c ا'

 � �Sدر���، ر J��و ،�w(ا'")ر#!، و^� أول ��رة ا� � �" G
��#�ت ��ول ا��D * ا�P")ا��Dم وQL'- ا� �ة ا'���ل \� *

ا'�D�، وأ�� أ�8Gر ����� وه� #��q و#_ ! �
 زو6"- ا�م 

 ه�J   ا'�ؤوم� (<G�# وه� *�_l��P ��w(G ?� أن��ا�  �ر

ا�[ة، ���U"7 إ����L"- ا'�&�H* و��N?"&Q ا����*، �7&�أ 
 -ن آ[ترP �S>) أ –اc#* وأ�� �7ح �Ny، وHU G?� �����ة 

P)ا#�ت ��رة ا���;، وJ'�Pات ا��� ��HPم ا' �; إ�  }#�ت 
إ�� ".. "Hw; ا���* ا'��� وا'�8\ة"& �Q، � ا'"���- � � 
Q�Hw ��& I� � �H ��" �8HG Z'ات ا\L:"'ا [<P � � �:xوأ ،

دون ���� ) / � ا� � �-(}#�ت ا���; J'�Pات � � ر��ل ا� 
&�رن إ^�ل ه�J ا'�L* ا' � *#�H�P�H; ا�aN L �7'���، وا

ا�7hاط � رQDت ا'>�Nة ا�� :* ا'Z ��دت ا'7�Hk* ا�#�8* 
 .ه�J ا�#�م

��6% �� 0_- �����، وأ6)� أرaP 5P آ��w ا�>�7* ،  
 =��P �_0 �� !�LP I'وذ ،�w(رة ا��� aPرة إ&�أ ، و�� aPو

و�� G)ر#��ت ����  �
 G)ا���ت أ.� �2 أن  ��x���D %ر �_�
 X:Gا �N:آ�. 

 aGر�L'ل أى ا�D ش ا')ا���H�'ا W o�# E"أم " ا&�أ
"�w(ا'"�ر�� ر�6 = " ا� X_وإن آ�ن ا�� ،*���k'3 &�; ا'��

 ،�?"���Lل إ��Kا'���'* و *g�L�' ،=ه� ا�و �w(أن ��رة ا�
��W �)ت أرى أن ا'�D� اaD �2h #��� ر��ل ا� ') -� �

Q8'ماQL'7* ) ة وا�<��P أو� ���ا'���'*، ه� #� ;Nb أن
&�; أن #?)ه)� وه� #)��w ���:�، و&�; أن #���� �Pن #�Jر 
&��- o��# �S� أن #�Jروا P-، و� أ��ف ��ذا #�8 ا�:�Lون 
� � هJا ا'��Hش ا'Jى #�o"Lق /:�Uت، و�" �D q'- ا'�وا#�ت 

� إ��Lن �K 5�LP; ، آ; هJا اh/�ار، �N7 و/ W ه� أن ر��'�
#>�� 0[ة ا'���ة ���L�dP"- ا'�&��H# ،*Hأ � /:�Uت 


 ا� �� و6;، و#":��; ���:� � �D�P د�7 زو6"-  ا':_�ة �
 ،-Pر ]�8G ZD - ر�* رP- وأوا��� أن #�Hم '��Jر، و#

، و#>_� |� أ�_�� ا� دون )ا'��6(و#? � ا'�Lء أو ا�/��م 
��k أو #�"�� �"L# أن ;P�H)�k�"LG 
 )و� ¡�

ه; هJا ا'�اaP 5P `� ا�>�7* ا'���w، وaP ��ر ا'�8\ة، 
و�; ا'���'* ه� ا'Jى K% ه�aG اa"#c إ= �N?�<P � و�� 

 ،�Sا��"�ذ، ر ،� �Sور 

��?�N اN"6>� � &�اءG� ه�Jا '. 

 و�?� 

;�Dا أJرئ  � ه���H'ا- *�(H�6ء � ا� �Nآ-  �Gاء�&
ه 3 '��= "و" #� ���ة ا��� ا�Nn;" ���ر أZ��l أم آ �kم 

�NH'ا"a"HP�L'ا aG���'ذآ�� � ا X�� �� =6-���23ة : ، إ-
-6-���30ة و   ")26"'")ر#! /:U* &�اءة � آ�ا��ت ا(2011
2011) *U:/ !#27"&�اءة � آ�ا��ت ا'")ر (" 
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��  B%�C آA1�  3)$� 9.آ�ةA�: 

 :ا�و� 

�دى?F 0(ا:9�3 ) ر G8 +6�ة ا&  ( 

�دى��M� 0N أIA$J 9�K G1L ف )& 

��! Oوا�: 

  �  ا�G1 ا��RS G1& �3 ا�$�9 وا:� را)Q وه دي

�ل ا�9�1 وا/�ح واهT/ UاديX �)�! � ?F 

Y ر ه�Zوا� M���� �?!وا  

Y ! رد�  وا
?� ]MZ وا�

 �_��N أ^[ة ا���م

��ار ر5P ا��"�ذ  aP�� ��b � و��- G ه�� �DQ� �� <'
?"Pأو ا ،��P�LG أ#�ت &�}��*، أو 
� aPات، و��ت، أو د��

 �Gا�"��ر (<P ،(H"�وأ ،�?�b ت���lأ 
�� ��b ��اآ�� �
�o��P ��x�?� وه�  ' �� ��Gب ��ة و��ات، أن ا���� 

�"�?� و'�� r�:'�P 5H7?�، آ�N أ�8Gر، وإن آ�E 3 أ��'- #
أن }#�ت ا'�H}ن �8P -' ��xت ا'��» Nª) رJ'�P 3<7ات، وإن 


 �Q"P -"&Qوة ا'��» ر7>3، وأ�"�� آ�E 3 أ��'- �����ة �
�kو� أآ���� 
#J'ا 

 أ/)&��- �� ���H<G 

�<�K ��' ���¡ �N>�� ¬\ آ�م وأ�"� وه� ��وآ;  . 
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