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 ا
	���ر����� 

ا����� ا���ة ا������ ه� ���� و���رة، �
	� ا����م 
 ����
 أ#" �! �ر أن أ��

 )أ����� ا����� وا'�ز(ا$)* ،

أن +��� 	�3 2�ل ا0/، ��-� .�آ����� ا�-�آ�ة، أ#" + �ر 
أن ا�!�ر�> ا#!;� :��� أ�9ة ��7�8 � �6 ا��أ����5 ��4 

ه� ���رة DE أ+C ا@ز�� ا*B! �د�� ا@�9ة +?�< ا���=، �)

 
E@ ن�FGا���� ا� H�!��)و ،I�J!�� Kوه K7دا I�L) M.�Nا�
�Eو�N� 9O ض���� = Q7��� �F7ا
 ..���0رة ا�

\Xع آI ه]ا ا$Xع @ى ���رة أو ه�WX،  -إذن –.�F3ذا 

 ��B^ ا���� وآ[#" * ���رة (�
 ا���م �	 
F_!# و��ذا

�ف؟b أى Ccا و
 أ(

  ،�N3م أو ا��d	eا���س، و��4 .�/ ا ���	 ،��g�#
�hi9 ا���O "j�!ه]ا ا� k ن�رآ�L. 

آ�ن وا�
ى ��-;n أ* أ�BـKّ أدا�7 (���!�_� .�/، وه� 
�pآ
 	�3 أو���� إ+��ن ا��IF، و(]ل ا$;
، وأ* أه!X آ9oا 

، أو �E Q� �3q * ��.��� �E��أى ا���س g ،�_7�!# k�اء (?�

� ا����Lا� C�-) 
;L!�� s ، ة����� Q� �3t * ل[� ��#]+I7 : 

،� �����، و�م ا���� ا���� �
�س �' � &% $#ا "�! �ن )
 وا

، )وز#� و��n" (ا�oـI�x"ه� " اI-w"أن : �G� s^ وا�
ى 
� ���ل�y �!�) ن
#
 : آ�F آ�ن �

 �ن�*
�س+ وا)

, ا��ن آ�.�ا    -�*
 0123 آ�ن ا

 ��?B�� z)�+9} وأ#� أOت ذ�| و�وا���س، اe	dم، (+]آ
�ا، * Q�W ) وا���N3ت�p� م
�ة ا���� ��)�-~ >���Q أداء .

�?��E أ�M أن � 
ق أن #?4 ا�?��< ا�]ى �
E�} آI ه]ا 
 ،Hا�-�راة ا@و 
�) ��
ا#! �ر ��!J< @(��ء : �Io(ا�

 �j�)�+اد و
���+ ��!�� K;�J�� ��	ا�، ���� 1-4ا�?
-�4]ى ه�X" ا�?�ا	�� + �� ا�z� ����N ��!�� ا�L-�ب ا


 ا�-�رة ا�D هXم !!) 2�) Q�3ه]ا ا� I} آ�ا�]ى ��� �ه �ه
،�;�.)Io� :"ل��	 ���" ~���وا�0-� ا��!!!
 ، إ�8ء 	�
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آ�^ أ#"  k�dل أ��م ����3 ) ا�
رب وIE ا$;�ز اeدارى
أ��4 ه� ه� ا�?�ا	�� ا� ��ر إH ~��� 	��ل ه�]ا �-/ � <، 

?# Kه Kا ه�؟؟ أ���>��4 ا�L-�ب؟ أ��4 ه� ه� #?4 #?4 ا�?
 K 0رة ا�	 ^Lن ا���� آ�دارة؟ ��ذ ��eر�� وا
KB�2 ا�!

)����Nن ا��0رة ) إ��و+� ،"~�	 �3	 Q� "2��gوإ"��[� "
 .��� ه�]ا" �;�#�"و

 �Gم أ�d	eا Q� ذ�| �� آ�ن Q	 ا
وأ�3O ا���س (��4 (��
k (����-� @داء ��!�� � � ا@ول ) +!�(�" ا#?��* ورأ��

� ا���= (، 2009آ�ة ا��
م k آ[س ا���رات ��#�� ;-+ � �
 ،����Nرة إ��	ا �?Lآ ��	ا��ف أ��م ا��از�I، ا�?L) ��qو
�ش ا���= (�[س 	 �3	 Q� �;N��+و ����N�3 إ�	�3 �!+ � �

�!�K3 اe	dم 	s : Q ._[ة، و(�
 ��م أو أ��م) ا���رات
� +�دع آ[س ا���رات (ا���ر وا�;�#�  �4 '� �
5� �6*

� ?<=>� أه	اف .�718@�A�
  $Aوج ��B، أ�) � � ��!��
����
 و�I ا*�� �!?�9 ا��0رة �Q ) هWX!" أ��م أ�Bو

ة ���3  أ�����، إH ا��م )�� وا������) >��أ	�Gء ا�?

 إ�..ا�-�راة 

 Q� ا
�X� ���#�ا�� k ��J~�� �WXه Q� K3�!# أن Q� *
)
W
�اع B�ا	
 ��-� ا� ) ��ا3B ،��2-��ه� إH ا�!���

 .�GEرات، و�pا��ات ا���(�ات

   ��g ��+*56+��ز  �WX�3 ه� هFJ3� ��7�;ا� ��3 ا�� I��
 ��اQ� I�7 ا�� g9ان: آ�ش(��� إذ إ+ Q� ور�ا��*دة = ا�

I�7ا�ge ��#�oا� ( �WXwا I���?+ �?��+ وه�]ا   ��Oأ Cc
j�?# DE ت*�?!E*وا �، .!��g ������) ]1967 ���J3 ا�� 

: ا�WXw ا�z�N!�# * D أن �?�;�، .��Kg*�) �;�F ا��!��ر
���، إ* k ���ه
ة "ا�����"� �WXأن #��3;� ه Q� *
) ،

ا��dم، ا�D آ�ن ��-�� أن #?;K أ�8 إ	dن ا�_L) �WXw	� �jءت 
�� ا��y نd	e 4ة، و��
�
j ���j ء
�ورة (G� ،ة� . وب�![�

 C;-�. ��_G# م
ا�� � أ��G #��3 .�" (�#?��*+�� و	
� .���، Q� s إ�� #�Xو} _?�� DE <?!�� أو {�L!� أو ���
إH ر4�7 أو .�د، و#��� ��#��" و~;
اء} �Q ��ع ا���س 
 zاف، و�X�!g*ب ا�E h��!+ �ه �� أآ!�( # ،M��;'ل ا�N)@ا

�ب ا*X�!gاE ا#! �رات �
 �]آEذ�| * أ � # DE ،�;�� ف
 Q3�# ME "!F�B Q� ��!�# ��،  –��Fi  –أآ!�( # ��y "#أ

� ا��وب�y ه� ")�E Cدا� ��!!! * Dا� �.

ث (�� E "#]وآ ،
 ،{
�ر، ([��رة أ#�� �Q ��رب (��!+ 

��م ذآ�ى ��م # � k #?4 وCB ه�WX ��!�� ~-�ب آ�ة ا��
م، 
 
Eم وا��) Kا���� �ا��!�� ا��n2   	�د ) 2009أآ!�(�  5(أآ!�(

ا@ول ���g�اش �!�N-) �j��� آ[س ا���= ��3-�ر، = ��!-" 	��� 
ا���س w]ا ا�� �، و= ��K اe	dم (
ور} k ا*E!?�ء  ]ا ا�
ث، 
��ذا؟ �z أن ��� k ¡�ل ا*�g�اش 	�3 ا��!�ى ا����� +�ر�> 

�، و 4 .�/ ��3�� ��ة، ��3ء ¢� ��![هI ا�?�)�oا� �	و�إ£� �
zjا�
 أ�� ه�WX أو +�) � !!!!واg!��دة ا�� 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ���و#�إ�
ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  ــــــ� �ــــ���ــ"   120


