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 ا���� ا
��د� وا
	��ون

2/2/1995 

، أن �	��  ر�
	ن   �� أآ�� �	 ه� �  ،  ر�
	ن �    ��آ� �
-,�    +* ،  �	ر(	   إ)   '&�دوا   # ا"�ا ��، إن آ	ن �	 أن ����� 

 	. /
ه;: ا"	�6 789 �    �6'� +45* �	،   دم � أ12 )+� أن '0
  ا=�	+&� �    ا=A8	ء   +�أ   2	?��    �< ا=8��8 +45* "�ح، 

 BCD=وا  ) F�=و    �  GH,= �H�D=	+ در	2 ��وه;ا أ ،�Iد	ا=�
،  ��NO   أ�M   ا��;ر أ-�ى    2	?��   و�< ،  ا�IK	ذ و�	 ��د2	 إ'	:

  P�8وآ Q� ��   R	S    ف�I 12أ   QU8'   	D+   V�?   ،>W  :�D� نK
���Xدروا إ) +&� ا	Y' >=ل و[DX	+ ف��أ��ف   أآ<   و# ،  \   �&+  

+&�   S	 ��   R�DX   Q]ل   -=8_]ء ا=�	^ �< ا=A8	ء -+�'*  أى  
، =� أن �bو 1 ا== �-��' 1�8&6 a�DAU8	،  ا��م    �Dق   ��86

  أن   
*' ��   g�Q   أن -�* إّ�   وd   �e	=7 و�	ب +A�� ا=8��8،
، ) أ��ف �< أ'<  �D]=1   -	رج   ر�
	ن   �Ni �    ا)��6	ع   '�4ن 

# '�m7nH    ?� �ش    �2	 ��k  ،   \�+7 ،  6	ء^ ه;ا ا=5&�ر 
  أو ،  اr8�K �    إ�Neq	   +&�   ا"�ا ��   ��ر�I   د-* ،  )�Nbرات(

	A+	I 78e 	: آ� 	أ2   r�(  -�= t���ُIا ،td	��?لا�   r&8Xا    �
 7e�=ل   ا�+   Gv	
+�'+ >� q� �� 7�Q    �4	2	   أ��ف   و) ،  ا=


t  �1 اx]ء ا=�	^ �< ا=��Nة،A2   (و   yg?أ   	I�Ad   ��i� �?
  ^��	��  t8� >�?   ر	�ا)-�  ،  P21 أ�Y8+وأ 	�g�	ه Q� �� 7�8آ

�
W ذ أن	�IKا t8� 7\�� P2وأ ،:�A�g2 ذ	�IK1  وا�إ= >W
 	D= QH' #و 	D+ ق	U8= :�d	- B84' < أن�ق +�) �Dg=ا >�
 Q� ��= 78e ،�8�8=-�'< ا��� 	أ2�+ �eو �S	- ،Qv	eإ) د

� �' z=;+ 12أ    BC2   ��	I   G� 	N�
 �t8 اeK* }4< أن }
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\�� 1،  �-~^ أ12 �� ���آ� �tN�D' a ه;ا ا)=�]ام 

t�	��6(أو ا t8v	&=ا. 

،  ا"�ا ��   +A��   �<   ا�IK	ذ   �I=7 إ� ا=�Dgق   ,�'Qا= � 
  � ،  gi�Q   و��* ،  ا�ن   =DH	ن �    وه�   ���	ن   ._7   إ)   'e   #   QH	ل 
 �Mأ   �NO�   Q� &�8   و��� 	آ� R	S  ،  12ف أ	أ\ �" *He a?

و�e   8� nt  t8	�Sا ا"	دث، آ	ن =A	ء ا"�ا �� آ��ا �	 '�4ن 
 Q� ��"  ، 1�=��    >� �'�6 >�   � �6	P+ �< أ��ف  ،  ا�K	ء   +&

  أ+	�b   ��وت: =1D4 ا\	ف أ'
	   آ	�* و��� �g�tg،    �	دل ��* 
=�7 أدرى  -و�tg,C ���د، و�&_7H    6	ه�   وqSح ،    ��ض   =�'F   و 

�D� 7 �� �e �	ع ا�t ��وت أ+	�b و=�'F ��ض، وآX-  7D	ذا
�< �eq� *He ا�IK	ذ ا=&	gd�� +��وت أ+	�b، و# أ�6ؤ أن 
أآ�ر إ�qن ��م ?� =1 +&� أن �� 7 آ� '4< =1 ا)�I	ذ �< 
 F'�= أن '�4ن >� 	
�&]ة -	�S وا��D	ن، =7H_&� PD4 أ'
��ض ?� �i	، أ�	 �tg,C ���د،  _	v]، و?� �I=7 ا�IK	ذ �< 

n�,' # 12ل �&D	 إذ ��I	ن إ"��� ?�  �5�tg,C ���د، e	ل 
�iوا=�رو z8g=1 ه�س ا+	Sأ 	�ن   )   ، "	إن آ �e�+ أذآ�

أ�	ء أ-�ى أم )، ر�	 �6رج ا=NH_�رى   ذآ� ا)�I	ذ �e أ\	ف 
  آ�	   �	�	    ا"�ا �� ا8SK�� � #   >4�   ��86   �A8Y��q، إذن 

 .��Cرت، و�Sرت 

 1�=�I �e 7Dآ >Wدر   و	Y2   [DXقا�Dg=إ� ا 	DA'�d � ل  :
�Iدا^  : "وe	ل   +��:    �i	ح " ، ا=��دا^   +�	ع "�t8    ��   ه* 
  ر�
	ن �    و ��  ، >W��D�   Q   اKآ*   =]وم ا=��دا^    إن ،  �	ذا 
�	 "  '���   )   وا=OD	م 	e   12<    وآ��ول أآ�� 	D�' ن	آ

  " آ�	 ذآ�ت أو ا��I "��Dدا2�	'�"

    7&�  t�g2 � 	�6	ل   ه�A'  :  :;�8 ه�7   "  ا=8��ه|   =" .  

7Dآ   �e   ا?�   أ��دت}Iأ   �S	-   �8C�    	ً&� 	D��8x   ق�   
 �,AX	+ tg5��Xا  	�K 	. 7?�  �eو ،   *,�    t8� ه�ة	A=ا   >�  
  t8أ� *Hxو ،  ا�H�    7,Hم ه�� 	ة وآ����	D�Xاء ا�\Kا t���

أرض ا=&	��S وه�A� tص أذ�	 )��	خ ��.	 ا=D	GS +4* ه;: 
ا��K+� ا=&	=�A  ،�Aرت أن ��ب أن �
t ا=BCD ا=�	^ �< 
=A	ء ا=8�  �8�N	�H' >4= ،و أن -�	� ا=;ى n�Sر � أن 

  �O2   ا�IK	ذ �Iف '�� .;: ا)I{ا?�، وه;ا اt�2 �e �ODX أن
	=�ؤ'� أ+&� �< +
&� ا��	ر دون # '&� '��� =1 +   ا�IK	ذ 

���]، ?� ا7NH�2 إ� ذ=z # أ��اG6، و=� =8��8 وا?�ة � 
 .�2ى

  �D� �&8A=ا �OD� إ� �,AXا G8,� � >Wو �O2ر?7 أ
اDW	ءة اG8,X، وه� ��OD رأ'�1 ��	ت ا�Xات، =i PD4&�ت 
 >� �+	�D=	+و t�g2 >� 1=	SK	+ �O2أ P2ة أ�Xه;: ا


�^ ا=�8A�� ا�x�* ?� �� ا�+< أو '&��� 2�	+� ا�IK	ذ، و?
�< وا=�: �X\1 أو +&� ر?�18، رأ'7 ا�ODX ه;: ا�Xة "�	ب 

،G,Iا � أ�* وأ�H  ،�P�� :أ�� P2ذ، وآ�	�IKا 

آD	 أ'
	 ه;: ا=8�W �8< ا=��A  ��q آ�	 ه� ا"	ل �  
	DAU8' أن Q� �� 7g�	ه �A  ،� و�e  أ�A= r8	ءات ا"�ا �
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7H�? ،ن	7   أن   آe�=وأن ،  }�   =<   ا   G�\ا�Xف   ا�I   r
D�  ،

  �<   ا=�yA   واe{ا++   1	H�2	ه1   ا�IK	ذ   ?
�ر   إن ،  أ+�ا   =4< 
  ا"�	ة   �&*   ، آ* ا=D	س، ��N	 آ	72 ا=�8AD �6'�ة، ا=D	س 
 �HD�   N��mU0' 	� س	D=ا t8� F4&' 12وآ� ،G5Xر: ا�
  ��ت -�  �
إ� �	 ه� �8�a? 1   ا"�ا ��   ?	ل �< آ�B ¡ل    S	 ��   R�Q   أ�Iل 

� ��	رة   اCX&�   �<   و-�   ، 1��NO   ذآ�   و6	ء He* ا"	دث، 
 ،Q� �� أ+�ا P&DA' # ا=;ى z=;+ 188&ج   � ،  و���   V'�"إ�    ا

 �=[�   �NO�   1gYiو   	1   .A�\و   	ND�   �  أ12 ،  ¡ن B�زل   وآ	D�   >�  
 1�Ai   �S	k1   ا�D+(   	�'�?  ، و=�   =1   وه�   �����ث   qت   و�	D+  ،
  أو   \	�Av   +1   أ7X   آ�8	   ذ=z   و�G ،  ز�<   �D;   زوQ8d   1�6   وأ12 
PNH و2 ،  ���-�   ) وهt    إ=�N	   إ)   '8_�   )    £12   =��	'�   ا?�	ج 
 Q� ��   R	S    إ� 	�1   =	e    � �NO�   وه�   *�&��'   �H&�  " أم  
  '�4ن   أن   وأ¤��   ا�HXع   و?�ة   �<   ا�IK	ذ   �G   و���7 ، " اKو)د 
 1=  " 1Dص "  رآ	k1 ،  اDدى    رآ	X1 اDورآ    t�gD=ا  � Fg2   7e�=ا  ،
  ��D	و=1 �  هe�e    t&�1   أن   '5&�   أن   )+� ،  ��Hع   آ*   ا�HXع   وأن 
 7eدر   و?�:   وأ12 ،  � أى و	A=ا    t8� ا=�-�ل   	N�    وج�kوا  
 	ND�   +£رادة   ���8   وا�A���  ، ر�A+1   و�eq�   ����"س   ا	D=	+  
أن '+ �&5	���Iار +�Aر�t8� 1،      ��	ج   إ+�ا�ُ	،  	�HXع 

 ،� 1A?و  q�8e �=و �ND� ا��1 +&Dب إ� رآ	U�2(ا  	��eو
  و)   ا�Xا �A   �&8<   ) ا=a    ا�]ة   �z8   رأ1I   ا�IK	ذ   ، ه] '�'�

 �  �� �Q   رد ،  ا�AXر   ا=��4g   ��8��   �<   6]ء   و=ND4	 ا=�أى    �� 
 R	S   أن   z=ذ   �e   �8C'   �Y=   ،*��Xع   ا�D    ج   =���8*   +�اعا�	��  
إ�    �� �7NH2   Q ،  ا=��d   7eل   +	=D	س   =&eq	�   1�����   *C�Q إ�  
ا=;ى    ا=��g8�¥  ،  tg  7e   إ4i	=� هt    آ��Hع   ا��X*   إ4i	=�   إن 
، ) اX§�ج   ه� (  ¡-�   �&8��	ت   و'C2   #   1H�4'  ، ;gDـ	   '&��   ه� 
  a? 	��    Q8&�'   *4+   *�S	g�=ن   إذا -  ��: ،  ا	آ   	��H� -  Q8)  
�  ، إ) أ12  ا� Be�X	�	   I��   =�   F�G أA?  ، 12�A�	   A8-	   دور: 
 Fg2   7e�=ر ا=;ى    ه�   ا�C�'   �N6م ا=;ى    وه� ،  ا=&�*   واq'    t8�
�t8    أQgi إP2    أ\7̈g � ،  ذ=z   ��   أو   ا=��,��   أو   ا=��gر 
 *��Xع   ا�HX<   أآ��   ا�ع أى    �H�   �-¡  ، �?1   وC�Aأ�   rأر�   	Hر�  
 	�A�A?  ، (ر   و�Cأ�   B�آ   G�,��'   أن   BA'   *��   ح��Xا   q��    t8�
 �H5-   ح��Xا   G+ت   أر	�	I   *�8   آ�=   ��&'   Fg2   مq4=وأذآ� ،  ا  
 B�ول   آ	D�   ن	ر��   +�ل   6	I   ة	I��   *��X1 �    ا��?���  " *��Xا  
،  �� �Q   وآ;=z ،  ا©�ودة   ��ا 1�A   ا�IK	ذ   و'�ا Q ،  " آ� 
  ����� ا=;ى   - ��q -  إ�	م   �	دل �<    ��&_H	   ا�IK	ذ   و'��-* 
 1��?���   GHI   ات�DI  ، ل�eوأ    P2إ 	�Iآ��&�	x	+ ذ   (   G�,�Iأ  
ا=�	� ��N	 آ	Fg2 � 72    ا=&	م �  ،   ا©	\�ة   أ��� Fg2   أن 

أن أ-�	ر أن أ?	\� �    أ?	ول   دا�v	    �2	   و=;=z ،  ا�X\�ع
 ،z=4< ذ�أ 	�م، 	�6'� آ* � Q�eا\,�رت    £ذا  �ع د   F'ر��=  

 Fg2   ر�AXا    P2£  1Iأدر   �A'�,+   ى  -�ى أ��� 	ور� �-¡  ،  �
P27 أg\أ §�   )   أ   z=;+  ، دة	��	    �Hا=�ا�   	�   	ªا[��  

 �&v4< ،  ا=�ا=   �=��Xا   Q8&��    >� ��-+�، و	ا=�� >� tA8A+
 .  ا=��4ار

 G6�2 �    \�ع إ���ب   و?�آ� ،  ا�راد'�   ا=&]=�   	ا=;ه  
  اk	�S أ�	آt8�  P    ا�IK	ذ   و'&  ، Q8��NDو+   ا=D	س �    وا=&�دة 
  a=ا 	&|   زاره�ن ،  	وآ   �e   �8�    �  � a?ا}Iات ا�DXا    P2أ   

  
 ���ـــــــــ����ـ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ=4{و2|إ�Sار (    ��
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7�
�  إ�2	t6    أه�   أ�2_7 وأ  ،  P2���    qA�N	   �DIات   7I   أ�

،  ديوأو) زوa6    ?�	ب �t8    آ	ن   ذ=z   وأن ،  ا=�7   ا=��Dات   ه;: 
 7�gآ�	�4ن   +�ن   أ-�ا    '    �  P4I ص	kا   �N��    و� ��،  ��D	و
 1D4=4<   وI   *A���   	
  +,�'   �A�r_&   أ12   ا�IK	ذ   ،  ��Aل أ'
  +45*   ��ل   وأ�	 ،   �N	 زار^  ا=a  أ�	آP    و����V   و�OD��   D+	ء 
  �7 � ا=�ور اKول   ا=4	�Dv   اk	C§i  ، aA5   �S� �t8    +¬-�   أو 

 �Ai و)دKا  ، 	Ni�g+    ®�&=ا �A'�"ة   وا�YC=ا?�   � ،  ا}Iا  
،  ا=A	ه�ة أ�t8  اtg5��X     �ق   ا�	ديء   ا=�آ<   ه;ا   � ،  ا�DXات 
و'
�B  ،  و52	d| و�6دى    �6ا   r2�6   >	r2 إ�    '   �5�ND	   آ* 

IKا qv	e 1�	O?q� a?�  tg-) أ 	ذ وأ2	ا"�;N    *���8=  ،
';آ� أى    و#   "=�4g�8   وذاك ،  =°د'r   وه;ا ،  =g8���8ف   وذاك 

  Kن   ر�	 ،  X	ذا أدرى    =�7 ،   	ر�7 ،  ذ=H,8=   >�\   z�r   رآ<
 r�H,=ج   )   ا	إ�    �� ��S�C-   ��2	4�   رس	��1   =�DN�   	ND�  
 	N� و  !!-  �eو    P� �84�' 12أ 	,H,�Y� 1&+	أ� 	7 وأ2Dآ

�A�=أ B�آ r_&7 أ�Dآ 	ة، آ��CA=ة ا�Xه;: ا �&+   *�S	g�  
ا=7U� a =1 ��* ه;ا   ا4X	ن   روح   واKه�   آ* �4	ن ه4;ا، 

t8�Cg�=ا Q�8&�=1. ا�8) 	D+ر! 

و'�A�  Nb � New Yorker     1�A	ل   �§8�S    � ²	 ��   R��H'   Qأ
GA' 12�+ Q� ��    � �&HI   �5�   �UgS  ، +�1   وأن	<   آ��7 e�Y�Iا  

 1�H?	S   ��I   �Niأ   >�   VUH=وا"�ار   ا  ، >�
  �A	q+ت   ا"�ار   و�
، ) ا=�	+   Q�(  ) �N8A&�H	+�   وز'	رات ،  "ا�x	�	ت"   �G   آ��ة 
 �8+	A�و   G�    P�? �رك	H  ، G�و   ���   �H�   >M�=ا  ، G�و   Q� ��  
 R	S  ، >'�-¡<   و�ء   	e�Sذ   أ	�IKل   و}�³* ،  ا	AXا   Be��    t4'��Kا
  �A	ل   =1D4 ، ) اHA�I	r�?   ´   ه;ا ،  اQ5DX   وأ?�	2	 (  ا�g�Xج 
 G�	6   ل	�&�Iا >Aأدوات   أ�   � 	UC=ا   	ª	H8,���4   وH?و	N  
 	�	Aو وإ� ،  tUD' ل	AX�8م   ا=	+    t8� Be��    P�? رك	H�    ا=;ى
  ?A��A   �<    �4ة   �=   :�D�F   أ12 :  ا©�رة رأى    ?��H'    t8� rو 
 Qى    و����	�< �   ��?	،  2 	1   أن   آ��I	�I    tه rH�=<   ا�   ��?	2  
�    ا=��H�   >M   ��� .  د   �G �رة =A	ء ا©   �� �Q   ';آ�   � أ-�ى،  
 1D_I  ، ل   ���. د   وأن	e   	�  أن ، و ��gظ   ��7ِgْ'   *�A+   r   #   إ12   
  ������1    آ	72   ا=�'D�� � ��C   ا=�8,	ت   أن   ا�gXوض 
 �5e	D�8=  ، 7    £ذاHب    £12 ار��    أو   6ـ�ف   أ12   ا�	���'  ،
. و'
�B د ،  ا"�   �8�1   أe��   وإ) ،  ذ8�   r2�8    1�F   �	ب    £ذا 

  آ	ن   =� :  أ12   ه�   e	=1   �	   آ*   ��� ��H ا=�M< � اAX	ل أن
 r��   ظ�g�   �e   ;-أو   أو   re��    t8� 	�   1   �9أ�وز   �8	1   و9+  ، 	X  
  ه;ا   أن   ا�IK	ذ   و'&t8� 8& 1�  ، rA    �9أ ر�iى    �8I	ن   آ	ن 
 �H
=	+   	�   18S<   و�ت   	��C� ���   �H�   أ-�ى Geا�� � >M�=ا  ،
   £ن   و=;=?  ، z� 1D��q �     ا=�4'���   اH2K	ء   1��52   �	   وه� 
  رأ'	   ا��~ه	   وإ�	 ،  د�1   +£ه�ار  ��ى    '&�~ه	   #   ا�IK	ذ 
 	d�5و�  ، �eى    آ1�8   و~S  ��kن ا	)   وآ�����5   �<   D=أو   ا   	��i  
  ��&	دا   =1   و?�د ،  ?	ر�D	   أو)د   �52   +�5ن ،  ا=HA�*   ه;ا   �< 
 �5e	D�8=   G�   �Dx   >�   زه�Kم   ا�'   �D�(ا   ��	ة   ا=��i	&=ا  
 	?	HS  ، �eو   rذ   ذه	�IKا    � &�Xدا	أن   إ)      �D_8=ا   #   �
  و#   �
 �e	D�  ، ل	eى    =1   و~S  ��k:  ذاك   ?� ا 	ن �    أ�52ه	DH=   	آ�  
     و'��=1 ،  اKزه�   ��X   GاHD9   �N6	   هD	   �5D8= دا�t    و)   �5	ء 
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Q� ��   R	S   آ�   =ـ�   و=ـ�;�   z=ذ   *v	I�=   مq<   ا���؟   *He  

  ا�ذا�� �    ا�Xات   ��5ات   ا=�CA   ه;:   �A=   78e   ا�IK	ذ    �د 
  و)   اKزه�   �<   ) ،  �8�N	   أ?�   '&rA   و#   وا=BUC   وا=�8�g]'�ن 
،  وX]   ¤]   �<    �1   �	   اAX	ل   �§8� ��   ²�Q   وأآ�* ،  ��:   �< 
 	D=ء	و��   >�   �e��7   �5D=ا  ، �A    ر�S    رأى) F�=ي   و��  ( ، ���  
 �H�   >M�=<   ه;ا   ا�ات   �DI   '�ة��   	ا=;ى     � yA'�4ة   أg=ا  
   +	=;ات؟   ا=�7e   ه;ا �    =�5D8   و-,� 

  أ��ت �t8 ا�IK	ذ و� �� t8� Q�	 QHI ا�i	رة إ=�1 �< 
  �K	   ذ=z   آ*   د+�ت ا=a  هt    ��ا"�4   إن   ��Aل   إi	��   �¹   أن 
 �8&�   ��H&i   ذ	�IKا    �	=�	1 'ـ&��ى    ?� و+�ن   �8£    �'q�  
  �84i   ا�i	��   و��-; ،  ا�x	�	ت   \�   ?g�N�O	   ��	ر   �Iف   ا=D	س 
 	��  آN8	   وأ�	 ،  أqS   ��ث   #   ا"	دث   أن   وه� :   �   1�H	º=   أو
 ��8���   ���DC�   G�    tg5��� �d�5=ا?�   ا�xوا   >Wة   و��X	+  ،  �?و
\zU  ،  ا=&�8�� أ�6ى  ا=;ى    ¤	م   I	��   =�8آ��ر   ذ=z   ذآ�ت 

��g+ :م +�داء دور	A  ،*�� ل إ��� �e z=;+ 12أ 	HA&�  
 �Heذ   ر	�IK12   ور+�   ا	'�i    1=	H?ب أ	Cورض أ� a? 1���C=ا

1��S �H+  ،  م	e 	آ�- q���- ب	Cف أ�q�£+   1و'�:   ذرا�  
  أ�	 ، )آ7D أ?�I°= t4	ذ و�� �I)Q	�� =.��A< دور:، و\zU د 
 ��g�==��-*   ا�-�   ا   ��<   وه� -   ا"�4�ى   �D�-  �N    أن   ��ا"�4  
 7e}-ت   ا	�	�xا   *��&+   >�   V?	HXأو   ا   X+�اتا	وه;ا  ،  §

 ،  ور�I ا=�§,��   ا=��e�7 ?�د   ا=;ى   ا=&��* ه�

�< آ* ذ=z وه�   أ+��   ���g   ا=AD	ش اtN�2 إ� �Heل   =4<  
 �A�AU8= ب�eKء ا(»N    ن	H5=ر   ا	YC=ا   F�=   ه��D�   �4ة    >�  

 ">�?   7�e��=أو   "ا    a? >�  " ر	�أداة   ا-�   *�A=12   أو "  ا	4�    �
 �gDوا �	    ا=HC��   I< �    +&�   آ	�2ا   وه� ،  �	��   -,�   إd	ر 

��� ��H ا=�t8� >M أ12  ��ى  4	ن �	 .  ��N: �< رأى د
  ��\�ا   ا=;'<   اHX	V?   =�6	ل   78e   ?�   أ2	 :  ا�IK	ذ    &rA آ	ن، 

  nt8� د �'�C� �&+ �Iا"�ا . >M�=ا �H� ���   رأى    ه;ا   إن
 F�=+�2|  ��ى    و	ه;ا ،  أ6   z�qآ   z�N و=4<   أ72   و   >�   >�
'  
 B�آ   	N�Ng�I   ن   ه«)ء	H5=م   و=&* ،  ا��   �Ng=ا=;ى    ه�   ه;ا   ا
  ��NO �	دة   ا=�OD'�   ��* ه;:   إن   � ،  وا=�§,��   ا=��e�7   ?�د 
  '��Cر   و�	دة �	 ،  �1D   اg��X��   +	VUH= �<   ?	دث أى    +&� 
  �G   ه;ا   ?�ث :  اrH��X   ه�   '�4ن   أن   )+�   اg��X��   أن   ا=D	س 
 *�A�   q��7 .  ا=��دارg\�    >�   ¼2	6  ، ه;ا 	ور�   	
  ?�ث   �	   أ'
،  �Yاد+ �    أ��'4	   �gIة   �A	+�8   +&�   ا8k��   ?�ب   '��gون   وه� 
 	��+    tه  a=ء   أ�,7 ا�

�   ا=-Kب   ا�U8=  ، ل	e    	H�A&� ذ	�IKا

  �dال   إ��   +�Cا?� :  �t8 آ* ذ=z وه� '�5 إ� ه«)ء ا=H5	ب
  ا=,�ق   +�+��   -,�gD'   �N;وا   أن   }4<   آ	ن   ا=��Dات   ه;: 
 	N�4?وأ   �A    72	آ    t�	6+� -�و���   	=�	+��2  ،  t�8½و 	وأ2  
��Ne  "  t8ة �    ��q   أF86   آ7D ،  ��دة و��ا���ى  ،  �&�وف و?�ى  
  أآ	د   و)   أ�� i   (   1	ب �    و'��Aم ،  ا=D	 ;ة   ¾�ار   "+	+	 
،  آ;ا   ��	آ< �    =    t8� �Ai�CU*   =1   أ���I   أن �r8,'    P   أ��]: 
أن أ &*    أ��:   أو   أ 1�N   أو   =1    ���;ر ،  ���X=�ا   أ��ف وآ�^  

�S�g=7 اU�إن ا� PD4{ 	�  ، ن	ور �    وآ�A�   *��   ب   ه;ا	ا=5  -
  . ا¿   إرادة   و=ND4	 i  ،	ء   آ�i   B	ء   �	 ®    'g&*   أن  - أراد   =� 
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رأى    ?�v�=   r�Fا   ��آ�] إ�    وأi	ر   اAX	ل إ�    �� �Q   �	د

 �8Àا    t8� *"دى    ا	C�e(ح اqS(   س   أ?�ال	D=ا"* ، و ا    P�Kا

	ء A8=    t8� ب	أن   ا©�رة و��ى  ،  ا�ره   F�v�='&�ف    )   ا 	�ى    ��
  إدارة ا=qHد   أن �  رأÁ    آ�رت   وA?  ، �e�t8� 1�A    ا=5	رع �  
  و+�   ا=5	رع �    و=��7 ،  اKوراق   و+�   ا4X	�r �    أ�NH8	   ��ور 
�    ���    	K��ر ،  اK��   ا���X=�ن   '��ارك   #   �	   وأ12 ،  ا=D	س 
  . -,�   ��	ر 

  ��Be   أن �    �< �6'� و78A2 رأ'1 "  +�5   ��� "  ذآ�   6	ء
،  اx	��   ا=�4g   ه;ا   آ*   �<   ����ل   ه�   ر���   آ�«��I   اKزه� 
  e	دة )  أ�r8   أو (  آ*   وأن ،  اg�X_�  و ،  ا�D5�X   ا=�4g   وآ;ا 
  أول   �< ،  اKزه� -��t    �<   ه�   ا©�,�   ا=qHد   آ* �    ا�x	�	ت 
  �5H=ا=��دان �  ا    a? دة	e   ذ	A2ا�    � �vا[xا  ،  a? ردنKا  ،
 1�A'�,+ ذ ه;ا ا=�أى	�IKا >�U�Iف أن ،  وا	1 أ\D4=   �=��Xا  
أ�,t    �<   ����=��   أ�	   ��Hو   �	   +�Aر ،  اKزه�   ����=��   =��7 
  اAX	م �    ا-�C	   1S�=   >��   7��	v* �    ا� �	ء �    دورا   =°زه� 
  ا=���g   =4< ،  ا=�5ن   ه;ا �    ا=�	دات �t8    +	=�8م وأtW  ،  اKول 
  ��H   �	ل   أن ا   *�&�I�D;   ر�	 ،  ا=�	دات   He*   �	 إ�    ا��� 
 �S	D=1967  +&�   ا  ،��D'�=ا �Y8=ة ا�i	H� 128<   وآ�&'  
  ). ا¿ إ�    +	=
�ورة   و=�F (  ا=�'< إ�    وا=��6ع   ا=��+� 

 P=��' Q� ��   R	S   *ه�ت   ه	i   1��8�    >';8=ا   	¤	أ�,    �  �
 �'��g=ت "  ا	���'   rv	2    � ف	ر'Kو��ن "  ا�§Xل   وا�e	    1=    P2إ
��CA�    P   وه;ا   أآ�18   و# ،  اKول   ا=g��8   أ6]اء   +&�   i	ه�ت 
  P2( دت�&�   �&+    t< ��د��دة   	�أ ��   أن   ا=&   '[g�8�=نا�  
 FDك،  ،  +1   أأ��U�� �2�8� ص�§i \�ع +;ا�1، ½�د��دون ��'� 

 y?(أن أ *He Qv	eد FÆ �&+ م	ت، وأ^ أ2�S +�ون 	2	�وأ?
 BC2 >� *e7 +&� أ� P2ل =1 أ�e78 أن أ_- �eض، و�&' 	�

=7HA� PD4  ،  اKر'	ف �    2	rv   '���	ت    �I   �8	�� وأ2	 اi	ه�
+ a�2 >�? ؤآ�K>� Q� �� 7=�I ن�   *��Xول   اKا     �Mأ   �H�  

  ا�8��X   � أ\7g أ'
	 أن ،  =I   7'�48	 � � أA     12	ل  ا"8�� 
،  ا=�ا�   Gv���	   ��H&   ر�� "  آ��H	رس "  آ��	   �6ا   �Ce   دوره	 

  e	�7 ا=;ى    ا=�?��   ا=�ور   ه�   ا=�ور   ه;ا   أن   �� �    Q��Aل 
   ��N	   آ	ن   ��ND	   إن   =78A    1   راو'�،   وا�N	   ا=�g	ة   ه;:   +1 
�    أر:   #   �	   آ* tiء +��� �H	ت N��86	 ��O& ا=�7e، وه� 
   �	ة   �<   'VUH   آ	ن   آ�D= B	 �� �Q  و?t4  ،  أ+�ا أ-�ى    ���8 
  �eرة �&�H �    آ	ن   ��ا=�?   1d�i   وأن   ��5ة   ا=�	د�I   ?�ل 
 	N�D��  ، ?�   وأ��   	1    ��\�ه�72 �8	�8   أ-7   وآg,=ا    a=دى  ا»�
 �  ¡I�	   =4< ،  "هt   ه;: "  e	ل   i	روا   +	+	 � +�2	��    اKدوار   +&

) �_�DXا ( ، #   Q ا��  ،  a?زو1�6  و)Q� �� �6زو(   #   Q ا��  ،
 *b 1D4=ا   و�C�   	N�8�    a? ر�S   	�   �,A8=و�    اKا  t8� 	أ�  
  و &q   ا=g��8   أS*   �<   أ�	   وا�A	   آ	ن   أ   12�Test ، G ا-�H	ر 
  . اX§�	رة   ا+   �8��X	��H	ره	   ا�-�H	ر   ا=A8,�   د-78 

�   	D6��    إ� V'�"�8   �<   ا�و��ن "   �§X® ، وأ+�'7 " ا	إ�_
� �    وe	ل +q+ 1 ?�ود &+ Q� ��   :ا[Y�16، و	وف ا�2�b  

 |I	��=ا  ، B�أ12   وآ    t4+ض   ?�   ا=��4'< أ��  ، �eأ+�'7   و   tOg�  
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�gC+   ��	�    t8� ح��Xا    tI	��=�8 ا�g=وا   |I	��=78 ،  اeو  

  P2إ �&iأ   	2	�أ?   tI	��=�8 ا�g=* ه;ا ا��س   �ه�'   أن 	D=ا  
و� ا"A��A هI t�	�I   ا=��	I��   أ�� �5	ه���8Y�5' 1ن 

 �8'�+ ��Y'�g�":و\�+7 ، "آ�: وآ�   q��   �8�   " 4<  "  زد=
Q� ��    PNH2 �8   أن��8   ه�   زد    �     t��=�+ 1=    ى���  tI	�I

 F�=و   	�8�    	�I	�I   �   م   �,�رq4=دور إ�    ا   >g=1   ا�eqو�  
  �DIات   �<   �A*   )    {ة �nt8    ��ت   أ�I°=   12	ذ   وأ�eل ،  +	=��رة 
  �º'�g   وأ12   =��8رة   إN6	ض   ا=g<   أن   أ��~   آ7D ،  ا=�&H�D	ت �  
 �DU5=   ن	آ    tYHD' أن   y 	W   	N�8�   ر��D=   	.  ،  PD4=7 وg5اآ�  
 	��    �&+ ،  �S	-7   أن   +&�   و,H\    t�g2 	�H8��   ر	ب   +� 4�eأ

 �,i 7  و�6+�8   ه��8 إ�g5أن ، اآ�   �=��X7   ا��ه4;ا   =   :;.  
 �d	�H=ن   وأن ،  ا	ا��2  - r&5=وا -  (   G�,��'   ا   '�4ن   أن�v	�  
  �eة   �a *C ? ا=��t    و'B�4   ا=D	س   ��ك   ا=g<   وأن ،  ا=��d   7eل 
 G �=إ�    ا=�ؤ'� وو\�ح    ا �H��   ا=��رة  ،  � ���   rI	D�    � 7eو  
 rI	D�  ، م�A�    أ   � ،  ا=��رة�H'   *ء��6'�        ،t�	�xا t��8= �  
 r�8A�   �'�6  ، �   z'��   �'�6   B��4ر'� أ-�ى،   �6'�   و��� �
HD 
��1ge �<    أن �	 و P8S��I°=   >	ذ   أ\�B   ور?7 ،  وه4;ا 

  d	1�e   آ*   ا�e   7H���I    ا=��رة   +�ن  52  +&�   ا=�4	+�
وأن ه;ا �< \�< �
	�g	ت �A�Q ا=��رات �t8 أرض  ،  ا�+�ا��� 

1D4= ،Ge7   ?�  ا=�اD�H�   1= �&�Hd   ا=��رة   	ى  ،  و?�وده��و
  �	د ،  �&	 وا=�,H��OD=  tAى ا   و�Ceره	   ا=D	س   �<   +&�ه	 
 G �=ا    tا�+�ا� G �'   ذ	�IK<   ا�م   �6'�   �A�=   :7 ،  +�ور�وأ�  
  t�'�?  P27�8 أ&�   >�   Geـ�   ا=�اXدور   ا   >g=ى    ا�
U�=ا

إ�    '�e   �5 و�tOg  آq�t    أن S	 ��    t8� R�Q    و�rA   =��8رات،
    �4ة �7OgU�       t8 ،  أرe   1+   �,I	ل ا=;ى  ا=�tY'�g    ا=g<   دور 

 B�b�� >g=ا    �  ،�N,�=ا t��' 	� أو ،qSأ º'�g�=78 اeإن   و  
،  ا=�OD   ��	دة   ��'z   وه� ،  ا=�º'�g   )   ا=�z'�U   ه�   ا=g<   دور 
 r�و���    t��=ا Q8k   Be��   �'�6  ،  ^	A ذ ووا	�IKا   Q� و��  ،
 7�

�B إ� و�t ا=D	س �	 '��� +£�	دة    ا=g<   إن :  أ�eل    �'

18�45�  ، >g=1   أ-�ج   ) ا=;ى    واD�   ءt5+   �'�6   	�N�   ل»\  ،  a?و
  . دور:   أداء   �<   e	�Sا   أو   زاgv	    D	     ، �HC'�H	�i و�t    دون 

	2�O2    � ��	�=£ذا   ا    	د'�   .	أه4;ا؟ ،  ��5   ا"  

���6د'< ��N	 e* ا=&�د أو ��Y    �	زا=�ا    	"�ا ��   إذن 
  . ا4X	ن

،  ?q   =1   و'�'�   '18Y5   أ��ا   إن   ا)�C2اف   He�*   ا)�I	ذ   e	ل
  ?r   �<   أ�z8   �	   +4*   أ�I&�   ذ=z   ��*   ا)�I	ذ   '�Aل   و?� 
  7H8d ا=;ى    ?
��z   �	=1؟ :  =78e   1 .  اK?�   '�م :  e	ل ،  وإC2	ت 
  اDX]ل �    ا©_�ز   ا=,,+   *g�e   �H	ل ،  وا=�7H   ه�   =1��g2   z   أن 
 q+   ~ر�7 ،  g57   أن   اآ�H�=ا   tg4'  ، 78e   1=   �7   ك��أ .  

  ذ=z �    أ2	   وه* ،  آ	ن   ��N	   أ��:   �q&    7   أآ�ن   أن   و�eرت
   ا=ND	ر؟ 

  . اK?�   '�م :  -	�F   =��م   -�وج �    ا=��4g �     �را   و+�أت 

 7O?( 1أ��+� ذرا� 	وأ2 tg5��Xا >� 	D6ء -�و	D4< أ�= 
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� PY8H  ،�8 +� ا=]وارv	��� ات�O2 1، إذD� 7̈�[  	

 	6q� tA8�' ذ	�IKه4;ا +�ن ا tg5��Xرة ا	ز' �Ng� 7 أن�5-
�	،  �Aرت =�gرى أ) '�-* ا� tg5��X	2�� ��N	 2	دا2	 

 . ا=�آ< اt8�K ا=;ى أ��د�1 =1

 و�e آ	ن

 .و# 2&� إ� ه;ا ا4X	ن �	2�� أ+�ًا
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