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	 وا����ن��
 ا��	 ا�

 25/4/95  ا�
���ء

  ��   وا����ذ ����،    ا���د ��ت،    �ح 	�
    	���   ��ور...
 ���� ، �  .�ار   ��-�,   	+ *    "�(�زل   ��' وزآ
  ا$�#�،  "�!�ى    
01�23 ا/���ذ،     4��  	+   �8   وأ	�9ر ��8،    ا�-67 و�5دى    
  ا���ء   ��   "�Aن   أ�   را��5   أ����?8   ��<   $0 ا�9ى    ا/�=   >�"; 
  ،8)� CD�E�   F�   4"4   أ���G   ��3�ح ����H    ،Iر أى    �2  
� !���J،    وأزداد �K"د   أ�2 :  و����    
�	 Mذ�  -   ،OP	وأ �  و
 �
    ا����ذ   ��رة   �+  -  ا�(-OP�   +�   =Q2   4#ا�   	+   أآ�	
�ء   آ�   و>O   و�JS   و>�ار   ����Hة Tا�(�س   ه   WQ��X$8   �+   ا��< .  

Y   ذ   أ��ل���F�    Z24   !7[�\   أر"� إ���أ�=،    �8   ذآ�^�   ��
 Mذ�    Z2_ أ�8   ��    Z2+   (�7ر�   أ�2=   آ��ب   أ`�_ أ	ا��-�د     
  Z2وأ b�#أن   أ��   c�)8   ��   أن   أ���   +�   d?�-<   �   �"0"   +	  

�M]K ذ�M،    �+   أآ�i   أ`� 	�د!
    أh(�ء   ��رت   �-� ، 15%    
زآ
O�P��3 ، % 16  أ`�   ه�   ا��7[�\   إن   و"-�ل   ��'    0>4J��  
��ور, �7�Z أ�E" 82رك ��   ا����ذ   "M]K ، %28  ��   وأ��ل 

  ا��7[�[�4   ا�����4   إ�Fغ   �oو�4   أوا�� �Z)A    وراء ا�nار،
��3ل  : 

  	+   آ�!�PD!    q< O��r   8E��d?�-<   4   ��=   ا���Aب   إن   :أو�  
 Cث   ��   �(�1   آ�<   F�   C8   ��   وآ�t8،    أو   أ��u �A��O!   '  
     ا���Aب   	(�ان A�    y(8 ���-�د،    �6ة   آ�!O   أو   �Tرخ   أw�"   82ع 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�A|و2}إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2505
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6~"   �i+   !�ر"�   أ82 إ*    أآ	ر   �K<   ن����+   	و��=   ا��-�د     

�   "�ز   أن   ���   آ�ن   -� ، "أ"�م   �(�   آ�2_ "  ا��-�د �T$و��   ا  
  y 4��-$4   ا"�A<  " �)� " ,9ه    

���y    آ��   4��<   42�O!�A   ذا!�4   �6ة   ه�   ا���Aب   إن  : ��
ر�� ( . ا�(�1"4 إ*    ا��Eا"4   �+   واt\   وه9ا ا��-�د،    >�Kر 


 آ����!
 ه9, ا�(~�ات ا�ن �	 O��" �J�i�2010 ( 

�

    ا�J�H   ��   ا���Aب   إن  : ����	 Cرفا���0   �+   آ  
����	M�9� �i�    4،    ���4   ����	�ت y    "��5   �� (  ا$�����!�4 

  9Hوذ   أو ا$�E	W،    	�دات   ��ا?O   أو ا���م،    ه9ا y    >�ث

    أن   �A+   �� )  ا� ...  ا/د��ء JD" رات�A"د    ،
Anا +A�    ا�9ى
 9�T"    
�	 O!�A6ا   أ82   ا�iت   ه9,   وردأ   ��   آ����ر   ا$��A"ا��  

 أ`� �5ت �	    

    أو ا��-�د،    ��Dن 	��	 ��T$ن ا�D� : =�2أ

  �~�A   وا�>��4   ��$���	�4   ا�-�ريء   "~��   �� ��7XH،    �(�7ر
  . آ��4   ��7ا��4   �8   ��= 

  ا$-��y 4    �#�   أو 72�   �#�ا   أ�tف   ��   ا�O!�A   أن   و��
  ��   ه�   /82 ، ">�ث   وآ823 "  و�A+   ��ث،   '   ه9ا   أن �T"    8آ� 

    ��   أو   ا�2-�,   ��   أو   !�-�, -�  ،2_ �8�A�   4�3D$ا   �iأآ  
 ��E-�   ق��وأ   F�i�    

�ا�  ا���Aب   3Hن   �+   !-��   �   ا��[��Qت   ه9,   آ�   �ن  : وأ
    �(�7ر   أ�2=   آ�O   ��   أ>D+   إ8�J��    q< ���   82و 

  ��4J   �+   "-��   أن   دون  -زآ
    و��ل   رأ�8   ا����ذ   ه0
  /�2=   ذا!�4   �6ة   أ82   ذآ�وا   ا�(-�د   �+   آ6iا   إن  -  ا���Aب 
  أ�2=   	+   �����   آ ��F	�Eدى    	�Jد   و��ل ���-�د،    و��=   �(�7ر 
إ*    أ�2-�   �>_) y رأ"i� )8�8،    �+ هC    ذ�M   و�6 �(�7ر،  
!���d و�� �#�"�H�E� 6� d  وه
  	���o   �t|��    ،�1دة   2-4# 

 6QA�1ل ا��Dا�� Z	دث ا�9ى >�ث �����ذ، أ�n4 ا�Q��
8   "7�   أن   �(8DQ   �\   ��   �(�7ر   أ�2=   إن   ��_ ���~�?��ت، �  

 WD<   د�n���   ة�H�E�   �-
    رد   �	 �?��   8�3D"   +	   8�   WD<  : ه�  
  �H �QSح أو  أى    دون   �y �#�   �-�D    رد ف  ��[�،   أم   ��T+   ه� 
 F?��  :-   ،�]�� OP�!   د�J	    دى�E	  ،9ا� ��Eأن   ا/���ذ   وا��  
  ��أ^� أZ2    أآ�ت �Z)A    ا$�H�Eة   �9,   وردت   رةا���A!   �Eن 
-�ل ���د،    !�OP   ا��D?�   أن   أQt_   آM�9 ��اء^�،    وأ	�ت    �  آ�
�Aن   ا�6Dة،   ه��� 	�
    آ�WD<  ( O   �8 (  أ82   ر�C   ذ��A"   Mن   
  ا$W�]�D   �+   وا$WQ�T   ا$Tر�W   ��<   أن   �(�7ر   أ�2=   رد 
  >�45   دون   آ6iا   ����   ا��Fم   و	+ ا�(I    	+   آ��Eا   ��   وا���1د 
    �D��2�A"   WJا   /ن 

  . �(�ه~�   ا����ذ   و��زال

_Qtر��   أ82   أ   ��   Mط   �+   ذ��  >WD   �8   ه�Pم   �+   ���8   
  
  >��tا   آ(_   إ���F�   M2ذ   و��_ ���9ات،    ��!8   ���   ا��-�د 	�
�53ب ��_ �y  ،WD< 8    	-�ت ا�q    ا����0Q"�4�2   ا�(�وة   �9,   
  ه�   �E2�5   �8   اWD<   _]�2   �8   زو45   أن   آ��   وذآ� �����ب،  
 �
    و"��	�EDا� C1�1E2و   �     وا�را?M ا��Aا�
    "���hا    أ

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�A|و2}إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2506
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    و"���   ه�   آ�ن   وأ�PD 82د، وا�	�EDا� +"�	�H   ف����  

 O29ا���_   ��ل   وا�    
  "8E�7   ��   و�� ا$(0ل،    أ��ب   �� 	�
  ��   >C  200  ا/�5 	�
    >WD   �8   ا!�Qق   ����F�   4�3Dذ   وآ�رت 
� �4D،    ا�Knر   آ�ن �tو   Mأن   أ>=   $�   وأ82 ا���د،  �� زاد    ذ�  
�   ��	�,   �(�7ر   /"   =�2�J\   أ�9   أآ�i   ا���د �K�    ،3ة�A$ا
 �Q ذ   و����  و"-�ل ا���Aب،  y    ه9Aا   ا�An"4   إ	�دة ��0ى    �+   ا
�، أو ����1 د	���!    ،4���Jت   ا/��y O    ه9,   إن �K$زو45 ا
8   ����   	+   وأ�4�3 �   <WD    y -�ء   ه9ا�ا�   �  	�م   ز	C   أ82   وآ�
 C1   4"�-E	   ،�J	   وأن   ,��Q<   '   �1J1Q"   �K"أ    
  �-�رة وه
  �9ا   ��7XH   وده~_   ¢���   �5¡(�   �-� :  ا/���ذ   "-�ل 	��8،  
�A2   8����2    ،F+   ' ا��Pم،   +])
  أWD<    Zh   �8   أن   ��2ف   �	
��KQ!   4   >�ل   �Fi   ا��Fف   ه(�ك   آ�ن   �[�\ ا��-�د،  �-iا�  
 4�)�!Fا�    
�	 4�-i4�2،    ا��A���£/8   "�5[�1 ا/و*  ا�   WD<  
 4�2�iا��-�د،    "�5[�1   وا� +A�   ف   ه9اFا��    y ا�(��،    و�15ت
7�O   أن   �+   >b)�   8�   WD   و' ���Q، و   و�-�Eل   وارد   ا��Fف   وه� )"  
  أ�6   أ82  1930  �(4   	��8   أ��q< �-�   d    ا�~��   إ��رة   ا��-�د 
-�ل  ا�D(4   ��[�"�   ا����ذ   را�5_ (  ا�~��اء  +Aإ`�   إن أ�  
  y ت��)�hFiم   ا�FD_ )  وا��4   إن   �����ذ   �"�	�H   �1   ا��-�د�  
وه� "~6 إ* أن    �(�1   آ�ن �8 ���� �(�7ر،    أq< =�2  ¦راء،  

ا$���	
    ا$�AQ   وه�   �H	�"�8   !3آ�� 	�
  "�7  ا��-�د آ�ن 
  أن   �+ )  أذآ�,   �   ¦��   ���y b  (  �(�7ر   أOP��"   =�2 و  أ����، 
  "-�ل   آb)�  -  �J   '   9اه   و��H +A	�ا،    ����Kورة   ��=   ا��-�د 
� ��~��اء،    أ�6ا   >WD   �8   �+ أن "(8E7 -  ا����ذ �K"و  
  ���-�د   د"�ان 	�
    >WD   �8 أZh    آ��   أ"�K   "9آ�   أ82   ا����ذ 
 ��8   آ�ن   أ�S 8)A�   \5�"   82"�ا   ا�8   "9آ�      4J�وان :  آ�A���  

) _D��   ��E�   ء�	وان   د�Aا/���ذ أن  )  ا� ��K"8 و�   WD<    �
و���  ا��4��F،    ودرا��!8   ا��-�د   	E-�"�ت   �dE أن ذآ� ���6


    ا��   d<F��P1م   "�ه~�ن   ا�(�وة   !��K<    Mر   ��5   ه9ا ���	
  أ�2=   ����    إن   ����Fذ   و��_ و�!8،    ���   و���4 ا��-�د،  
  ���   >q ذآ� ا>��Jل إ�nد, دون �QS �5ء   >WD   �8 �(�7ر �+  
 8!�  أ>D+   أ>�   و� )  >WD   �8   و�ة   ���   2~�   ا���Aب   91ا (  و
  .أ>�،   �+ 

�E�72اف   ا��3ذن   أن   و�F�    ZE!��" �  أن 	�
    ا��-��   "��
 4XD)ا�    q�1 ا���+   �8   أر�	اء   ��6ة   ¦Dذ   ا�9ا!�4   ا����F�  
  
  أ	#��1�2 ا�q    ا/���4   ا�(4XD   و��D_ ا/ه�ام،    4XD2 ه

    !��J ا�q    ا�E(_   أن   ا�#3   إن   �8   ��3ل     ا/���ذ،  �	
 �!��EJAى ��   ا��)	   _�E�   4XD)ا�#3   ه9ا   وأن   ا$7[[4   �6   ا�  
 A�+   8ا���راآ    y d?ل     د���-�  ر�(�   إ§� : �-1-�1  ا/���ذ   
6,   �(�1   ���   "�#M   '   وأ82 ا�#3،    ه�   ه9ا   أن Dا�9ا!�4   ا�  
  . ا��-�د 

  . �8   أد	�   وأ�2   وأ�72ف

  27/4/1995  ا����     

_K154   أD�5   ��A~�    y�4ED)���   * ، 4 ا����4،    ا�nا
     أو��_   أن   ��� ا����4،    إآ�Jل   	+   أ	�9ر �5��Z    ا����4 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�A|و2}إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ�  "  2507



 I12121212<I2010201020102010>09090909			א����������������س – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
  ا¨�"�   ا$�Aن   أ�Hه�   ر>_   "�5ا�2   �رت "إ*    ا����ذ

 �"�E+   ا�	وه� ا$�ر"�ت،       ��!�  و	�ت !��3ت،  ا��ل،    أ��   �2
� �� " !6DQا ����3ى ��ز>�    ����d   ا����ذ   ��ل ����Fذ،    
ا$�Aن    "~�ه�   -�   و��=   ا�Q(�ق   �~�اء   آ�ن "��Qوض  أ82 

��، و"M]K "ا/��\ ��-�?(� y ا¨0ء ا/ول �+ ���4 ا�nا
  . ا/���ذ

 _	�t ،4��AH ت�E�!�! y _ا��� � -أو ا��Q_ –راح 72
�	�9رت  ،
]�!�Q� ءه��)h+   أ	4   ���ل ا��Jإآ    / �+A   +�  

 ;]Eا�    _��	(�1، وأ"�K ���ف ��ص، و�[�ا * ����72اف ، و
��E" ،Fو  
�< 
أن ��	q ا�q< _G�! �� 4�5����E  وأ�2 أ�2


، و�b ذ�M ده~_ �+ ¬ �"F� دا�� ��أ�E[_ ���4 ا�nا
 ��u4، وأ�2 ا�9ى ' اآ+ أ���ل ا��J+ إآ	9ارى �	4��1 ا�

  أ`�   ه9ا "� !�ى ��Z   ه� !! ����b ا>��Jل ذ�M أ��ا ��E أ
 _]E�أ   �   �i�    * =Q2   4؟J�-�1   "��   '   ه�   ا��  ه9ا   ه�   �5"�؟   

    ا�72اف   �OE   ه� ��� �� 	(�1؟   ا�nا

��    
 ا�An"4؟ ه

 .ورK_ ا�4��5، وا����Eت أن !�Aن �����ب

 28/4/1995  ا#�"	

����ذا 	�
    ��رت   8��� y �<�E� +¡J8   أ���	9ر   �	ة   وأ�$  
��	4 	+ أن أآ�ن y q�� y ا��-8��E، و�� W< Z1E2 ا��3ذ2_  

أ�= أن "�-�¯ y ا���م ا���* q�� y، ��� أن آ�ن �� �\ * 

 �5	4 ��	�ت ا/��Eع �+ �	 
�i� °"�< 82أ _<�����QD، و

� y �2ل * وأ�� ،>�Eا� �)K�� ى�	+ ��	9ر �-��� �	8 أ��
 ،F��� ZP	م   �����ة   ��م   إ82   :*   ��ل أ�= ��ا أز�	أ�9     

4   72�   �C)"   6   و' ا��Q?�4،    ا�����E<   4ب   أ"4 	��    y أول  
 .ا$��S 4�3Dج و�4Q و��ا4�5، ر�(� "�1D!!! "��� !!   ا���� 

dnذ   ا��#�_ أن أ������   y   q�� 4	�D4   ا����Dا�    ،�وا�(7
  ��Dن 	�
    2~�   و�� ا�9ر"4،    ا�-(E�4   >�ل   "�ور   ا�n";   وآ�ن  
*    وآ�ن ��/ه�ام،    ا��J=   رآ+ �  y��Jوى    �y 8i"�<   b    ا����ذ 
 �QS    
�	 4�	�2   ��   �PD" وى    "(-� أو�J��  �-	+ ا/���ذ، 

 Z��أن ا/���ذ و ;"�nه9ا ا +�   bJ�   W�   ن��Dوإ"�ان   ��آ  
، وه9ا �� ا���A~� 8!��E أو ���²، وإن آ(_  ���   وا��ا?�� 

 4ED)��� 4 ا/���ذ���D< +� 
J��� ،�A!/ ع�t�$ا \�' أ
  ا/>�ث   ا��#�"�   >�ل   >�"; و�5ى  �(-� ��7ا��� 4��Jوى، 

 4�E)-��   4"ا�9ر   C`ن   وأ�  ه�ف إ*    "��15`�   أن   "�D#���ن   ا
  ا���Hع   �#�   "(�~�   أن   دون -�Fi-  ا¨6ان   �+   �5ر   	(�   �oد 
 �Jو' ���-�،    ���   آ   �Eه9ا   أ�   C	0آ�ن   وإن   ا�    ،FJ�o M�9آ  
y    ��_  ذ�M، إ*    و�� ا�(�وى    ا$0Xون   �Qu<   >�ل   2-�ش �5ى  
� �´ر	�ب �    ا�9ر"4   ا�-(E�4   أن   أ	�-� إZ2  :  ه9ا µ�!

 ;"�n��    ا���Q���   ��J���F�   ,9ل ، و�����*  +$ 4���
  �2[�ث ���1A، إ¶� "Tآ� أ��D2 �)2رح ��
 �� "�"�ون، إ2(� 

     ����3د   4�2¦   أو   ��H�Eة   	   _D��   ��   4�F	y �)��-    أ��Hء   	+ 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�A|و2}إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	 " �ــــ���ــــــــ� "   2508
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 4�A~$4 ا"�~Eة   ا���2-�اض  ا$���، ا$�4J��Q ا$�1دة ��

 ،�i4 ا�9ر"4 و��6ه� أآ�E)-��� 9)J   4)�  1944  '   d�!  
 4�E)�   4"وا>�ة   ذر   ���    
  �0̧ن"   >�A"4   وأن و�J�H،    وه6 £�زاآ
�C1)�� �J،    ا��EAر   �+   �4E��   4�E   ه
   "أ�0ّن   وا�2  
����Eه

 ،�1A�� � +� ��Eل ا���Jا��� 
  و>b� W ا�!�Qق ا��Dى 	�
�2ع    ا�2[�ر   ا$E7!   4�3D\ ا���O،    �+   ا�n   ه9ا إ*    ا/��   "�7 

	�و،  	�
   	�و  ا�7�2ر   و��= >
،    �+ ا/>��ء ا�8 ا��D2ن
  وه(� ا��nى،    ا���ر"�   �	   ���5د   ا��A?(�ت   ا�2[�ر   و!�ر"� 
 ���  �+   وأر��   أ	dJ   ��اW2 وه
  ��E-�ء،    ا��n"4   ا�-�اW2   أن   
�q،    ا��Sد   ه�ـّ�ت ا�q  ه
  ا�E~�ى    ا��-�   أ���ب �Dا�  
وه
  qا� �  ا$0Xون   �+   ا��X��o   °و�y 4  ا���«    ا¨�O2   وراء   !-
  ا�nوب   إن   �� أ`C أ�9وا ا$4�3D �9�3 ا¨�، �� ا�ن،  ى ا�(�و 
  ��ون >q    وا���4   ا��[��4��i�   4   أ�E[_   آ��1   ا�ن   ا�6EAة 
 4�E)�    ،4"و�� ذر   _��Eر �9,   ا���EAا� W� وب�nا M�!  
�   ا���'   و85 	�
    ا$(�~�ة   ا��iEر �X�$ا    y �AH   nوبا�  
  !�ار   ا�nوب   ه9,   وآ� وا��"(�4،  وا��(�7"4،  ا¼��4،    ا�6�7ة 
 +�    

    ا�Qnظ   ��7½ أ	��	  ،��Xل  ا���J����و!4�3D� \E7 ا

 
��Q4   ا��E)-��   4"وح    �6   ا�9ر�#�  ،F�أ  
�ن   ه9ا و	�  
 �¡�H   '   8�J��D"  و أن�E" �أ>�ا ��ؤ أن  أ>� إ� آ��(4، و

"J��D�b� �E��)! 8 ا$0Xون إ�  y	J��4 ا�2[�ر"4 ¢�	�4 �+ 
 �2�A +� ��� �
 أ�E)" ء
!J��D" +� Zi�D�8، ه9ا ا�~
و¬�و(� أآ8JP< +� �i، إن ^�"� ا¨(= ا�E~�ى ���2-�اض �8 
إ92ارات أ��ى !�t�� O]D#�اد، وه
 !�Aد !�Aن أ�#� �+ ه9ا 

b~E+ ا��ء وأ�#� ا��~�اءا�(9"� ا$��Q� �iأآ �`/ ، " 

3Pة وأ>DD_ آ3¯ أ�#O، ور�� أآ�ر، وأن ��  _Q��!
 �أ���8 ه� ���� 	+ ا$�A~� W�J�D أو ���²، ا��C1 إ
ا/���ذ ا�9ى ا�E[_ ��3آ�ا أ82 �+ ا�-F?� �5ا ا�9"+ 


، و�A+ �+ أدرا¯، �J]�" �1 آ� ا�(�س]#H ن��J]�"!!!. 

Y    _�-�2ا "�n��;    *إ ,�E�2ا$�-�م   ا���'   ا  -  ���<    
�	
 8��-!  -  4�3D$   ظ�Qnا    
�	  ��Eا��)+r : 4�E)-ا� M�¶ � +�

  �2>�4   و�+ أدا?(� ����8،    ����Jار   �2>�4   �+ ، )ا�9ر"4

 (  ا¨�ل   ����Jار أ��ى  �Pا�� ( W�   �Eا��    ،��Dوأ82 وا�  
��4 ا��Q�4،    2(�01   أن   	��(�    Cاره��    
��Qء ا��-E���   دون  
�   Y "-���ن،    ��   �E-2   وأن �5	�،    ا$�ت �K2   8إ��   �¡�H   و��  
 �#�D�   ��   د��   �)Fا��    ،C1)	 ذآ�ت   وه(� إ��8،    ����5ن   و��  
��ة   �(8   و��E_   ا��Fم   Q�K"8   أن   �A+   ��   	+   �-���8   ا����ذ 

Z��53  ذ�t�"   �)�    ،M\   أن   أ��ى، أو ����1 ا$�ة ا/و*،
  إن ):  "�Eو   �� 	�
    �K#�ا (  �8���DE ا���J-4 ا��ا?�4

� ، وr+ �5�2 أن ¶i�8  ا��Fم    >
    إ£�ز أى    "�J�	 أو  
  
5���)A! رى    أو�K< 8--<    ،�1 �����* و ا���ب
    ��در   �	
  دون   ����ل   ا/����y 8����)�   4    ��=   ��دام   !-�م أى    ا�����ب 
  ،M1_ ذ�E�2�أ�2 � أ	Z ذ�M، وإ¶� أ�2  ، "� : " و��_   

����5د ا�E~�ى،    ا��Fم 	+ �5ه� �� �A+ أن "8Q�K   أ!�Dءل
~Eم �+ ا�£�ز ا�F8 ا���J��D" �� �  �ى، أ	Z ا��Fم �� ه�

 �����ب ¬���،  و�5دى    ���   W<   أن   أراد   °�X�"   +�   4#�Dا�     
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  ���#�Q   ا�D�4 أ�-
    وآ8DQ2   823   ا��"+   �+   u�°   ا��"(�4

��1،  ا�9ى   \E�ع   `�"4   ��ر�4   ا��"+   وأ�E��  د"�Aر   أو   ا
  Z�AD! >��    ،_ا���  Z)A� و�5د   �5ه�   أن   أ!�7ر   C�D$ا  

) +�T$4   وا��	  ( �  أ����   ����Qد   "C�1   أ82   >�;   �+    ��
  ا��ا�� "ZE    وأ82 ، ) وا��Aن   ���(�س   	y 4��F  (  وا���اء 
  وأ82 )  ��8   و"����A   ا��رج y    ا��ا��   ���E��   8)���  ) O7دات 
  وه(� )  	��8   ا�FAم   �dE   �� (  ا���O   وه�   ا$���� إ*    ��� 

    ��1 .  د   !����_ Q�و �DQ��   Oة   �823   ا�����nة،    ا���ا
  وا�Dnب   وا�(�ر   ا¨(4�3D�   4   /ن �	|t_،  وا�(�ر،    ا¨(4   وأ82 
  
�   أ��ر ه    Z��~!  y 4   (�7صوا� ا/ول،    ا$-�م��Fا��    qا�
 _E���   ن�D2ن   ا������   _��   W�:   م   ا���ن�����    ،���  و�W ا
&ر   ا���ن ��'   (��  !�JA وه
  ، '��,�+   ا���ن   و�W ، و*()   
 �1K��   �K��   _D4،    و��  ا��Qد   �4�3D   	�   ��' زآ
    و"Tآ� �|اد
  ��=   أو :  ا/���ذ   �-�ل ���    ،8	y 8��F    ا���8��J   4و!(   ه9, 
  ا/د"�ن   !�Aن آ�   أن   أ	|ض   و�   وأوا-8   ا/د"�ن؟   ���C   ه9Aا 
  ،��Fوأذآ� إ�   ��   dE�   8   >�ورت   أن�   �Jo    Zء إ��)hأ   C��D!  

    ا�6QD   أن   �+   ا����م D2�Qو�8  -*    ��ا ا�  -   ،�J�D� O�#"و  
	(�ى  "�Z    ��ذا   أوt\   أن   ا�9Aا   ���Jة   �Z ��< ا�Knر 
3!�دد وأ��ف �+ ا���Aار، �A+ �� ����� >��4  ا��Fم  ،:  
وا�D(�"4    ا�����4   وا��9آ�ة وا$�H�Eة،  ا�n"4،    إ82 

 ،4"��n^� ا�	4 وإ"-���E#��� �)��F�� 4��  ا��-�ء   و
 Wرآ�~$��    y Mذ�   b�   0Q<   O��)�    *إ ���Aا��    ،
	�J�5�    وآ� ا
 Mذ�    y إ��ر   d�J�!   ��   d��   Àا   �)�   +�   W24   ��ا���E�   وه9ا  
 ��   8�)��"   �Q�  : ة�#Qا�   y    ،مFا�~�ح   �+   و$0"� إ�   ��tأن   أ  
 4"�nا   b-!رةT� y" : �!�y �iJ أ82   وا$�H�Eة "  اÀ   إ�   إ�8   

 
1� آ1(�ت و� ر�5ل د"+ y ا��Fم، أ�� ا��9آ�ة ا�����4 
  �bK   آ� (ا���Eدات ا$(��b� ،4J دورات ا���� وا�(�1ر ���4 

�8   أ2_   ��   �6   ¦��   و�5دا  ÁY    أن   ا/ذن y    ���4   ��	�ت    �"  
)  ا��D?�   ا�(�J   و�#b   ����7م (  ا�D(�"4   وا��9آ�ة ).  !!!!ه9ا 

 �Jا�� y 4�2 ��ة�Aوا��9آ�ة ا�)cnا ( ���Aوا��    
	�J�5�ا
��Hت    ا�Q#�ة   �4�3D   ، و>W ا�2-� ا���Dؤل إ* )  ���0آ�ة (


 و415 ��2ى ��  أ���H    ،Oح إ*    ��Sج   أ`�<�Hوأن ردودى و
E7" وآ823 آ�ن ،���T� 4��5��1_ �+ ا�� ،�Fإ� �iأآ \

 �J?ن ودا�). 2010(	(�ى إ��E� ،4��5 �� ز�_ أq< �1�5 ا
(  ،")?< ا�5=(ة وا#�& و>;:7�89 ا6�5�ظ" 6-11-2007�/(ة (

�ق"  4-11-2007�/(ة /� ").ا�5=(ة، وا�/(ة وا�

  ا�D�#4   ه�   �� إ*    ا��Fم   ا��0ال   >�ل   �5ال   و"�iر 
  ا¼�J�4   ا��"(�4   ا�D�#4   أو )  ا/زه� (  ا����4   ا��"(�4 

  ذ�M   آ�   ��(�Dن   وأ`C )  ا��4��F   وا4��An   ا��"(��J   4	�تا¨ (
 �
    و-E" ����   ة��]��   �  �72ص   وا�b   �+   وا�nام   اFnل   إ
 �`�1J1Q"   F�7Q!    
�D� +� O]D23¯ ��ة    ��ر 	� ،C1n�7�

� أZ2  إ*    وأ8E2 أ��ى،    b�و   ¦��   و�   أدا   d  �2ع أى  	�
    أوا
 +�   8#�D4�3   وإ¶� ا��"(�4،    ا�D$ا   dJ	ن   ه9ا   آ�   �+   أ/  
��0ا¯ �D� �J	���� �Â   ��    ،   ا���O)5   b�   4 إ*    �E)5   ا��Fم 

    ا��O7)" O"�X  !�آ�0 أرى  وإ¯  �	 \�#D!   و!~�"8   ا/ول     
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 ،¯�i4 ا���ن   ����4ا�   ا����P1�  ،42�1رة،    أ�E[_   ا

��A�o    y  +Pا   أو   ¬�0�   أ�E\   وا��Fم ��،    "01�Dأ ��Aوه4،  
ا�F�2ق وا����"F�3� ���o ،4ك ا���Qوى ا�~�?4A ا¨�ه0ة 

 ، ،4-<F$ل ا�-"   �����Fم،    أ��7   ��   ا�ن   أدرك 	0ب أ82   "��
  Z�3D"و �]�t�!  : ه�   ÁY   ��2م    
	�J�5ا  
  �oد وا���7دى  و����
 d-�   ؟،Mذ�    
Q23 ����    Z2أ  
  أ���H   8}ء أى    وأن ذ�M،  أد	
  y ا��7د   ه9ا    ،Z"+ د	ا ���� ¯�Q)" أن y �EE� ن�A" أن +A�


 ه� ���i� 4# ا/زه�، أم Q)اء آ�ن �+ ���7ر أ�� ا���
�ى ا¨�J	�ت، أو >�J��)! q "~�ع 	(8 ا�	��ال ¢�	�i� 4 إ>

 +� °�X�! +	 ��D! �- ،4�)D4 ا���Anا���ان، أ�� ا �i�
�ء، وأ	|ف ��0Pى 	+ ا���Jدى y أى !�7ر T3ى �+ ه� *�iأ�


 $� أ��ل، �J	 d�E#�� \JD" b0،    ه9ا   و�P9ر،  ا��n+ وا�	أ  

  >�D«    أن �	  ،Àوأ82 ا   E��]�� Z  
  وا$���iة   ا¨�"4 ��ى  	�
  qا� _���	   ��    
!�#  qور!8 وا��<    ،��  qوا� _��<   ��    
�	
�3ول،    أو�   إ��8   ا�1�2_   ��   ��   ��رت وا�q  إ��8،    و��_   �� 
ا�(�	
    ا���Fف   ه9ا   أ��= :  أ�3ل   أن "�	�¯  ه� ا�9ى    وأن ه9ا 
�(�   أن   ���d   ا$D�C   و�5د   �(�	�4 �"   ;]E��   ؤل�Dوا��   +	  
�CD�E    2-��8   أن   �A+   ��ذا  ،4 >-�-4�tب ا$��ور �+ إ����

 8��	 ��	3ا/���ذ وأ�2 أ!�OP أ82 آ�ن ������ آ� ه9ا، 
��ذا �A� F+ أن 2-��8 �+ ����(� آDJ��D! ��¦ : ،WJؤ*

: � 8�1E2 ��	�8 ا�4�5����E $�	� ا��72اف�O�P ��ز>� و�
 . "ا��D	4   2-�م "

  ،F� �)!�	�� y ��)2و ،M]K"و 

ا¨4�J   ه�   و"-���AE� �)K�� �1ا، -� آ�ن ا���م 
28/4/95 ، �	��   Ä�-!   4	�Dا�   �J���   _�������   {Q�7ا� !! 

�)A]tة أ��ى   و�� ���¢ .  
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