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 وا�����ن�� ا���
 ا��

 12/2/1995:  ا���

�م ا���، و��� أن  � ����� ��� إ� أ�� �
ه� ا����ذ�
�م ا*(�) �"!�، أ'&% أ�$� #"!� ه� ا� �ن ا���ح � �"++,

أن �����، ا3.�م ��م ا��� /  �2 ��1ر 0 ا/,�.�ر إ�
أ#� (ا*(�)، وا��83ء 0 #"!� ا��7"�ًء ه
ا ا��&�ع أ�$� 

��3ء ا*(�) ا�"���A BC @&? 0 #"!� <�=.� وا>(� ;، أه: 
.(.. 

3��A   ا� �ن   أ'&%  F#    ،ذ���G3 �)<ا    ،; H.A�I   J�' ،  B.��  
  ، ��ا   #"�ل .  ود ���د #��M،  .  ود أ�$�،    ��� وزآL'  Mي،  
�SدXI، هV ه
ا اVW�3 ه� ا>.�ة؟  ��8R"#   ��8�    M8S   ا����ذ 
  A."�   �&�]   أن   آ�ف   ه� Y83.�ة،    ��   #�   X.A و�M�&I  X    #�   إن 
 Vا>.�ة   \.�� آ. 

  / V�� 0 ا/���ذ %#��I ع�]�# %�A د�Sى أ
 أ�Sف #� ا3
روا��XI إ� V�8�# أو M=�)".� B8.A، دون X"# V,�I أو 
 (_`�"# ���#�ا�W)، / �� أ�X أ�� ا>$�ر ا3
�� � �_�رآ

 a�bI Vc / ا����ذ ،V&` �# d3آ�ر ذ ،X"S ل���و/  ،Xb`�#
 �"3 X3�` ان H&� �# ا"   أن ا����ذ
، "A �,g� "  وذاك   "A�   ه

�ن   /   و`�  I   (`:S ع   ه"�ك�]��ط ا�R, /إ �)i".�  وأن أداة ،
 �jه� وأدوا�Sا�` ��k l"3ا V. _I �.�I درة أن�` �b3ا 
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� ���د X8. _I رp(� S� أ�) �oو3) iA ،�j�.3gو

R�83 0 ع�]�ا��rاع ا>�.��q ،M��  ��H، �ن اV _3 ه� ه� ا�
ا�nت 0 ه
s ا�3$.)، 3 � رو��ا رو��ا، وV7t ه
s ا/87#) 

  �2   #�   ا3��.�ة   ا�3وا�)   إن   X3   '�رت ا��3F) أ`�ب، `8?
 XI��روا    w3أ���? ا   �i.A   ا�3."(�   أن    �S���I أن ?S�Rا��

هM   ور��=X$&�  X8 ورو��8pF� X#��I  ،X اl"3 ا�'M8، و
�H.A   ا����ذ واx�A    و`� ، " و<��)   ��ا�) "I   J�'    M8S  ،d3ذ
�H.A   و`�ل I       إن   ���A    M`�y ] 0    `�ل�اع   ��
� X3   Xى    إ�nyا
 s
  أن   �
آ�   أ�X   �2 0  ا/���ذ،    #�   �t   (."W=)   ا�3وا�)   ه

 �,g �+zy �/ أذآ� ا�B ه
ا اlz_3 ا}ن، أو (اnyاه�، ا3
ى    ه
sأن أذآ� ��أر /( ،  HAا����ذ   وا    M8S d3ذ .  

V]   ا����إ�    ا>� ���A    ،m`�y |.ض   وآ�A   sر��ال   ه 
ا   �$q  
�ن   أن   دون   `�ن   �+|  �   ���"A    ،ح ذات  #�(.!ا�' Xو��ى �~ أ�

�#V) I أو Bi8I نF� %)�I (��� 30 ا (#�` X3 �Iآ� Xة أ�  
�ظ "...." أو bo �.�)V.&�3ا ا
�H.A   ، `�ل)أو Myء #� هI  

 (iWو   �C�   X�Aا����ذ   وا   �i.8S    - �&���I– �i.A 2�   أن  
 ���A    M`�y �`   Jأ   sر�$k    M8S _�ه��ل   ا�q   ?`�
s  ،  ا3,FA  
�s وا���Cو�t s ه� آ(� ه�، وأن M8S  ،XI:S    ا3"�س Cb�  
 XI���7#   XI�#�Y�`وا sوإ'�ار    X=أدا (.YR� �# �bb, �`

 (.R� �# |.bz�30 ا �b"� � d3أو ��,�، وإن آ�ن ذ V _�
 �` M`�y ���A إن J�' H.A�I أ[�ف ،sار� I   ق�q   Vب،    آ��

  2� Xح، وأ����ا d30 ذ �t ��3   وارأد    ،m����3�8  ا�    M8Sأ
 �Iأآ�7 0 ا�3ور    #�ا %� M`�y ���A ان H.A�I X&و� ،X8_A

B�"83 اM=�)".�3 #��را ��S �b8� ا�3ّ".�،  ا��73، وأن 
وأن �A�� ر`M8S l اX��� �# H�� B8A ،B8�3 اB�"3، و� 
�ر $� X3 ن���(�ـH دور ا�3ّ".�ة، وأن اc �."ّ�3 � أن � 

Wو[�ب#�(.! و ،B�"3ر ا��# ap �,g ر��t � 3 ،ا�W �.   :7#  
 �M�83".�ة وذآ� ا�  : �&S   ا�3:م    M�8��"3ض،   و��2 ا��ر  
 ?]nSوا    M8S وا��،    '| 0    ا/�2   ذآ� HAووا    M8S m]اnSآ�ن  ا ،

 |'�اnSا[M أ���� أن ��'| ��2 ر��ض ���3".�، وآFن ه
ا ا3
Fy �# V.8�I أن x)ib� أن H.A�I ول�YA ،آ�ن lzy ن أى

 VR� ~.3 Xإ� أ� a_� ��A X" 3ى، و�ا / �."�3��x ا��73
 .اB8.b3، وإن '���� اVR&3 0 آa7 #� ا��ا`| وا���اث

� �_�رآ"� أ�8p ا>�[��� 0 ا3 :م S� ا��A ،�)".�3د 
ا>��] ��8I=.� إ� ا3F�A ،(��.�3? ���) دون اnSاض وا[%، 
#� �Wوى آV ه
s ا���د�] اI / w3+� 0 أى ��آ) #�.��ة؟ و/ 
أذآ� #� ا3
ى رد F� M8ّSن ��اراI"� ه
s آ8�I �>F� أ�"� 
 ،a&��3ا x&�Sأ ،V`ع، / أآ�7 و/ أ���.� ا���اث �+�ت #�(
و� أX.8S H8S، و � X" 3��W 0 M8.8p |_وى ���7"� 0 

 .ا�3.��) �
s ا3��Aة

  ا>��)   �2   ا�3�H.A   [�ورة   S�   رأ�X   إ�$�ح   �ذا���   أ�Sد

ا   ا*�2�3   ���   و�Aح أ��،  �W    M8S��ا   ه
ا   � �   و� وا��3ل،  �  
�ا ا�3أى  )Sا   أن   وز
  ا��c�3اq.)   ا����3) 0  ��ى    ��H�Y   �   ه

     �i&� X? إ� أ ا�"��C،    ا���م   #��`��    و�Cb?� ا���3.)، 
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�ر،    ا�رض �c    M8Sر س   وه�   ا��3ل   ��A   2قR�# ¡�ر�I B� �_� 2�

 ،¢�� MS�M8S #��ر إ�cن آ�دح، و�2 ا��3ل وه�  £�ه�ون �
H.&RI (8��# �"S |��   ص�+�    ،(��� #  ،�iظ ��"�) 0 ر��b3F�

�i�&RI   (R8�   (.Wر�,   �)i# ة!W�S MiA ،ة�R���� ،ت�i�Wا 

� أ���R أن ا�yح و�C� (iWى أآ�7 #� ذd3، و��ا � أن  
أ��ا � �����A ،�iR��8رآ? ا�x / أxS ان �¥nك آV وا�� 
�H&R ا��3ل ������X ا¦�ص، وأ�$� / أxS أن ه
ا ا����ى 
 xأ� ��A ،ب 0 ا�وراق�ا3
ى اay إ X.3��S x� ا����ى ا� �

"B.C ا>��ق وI�I.� ا�3:`�ت / إن I  "أر�� أن أ�&X إ� 
�3�`| S"� ا����ى ا3�ر`M اMCb83، وأن �� Mb� � أن M�&"�
ه
ا ا����ى ه� أ` �§ V���HY ا���rن و���X�.R وا�i�Wت أن 
أ��و أ`�ب وأو[%، �S x" 3!ت / �A=�ة، / ا�� ��اHA، و/ 
 �# sٍت إ� ر�� واF�8A ،���أ�� `�در أن أز�� ا�#� و[

�ع ]�# X&_� �# أن ���ج إ� V&` X.A ث�Y�� �"ى آ
اb3� ا3
�3�H.A   `8?   ا�3.��)،    J�'   أن   Bء   أه�W�#    0 ت�.#��   �=��  

، ��I�) ه
�3�A  s.��)   ا�3$�=.)   ا��I   (R8�3�)   ه�   ا�ر��ف 0  
  أ#� اR8�3) / أ`+� �X ا�yrرة إ� ��Aده�، �V إ� ��وده�، 

  آ��?   ��A   اB8.b3   <��) 0    اa�+3ة   ا3&"?   و�pق   V��3ا   `+) 

�� �    W  ،  �i" 3   �   V7ª.�ة   أر[.) W   ��ر�o   �)8?   آ�A   �#  
�3�C�:# H.A) أ,�ى S� أر[.) X)8.A ا�3ا=�  apي،   �?b]أ «

�ن"Sو�z�ا" xإ� X3 ?8�A ،   ت���Aا�3"+�   ا   C�# M=��"3ا B
�اM8S x�A ا/��&�s إ� [�ورة �Sم � H.A�I �ّـ�S ،?`�ا3

، وه"� V,�I ا����ذ ا3
ى آ�ن ....j(.� ا��أة، و3 � 
8��� و/ #�&�/ أن " : �����"� دون أن أ`+� `�=:R# ~.3

�_� ا��zج ا#�أة 0 اX�b� (=L�3 l"3 #� أ��S Xو ا��أة، 
�i_)i� Xاو أ�"�� ?��yو ،��&q ?�Aووا ، �Sأ � xأ� (S�

ذd3، أ�� ��A آ"? أ8S� #� اB8.A 0 XI���A آ�#V ا�و'�ف، 
��i_� H.Aدة ا����ذ و�Aح I Mbواآ� ،M=ا�3وا l"3ا X" 3

��.. 

 B�
اb3� ����3ر  ا>��] 0  �&�و أن ا¬�2�) ا(8.83 / £
  B8 ��   �S   و1�   ا�S��A ،0� 3ن #� �Sد ا3&"�ول إ� �.] آ"� 

ِ̀ـ8ـّ) "وا>��)، و`&V أن £�و�� إ� اM8S (����"ّ3    �لا�3 
(.qا��c�3ا) "ِ̀ـ8ـّ) ا�دب M8S ���.` ( (��<ه�#� ا H.]و ،

Vد، ��و3?� ان أ������ا ا3 :م ا
�ار إ� ���.)   وه<��
 :أ,�ى 

 ?3F�   أ�3? :  ا����ذ    M�# أن   B.�3ا   (c��3اه�!ت   ا   (Wر��  
 %)�I   �"3   ر   أن��ن   �W��ة   `.(�   ®)   أن   �V#F   أو   ��+ �I    w�
 ��ل   و�F�3�� 2آ.�،    'Y.%   ه
ا   `�ل   ����iA؟   � �   �   و3RI   ةnA  
�ف   أ�X   ه
ا ����A    x   وا�3(�ض   ا/���Cر �   �iCI   B.`    M8S أ`�ر

 ،�iA��� / w3و� ا��.��ب ا3"�8) ا   �R���   �8pأ   ��ا>�[�  
  اq   (.��£r&.�) أو V.'�bI اB.�3   ���ف   أ/   A �ة   ا��(�ل 
  w3ا��3د#) ا �tن   ر� �I   ا}ن   V _�   ap    ،%]أن ̄»  وا � �i°و

 V��� ا>�3.) دون B.�3ا �S M8z�� 8&"� أنpور أ��� �A�,

ت # ا3_�ح أآ�7،    وا[% A"$.�، ��و3?,FA :7" ().`   
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(."q�83�q�   ا/��(�ء   أن   ، وأ�yت إ�"ا3   �   ���   V)�   ~b�  
`� اه�!ت " ا3�q".)"   ، وه
ا ��x أن `.() ا��3±   ا���3�~

�ن 0 ذc�W d3) آLى آ(�  � / �` ?`���رW) #�، وb� 0~ ا3
آ�ن ا�#� ���#~، إذا `� c � أن �Y�Iك ا3�q".) إ� 

 (.����r$�، ا�أ �Y]و� أآ� وا ،�i�b� �S M8z�I دون أن
  ا/��د   ا<.�ر 8����A? إ� V�3 �,g :7# وM�S، `8? إن 

  w.A�
s ا3+�رة اª w3? ا#��ت g@�رs إ� #�ى أ��� #�  ا�3�
 � . _I أ@�ر Xأ� d3ذ ،B <ع #� ا�� V_A إ� X.&"�3ا

� Fyن `.() #&���3 0 ا�C"3�) اw3 وراءs أدى إ� اr`:ل #
#� أ<� `.() R&I�# VCI) ����3ل   ا��i ا/nyاآ.)،

�S.)، أآ�7 #� ار�iq�&I �����وات واR3&�.)، ه! ]�وا�
ا����ذ رأ�q �t X(X�3F�A ،x�F هs�"S V إ[�A) x# �8RA أن 
 w.A�أآ(X3 ?8` ،V إن #� �!�? X.8S �2 ا<�ر ا/��د ا�3

، و��3
ات "ا>B8"ن ��Bi 0 ه 
ا ه� أن آa7�� آ�دوا ���bو
0 ا>B8 ����3ل، ه
ا S :$A� ا3_(�I) وا�1اف اF�3و�:ت 
 H� �S ?�Aأد� وأ,&]، ودا ()Cا� (bآ %.W�I إ� ��أد²

، دون أن � �ن ه��� أو B8�" ،:.WFI #�"ا���rن ا���'� 0 
 xو`8? إ� d3ذ ?.b"A ،(C�� B8� xSا����ذ إن آ"? أ x3F�

V#ا� xS$�، »  أ�( � أ�ا V#ا� X" 3 ،ا}ن H.�Y�3ا3&�.� ا
 x�Aا�A ،اآ.) أ,�ىnyأ,�ى، وا (.qا��c0 د M)8� ت أآ�ر�S
أ�8p ا>�[��� M8S ا>B8 0 اnyاآ.) أ,�ى، و3 � ��ى � أن 
أBi&8p را[��c�3�� 2اq.) ا3_�=�) ا}ن واw3 أL�Sه� أ�� 

 (.qا��cأو "#$�و�)"د ،".i��3ز أن ��.~ "!����) ا�£ / ،
 0 �i.I�b³� إ� آ)R� وأ���ده� و/ أن �"���� (���# ��
[(�ن #_�رآ�"� 0 ا,�.�ر #��ر�� و#+x3F� ،��a أآ�7 #� 
 �i$و�� ،�Aرا �i&8pأ (�i8� (8³ا�� x�8'و ،d3وا�� آ.| ذ

 .#��x" 3 ،�8R � أ���R أن أرد أو أز��

�م.3�A ،ذ�? /ذه� إ� ا�3.�دةFا��� / ا*(�) وا�� 

 � �tا8.3)، ر s
وذه&? وأ�� أ��y أ�x و�.� أآ�7 ه
�xR��8 أ�� إ/ ا����ذ، أو M8�3 أ��� wW�� X.8S 3:=�"�س 

�ر أ�x أو'X3 ?8 أآsap �# �7 #� أر��+IFA. 

(Aّ�*ة ا��� .أ@"�ء `.�دMI ا�3.�رة �Vo �,�� ¢.p ´ V ا3

M�b"3 ?8` : ا
�د M8S ه�IF� ا�� (S�W �&]أ w� وذاك
�# V _� 

 s�.� ?���FA د ا�3.�رة� M8S آ��j Mbه�� وأ�� أ`

 A��A? أ�x �3? و�.�ا 

 واb�3? ��أ�M إ� ��s أ`&�y �i8آ�ا

 M8S �# HA�� s�� �Yإ� `.�دة ا�3.�رة، و� ?b�3� �!iA
 µ��$A ،HSق �.�رة زا�� M8S H.A� X.8S �I�� إ� ,�ى Mbآ�

�� M8S ا3 ��%� �# Vآ Bp�� Bوأ�� أ���. 

 .ور�W? إ� ا�R3�H را[.ً� ��#�ًا
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