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 ا��� ا��ا�� وا
	��ن      

 30/4/1995: ا���

�������   �	
��� 

 ����ن   وا����ذ   ����   �
�ق

*(،    ا"���� �)�'#،    ا"&�"# %$#،    ا"
!�ء ���،    ا�����ل
  ��� /  3�4،    �12   �+�   آ�1 ،  ا�����"0  /   وآ
-   ا,���ذ   �+� 
8
�ل .  د /  أرى    =�أت ا���:�ر،  /    8
�ل .  د ��7د،  .  د ا"�%-،    
�$E8   �F أى    ��A B   CDاء،  ����،    8&���   @�?� G   أو   �F1$G    3$G
 �F�Hأو   أ��    ،�F���&8 �+�    3�D&8 �=وزآ3   أ �&
  ��B، ا"
� ا"Nى    ه� KLى    �J�7   وآ�ن 'L   ق  ا,���ذ�
 .�O ا"�

  ��G#   و��د   و��J   اU=�اع   S���   EG /    أ��)
�   و����   �QRة
 E8   #��Vا   W1(�   ���X�=    ،W��&"ى  وا��Y3  و��D&8 �=أ   �&
  ا"
  %��م   8
N ذا =�ل   أد=�   �
�\   B   رو���   أن   أ]�Z8   �F:�ت   �Gة 
  e(   ه
�ك   �	E   وB ا")���O،    ا��cد   ا��bر �O   1917  ا"^�رة 
  أ=� و�	3  ��")��ى،    ��$��   إ�   @�?�   ��B   �7 ا"Nى    @�"��gف 
 #&%�&
  وآ�-، k آNا،    ه� اij!ى    إن   و%�ل "��")��ى،    %&(ة   ا"
  وا,���ذ @�?�،    ����   و� i8!ى    =Z   إ�b   و%�ل أ�gى    %&# �	3  
 !F�    ،0�رأ �
  EG   ��)�ءل   أن   "$
�%�   l4   ه�   ا,���ذ   �Q"-   وه
G$3    أو اij!ى،    ذا   ا"�17   أن   أ�)� إ�n    ه	Nا؟   i8 �1G   �8!ى  
    ا,���ذ وا��n  ���ا،    Z1G   ا"�اWo، "�� اij!ى    ذا   ا,%� 
  ��	$J   وEr   ا�Vا��q   �$)�ت إ��ى  /  p    %�ل   أن   ��l   %�   وآ�ن 
 EG   و�8   ا�%���س    pإ t"أن   ذ   #"Q(jة،  /    "�)-   ا�	�ا" �uوإ    /
     ���w   ��ور   أن   v	E ا"O    ا,�	�ر   آ�   وأن ا"�	�ة،    �
�ول 
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  ه�  ��ور   �2ودة، k   أ�	�ر   =+7# هZ^8    3   ا"�وا|�#   ,�1Gلا

 �F$	}اع   و��=Uدوا�0   اQ=   �7ة��
  إن   k إ=�ا�G،    �7$0   ~�   و�
��د 
  إن اij!ى،  G$3    ��آ!ون   ��   و"$	���   "$�17   �)�?�ن   ا"
 #"Q(jا   �F$# /    آ��ول،    آ��
��ل   آ�� ا"��   ���ل   �8   ا"	���  

�ك   Z^1�   Ng ا"�	�ة،    ���   ��
�ول   وه� G   )�(	@  :  /" ��DG" ،
  إن   ���ل   إ�0 ���ل،    أن   v	E   �8ذا   أو ���ل،    أن   ����   �8ذا 

�   ا"{�7   هNا   آ� إp    ��4ج   هNا   وه� ، "F8$	#   ا"i(ة "Nوه  
 #��(jا    O�  ،�w��  إذا   ���رات 8
�دى    او   =�D��   =�|� أى    إن �
 �?�   EG   ة)i"أو   ا    O� ل   أن   دونQ(�   E	v   أن   �w���   #��(�=  
���w   وآ�� @	)�(،    %��w   آ��   أF8 �8$	#،    ا"i(ة   إن :  ه	Nا �  
 �)e  : اNاع   ه�   ه�=Uا .  

  EG   ا"�'C"���    / S   �8   أ�����   ا"
�%�   إن   "����ذ   %$-
��   "�� اij!ى  �   #�(
  أو   Z^8   %&(ة   %&# ا"�ا��،    "�17$   =�"
JG!�    p�e آ$�F،    ا"	���   ,�1Gل   =�"
)�#   وإN= �uا��،    روا�# 
  "�	�   ا����1ء   ه�   2��ظ   ���   أ�1Gل i8!ى    أن   Z^8 @	�ى  
  د�07 ا"Nى    ه� =Nا�0،  أ����"��3    أو ����3    ا���   أو =Nا�0،  
� ا"Nى    ا"	��ب   هNا   �	��   أن �A31 "  أ�
jا" ، ��c    3$G�:-   و"
  G$�0   ا"�د   آ��ب c   0=    3$G�:- ا"Nى    ا"��ر   =
��   ا"	��ب   هNا 
  ا"�و����# :  إ�c   J-   أ�E ،  ا�   E(�   ��G   �12  .د  آ��0 ا"Nى  
 #���vU�8#   أو (  واZ�Uك :  ا,���ذ   %�ل أذآ�،    � ، ) ا�
G   l�  
 E	"و    p�e  ى�	ا��   آ�ن @��   EG   �  واe   Wo(   �8%�0   أن   �E   آ��
  و"$
�س "
�)0،    ^�-�   ��اح ��+W،    أن   "0   ا,E8   W$L   وأ�0 
  ،#D$($"ا   أن وNاآ3،    ا"{��   هz@0 ا�Q0 �)�ى    وآ"    ،Z�� k  
�   وه� :  ا,���ذ   أ�oف Nن   أن   �8!ة   ه�	؟   ا"{��   �yاآz@إن   ا  
  ا@zاآ��   @�&�   إن �	��،    B   أو   آ��   ��اء ا@zاآ3  ا�@zاآ3  
  E8 ) ا@zاآ3   ~���س (  وأهJ   أ�w   J:G   وا��   ���8   ا")ER /  أ3+8  
 �ا"��)	3    �{�ب   ��"�   وه�   ا@zاآ�#   روا��ت   G{�ة   آ
-   آ��
 Egو��   �  أن   �=�   اU=�اع   8���س   إن ا"���g،    ا"���R��   E8   Cر
  ا��t7�D=   �8   و"	
i~ -$% ،   0" : t!ا�   و"�� ه�،    ~�   �	�ن 
ا�@zاآ3،    ا"�&
��   هNا G$3    �8ا�l   أ�t   ��&�رون   ا"
�س   �$7- 
 �jو   �F�   �12 .  د   آ��ب   E(�   ��G   ا�   �8��0�8 /    آ�   tأ�   l�8ا�  
� " آ� "  ��� (  ��0   ��ء   �8   آ� G$3    أ�+� Nف   وأ�� ، ) ه�Gأ   tأ�  
 l3    �8ا�$G E(�   #�
  �8ا���3�Q� t    أن   أ�8 ا����Fد،    و�Lق   ا"
��ريء   �gص   @�ح إp    ��4ج   NF�   �8ا   و���+0   ا"{yء G$3    ه	Nا $"  
  ،�=��jا tو���   #L�g .  

G$3    أوا�l و"	
n  ا���ى،    ���G ��L$3    أوا�l   � إ�n  :  %�ل
  �:�   و�E8   #F   �8'�!ا   ���ا   آ�ن   ��,ول ا"
:�،    و��Fت   ��7د 
  ،0���L م   وه�!$��    ،�/    ا"�&�   ا"��ل   �E$7   و� ا"	��
  ،0"�1Gا"^��    أ�8 أ �F�   د�	ن   ��	أو   ������   آ��=�   �  
  ،���|��G م���   0��    #Fأ�+�   �2دة   �:� و�  / ��@    ،�ا"	��
  "و"� : " ��)�F1G��    ،0�����= -$%    / yو 

k   ج�G   S��Vا    pأو�د إ   �
  "����ذ   و%$- ����،    E8   ��ر�
  ر�- �F^$H  ..  ،Z^8   %�أت   أن   =�7 وأ�n  ا"	Nا،    "$�1ة رأ�  
     (ا,g   اX!ء /    إ�   ا"$JF أ�F��G،    آ�1 ه3  ه3    ا,��اث   أ��:� 
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E8    ،#ء   وه� ا"�وا�!Xا��ص   ا   �%�~  " #��G "  O� اNء   ه!Xا  

 B   E	�   ا����   #�(
"�=   pإ.  

� ر~�،    :ا����ذ   %�لNF�   #ا"�وا�   K�7� �% E8    ع��
��ش   �   أ�0   و"� ر8!ا،    و"�)- Allegory   ا"ــ   ا,"��Rرى�  

  3G�o�8  ،�w�� أو    O� �"   �8#   ا"�'�ث   ¡�1   أنZ�Uدار   أو   ا  

- ��n�}%��  ،�F    د�
�#   رF�   #�A# أى    أو ا����ء،  	"   -'oأو  

JF أ�gى،    ����#   E8   @�&��   وا����ت ����#،    E8   ا,�8 	"  
�� :  "0   %$- 4+�وا،    و�G�8 Bا،  �o    p=�ا "   l��   نأ   -$%   tأ�  
 -
  وزارة /    أ�1G   آ
-   أ�� �8ذا،    8
�:�ا :  %�ل 8
�:�ا،    آ
  ��وز   %�   إ�0 :  "0   %$- أ��،    4+�   وB اn�j،    ��� /    ا,و%�ف 
  أ��   B إ�    k أ�1G"0،    درة ه3  ا"O    ا�Vا��q /  ا"�"��Rرى    هNا 
�   ���ة   ���# Nw  . #1$	"ا  Allgory  ك   %�ل�
G    ،l� Jbإ   �b��z�  
  p0   %$- أ8^�"#،  إ"   �N�8    ه ni$��� 33¢، وه$G #$��H #:�$"ا

  . أ��   و� :  %�ل ��n�o،    � �$�¢ح =0، و

��  ا"��ز   وأ��8#   ا1j^$�   و=7£   ا,�Zم   =7£ إp    اS��V   وا��
إpّ    ا,���ذ   ا�0   و�QRة %�8- =�1^�$0،   و��$���G J،    و���$# 
�&� /   �K�7ه� ا"O  " اij!ى "  �	��#   �Gرف :  و%�ل �   ��
  ا"
�� ه	Nا،  "   -$1G   3    أ���D&8أ=� (و   �&
  آ��-   8&$'# /  )  ا"
 �
i8!ى،    "B   ��   0   ��ن ا"i8  ،�17!ى    S'��   EG   أن   ���F   و����
� ر�+
�،  ه�،    "�� i8!ى    "0   و����   أو Nآ��-   ه   �
�1F8    /
  و%� ا�����E8    ،�b   �=�   �2دة   =�
�د   8$!�8   آ
� ا"�%�=#،  
 J3    ��آ�D&8 J	0   و��$G   J&��=   #(¥   �}G   �8��   0�,   أ��ز   Z1G  
�   آ�   أو   =�7£   و��|�G   0م   ر�1G   Je   �زةإ� /    @�رك   أو Nه  
  و%�ل ا��آ1#،    �	��#   ا"
&�   أ=� D&8�3  و�	3  ا"{�وط،  
�   إن   ا,���ذ Nد   ه�
  وأن ...  8�G#   و�����Fت   آ$�1ت ه3    ا"�
��F   �4د ا"Nى  ��D�   ه�   �Xو�8%�   ا"�7م   ا    ،�:  Ng   Z^8 ا"�%�

  ذ"t   آ� ا,د��ن،    �G   #��F8م ، "ا"8�7#   ا"��G J$3    اV��ظ "

�#   �?#   �G   #��F8م ا"�7م،    =�")�|�   ���س F8   ،ا��N= ... §إ .  

-$%   0"  :  nإ� ��   -

# /    آX   #�=z"ا   J$Gو   ��
/ ا�$�   ا"
 #���^$" 3$G,ل ا�%    p آ$�# /  378 ��   أ���ذ   #�=z"ا   ����7�  

  3$G #Hإن ا,���ذ،    ��د   �/  �O    ا�Vود   ��وز   2��ظ   ��
  ،#�HZ^"0   و�� ا�"Q�   �RG!
�O    ا"^�HZ#؟ /    و�8ذا   8
 #�HZ^"ل   ؟!!ا�%   �   W&�   ���	"   J$(8   أن   !F�   رة�L   �"ا"�ا  

")- (ور~� أ�j    ده{#   ا,���ذ   t'o )  ا�Xاد   ��G   ا©�   ا")�� (
  ا"z7��    3$G" #$�$� " #j�7ض   أ�0   أ�)�0   آ
-   و%�ل ، )Q�8آ�ا

  !! ��Kg   !@�&��   ا"�ا"� z7�    3$Gض   =0   وإذا ، "ز��=# "  أو 

��  آ��-   �8   ���
�ول   ا"��م   ا"	��=#   أن إp    اS��V   وا��

�و"0 ��    ،��=�� Bأ��   ��7   و   E	v   أن   �F:�   �=�o   #��}"ا  
 �1$^8   �F�    / #ا��=   #��bو    ،Z^8 Bو   lا���   �$eر   أ�+V3    ا$G
 t"ذ   JF
  . l����   «�L   و8

3$    �7���� :  "����ذ   و%$-G أن   �Xا"�7م،    ا ���jوا  
 �^1�jى    ه� "0،    اN"ا J	'��    / �8ذا   �}
�،    و�8ذا   �Rوأن 4ـ  

 3}g�8 أ   ��}gآ�1  -  أ   �
}%�
�   ��   اj)31    اV	J   أن  -  ��=
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  ه�   هNا   أ"�� اEG  ،�G��j    وا"
�ر   ا�jء   ��38Z�U�= �D ��ف 

����� " وا�Vام   اZVل "  �� j�=   �8ة�Xا   O"م  ا!�$�   �   E8  
 أ���8؟   �$�ا   أن   ����ون 

أ��ى ���8ت �� G$3  � ��7و أن �	�ن   ا�b :  ا,���ذ   %�ل
  ،�Vوا �Vاع =� ا�=Uو�=� ا   �bأ   �('
3$  ���y@    3ء   � ،  ��G

�ك   Ng ا��Vة،    دا8-   �8   8)��1ة   وا�Vآ# ��ل،  G   �1G   E=  
 D�1   آ�ن   �با�	ظ،    ��ق /    "${�7 )  ��%�ا (  2�	G �1$�    pا,�8 و  
�   اZ�Uم /  %�G   ا�G�@   0�,   �8   %�لZآ   �    ،l�$� �8   "0   و%�ل  
 ��
B   �%���    3$G   ا�Vآ#   "	E أ�-،    JG   ��   ز�8ن   آ�ن   هNا   78
 �8   �
  ا")

8
�   ��ذا,�   �8زال  ����   #G�R@   ارا�Lوإ   #�Hو   �(	=  
 #"�Xاع   ا�=Uة "$'��# وا)g,ا"��"�#  ا #"�X3 ا,%� ا$G أو ،

#��b Z= #�"��"��.  

  2/5/1995: ا�! ��ء


!ل، آ�ن   أو�   ا,���ذ G$3    �8رتj�=   ��
G    ،د . أ زا|�ون  .
 #1���    3��8)��"�e( ، ��|ر �F78دى    و�� J$�ا,��j،    ا"

  %�=$- إ§،  ، ) أ��� G$3 �8 أذآ�   ا"��G   J�:7   إ=
# (   �z8# و
 �12    n=3  إ$G ا,���ذ   ا"��ب، آ�ن   �
?1D8   Jbن   أ���&
��    /

�:J   ا��وج   �7�8د 0L��    3$G ا")�د�#،    ا")�G#   ®�م jأآ^�   ا  
 E8   0L��    3$G #$=��8   �
  ��W /    آ^(ا   ��gQوا آ�|E8    ،E   آ�|
 �Nدة   ا"��ب، ه�G   ج��c    pإ E" ،#�%و   �F�%ا أ=�ا،    أNه   -�=  
��2:# 8&��# 8
+�D# ���#،    وأ��ة آ�¯،      ،���(� Bذن   وه�Q�  
  p )i=   3 وز��دة�	وه� � ،t"ذ. 

/    و8��"0 ا"��D�i    ��ل   اS��V   �أ=  =�ت،    ��ح إk:    p ه��
��8
# k   �8اآq إp    ا�j	�رة   ز��را�0   وEG ا,دب،    أ��gر   

���   وأ@�FهJ   ،ر��ل   ا")�� G   �12 ���ى    ه�   E=   �1ن�$�  
 ���L ،pو!Xا   �
  �7�� �3  ، وأن "ا�(ات   د�|� "ا"&�/    ا"
  3��(

�ى    و���� ، ) ا")�ر=�ن   \��g (ا"	%�A) #78�°   ز�"�� ( ،
  @��ب   E8   ���)�، و�Gد /    ا"	���1ء   أ���ذ ا"���1    و�12 
��/    �{�ط   �
:�J   ا8�V#، =�أوا H J:�
8  ،) #���
jإ���ء :  ا  
  ا���8   ا"����   =�   �Gش ا")�O    ا"��7س   أ=�   =��   ا"�7رف ذآ�ى  
 ، )ا�Rwى   وا")�ذس 

8��"0 /    أ�Hر   %�   ا"��D�i   إن   "0   و%$-     #D��   �%   l��   أن  
 �
}%�
�   �F��   E8    ،��%  3م �8ى  وه�F�ل   �� /    ا"�&�ف   إ�	@Uا  
 �L�7jا   E8    ،#F�  /و !��®   �
  �!د   أ�gي؟، وE8   #F�   B   ه���
  اV$�ل G$3    ا"�'��   E8   8!��ا   وأ�oف %�Z،    ذآ��   �1G   ���ذا, 
=�"+�ورة،    ��د��   �Z   "��   ا"�&�ف   أن   آ�رت "	
n  ا"��د�#،  
3    �
E8   #�1   ���أ   و%� ��د��،    ��Fدا   �	�ن   %� G�"دى،  ا��ا"
 E	"   اNأن   =�   �   وذاك   ه   �  G!"#   ا���1ل أى    دون   �1عا� /    �&
  ه	Nا ، !!"  "�-   �� : "وn$L وآQن %� %�ل i"    ،#L�g#   أو 
 �F�7A   ��&e    3o3، و,آ�1  ,ر(�� �F��8    38Zآ pإ   E(�   �L��  :
  nأن   أ�&�ر إ�   ��"��  �7$- ا"O  ه3    ا�	1#   ا"��=���#   ا"�

�زل   أن   دون   ا"�iب   إ��زات   آ�   �NgQ   أن   ��ؤ ا"��=�ن  ��   EG     

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ"	zو�yإ�Lار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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 ،�Fه��� �Nوه   ��"��8
:�8# ه3    ا"�   E8   3،    ا")$�ك%Zg,ا

 �%�j3    وا$gدى  ا"�ا��ا" E�N�7م، وه"��   E��7�"�8   ]�   ا   !�v  
 �8   0�Aى    =�"�&�ف   أN"ن   أن   =�"+�ورة   "�� اz��   �"�=E�   اN	ه  
أدرى    �   ��E(�   �L ووا��n  و���0�e��L    ،0v /    أ"�
�   آ�1 
�#،    أم   ¡�#$8 ��� �
  واV+�ر   ا,���ذ   ²�F}ِY8ا 3�4    �12   %�!   وه
  وi�8(ا   =�  �L�g،    ا����17   ا,"��ظ أ��   أ���17   آ�� 
 E8 ،أول   و�7�8دا   ��"   Z�Uما    O� �8را   ا"�&�ف   #��V�=  ، �~  
�2د    8+�1ن   "N=   0ا�$=   0��   t(v   أن   t$v   �   �(ة /    ا")��8   ��7 

-=�H    n���4  3$G 0���أ   E80   و"Zg .  

8��ل إp    وأ�Gد    ��D�i"وآ�� ا   Jbن   آ���ا   أ�H�'��   0
G  
)EG   ��D�i"ا ( $=��  �$�D   �12   ا"{�µ   وأن "  ا"�R$��ت   8´"� : " 
  2����   ا,g(   ا"��م /    ��ء   %� ).. اj+3ء   ورآ
�F   اX$)#   �2ر (
�   رؤ�#   �gو�0   =�اSG   أ��   وآ�ن   ~����0 ��L  " آ��ب  
  E8   0�=�F8 "�ى    و%�   و%� :  %�ل   أن إp .. ،" ا"�R$��ت 
���G��    ،��Hت   أ8+�-   و%� و8)�ة،    أ�)� ��8    �8   و��را���0 

ZH�8   08�8أ   ��i&8    p0   �8   آ�ن   و"��� ��+0،  إ"���   �/    �Nه
ذى    ����   ��7   آD"    ،0"�� �1�R�    ،0�8!" -$�0، أو   "� ا�wاء،  
�، و��   ���"0   �8   ��ون   آ�ن ا"Nى    ا"
�ن  �Lا ه� �8 أوN8^� ه  
 �
 . ا��j���ت و  ا�jا%�   آ��ب   إ"�

  =�أت   و%� �1G    ،!�1�8   �$��ت ا"��D�i   إن   "����ذ   %$-   
���#   درا�# � #L�gو ،�F
G    / ر�L   ا,ب "  �+�ر  "  �wأو E8 �F��


� "  ا,ب"  ��Q=   #Gن   @�7ت ,�n    ذ"�g¶   tه�G    ��D�i"ا #G��  
��   وه� أ�����،    و��·#   =� ا"�%-،    ��ل   ���oة 
��   �=  
 �����&3،  إp    ��4ج   ={	�   وا��Nاب   وا����Fر   وا����ع   ا"��
 E	"و   #G��   " #��Vا   pا,ب   إ   " n�$Lآ�1 و -'D@    O� ت�(�    /
�� ا"��b    ،�17#   %�ب �   -
�3 آ�1    وا"� ا"��D�i   أ�zم   آ��Vا

3$    %���=�L   0ت   ,�L  O� �A¢ر� / ا"�R$��ت G طZ=   وه�   ا"{�رع  
 �G  ،£+8$3    ا"
���G   �L   أ=�ة   k   -$1c ا"�Z&"    ،�Rة   ذاه
 �1F1�   �
�$�g0،    ا"�� �� A'- ا"Nى    =�"��ر   ا,ب   =�ور   %�م   �
 0=   �
�"���    ،�
�� إ�n    =� وا�1�Gد���Gا,ب   =�ور   %�م   أ�0   أ  
"   Q(8"#   ��دد   آ�ن   ا")�دات   أن   ��Je ا")�دات،    E8   أآ^� 
  ر����0   ��ن ذ"t،  إp    و�8   ا"�7|$#   ورب ، "ا"���#   أZgق 
078،    �+'	�ن   آ���ا   ا"
�س   أن   "�ر�#   =�د�#   آ����   و���"�0 
  أن   �� /  و����)G    ،0$�0   ا�1�GدهE8   J   أآ^�   ��0   �^��ن   و%� 
  �8 أ�)3    و� ��ق،    E8   وr�8#   و�L#   آ��-   ا"
���G   �L   أ=�ة 
  G �8$3    =�ر���7 /    أ"��ه� "��7 ا"
��Dg   �L#   ّ/   أ�Hر�0 

�   Ev   أNg   ��   ا")��
�ت   أوا|� /    أذآ� �$G   0أ�  : E�!��G    n8
  أ�8 ،  ؟ آ���#   q8   وأ�	
	J،   وأ��زآJ   أو��	��G   J!   إ�0، أ�� 
  و8��ر�0، و%�   أ=��0   ��ود   ��7ف   ���Z   آ�ن   ���   ا")�دات 
  ا,�8   �&�   أن ا"
��L، أ��G    �8   ا,ب   �Rv   وه� ا"NG    ��D�iرت 
  pإ ��R®   ���%   ا")�دات    p��8Z�Uا  O�  اءىz� 0"   ZD=   �^8   ��G  
  ،�L�
/    �+�ر�   �8   ���8د�   أو   ا"
���G   �L   �8   ��8اZg   أو ا"
  ��"�R$��ت   ذ"KL   tا، وG   �8$�0   أ��NF�   �8   B   �Dا ا"�R$��ت،  
 �1G  -   /  ^��   @���  -�:�ى	ا"�   C"�=   ن، %�ل���Uا,���ذ   ا  :
     ��7(ات   أ��=�   وأ��   ��B زآ3    �	{-²   ��ا، وه
�   أ0�RG   إ�0 
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0Fو�   #oz7j3    ا$G W��8    ،ت��$R�"زآ3     إن   "����ذ   و%$- ا

 ��
G   �8    ،ل��  أ��   B   أ�� : زآ3   %�ل �8ا�e    ،l(   أ�0   ���و �
 �F��   اN^��   ه	ى    ا"�N"ل ا���   �	7"�= ،0
G  : Eدر�#   أن   أ�  

�ب �Uوا")�د   ا   �Lا��jا   �&�j3    ا�
�،    ا"�	^��   �	��# �Nه

�0 ا"Nى    ا"�	^��   إن   "0   %$- Gأ   �   )}�    pز،  إ��Uا �uوإ  
  n$&� ��^	�"ا   ��   �Gأq�    / �
  ��8اآ�# ا"�E8    3G   ���رات   ا"
  ،�78 nGأ�� � أ   #"Q(8   3    ���رG�"ا"{�|� ا    / ��
ا,د¸    ا"
  =���رات أnG    وإ�1G   ���� �1��    ،Z^8 � .. ، �u   �&��ن   �� 
  3G�"ر ا�+V�7د   ا�jرات   ا�(j   #أو   ��8از�   #$gأو   "$'�ث   ��8ا  
  أى   دون   ا��Uز   @���   ا"�17   �	�ن   %� "${��،    أو "$'	3  
3$    ���8�#   أ�bر   وآ$�F   ا"&�'�ت   �¹ف إp    �&�   و%� �	^��،  G
  �7�8دة،    8)����ت 

����ش   هNا G$3    ا,���ذ   و�7
  أذآ�   أ�� :  "!آZ|�%   y   ا"
 �

� ا  أ��$�g   ت   ��ل��$R�"ره�، أ"��   أ��م ��زآ3    ا�F�  
0$   ���� آt"N؟  �Q� ،3زآ   J��   ف،    آ�نZ�gل ا���  ا,���ذ   إن   ��
  . و8^$0   ذآ�ت   آ�1   زال   و�8   آ�ن رأ�    أن   �� /  �،    ��R78   آ�ن 

E8   JFjف، �8ارا   أ@�7   أن   ا�Gارا،    وأ�	و�)  n$G $7أ�J  (
�   �8  - ه	Nا   =)��1#  -  ا,���ذ   �º$�   آ�� N�8Z�   0����8و 

  �8ا%� : أ8$3   أو   آ�� اj&�ى    ا"
�ن   ذو   ه�   ا,���ذ   وأ�Qل
ا"
��ى،    ~����   L�g#   وا��j���ت   ا�jا%�   أن   أم   و«����ت 
  هNا   �Q%�ل =�"
��ى،    #G ��   01$G   L�g$3    أ�b   ا,���ذ   ��´آ� 
8��ل /    أ�b   أ0��G، إ�   �8     ��D�i"ا n$Lذاآ��0   أن   و   -Gو  
 0�$=��8   µ�}=   t$�   #���D"ا    O� �R(�   �8   �A   �1$^8   آ�ن   �R(�  
  �F$7"   QDg: وا��j���ت، k أرد�-   ا�jا%�   ا"
�ن ذى    ���� 
  37�D8 ة   أو�F�   3 أ�� ذاآ�ة$F� 0$7" أو ،. 

  �F8�% ا"O    ا,ب   و�Lرة ا,ب،    �oورة إp    اS��V   و��'�ل
��ة   Zgل   E8   ��و�� G    ،�  ��l ا"O  ا,�gى    ا"&�ر   8��=� /  أود�
� /    إ"��F   أ@�ت   أن Nه   ��ه�،    ا��ا)eو �F[ا"&�رة   وأ    O"ا
 �F$^v   @��س��آ��   E8    ،#����  O"وا )}�   �F�"إ   #&%   ��G�Aإ  
 J�1   وإ=�اه�F�$G    مZ("ى  -ا�:� #Fو� E8-  ،ى�gأ #���� E8
�   ��J   � )  وا"{�ب   ا"D�� (   ا�U)�ن   إن   "����ذ   و%$- �u  
��   �{(   آ�1   078   ا"�
���   =�7   ا,ب G$3    =����&�ر Gة    ،�أود�
 �uوإ   J��   �1
  �Nوب �O    و®^$0   ا,ب   �8   ا"�&�»   Zgل   E8   ا"
 0�$eن /    أ��	38    ا"�
  �	�ة G$3    ا"�Qآ��   إن   ا��X، و%$- ا"
�����c -  �    n7�  3ا   =(ن   إر�t   أآ�ه� وا"O   -  ا,ب   �8   ا"�&�» 
ا"&�اع،  و� N�c �	�ة ���1#  078،    وا�Z�gف   ا�Zف   ر�£   أو 
 �F
  E8   در�# إ�Do�=    pاد �
�3F    ا��ور   �7�8دة   ZG%#   �´آ�   "	
 Jه��وإن وا"�1^�،    ا"�   -
  إg   �G�A+�ع   E8   #1�%   أG$�-   %�   آ
 Jاه��=U   l�'�"   01$�    n��� ،0¼Nا¶ن   أ��ا�� و�   Z�$%    3آ
��   ا"�)$�J   هNا   أن   أؤآ� =�� 0��A�8 أ /" ��G�Aل إ��

Jه� " إ=�اه�   �	ا،    �8�� l$D8وأن أ�+�،    و   #"Q(8   «�&�"ا  
  هNا   آ����، أ�8   و%��   �NgQ   أن �
�3i    وا�����7ب   وا"�1^� 
 J�$(�"ا،    ا"��آ�   اN	ى  هN"اء   4$0 وا��ا"   =q�	   E8   ا")�1ء     
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0���   !����ء   �	�ن   و%� وا�Z�gف،    ا�Vار   ��ص   ��ق   �=½"  

  3$G ��G�Aو���0   إ   W=N=   J�:G   �8   )}�    pورة إ�o   �8 �G���"ا
 �g¶ل   ����1ار   ا�X3    ا$R�w3  ا$G �%,وا")��   ا"��7   ��ل (   ا  (

 ،  p��"�=ن و�	�   J�$(�   ��G�A�1   "��   إ�$(�   �uه�   وإ   #'�L  
�   أ�0   "�ب   ���� N��
  E8   ��)0   �4م   ��ف   8
0   وا"��$�   �01$   =�
 #L��   ل�X�8   ا    ،�g¹ ����"وا   t"N"   �1ل   آ��  ه�   ا"��اء   ر8!   �
~n7    ¿$&�   "��   وه� �\،  �Gوا�  ���ا�    ه�   ¾�   �78   ���$&�   أن 
  �)�W�&�"   �R   اX!ء   هNا   �J+F   �����اء   ذ=n7~ W    وإ�u ا��،  
 E8   ا"���د    p��"�=و ،��(�Uدا   آ����   "�� ا�F8   Z&�
8   EG  
  . ��اء   �� G$3    واE=U ب  "� ا�U)��    ا"	� 

  وeّ$0   وo'	��0   و0��L   ��ر�=gQ   ا"���7   ����   و4+�
/    ا,د=�ء   S��V�=   EG   �®´8   و���أ و���"�0،    و%�{��0 

�ر�#، وآ�� 	�U¯   %�م   ا�	آ�   =�   E8   �  �	�م   آ�د �O  ودب،    ه
  اS��V   هNا   ��ء ا,دب،  ��ادى    و��7ة ا�jآ!ى    ا,E8   ر��ل 
  "����ذ ا,��j    ا"�$J ��دى    ر|��   ز��رة   ~
���# ���o�8 Wع 
 ��%    ،#G�� JF+7= 3	4 k   ت���	�   #$H�¾   EG   #"Q(8    ��� £7=  
  هNا   أو ا"
�دى    هNا   ر�o إp    ���7 )  ا"	��# أو  (  ا"	��ب 
�   أو   ا"�|�� Nه   £i= ،#1:
jا   �:
  ��تود ا"�اEG   #1�%    3o   ا"
�)�ى    آ�1   ا"�$J ��دى    8^�   8´�)�ت G$3    هNا �)�ى  ا"�	�¯،  
  3$G �1ت:
  ا"	�8
�"S   دول   E8   وL$�0 ا"O    ا"��Gة   8^�   ودول   8
  E8   وL$�0 ا"O    ا"��Gة   8^�   أو ا")���O،    ا��cد   �2   �� ا"Nى  
  اE��o�V   ه��#   �   EG����L   وذآ�   ��م   ذات   ا"�م   %Nاف   أ©� 
  . ه
�   "Nآ�� دا3G    �   ¾�   وا�o�Vات 

 #��	� ��7�  وأ©�   رزق   ا"���ح   ��G   =�   �78آ#   EG و�À'Á	3 ا"
 µ�}"/    دارت   ا ��ر�#   ��
	�Uا    O� آ�دت   �&�    pإ t=�}�"أو   ا  
  pت إ�FXدار�#   اU0   �8   أو   ا=�@    

k   ���
�  -  ��7�  g$�ون   =E ا  آ��ب   EG   اS��V إQR�    pة  - ا"
  آ���F   ذا��#   �(ة   ه�   ~�   ���Z   آ�ن وا"Nى    �g´8ا   ��F ا"Nى  
 #G�R}=    ،و%�ل ��درة   �
  و8´ر�g   آ����   g$�ون   ا=E   ��7ف   إ�
 �j�Gو   E8   �1ء$G   ا����1ع   µوا"��ر�   )eو    ،t"�8   أن   إ� ذ  
  ذ"t   وE8 و%�#،  إp    ��4ج   ���   *�   ا"Nا��#   �(�0 /    آ��0 
 0�%ZG   وآ�� =���1ر ،t
  "0   آ��   وآ�� ��ا،    =0   ��&�   أن   %��   "

-  �(�   0�$�  -  ��Lو   l�%د    / ���   #'�L   دZ�"   ب، %�ل�ijا  
 ��7�  e!و   "$�7و   ®�F   أ��ار   إذاG#   �	�ن   �	�د   هNا   أن   ا"
  و�
�0F ا����،    هNا /    آ^(ا 4	3    ا"���7 و8+3  ،  ا�ijب 
��س   أن �
�3i    �   ا,�8   أن إp    ا,���ذ �   #i$=   t"أن   ا"��م، ذ  
 t
  ��&�ره�   آ0���g   �1   "�)-   واJ$(8 #"Q(j،    ��آJ   ���1ر"
��أ   وEr   ا¶ن �   �&%   #�����Xا   �

  و"	
�F إ��ا|��،    و=�   =�
  ��|�ة   آ��- ا"�D"�=    Oق   ا")$�Dت   ���دل   ��ود /    �:�   و��Fت 
  / t"3  ا"7&�،    ذ+v3 و	V��7 / ا�
�   e(   وه�   ا"��  ذاآ�ا   8
� ن  أ   �A   أ�g   0$�ون   �=E   ���1ر"
t   ذآ�   آ�� �
G   #$i=  
�   وأ�0 �1�8!ة،  $�    ¸Q� ،اءه��@ E=ون   إ�$g   أن   إ�   �F��F�  
8��=�،    دون   "0  �F$�إ"�0   وأر    ،Z7� ��رQ�   ���ة   �14   ر�L  
     =�"���ل   وإذا ���1ر"
t،  م  أ�8   إ�   �)��F1$   أن   ���£ إ"�0،  
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 I12121212<I2010201020102010>16161616			א���������������������س – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
  ��+'0   أ�   و�)�D7�0   ا"l��D /    ر=�F7   اz7�   0�Q=   �&�gف

  ¼�آg   J$�ون   إ=E   ا���iث   آ��   EG أ�gى    و%&# ���1ر"
t،    أ�8م 
  آ�(ة   آ��- ا"O    ا�jآ�   أن   وآ�� أ���0،    "0   ����   أن   ا�ijب 
�8
�ء   وL$-   %�رة   8^�    k ،#ر��
	�U3  وه3    ا$G �7=   ات�}G  
  أ��، و��iق   إ���ذه�   1��   E8	E   أن   دون   ��iق   ا"	�z8�$ات 
 �F78   �8   ا,��ة�	ا"!و�# :  أ��اده�   =   E=Uل   وا��  وا"�
�ت، و�
 E=ون   إ�$g  0ا   =�7   أ�Nدث   ه�Vا  " ��  �8   آ�   �وزه " ا"�1Dح   �
��   إن   "0   أ%�ل "	
��R7�8  n،    ا,���ذ   و��BQ ��17،    آ�ن �  
ا"���7#،    ا"&�رة   Nا�   دا|�1   "��   ا,��ة   وأ����� ا"!و�#،  
/    وه�   زو��0   ���   ��   ���\   �����ف   آ�رل   �Z^1، أ�� أ�Gف أن 
 #��b   ت��
�7   ��E8   1G   ا�1)�@  -  E$Gأ�0  - وأ   N
8   t"ذ   �Vا  
� /    ����   E8   و%� ا���ّ�   ��)0   و��   أ�0   @�7 Nه   E("ا .  

�� وا�Z�gف 
��E8 �w �&� "�$# دA# =�"��ر�µ وا"
� / آ� هNا�"�= p�� �
�&� "�$# ,�n ا�Doرت !! و@��

��ص أذ�، وآ �Q��� N$"ه�ب "$��7دة �� وn$L أن ا,���ذ �
 .G$�0 أن �Nه� "$�1ر�# / ��Lح ��م =�رد

�o��. 

-  $%�6�ه� " ر3�ل )�01( ا��-/"%-, +�	*( )�اآ& �
 ر3�ل، ر3�ل�-%  >	; أ6�:9$ أ�*�ء  ا�0�س )�01�-%

�، آ�$9 ?�9�ء،<�	�ء، أ=�*�ء، أو�*�ء، ر3�ل@� )�اآ& و��)
���نA.  

�Bا� C�> $ه 90�E3 :اD ا��3�ل ا��-�Fا� C�> G� H%�1
- C%�( G� ض�*>  JFK*ا�-  C3�
أ�� ا��-�س أ�L�3 G� �M ا

 N-ا��- OوPQن ا�	*�% G� �	R Sأ�� <-� ا -  P1Pا�� �->
�ع-Bا� Uا� �-> G� - E=واPVل ا��W> G� Sا �-> �	R أ�� - 

�1�Xا� C�*9ا�� Sا �-> G� GMا�� �->. 
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