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 اb��Z ا�Zf�4f وا�!	�ون

Z!De27/1/1995:  ا  

 ...<Nا   ا���م   ذه�LN�   أ��E   ��   QRSأن ،  ا� <�T# ,� <Uآ
 ،QRSح �@�اءة ا��NSه�ا ا� �;+ XT� ،ىYI اّ]> ���4ج �L#و
� ا�4ج YIى \ ] �وآU> �, ا#�,ت أ=�، أو زآ( `�_، أن ^
 _ ،)A�NSم ا4;�ر ا�,# �# cارى وا#��ار�D*dا ����e ���A

ئ �@iT أآ� ��Nh \ آ'�ءة ا�4ج YIى، �%� ���f gد ��ر
 ��ا�R'S� �T( ا�R'S�، ا�4ج YIى ���ف �� �';�T اE`��ذ، آ
���ف أو����ت �� ��U# oRN، وآmnا �� آU> أl� )LA`��ذ 
Y8ا p@����، أو ا�2��#�� �p=���، ���,ا #� ا���6`� 

� �8ص، �mد Lr� ��أن ا�4ج  وا�S��dد، Y8ا أ#�@, أ=� �%
�4ج YIى وأ=� �,رك YIى =N%� إ���، ا]%�L� <6T2 Xن ا

#T( ا���Uو��، T# F( #�Uو��    )'��� #B� u)T أد& t<، ��ر=�
ا]'�    إن :  �@�ل   F   <'��(   ,U#   Y8 ، "�;��� وwراء"�@�dت 

) y�rوى    ا��DUh– {ر   �, ، ) ر|� ا,Iى    أ���إ=� "..  )@�ل    �L}  
  ��rو#�ت \    =�U�   ،�I<   �%�ا�� ��   ا��آ�ة،   أ��ال   إ='�ق 
 �Thا���  ، ��N(   o�,RT�   Q��r�8 "  ا�   iD�Aذ " وا��`Eح ا�� ،

��ل ه�ا اo�,4 ا�Q��r \ ه�ا ا��ل، ��`�� ��,   #�U�T   ود8]  
� اo�,4 �� اE`��ذ ��,  ���،   ��I   و)���� +�(  �ر�A> أآ

c ا�'�A� وا]�ا�@�، ا`��5ا��� أ=� �6> ��� 2,ا \ ه�
� 2,ا، و���� ا�,�d��L� ، ا/�ف آ� ا/�ف �� Q��rا� o�,4ا
أن =��Uول ��rآTDU� �� �UT@�ت ا��SUص و��g �� وا�� 

 ا�4ل، إذا �� )�0 ه�dء ا�@�م ا��E، ا`��*�R اE`��ذ 
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<T�إن ه�c ا�AEد�o ا]��r� وا]'�,ة، �d, أن : أآ�n، ��آ

CNU� d �L( أن ),#X ا���64ت ا��ا���� وا�;�ور��، �
"�TDU( " أن )CNU� �=، أرى أ�ت وا9راء ا���4��Iا��� �%U�

 Xره�* iUًا، و���m8وأ dس أو�Uا� ��S� ت����Uا�� cن ه��L(
 d أو �%�#,� F ،��,وه�ا وذاك �2ه�ان \ ا� ،Xو*�اره
 ،��I ����( ا]�ة cه� �R*��`�2, �'�,، ا )Uّ�د �= ��%#,�

  ��و\ ��    إن:  ���B     أآ�T> ا* �R��N� ،B,و أ=� _ أآ� و
 XL4ا    )�B`0    أن \    ��6> ا���� XL4ا   ��T6�   إ�8ان    أو   إره���

��T6�  ، �Lأن   و�   �NS(   )س ه�Uون ا��t X��U( \ ���2�[ا
، و��g �@��س ا�'��,ة وا�;�ر، وd "اB4ل وا�4ام"�@��س 

ا��L6ن، أو ا�=��ج وا��,اع، F رA> أؤآ, �@��س ا���Dر و
 ,�� ��أن ا]��6� ���p <6=���، ^� �, ^��ج ا�'��ى ا�,ا#
��U ا��U ا���L ����دة #,� ,� ،�TN� gو�� ،i��Sا�@�ار ا�
 X%� i�(Kه�ا ا� ،�U� ��BD=ا gس و���Uا� ��'�ا�'��,ة و

��'��� �Uا� )@�T� �A �TLr� ك�Uن ه�L( d ,� ،ى,U# ،ة,
��L ا]TLr� N(,أ �N6� �A ا��U ��'�ض ='�6 ���,ا #� 
� ��Y�� ا��XT، أو )���, �ا��ا��، ���� \ ه�c ا��4� ����6
 �NU� d أو �%� إ�,اع آ�دح إ0 و�2 ا}، وه� ،,`�� Xآ�A
 �D�`ذ رأ`� ه�ة _ أ��`Eورة �� =� د�� ��ا)�، ه� ا�;���

)���� ��I أن أؤ2� �@��  أن أ)��%� إ0 �� ا#�,ت، و`���
ا��rح إ0 �� ��, و�U��I إ0 ا�'U,ق، ورR2> أ=� _ أ�� أن 

 .أو*� ='6( �,ر2� آ����

و�, #�ى ذ�< إ0 أ=�  ،  �Jrء ا  ��
   ���B   اE`��ذ   ��اج   آ�ن
�   أ���ءc   ��'�غ   _   Lr���   ا]���د  ،  me )T# ،�ND@� ����I آ�ن

 ،�U��@T� ح�'� �A �(د�# <;N@=��  �`وأر�2> ه�ة رأ ،" �Uا�
QS= "dإ0 ه�ا ا ،
��Cل ا�B�# �UUL�   �A   �UTIق إ0    و,U'ا�  ،

،��U[زج ا�Dا��اء ا� �UR'ا   و�,�   �nأآ   �A��'=ا    ،����Aو
� ه�د�� ��rرآ� #� ��,� �UL�  ،  �UL� _   �(أر   ���� .  

 �� cأذّآ� <Aر  �r��U= �Uآ   gوأول ،  أ�   gأ�  ،�T�L= _و ،
 �Iا�U� ���;� mn� �T�� ،���A ن ا�4ار�L�  -  �(د�# me )T#  

-  �  ��, .  اه�����   أ��   آ�ن   أ=�   ��tت   �� ،  ا���آ� \    A,ة   أ�
 ��T�   <2�'=ا    ،�nأآ �ز�Eا  �UL� <=ا   أ`��ذ�LN�   i2اء   ��ا�#  

�#�` 
 .ا��Aج �� ��

  � ن ،  أ�;�أ�BL�    gم   إ���4   إ=� :   )����   �A #�د)( ��ل
��ل �A)�ا�2   ا   �S�   �#   ار�I(    ا�T# م,#   )T# ه,ة   ا���������  
��ل mD8، �@,   ا��Uو��   اRT`E�   ا=��rر �Aأن   ¡� ه� ا   �¢   �D8  
 ��Tة   ا`�ا��,��   X%UL�   ��   لB�Aء   إ�U�`    \13  �@و��6> (  د��  
�   أ��م   `�� \  n�   A)67  �ب ، <T�   ��  -  B���    (T# ذ��`Eا   - 
 gه�ا \    أ��   �C��N�   �C���  ، _و   i@��   ذ��`Eا�2   آ�ن ،  ا��  
  )���� إ0  آ�B(    ��2%�   أ*'> ،  ��زال ����Lا #N� �� )T,و 
 ,� : و�A�¨ #��� +�(    و[

XLإ��   �RDt    أ�8ى ��   J(�RDt  ،  &رأ) إ�S   أن   ��   �L}   أن   �@U�  
 �S�   ��  أو �r#   ���#   ،���# �6ª��   ©�,ة   �Aب ه(    #����%�   و�
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>R*   ����(   وذآ�   �n�,A   ��¡   ��   Q`��    )#�N6و��ل ا�   ,N#  

 �I�Uا�   iD�   ل ،  و���#,   و�%,د��   )#�N6ا� : 

 ...." �Ur�2   آ�]�ج  ، )T#  �RD`   ,ز�   mnآ   �UL�   �6RU�  
 ����` "-  <A�r�   ������    ى�C�  �RDt  �=وأ d    ,Sأ� ���A  
  "ا]@�و��/ اB�Adل "أ#� أن ���Lر `N��L>    وإ?� ،  =����� 
، �hل ا���> �� آ�  و���L� �� �Lن، `�ف )�'�� ا]@�و�� 

�� آ�=>  ���U   �ةاJt   �'U�6�   �4ء   ��   �d, ا��Uس، %� ،
أ='�U6 آ�� �CNU( إB8 �� dل -,�,  =�N  ا��;��Rت، ^� �� 

 \ � 13وا��(B8 �� d ،�AB� uل ا/�ف �� أن ¬���UA إ`�ا��
���Rك �@�ة \ " ا��R,ى �NT@�ء"t%�ا،  13د��@�، أو 

��ا2%� -,�, ���( وا��( ���'�Uء و��g ا`����� �#Bم 
 dو ،)���rء ا���@NT� ى,Rه�®، ا��Kم ا�B#ا� �� ���8

�B8 �� ،�nNUل وا�� �� ���Rك ���,د �hل ا���>، ا�4وب 
��dت ا�,��ر �Aا �)�US ا���rب، و�, )'�� ا4;�رات، ��Xe آ
وا�'�Uء، آd <U أ��U( ,2;� �� �� أ��ل، و�� ���'( ا��ى 

�N ا��ى _ أ)(����� ا¯��� �� o�A )���, ���ه,ة ا�B6م 
" p@��� ا�B6م"A@�@�� إd وأ=� أ��� �� ���ه,ة ا�B6م و�� 

�,  "2010-5-8،  2010-5-�1	�ة " 2010ه�c اE��م ] 
+�(    ر�
��   )N,أ   ��TA<   آ�   إن   و��ل ،  آ��د)� TL�  " �� " ، <T�   ��  : و”_  
 d”  ، gأ��   ��    )@A ن    أن�U0 ا����/ �Thإ0  أ ��   �=�@U� � ، �

� ه�ا ا�Kا8( وا���اآ� ؟L� �TS� دام ا��ا�� 

��   _   ������T   ا`��,ت �� اd`��ذ%U�N(أ   gأ�   ����  ، <��`  
 �#   ��A�6[ا��    ا ,%r�`ذ   ا��`dا ��Ue��   �%U�   gل   أ��@�  : d  

   أذآ�   آU> أآ�د   وإن   ا9ن ا`X ا]�A�6�    أذآ� �� ��UeEا   �³@  
 �T�� ،�(6> #�د�� <N����   ا]�اج   ه�ا   �L��[ا���م   ا  ،
 ����6�   �#   ��UeEردده�   ا   ��%N�   ���  " !!!. أ�T#  µرآ�ب أ  
 ��   ا/�N�   ����Lذ   ، وآ�ن " وا�@�ا��   ا���`Eا   ,�   �U%N=   gأ�  
،  ا�@���� #A���'    )T   ا], ���Rى    آ�ن   ا�BLم   ه�ا   �rU,   أن 

 �%� d   ا�@�اءة   �@�ل   �Lا�@�ا��   و�   ���ا�@� �� �'���
 )�6> ���آ,ا �� ا��U. ( " وأ���� أ�(    إ��   ا��Bم   أ=� "  .

\    �tآ�   [��د   ��   ��   �@�ء   أول   #�   آ�ن   ا�89   اd`�'�6ر
 i�L�   ���`ا��   ,U#   ذ��`Eذ   ��د   و_ ،  تا����   ا��`Eا   ��#   �N`  
 cذآ�   dد   أن   إ��]   �6A   �   . �A*�ا   آ�ن   ر��   إ¡�#�

95r30/1/1995:  ا�  

�;A   )T(ز�����د ( ء. دB#   ا����ت  ) م   ا���A�[�6   أ|, اA  
��Uء #� ا�KاA( ��'�R ا��4� ا��Uh�N� �l`��ذ،  )  ا����ت 

�   رAـi ات ��A� ا��L6ى، و����Tذ �� وه��`Eا   c4;�ر   B���  
، و#�T ��, �8وT# �2( أ=� ��Nr أ��c، " أ`��ذي   إ�� "

 ،����� �S� \ ات����  �T5`Eا��و)�� وا QrLا� ,��
�=��h ��,�T@ء . د . أ   ا��B# ¸=��hء   ذآ�ت ،  وB��    )n�,A 
��

Qوآ� ،c,ذ #� وا���`Eا ��   �Xآ �CT     i+   ذ��`Eا c,وا�  ،

 ا�AEد�o ا/'�'�، وأ=�  �� c,ء #� وا�B�� )L+ ذ��`Eراح ا

 )DC( <=آ� �ا��`�� �Tf وآ�ن �, ��ل 0 إن ،�A�[ �¹�= آ�ن 
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#Bء �, .��Sر�'%�، �� و),ر رl� <T� ،�º`��ذ أن ا��U د

�( وا��ا��( ���، F أ*'> أTا�,ه�ء ا�� c,ورث #� وا� �=
� "  �� أ=�    ا�iD \  أB�� ,%tء �%�ر)� �T�   دبEا " ،  >R* �Aو

اE`��ذ �%B# Xء أ=� أ#� أ=� �@�¼ \ ��اءة اEدب =�ه�< #� 
آ�����، وإن آU> أ#�ف #�U أ=� �%�ى ¡�ع ا]�`�@( 
ا� ،>�`BL��i@ اE`��ذ أ=� آ�ن �%�اه� آ��<، وآ�رت أ=� 

"BI%� أ��0  g�� ." ل�` �A   ء. دB#   ذ ا��6ال��`Eا
    �Yاءة   ��ل "  �X�   �Lr : "ا��@�T,ى ا��ى ����6 ا�NhEء

 ��eو  ،" dو   �2�A  " <'����   ء. دB#    0ّإ" B���  :" ,�d   د   أن  .  )�+
  أ=� #T(    آ�=� ��ا��، وا)'@�U   و*R< اE`��ذ ،  ��Lr ا��ى    ه� 
 �R�  " ,�T����"   إن   �I   mNء .  د   ��6ل ،  ا���B#   �# ذ��`Eا  
 ����A   ��6'Uة أن    ا�,r� 
��mr اE`��ذ إo�A 0ّ أgT2، ��ر�

، و��*�ح آ���،  ا�N,ا��   ��U   أ��>   �@, أآ�ن �S,ر ا���2�، 
  أن ��RI   اE`��ذ   ���2ب ،  آ���,   إd أ`��ذى    ��   أ)�ا2,   أن 

  و_ ،  ��م   آ� ���2  ) وأ�tر إ0ّ(�� دام NA�I< " ا����م   �م� "
�   �,   آ�ن   اEول )S�½r(    أن   أi6A   أآ� Iذ إ0    و��`Eا "  ا�Lه  "
، �'�A> �¹ا ا�,واء ا�@,�  ا]��ر`�   وا��   �¹ا ا��*�ح �� 

: ا¯,�,، و�l� <T`��ذ �� رأ�< =�6� ��اءة اK8dاع ���
�� �� ا��Uس"��U� ا]�ض  ، "�2#�ت X`ا ��@�ل d �, أن )�6

 �Lو�� ،d@� "أو�ا�,واء ه� " =�س    �NS�� ،" �� آ�ا ��2#
�� رأ�< =6�( ا��@�ر : ، F إن اE`��ذ ا`�,رك و��ل"ا��Uس
ا����ء "���`� # ، : )T�LR;> و�T>" وا��Uس   ا��اء "  :ا¯,�,
��Eر"، و"وا�Uوا� ,�Aن د، آ�"ا��� . i@#و ،�U����� ءB#

 .*��LA ��]�ا�@�، وأ=� �tه, #K8B� �U��LT� )Tاع

<T8د �A   �U�T#    ،�}�Lا� �ا��و2   >R* ذ��`Eا   �A��    وه�
�%CTN� " : ء - ا�,آ��ر   إنB# ,S@�-  ا/�وج   إن"   �@�ل   Xأه   ��  

`��ذ \ وآ�=> ا��و2� ا�'�*T� �@T� RI )T#� اE ، " اEدو�� 
 .ا�N,ا�� �� ا���dام ��/�وج ����� ه�Lا

، وأ=� أ�D8 اE`��ذ أ=B#  �Uء . د   ��� و��   =@�ش F �2ى 
 �UT�# ��T6=ل ، ! آ��A  " وا`�ن�Lا� ���6� " ، i��(ذ   و��`Eا  

  وآ�ن (  آ� ��م   �@�D� واA,ة   ��   ¡�   �,   #Bء   ا�,آ��ر   أن 
6�� �U'�6 إ�D@� d� واA,ة  - `��'�   ذآ�ت   آ�� -اE`��ذ  � d
 �و�, ��A> �'��ى #Bء، و)�آ�ت �� اE`��ذ آ�Q أ=�  ،  t%�   آ

، وه� �� #@�D�" ��T# <N� واA,ة"`�N أن )��N> �� أ�� 
 B���" ih   X%�T8   �Upا  "!!! ) )T#  اد رأى��س   ,U%[ا .(  

<Uآ   ,�   <�Thأ    )T# ت�N�ا�� �@�م �¹   ا�@�اءة   ),ر
� اE`��ذ ����� N�   ر�;A   ء   ا�,آ��رB#   �-,2وو   <U6�   B��  

 �I�8و   ����   �T���   ����L�   �¡وو2,)�   ا   ,�   iآ�   gأ� :  

dب   ��>   أ�Nrد   ا����   ����   cY8��   ��   ���   i�r[ا 

F   iآ� :  

 "ا�@�=�ن   � ��ار   ا��Uس   ��   ا]�دة   )�6د   وأن"

����`   Qذ�<؟   آ� 
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��ت ه(    ه�c   ��لTل   `�, "  آ�Teز "  

 �A c�2ء ذآ� ��Tل آ�Teز ,�` iº 
NU� د�L� �ه�ا ا��2
�U6��� �=آ�!! 

Xوآ   �L}   ن   أن�L(   �(آ����   cا ،  ه��Lه  ، ��   ��dد   �I�8  ،
  . ا��Lا`�ت   ه�c   �,را`�   ��I�   ¢�   ��U> أن )�Lنو 

ه�ا �� آ���N \ ه�ا ا���م، و�, `�N أن أوردت (
),ا#��)( �Aل ه�ا ا��,ر�i و����ات ه�U \ �����ت ا�=�6ن 

�C 7ف =��B@ \8u ZOظ "  2009-12-31وا���Dر، أ=�� =�rة 
)Z!"ا��ا Z��bا(" 

 95r30/1/1995:  ا� ) �!"   �vwا� (  

 <Nذه ��4 ����#� �U,ق =�����E ه�ا ا���م B@�6�
ا]�Dر، آ�U �, ر)�UN ����56� آ� ��م #T( وا�U� ,A، و�,أ 
 ،�UpEذ ��م ا��`Eا �NRS� �'L�� ���# ¨��A ��,Sا�

) ��. #N, ا��|� ا�U�Eدى، أو د -Ad@�  –وأ�L� �=��Aن ��%
و d أF ، ،�4 أ�4 أ=� X¹ أ�� ا��N> إ0 ا�'U,ق) �6A |�دة

 \ ��NRS� ����� )6'= أ��م dذ أ��`Eا �Iوذ�< ��, أن أ
  ���UTم   أر)�ح   �,أت ،  �B@�6   ذهN> ا���م )B@U)� ه�Lا، 

  ��      me��c,2 ،  ا/�رج \    ا��Uس   ��   وه�   #��T   أد8ُ� ،  ا¯,�, 
 c,2ا   أ,�Aو    \ <�Nا�  ، <U6(   و�� ���    آ'=  ��w   ��Nh   أن   m6(  
  ��L ،  ا����L� إ0    ���د �A    أ�6A إ�6A  0   ��   ا��RS�   ا��Eر 
  . ا�R�RS�   ا�N,ا�� آ�=> ه(    ه�Lا   إ���U   #�د)�   أن   �N,و 

  �@�ل ،  ا`�N#��   ا��;� \    U@º�   B#   ,�   �S=ء   ا�,آ��ر   آ�ن
  إن   +i ا4@�، و���� أن �N�6,�� ����اص   d   إ=�   اE`��ذ 
 �Lآ�ت �� أن رأى د ،  أ���ء . B#   أن   �ج   ا]��6���  د��� إ0    
  `�#��D ا��ى    ��S½t   أ=� وأ=�  ،  ا��UNء   d`���دة   ���� 
� "�,ى 8'�'�"اU@4�، وأن  �، ��@i أ=� أ`���D أن أ`��

� ر�2ءc أن ���� ه� أآi6، و" 8'� �,ى"Iوا �UL� ،�ULR*
#Bء إd . أ#'�� �� ا ،�@4�T@> �� إ=� d أ�T< أن أQ��8 د

 ���, ا�S(dل �� �� 2,�,، وأ=� =����r \ ه�ا ا��';�
�U� �ا]@�و� cه� ������ <Uء ز��ر)� وآ�Upل ،  أ��اE`��ذ    �

إ0   وا`�T@( ، " وآ,c   آ,c 0    إد�%� : "وه� �@�ل  #���e u)Tا، 
 QT/ا   �A   ��`ا��ا ��LR* 0ة إ��Cا� <���.    

��6   ا�m'6   ذآ�   �2ء   mr�    o�,A \ ����(    Qوآ� ،�U# ��I
��    و�T> ا���Dر #�U� c,U أ��م،  #T(    ='�6   د#� ) ��6(أ=� 
. د) ا]��Aم([�, B�tن، و. د.#� I ���h,�@( أ ،  أ#��� إ=� 

آ��ل ا��Eاt( وأ=� ر2� t,�, . ه�ب ا]m6ى، ود#N, ا��
�   �@, ،  B�   �SA   أ`�ارا ا��آ�ء، �Aد ا��اآ�ة ���ف �#   ��  

  وأ�tت ،  ��Nرك   ��   أ��   در2� وإ0    وا��6دات ،  ا�N#   �I�U,   ��ل 
،  و�,رت ��اهXe�� �N اB�8\ ���   ا�#   ���KA���   �A أ=�  إ0  

 Xل وآ��  و)�L��Lت   �C�   ��r��= [�وd أن أ��Up #� ا`��
 ��TRا��   �ا���6` meو �ا���6` \ J6'Uا�  )T# ¨'�، ��=� أ

� آXe�� ،mN اKAا�( ��N@����، ��لLr� ,�و�� Á%U�     
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�����   ��T�ه   8,�� أدى    ه�ا   ��و�,   إن :  اE`��ذT�   Qrآ �A   �#  
وا�@��  ،  ا]N,أ   o�A   ��   وذ�< ،  إ=�Lر��d   �L}   c   ا�g'U   ��ه��

 B�� �=ر ��آ,ا أ�º   ,�   Qrاآ�   �A�6�    ��   <=و�2د=� آ�  
 ��T��   �TN�  ،  ل�� ،���,Âأ mC� ��آ�=> ���و �%ULو�

  t,�,ة   وأ�� ،  ���2دة   أ��   ��آ,ا   ��UL ه� ا��ى =�N: اE`��ذ
 ��ÃEوأ ،  ا��   �ى   دا���Äا <T@� ، : �UL�   �A   ول�A   أن   QrL�   �#  
  إن :  )����   ��ل ،  و¬�وز   و)��Dt  ، ،Q6   ا��Bم   ه�ا   +���   ��ذا 
 i�8 ا��ى    ا�����   ��T#   آ�ن   أ=�   ه�   X���   ��   cا]�*(  \    ��ا
  )T# ص�½tEء   ا���`Eا  ، ����� <T@� )T# أ)��ف ��S½t �=إ �

 g�� �8، وه�اÅ� أو �Lr� )*�[ء �� ا���`Eك ا�T` iTeأ
�� #�rا���، �Y� �� Á%U� �ULرا)� و�S,ا����، ���(
و�����0 ��=� �� ��و�, \ ا`������ ه�ا ا]Á%U، وأن ��ى 

� :  اE`��ذ   ا���ND� ا���rN� �� B8ل �� ��اc \ ا]�*( ��ل�  
 ��   c@, ،  أ`�`�   ='�6  \   ��ا�ه�   أ=�   ¡�>      ��S½t   ,�   ول�A   أن  
،  ذ�< #T(    );���   آ�دت   وأ�� ،  أآ�n   أو   ��)�   أ�� #T(  ���,ى  
#K'�    )Tة   وا#���دc ،  زو��2   أ�T`   ��   <8آ� إ0    إ�tرة   وأ*'> 
  .إT# d( #N@����، و_ =�'�  ا��ا)��   و��rآ�T   ا��Lآ�آ�� 

  ����LN�   Bا   ا�mCS   ا��آ� إ�T�    0ه�ب   )����   أ`��ذن
� اE`��ذ   وc,A   ��هi   أن   ��8=�   ه�c   أن   �l`��ذ N�  ، <T@�  
  اE`��ذ   ������ ��زUL} �A< أن ��'¨ �Âء ��r( m6رك ��  
 ����   �Nو��اآ �IB8إ ,��  . >R*ذ   و��`Eا .  

�;A    )زآ _�`   �Dr=   ��%�N�   آ����دة  ، <T@�   �=أ`��ذن   وأ  
�   ا]�ء   A;�   إذا "D�   X�،  �N�D� وزآ(    اE`��ذ   وا#Kض "  ا���
 �Nأن   و�   iزآ(    `��>   أذه �  ��ل ،  ا�L'�اوى   `��,   ���T>   ه
 X�=  : <T�   ��  : �� ه�c ا   ��RI   ه�   هL� \ <T�� ت ا���'S�

��ل    ا��pBnء؟    �6T2ء   ��
   �� " ��ح ��ت"�t=� \ ا���ا�� 
، ��6ت �� �� ���� ,�2"  �A c��B   إ=�6ن   إ=� ،  أ�,ا  "زآ( 

 �� <T� ،>=�Lا� �\ روا� �ر��Äا ��S½rأ=� ا� ��ر�;�ا ز#
،��= �6º ،ر�S( �A ل �� ��ل�� ���T� ،ا�Lه cأ=< )�ا ��   

� Y8)�    اE`��ذ   أن ��@� �TIو ���r�� ا��= �U# )L+ آ�ن
 ، "��ز"ا��S½r� ،��i@ زآ( أ=� 

 .وه� اE`��ذ رأ`� ��6[�، و��g ���;�ورة ��ا�@�

i�h ه�ا. 
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