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 ا���
 ا��د�
 وا�����ن

 19/2/1995:  ا���


	�  ��ى    أ��    �	�    ا����   آ	���   أ��   ���رت   �����  

	� )��� أى ا#�آ' أ&%$ ا#�"ذ،   �)* $�+, �-, ./"0� 1

ءا�8 ا>8";�7، � ز89 2 �.�	7 ا56"4ر أ�3 2 /	3 9-&
ر &6�"/.ار، ا�B9م @.ب &�8ق B"56ر��ت،  �0' ا  ا>


B$،  ا���Cى  Dرة ا�FاG�Hا    ،IBJأو L9M   Nا    ،Oل ,Q   �4
  
  ،.R �	�    د�ت   �S�3   ��   ا��9ر   �"S�3 ا89R.�    �	
  را�7 
ن   �9�4� 2    وأ�3   ا#�"ذ ��	9    ، ���Vا   ا89س   �4/"0	8
  M9ا�4BL9ن ا9^�' ه�\"XY أ�] و
.&Z ر��XY ا,' أ�5 ا09

�4 ��J  ا#�"ذ،    ذآ.   �   إذا   �4BFن   ا89س   آ$ ا9^آ.، 
  
  ،�B0<ا X�ا9^ى    ا>0`�ل   ا>��.   إ  ،�B�5 89آن 2 ا�"/4

�4   و6 �B9    �J]   أ��   أ��00    �B0<ا  [B9و ،"�B, ا " أى.���

ء وا�9ى اb c�.09' �-�	�ن ��Rأ�� أ ��dآ Z	R0`�6، و�
،49e 
f�8 و��د�XY �' ورا(8    gن   ر���   X
   ��h  

� ا09-�اوى  \5    �8 3B9، أو 9-	��
�4   أ,�   ��hد   \�;  

	�Z  ا9^ى    ه� (  ا9\"ح  l-9   ا�9رق    �	
 7B	4F   74<ز   وJ   ق�&  

	�    وا�M   وا�89رج اV.ن،    و�n    اm"9   آ�م  7B8";.   ا9.ا��  
  f.p ر�7، 2 دا(.ة  ا49/.ةVت ا309م او�\� �4+� 7/	q�

 �4
 �J� '� Z"	R74 ا>�.�7 وBL9ا f^74، آ$ هBL9ا f^آ$ ه 
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 t.%u"& ،ذ� وه� �0"/4	8 �� ا#�"B0<�09 أدرى  –ا


.ق   دون   ,/.�f.p    c ا9^ى  �Rرة ا�89رج  –>ذا   l+Cا  
أ)�ى    �وأ   ا>.آy ا9^ى �.,n ا49/.ة ا�9ا��ة إx  "  ا89ف "

��hد أ,� 
�4 ا9\"ح أ�Z أ�"�BL أن أ��د اc�./49 و��ى ، 
 X;-� z4�� ى�u"9زال ه^ا ا و6 }.ج ا�89رج 
' ا>�ار، �
 ���� 2 S|� '� أ��رى وأ��ر l	eأ lأر� �� وأ�B� ب�	�أ
و��ى، 9-$ ه^ا ه� ���\� وأ� أ�"/$ �' &�8ق 9\�8ق دون 

  آMB   : .ب �{ �0"/.، أ�0ءل�-	��ت آ&7B، @.ب و�.ى و@
9^ات   ا9^آ.�ت   ه^f   �"�ا�. ,     B9]   أ��   ��   ا#�"ذ   ��   وأ�
 � أن أى  &�3،    ���ن   أن   ��'   و6 أ,�ا،    &�3qR آ�8 أ���ر

ر�� �8Y{ و�-.&� � c� � ،�� ��.ى 6 ,� أن ���ن &�3
 Z-� �	
�\�0، و�B-Rى أ�% �{ y� 1 �9ر  �	� �B-R "2ى"

 7B�B�-"9ا ��uLO 2 ذا�B-�9 �.ة وا��ة، &�d' �/� ا#�"
 ،�.�� [B9و ��B-R [B9و ،�3& [B9 ذا49آ.ة ه^f؟ ا#�"

،Y0\� .�� ذ ه� ا6�"

  Z-� '
ا9{ أ���ر " ا74BL9 ا7��/9"ر�� أ��� �9�"ذ 
	Rو صأ* �yB �' ه� ��.ى، �	� 9� إ*�Oأ '� Z"   c\	"�

 lBF ه� 'g ،ه� ��.ى '� c, n,أر Z"	-J ،B4R �-, وأ�
دة، -9�. ,+�$ أو ,�5.، 1 أوR$ ا9.��BJ 79ا آ� Xه&


' : �Z9d ا#�"ذ �ا&�8ى ��رس    
yوز �|$ �' ؟ ر�� أ��� 9
 7�  وه�  ، )�4$ ا7BYBJ�"9 ,780(ا9-.� 2 ا9|/&7 ا9-

أ�    O-. 2    وردت   آ	�7 " (ا�B|-ِ9. "  إن   9�   أ��ل   �وأ �    �\.ح 
4ر "  ه� )  أذآ.   �09 ا>"8�    أو ا���اt    &.اس q9و6 "  ا   �"\�  
 �B&   c-9ل   &3   ا�/�     2 ذ�9 �' ��ر��B� 7 أ�8g ،� -ا9-�ـ|

�   أن   ��BL"0 6  -أ�%"\�   88B
4ر 2    أq9ح ، ا.\B&   وزy
  
، و6 )�78 15(�^�� و�|� 2 ا>-XJ وأ� 2 ه^f ا09'  أ&�8ى  

أ��ل 9� إن أ� ه� ا9^ى Z++e ذ�9، 8�9� �-.ف أن أ� ��رس 
 2 [	Jآ"\� وآ�8 أ �	

.,7B، و�\�� x وه� �.,�  7q9

 '
 
�4  اM�9 ا#ول، أ��� �9�"ذ أ�%   y-<78 2  أ&�8ى    ا�  
 4ح   ���ى   �5 70R أ ��7 ا9-.� ذات�, c�) مB� ب.�

ء ا7��u89 ا9{ وردت 2    89   �-�د ,dن راح ) ا9|�رةL5#ا
74L5   c0� ى    ا9-.ش.� Oوl�+� �9^, '�� 1 ر(B] ا�9زراء    ,

ن /�H7 ا�B� X	-"� 6,� أن 8 آMB أ�8Y48� ن,/�ر � آ
4� و�' ,-� 2 ه^ا ا9-�.، وإ6R7 �{ �9 أ�B"89ه� ا f^Y& 

0 9	�زراء B)ر ، أ��ل �9�"ذ ذ�9 وا� أؤآ� 9� !! أ���

�4 ا>-y ا&�8ى ه� أن ذh �9"�$، أن  '� أن � آن ��	8
0 9	�زراء، &l/-B ا#�"ذ أن ذ�9 �9 ��ث B)ر 4� أ�����

Xم ا��;� l	� �	
 ��.u"9
�4 ا>-y ا&�8ى , X�6 ،ا�ن. 

� 89 ا#�"ذ ��J آ8 Y��5 }97 ا
8 إx ا9/	Rو �
� و1 �"� أن �0"-�$B0<�4 ا
   آ	�7 ا09. اZ8/9 }9 إ�ه

@H	7�yB   ا#�"ذ ��J وه� ,   Cultural Meeting    Y"Q.و�
"2ء �//9" 89  �{ }� �	L�<"-�$ ه^ا ا�ا �، و��4و أ�

�9' ��4 89 أ� ، ،B40� �B-, � 6 دا
� �9$ ذ�9، رآ8
7/	q<7 ا09. �9$ ا#,�اب ا�	ه� آ B��O ذ"�#&. 
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7 إx    ذه84�   [B\b  )  ا���9ا   ��   �� أ*X آ�   89 إ*  

 74BF 7

7 ,��ى ��' أن  )  �8 أن ا��9ت ��دد 2 ا9/`J�&
8 إx أن �-M ا��09 
�8 ا#�"ذ �d�Fا 88�9 ،�
y� ن���

� �' ه^ا اHز
ج، أ5^ ا#�"ذ �/	f.;� l ا>"�ا�� �� ¡B�
وه� �8;. إx ا � ،M/09�dل 
' ا6ر�\ع &/�ر� أ�� ��' أن 


'   ���� وJ.ى  ا���|7،  ا>4t    �'   أدوار   �7�3   ار�\ع ���ن   

B$      ا9/�.   �ر�£ Dى إ���Cرة وا�FاG�6وا    ،IBJل أو  و�
 SB&��   ¤R   �،    اML9   N   ��.   آن   إ�O8�0�   وآن ,�   fو��   ��  
 c8م،    �'   ا��Cا �ا9{  ه�    �0B9   ا�7B9   ا89/�ش   أن إx   و�4
 ��، )و�0ءZB, �9 و,c �\�0 آMB ه� وا�S ه�^ا(�8B^اك،    آ
  �'   أآ|.   �8^   وذ�9   ���   أر,-c   35ل ,Z    ��   ا9/�.   ه^ا   وأن 
  e.ض   #داء   إ
�ادf   ¦   و�� �.ن 9-	� &-3 ���8ع �' l+5 أ�Jف،  
 7&B�    ،د�h    ¨yة   �+-.   وآ8�   م   أو   ا#را(�   ).آ�   آ	��  
 [	Jو   ت &�dة،    أ�����	74   �--R   6    ،YB	
 $B9ذ د  6   وا#�"
  �\{ �  &^آ. ا#�آ'،    ه^G5    2 $|�   fا��   ¡�� ,-�   وراح ، ده+"
 �\���    2 .��   '��,
د   وزارة 2    �-�$   وه�   OرHا9/���،    ا
 MBأن   وآ   n)ا��ا   ��   أو   ا5.9م   �'   آ�    ،�4Oأ �  آن   وأ�
  �+{ YB	
   ا9"	�ث   �'   g   6    ،SB	� �   .7   ��.   ذآ+)
    ��Y&
� ا9^ى  "	qO   7،    وزارة&9�   إ�� J-$ �"	\�   � ا9|/��   c,

 cوا� cن  ا�1 �.�� ©^ا ا>� �، &�R	Z أ���"
 اb .|أآ
 .5ªأول �.ة و f^�0 أن ���ن ه\� c,و ZB, و�.رت ،���Vا

 7&B%9ا f^¨ 89 �D '< $%\9 .ا9/��ة�.ة، �� ا6
�اف ,

� دون أ9\ظ، &�Y أرق �' ��
ح ا#�"ذ �' Bار� Z	��
� �.ب ا��.ا&8 أ�Z �.رت �G5أ cو� ،و8�6h �	
أن �-�ض 
 �&.
3
7B، ا�\.�J أ�ر�.f، وL"�6رة ا�y9ا f^¨ �\"�� أن

 .أن � وR	Z ه� ا��9اب

 g �ذا 6 �\�< ،8�
 � ،8�
 � '� 8B\-� }� �8ك

 �	
 8�
 ف �¬ ،lB�� 6 أو lB�� }9ت ا8B��آ$ ه^f ا9"
 c� ���� 2 Sرا�"�، ,�أت أ� �	
O-�ر� و�' 6 �.ص إ6 
 g ،x�� ا9^ى ��ور [�©"�� �9ى � ��	Z �' ا#�"ذ، ,
 ،�� و�®�0B�.� � $B�Vا $J.9ا ا^© S/�# ،�	5دا f.-+"�أ

� ه�  دون أن أ��0B�.� � Xا>0"�. �' أن أه fار.��
 آن�Y� ن9� 2 أى ����  . و�Jد�
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