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� وا
	��ون  ���
 ا���� ا

 5/2/1995: ا���

�وج "  أ�� "  أول  - ا����، ا���م ا���   ا��م   أآ����   ا�ن�  
�م   آ"   ا����ذ   !�  ا����ذ،     �#�$�وج   '�&�   وه� �)    ا
ا���2، 1�درا '� آ$� أد." &��- ,+(�* (����    �ما�� 

� وه� 789 را56� 4�د� ) ا�3���، #�$�، آ�ن &�دة #�$
�    &�د;* <8='–  ?��@ Aإ-   C����ده�، )    آ��   ا�#�$   �&��  
�وج �ا��Jر، ذه�I ا���م D��E   F�G$��    7�&  -E�5GHA���1،   ا

��6�$D��ا �J3E K�E Lإ  M�H F�,�N O' �PJNآ$� ا Q1أ R4�E
�م  S3T 7 أن�& �!E �P��أى @� ا�VW ا� X ،�ً!' ا�Z[ أن

 ،K�I� \P, �!�]ا O' -N�)و   F�,�N   �^ا_،    و�#�$  Q�+�
 F�,�N  " X   �I!Nأ   `�J1   �P�   �$آ   a'د�@" ، ��@   -�  "  Q1��8 إ.  
  أe��    f7�& `1آ�   ا�����Jن )  �WN   �@   ��bdُ   `1�   X    Q��WNن   أن 
 g53��   ذ���ش   إ1`"   @�ل ، "ا��,��    ،i�� Vj    �,ا�kا   A  
 R�W�1   Aإذا   إ   lbN   �'   �$PJNأ'� ، "&��-   ا   �'   �$PJNا   -��&  
 �<,   mر����1   �D��E    ،ا��ا��ة ��� -   ذآ�*   FI�   '�   رR4  -  و,
 V'   ��W�   ش�,��   ��)    ،*nأ.78    آ$� ه Aأ   �o    وا���م ،K�E (

�I5H ،آ�,��،    ا��� ��p   رn�!'  -  q,�ر،    و�n�!' Xأ(�   و  
ر,�&7 ا�nى آ�ن @" و&� أن Qb �$� ا����� أZ�    ��� .د

 ، م ه� ا���، w إن ا��� أ&�R،    اv : وزآ7 �ــ ��� درو
�_ ) ا��ور    أن '7JG3 إ�I�x   V'    QE &��دة،  وأ1� &$�ى #�$

"J�ن   ا��W��    ( ل�IP��ذ   ا���ا�   ��   �Z�   *و��   O'   F�,�N  
�ص   A   آ�C هnا،  إV'    7JG3'  QE   أg|!N إ��-،  ذه�}    أz$�ء [      
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$>" ��N   -�    K�ح   z���1   آ" &�7    V'   ر�Z�   ذ���وو(�د*   ا�  
��Q    و'��D� أ1�،    أ,!"   و'��D� أ.�*،    ��D'   "!J�   وو&�-

g ا��D$�ء،    E?   ا�$�س   آ" ��د،    &$�� ا��J،    هnا   4J�'و
 ���ك   أن   ا�!8� I�Ix�،   ا��$�ات   هE   *n!�   و    �$<'   gGا� !!
  . '�2   1�أ ��،    ه� 

�$�Hذ   :و���ا�   F�,�Nإ�1#�ر1� )    وو(�1�   وأ1�    و   C��  
.  د   أن   ا����ذ   &�,� ، ) ��FE   '�&�   دون ('���،    �!�د .  ود   &�ب 
  �- أ(�ى  ا�nى    ^�م   ��'� .  د . أ   أ.�   إE$� ه7  '���،    �!�د 
  أZ�؟   ���J1   '���33   أ�1   ه"   F�,�N   �HM   و�+�� ا�!����،  
 �E�)+,   ��33   أ���'   ���,   -���!N   V'   5` "  ]�� .  دZ,   ذ���ا�  
 F�,�N   ��   ��<,   -!'   ���ّ& �1+, ،�<�E�)إ ��Aد -��Hو Cآ�

 �<�E�)�E ���3�ا��، ,E ،�!G@ 7�J1 gx 7�� �� �Dد أآ�!�
76�$Eأ R�&أ_ أ V��x� S3ا��� V' �D7 '� ه� أآN�$Eو. 

�E   iأ   آ��!�دة�kا   V&   �)ا��    ،�J?'�� ا��ا��د   إن ا���  
  ا���O   هnا   P�N��6� ) آ" '�ة )   هnWا   &�دة هnا ا����ع 
�ورة،  Z��E ������ ��� ى ه�nص، ا���  ه�'�   د��A ه7 ذات  ا
 l8N    Lإ  ���،  �3�1ى    أن $7bI    '�ا(>� وأى  ، 1!�8>�   ,�ة أ
�   ��P   �����ذ   @�� G.    L�IE l�JN    (�7    ��+�� إ�'�$N *nه  
�اغ إE    L����,�   وذ�` ا��(� ا��?'��،  J،    ا���ا���� �)�kوا  
  Lإ  �P� -� ��@ ،اnه V' وا��5، وآ?م ��!)�' �G.    L�IE أن  
 g!8ا�   �!E   أن   R�P1أ    Lإ aI!d  ) و���   \P,    ،a�PIx اnوه  
 lI!ا��  " aI!d  " -��!��ذ   ا���إ��ى  )    ا� -N�GP�    ( ام�  أه
 �aI!d،    أ5IH$�   أن   E!� :  @�� )  ا���� ذات و(>� #1
 �$�3J1أ&�7  ا�&�7  :  وا �G��   اء،    أو�z  _ا  أد_  وا�د�P,

�د   و���� ا�D�_    ا�g!8   ��   أن   ��ا'�   آ�ن و���8�،    ��    7�&
  أ�A   -1#�   و@� ،  ا�ول   ا�g!8   ��9 ا�nى  ا��J@7    ا�����   هnا 
&�7     �* :  ا��?'�� إL  )  ا��ا��ة   أو (  ا��ا��   إ��1�ء   �|�د 
�   @�   ا��Jر !d   -1أ   V' وا��    ،��I�4وأ1- ا�   �Dا��ا'�   أآ  
 F�&وأ   �Eا�H  و Fzه�ى، ,>�    أو ��   -�J1   (   O@�'    "W8E ا�����

 ،�' ��   -�J1    ،ق�, ��&�   أن   ه�   ا���Jق   '#�ه�   و'V أ¢>   `�  
Rأ��ه L ل�P aو� ،�PJ8' `Ix�T وه� �رE  " �$E���ا

`�<"@�, ����@ Q�3N ، �!d+, �I�x أ�� د&�ات R4�E -�
 Q' 7�&أ -�J1 �£!H �@ -1د  أ�� أ1-  ا.�?)    �!dأ ،-$&
{ a<���'Qb �� أو $QJ أو  .  

�ا @��?   ��X زآ7    ا&�ض.+�' �Z� �@ 7  آ�ن�& ��+�'  
 ��   دg��H   V   آ"   إن   و@�ل هn*،    ا����!8ا�����،    �nا   
$��$�   أن $A    7bI   هnا   ا�����   '���ع   إن   �!�د .  د   �و@��   
  دV أى    أن   ووا,�P �¥��1�ء،    .��H   وا�I8�ب   ا�$�س   ��(� 
  7�$�ة GJآ��   ا�   �<�JHو   �EA   ن   وأن�W    7��$ V� ا���

 �H�. -إ��  �E+ى  ��7P    أن   �EA ) ا��W� ،"�H�J$- ) ا�$>�
 V� '���ة '� دام   ¦.�   د�4 ( l�    ( �J1   *� ا�   *��§ R4�E

 �I�$��E K� �3  l4   ��د�ن   ا�nا7N، وأ��J أن ذ�` 
  ،����S &$�ى    ا��?م   أن   وأ��J ا����و    ()1 ( ��kان (  ا   A  
�ة ) 2(، ) اv   إA   ا�- d�Iة   ?@�ا�! "  وا��d�Iا�   aE   �I!ا�    
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-Eأو   آ>$�ت   دون   ور    ،��Hوا�!�" ) 3(و   "@   �$'¦  " v�E   w  

  RP��7" " ا!� �' Aذ   آ�ن  -" وأْن ��� �¥�1�ن إ���ا�   OE��  
  '�3N   V- ا�K    ا������   ا��&�R6   إن :"  ,��." 'J�Zً� هnا،    آ" 
� ه7    ا��?م �kا    ،?!,) A   -إ�   Aإ   vوا�!�ل ، ) ا  : i��   A    ق�J

  ا��V   وA   ا���ن   وA ا�$�A    ،g أ��،  وأى    أ�� أى    aE   اA�?م
C�Z ا����ذ 7dء، w  أى    أو   ا[$�   أو  :*�$& ����  أZ� أ1- 

 R�#$���E  7�& آ�� -1� ،7&���)Aا�!?@�ت &�7    ا��+آ�� ا  
و) �J1 ا��@� &�7 ا�!?@�ت    ا��آ�ة   'D"   ا��د�   ا��1���1 

Rا��ا� "D' ��1��1ب   @�ل ،    ا��& C��  �IP!'" : إ��,�    &$�ى
Lة   إ�W,    ،�����ون   A   إ�R ا����   \P,    ��G& �$� "ZJ���E

�   �ر ا[$� 'W�,+ةW���E   ا��&�ات E���ى ا��!?ًء، وإ¬�WJ��  
�و1- ا�nى  ا����,��7P ا���Gرى  W�[   د�|�   Rره�!d   ��1�ء��E  
  Lإ *nا�$#�'�   ه    ،��$�   و�N�ءل ا��Dأآ   V'   وا��   Cادف   آ��  
 aE C��  و�J$E aE>�،    ا[�م   A   VW9 ا�K    ا��$��   ا��&�د   
�ح  ا���Gرة؟  dC��#1�*   و(>�      Q! -1+E   رة�G���E   �أ�  

 ���P' ��I�4   A   VW9    ،ا�ن ���Izأ1� �وآ�   وه$� إ ��.�N  
�ورة �   F�Jا��   aE   g�bرة،     ا��G�وا� g�b��,   R�&    V'�آ

 ،�$�P�آ�I@ K� ،-I" أن    وN?�W8N-   @�اR�&   -�   -$�1   وه� Nو
�<,�!1  ،�<,�  nEا��   ,�ة )  ا�!�دى  ا��&VW�    7 أو دون أن 1!

 �@   A   "3�ا,�   &�7 ا�$V' ®�P ذ�` ,�ن إ��-،    �  ��8 ه7    ا
�P ا��&7    ,|�ات   �9 &�8ا76  �GE    ،�|, i�¯   R�   "Hا���ا  
 SP��E   F3(ـ� )    وا��   V'   ا�#?م    ،\�Iرة، ا�   أ'� وا����G�
�ا,�   5Gd�ت   'O ا��&7 ا[�!7 ا�N    ®'�b!�'"   �1�ج ,>7  �  &V   ا
 F�x   ل   إ&��ل���  ا�W?م   هnا   @�� '�I�&�ة،    �(�اء   ا�Z�م   ا
 -�D'ن   وأ1�   و?|.    ،��ح '� أرd V& ى�|& V' aو�   �J8اآ�  
R�&    Q�P   ا�E   ?6�@  : g�b����ز وا�����S   أ��&�   ذ�`  X   ف�!=  
  ،�!E �,ا���ط زJ-، أ'�    (>"   واJ� aPا�� -I8  ا���Gرة �� 

  و��� �WI¯    ،��I�1 ا[�!7   ا���ل   N�ر² و&7 ±�&7 �|£�- ,>7 
���   @�   آ$�   إن أدرى  d   FI� �' اn�   زدت أ_    أم   ا���ز   �  ا�'
 ����4 .  

+� Oا���E 7ء �� @��، @�لd -�Hذ ه" و���ا� ��- "'��
�I��4- "��d" *n� ور��� ،"� .وX أزد³" ا��8

 Q�+��,®   �I�$��E   ذآ�N- ا�nى  رأ´    &   V��X زآ7  �  
  l�bNات   ��1|� ه7    ا�$���J   ا�'�اض   أن   ا����6   اP�&A�د 
�ID   ��ف   ا�&�P�د   هnا   أن و'� '!�p L�@ Qدة،    آ������6   
�ا,� إL    أ@�ب   أ1- �g،    ا�Pا� "IPا��� ( g�)ا   أن   وأnه   ���  
  \P, ´رأ -$Wرأى    و� g��H   7   آ��ب!)�' V&   ²  ا�N   gG�ر
  ،��J$ا(�   وه� ا��.   A   ��ق ا�8�ح إL أ_    اµ-   أذآG�ا�ن، و

هR ذواN$� ا��ا.���، وهR ا�E�P" ��!�د " نا[�"أ&�¶ أن 
ا�nوات ا�nى @�ل E- آ�رل �1· وإر` lEن وأ.�ون، وأ$1� 

 q�?1   د�!N   واتnا   ا�nه   �$&    ،a&�Iو�� ذ�`    و@� ا��$N  (
  7z�¯أ ��P$ذ،    �&��ل   ا����ا� �H�.و    (" ��ى    ,���   رأ
 R6�$ا� " ،  L�و�� Cذ   وأن ، " ���-   أ����ا�   a�   R�W�    (
 -N��   '�رد   ,�-   و�� "  أو "  �Pz"   و(�د   �" "  أV&   -1   روا.¦  "
�   إ¬� !8�� آ$�  إ��-،    أld ا�nى    ا��!�د   هnا ا��Eا&7    ¯��-   
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�&�   هnا   آ"   أ@�ل�E    أد."   أن   .��8   وإ��ز    ( H�JN"�  

 ��33¸   l4    ،�I��$'  *�)ت ) ا���#1 ،FE�ج ا���kود_ ا�!�,
i،    هnا   'L�� V'   F�,�N   M�H   ?����'   V ,�(�ت�kوآ+1- ا  

�ة،    را,® WJ��  ث�ºأ �' \P�� X -1أ L أآ� Aاe� ل+�N ?!,و
!� ا�nى  ا[$�ى    ذ�`   &L V    @"   و�VW :  @�ل   &$-، _ V'   �'�H    (

�ب،  kا a�   3�ب   ��3E   أو   اآ���ب   أو   g&ر    Lض،   �� إ�  أV   ا�
� N!�د ا�nوات ا�nى �5�Nث    آ�C هnا؟    'V   ا�nوات   N!�د �J

�   وأ1�   ,+رد هnWا؟    وا��   �gI   �- ا�nى    هnا &$- !dأ    Q1أ
�+ل E!��ا &V ا���ZP أر�   A   '� إL    أ���رج  F�,�N وأن ،

 ،�<�<J X -1� �I��4 �<�, ث�ºأ Kة   إن   وأ@�ل ا��W,   د�!N  
�   w   �<WWJN   A هn*،    ا�nوات �JN   "ا��@�    آ �J1 (اض، و�ا�'

� هE ���� 7!��ة &V ا����ء، وه7 �JN   اض�  وE!®   ا�P81�ق   أ'
  �º   ���   �|��1ث أ.�ى    أ'�اض   «�   �lG VWة، ا�   ا�!���P   ا�'�اض 
 `WJ��    ،واتnا� "E   �ث   ر��º   �|��1   س���
  #"�ه�   أو   ا
�وات   
�ا �K� A    7PI  '!�،   %"	$�   أو G��'   Aة   ذات   إ�وا��ة،    ¢�ه
�F�,�N -E  ا�nى    ا�D"   وهnا � ��+��   "&�Jب��5   ا���  '�   ه�   
 CHب )    و�k7    ا�!����   ا��  ���H " i'� ا�$�ق"ا�وL وآ�ن 
�E�3ن   ا[$�د   آ�ن    RWI��E   ه�لnوا��|��   وا�   �zإ   C3Pا�  
 g&�&�7    و¢��ا   ا�b�رة   ا�1>�   '�   ,�ذا ¼�ارهR،    ا�>�`   ا�
 *nل   ه�kا   V'   ح   ا[��د�H   R�   \E�Zا،  "  أن    ا��.�Hا ا��+N  "
3�.�ن   A   ��ذا" N " ، �1�وآ   *nرة   أول   ه�dإ  ) \E�� V'   l4  
 g�Ix  ( V�!N   7    '�   ,��6ةµ ���,   �!E    ،½�Jا��  R4�E C@�Nوأ

 A g�G X -$W� ،ه���م�E OE��� أن ا����ذ !dأ Q1أ
  دون   رأ�-   F�,�N   ه�. ��S3 هnWاا���@C وA '�ا��H ا�W?م ا�

إK���1 L، ,�آ��J8    ا����ذ   '�ل   وه$� '� �Iو  &�7     ا@�$�ع 
:  و@�ل ,|+ة �� �N@!7 ،  ا��E�!3   رR4   هnا   آ"   ��OE   أ1- آ�ن

 R!1   �@   ن�WN   ��  أو   ����� وWWJN>�،    ا�nوات   N!�د   #1
 ���P!'    ( �53ض   ا��  وارد   هnا   أن   أd>�   وأ1� وا��Eاع،    وا�
  ،�'�§ VW�   اnه   A   O$9   ث   أن�[   `WJاب   ��1|�   ا���G�A  
  . آ����ء 

��P\    هnا   أروع   '� Cآ� ،")��R4 آ" ا�E�!3�ت  –ا�E–  
،"W8ا� n� F�,�N -Z,ر&�   '� ر��آ��   +���E    7�&  Q1أ A   7 أ�b

 �@?xات   دور   إlb��6   ا������Wض )    ا��  ا��!�?ت   دور   وA   ا�
 ��6����Wن   أن   ه�   وأ,!�-   أر(�*   '�   آ" ا�!?ج،  )    ا��W   \I�  
وا�W� ���&�J"    ا��N   �@�Gازن   &���� ��ف إL   ه�   ا����W�ء 

 V' ت�  &����   إx�ر )    �pدة،   ءاتوP�1�E�   ا�² ا��!�دة   '���
 ��)?&    ،��'�W�' �,وات   §�5ر   �&�دة   وه�دnر   ��ل   ا��p    76�4
  ( �#k    ،�ا�nE *nا��53 ه7    وه .  

-I�1أ   ��) V'    Lإ Q1أ   ��Hو   Lإ   "�H�JN   VW9   أن   ¶�!N  
�ا �N   �J���    ( "D'   *nا[��   ه ،� lb�   ،S3ا���   V�&+,   ذ�����  
�ة  d�I'  _رت أ�Gا   آ" )    ���.�ل   ا�nح    ه�k� �|��1 ب�<�Aا

 ،F�,�N ".�Nزآ7 و ����ل أ�P�,    ،دا�) VWآ?'`   و�   -�,  
  @�رت ا�K    ا�J��6ة   &V   أ¯Q&��� i    @��?   و��3�d ��3،    ,��6ة 
�ة،    �3Nرات ا�!7�P  ���ى ا� &�7    �� �& "�W�,    ،�W��� "وه�  
�ات   N$�ول   &R<��bd   V   أ1` �W'   تو���� &�7    و�!� ا�K    ر'Z�ن   
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وP<P-،  ، "ا�آ"   و��1ا   �PNل   '� إ�dُ    L¾   ا[��O   �ن   ا���6ة،

  أ�E\   '���ع إE   �$1"P    L+ن   ���`   وµ�ح   g�x   إnان   هnا   و�Wن
$1|�، ,��&�ن '� أ&�دA    ،�1   و�VW وأ¢�ف،   X �$1و ا�I

��) V' �1ور �$�J1أ �|$� �  ��ل   (�1� زآ�P��E 7ة ا[¶
  . اA�?'��   ا��+�� 

  هF� -�    *n،    دV   ه�   '�   آ"   أن إL رأ-   ��X زآ7    !�د
  وأآ�ر   أ&�ض،   وA �?�?م،  أ1� أو ا����ذ   ذآ��� ا�K    ا���ات 
  ���E 8>�دى��إن "  ا   V  ا�د�ن و�K  ، " ا��?م   اv   &$�   ا��
 l4   ��ة   N!�ف   A وا�K    ا����و.��E   د�WN   "�8N   �J1   ط�G�  ا
  ،�Z�  ���N   F�G��E   ,�>�   ا��Iذ�   أن   ا����ذ ,�$Q<I  ا�!
 *nة ه7    وه�  ا�����5   ($�   ��ل   P1�ش   و�ور &$�هR،    ا�.
  ��PE   إA   أ��d   A   Oµ_ ا���H و�a أ&�د   �I!®   وأذهg وا���Wت،  
 i��   V'   ذ���ن   ر(�5 أن   ا��W  �5H '�ى    &�N   V�ؤل &�7    ردا   
  ا��IP"،   هnا   '7d   Vء   أو ��G1ا��6، ا إL    أ@�ب   اA���ذ   أن 
  g��  ..." : A   ا����ذ أن   و(�ت و  ��C،   ه�   ا���6"   أن   وأ&�ف 
  ،�!Ix �1ع   أ��E    ،وى�<@ w   �$1آ$�   إ   ��z    ،ةlIآ Xو   VW  
ة، ا�7P��1  ( �<P    وآ$� ±�!�،    �!$�   ��E   V'   �$N��E   ه$�ك 
  ا�.�ون   ا�$�س   ,>$�ك و��ى،  �K    ا�P>�ة   (��س   أ�g   وأ1� 
 Vnا�   A   R<,��،    أو   W8E" '!7    (����ن   وهR   أ&.ÀE  �$1آ�� أ

  أن �K  '$�ز�$�،    &$�وK� V&   V    ا�Z!E   ®!I$�   �1+ل   A   آ$�
 Rأده   g)د .  أ(   ر  . Rأده   g)ذ   ر���ت   ا����JGا�   �3@    Q�!ا�
 F�Hذ   و���Aا    ¶& a!I�   �$�  ( 7  )    آ�نNر�I� ز�  ذآ�   و(�ء   @
 �$P�H  " �I&   R!$ا�   Á�8ا� " ، -��+�,   V&   -ل   أ��ا��P, " : ���  
  &$�ان   أ&�ف   A   أP,:  " �1�ل ، "�Nور*   أA : " و�+�� ، "أدرى 
 -��E" ، �J8واآ�   Q1أ   A �Z)  7P��1   آ$� ����E    i-   أ&�ف   أ
 .دا�6�، ,�� ��(�$� إL ا�!$�وV  ا��رج 

، ,����م ه� ا��� A  ��!��دة   �ذهQ�&  g،  &�7    أ��+ذ�1
���� .ا
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