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 ا��� ا	���ن 

 14/4/1995ا���� 


وةا���م ..... �   �ا������،    �
وة ا�������،    ا��
��ر ���- آ+* ا(���ر)�، ا$'&�ء ا$#"� ! ا������  ��ون    ا

" ه=ا ه�"آ:9ء 87 ا��
ر)/، �7 456� ا$دب 0��1/ ا�.���، 
)?@A �+ا�( -�C�ا� ،)��أ ( ،Eذ� 
ا��? ا��
م   )�)

  ا��0ه� :  ا�G@4 H�Iة،    روا)� ، "ا��
ر   ��+� "  ه�   �+�.��4�
  آ�&�N ،  ا�������   �K�+�ر   9C�Kة A   �M    �+6@? ا�=ى    K+�ن   81 
 �.O  1987  �NT�Uو    �V��  ى��  روا)�   أ�X رأW  !  ، 1988ا�

ة (
Y    ،وة (ا��دة
�� ا�.Aو   Z���U ذ��O$ا   [�#   �N��4��و  
 �6�:�1   �.�A   86   ا��اد   ��Aى    رأ�\   و
. ؟؟.. و56ء ا�
ر)
+��* !    ا$(G   و�4ل )  G@4ة   4@�   آ�U/ : ���\ ا_* ا���^ (U  
1
اcd+�   ��6ة   (����   ا�1��b�   إن eا   �Y�  87   (���� ،  ا�
 �Kر
، و��A\ ا������   ا�
رK�   87   (����   وا�Tg� ا$وf،    ا�

 h��+���1 �.�+bU86   و   i4�6�   ا��ا�j5م،    وا�.-   وا��Oeوا
 \��7   �7
�7ت   أآ��   4&?   87   ر��\   آ�� ا���ى    �7
7�   ور��O
  lرو
ا�o    ا��.�ه��   ا�
4�   رmn د)���)���b    ��وا)�ت ا�
 �N�pAq    !  ض��( ذا�� ،�Tgا�)ض�( oA رأ)* وه�  )أو mKgا�

 *Uر
4
ا، ور�t �u�&* ا�@�اب، ���Eb ا���رئ ! 4�� -��
6+� ا�1 �Tg��N7 ZC�� mnرmKg�+� ،*U ا�Z ! ا���
v إن 
آ�ن )mKg 5�6 6+���، أو U�ا��x، أو �Uر��w، أ�7 ا$دب، 

*+��  q �� y.ض ا���( q oA v
�U دون mKg( أن ��b��. 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�gbو�zإ#
ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2236
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 (�0ات، وأ�� ا���م ا���، وا$��Oذ ! 1 �+6 f9.7

 �+6 �6�O 8(��6و i1أر ��6
م 7 mn�1 *�7"�ل 1* ���7ق إ��
 f�"��ا، وا=bا! 7| ه�1* ا�"�8 4b� ،}ا������ا4* ، أ7- ا

 �U�)/ ورG"# �4ة إfّ وأ�� أد)� ا�.
وة، 1 *+"�( 8u
 o�1 fر6\ إ�O ،ض�NKوة، أ�8 دون إ
5^ أO�ع �X�1ء ا�.K

 .qه��


    آ�ن1 *���t |6 �1��� *��&��O�1 H+bإ1| 7@��0 ا�
� ا��4\، � أ�� أ1
ا ! &� *&A�# ا�=ى Z(
أن ا��Oذن ا�@

ا4� ا$��Oذ و�� oA 87 �1ب # fب إ1| 7@��0 ه=ا إ=Kأن أ
 ،o4ا
# 86 �p.ا� �"1 *�(
ا����ف وا���ف، ��
 إ1| ه� #

7.� ! ا�.
وة ا� q�"�7 آ�ن 
������ ��N ا���ف �N�+6 و4
ا����ل NY �N.6�)�، 7@��0  / ا$��Oذ '&� �7+.�، �7? آ? 

  ه=� 6+�   وU�6&�*  إf ا�.9ل   ذه&\   وhA ا�.�س، �8b أ1
ا، 
 ���O�إن    ا� f وة �4ل
:+\� إ�Xء ا�.�� f �N+Oأر oا�

  *ا��Oذن $7� (�ص �
ة �7، وأ� ا�@
)Z ا�=ى اV0#/ ا$��Oذ 

ا   i7 ا$��Oذ   �? �Aة   و
�   H@�    ،�6�O 5م   وأنbا�    ،�N��وأن ا  
،  ا����O�   ��رO?   وا57eل   ا�+?   87   (�ف   وأ�*   إ�7
   ا�@�\ 


 إذن ا$��Oذ، 1? ��وا 7.� ا�.
وة 1A �4ء
��1� ا$#

 6+�* أى 756� &( � Eذ� i7ث ه=ا ا��زق، و
V� ،*�:��1

 ..G�U إf أى �7زق

+Z   أن   أi4�U   آ.\(   Z���U   [�#    �+6 وة
  أآ��   إ��1�t   ا�.
 ��    ،?� *.b�   �   �آ=(   �.�A qإ   
  و�U�gA�1   �(ام   ا��اد   6&
  ،8(
(
Y و�    E    ذ��O5�   ���Y   86 وة   ذا �1ل
���V\    ا�.

ا��وا)�،    ه=�   4�أ   إ�*   1* )��ل  �N6�j�7 أو9Kه� �*، ��ذا
Z   أو   �y أ�N��   ��Y    ��6 ا�o    ا��وا)�   أ���\ "+(   i&#إ  
:&\ ، "ا��&�?   ه=ا   ���Y   87   أو   ا�&0+� Uا�+�0�   ه=�   $ن   و  
و4
 7�ت �N�     ���+) ! lرا   وأ�N�M   ا�+��0ت   أ4@�   87 ه�  
  ا$��Oذ   )�=آ�    �H�b أ(�ى،    �U@�+�   أ�8�j   H     ����قا    �Kه� 
  ��د " ا���� "  mO�1   ا��.@? َأ����O    وآ�H ا�+�0� هb=ا،    ه=� 
ه=ا  إf    أ0U�ق   أن   أرد   و� ا�&��،    �d�Y   ��-   وه� أ��6،    أ�* 

 ،E87 ذ� �أآ� hAو ،*U�1=اآ oA�و� oده� \(
  آ�H   ذآ�U*   وأ1

   �y ا��ارات �U�)&�   آ�ن )=آ�  .6    �b��(���(د  ��.�A  
!    زو���O   ا��-  دارت ا�.��A ?&4 87 �..�1 ��4ل �7ا�6  
، ووا�Z  أ�N&+n   إ�"�ء   �8b   آ�ن   وأ�* زوف،    آ�ا�7   اq(�ة 

ذاآ�ة  ا$��Oذ 6+� ذ�E وأذآ� أ�| O:+\ ه=ا ا��ار 4&5، 
�، ا�����U ،��C@�+��، 7=ه+�، Cذ ! ه=� ا��8 را��O$ا

!    1�6�ا   ��   Gn   �7   ا�@"� !    )�&\   �7   إن   #�]   Z���U   و)��ل 
 cbء (  ا�zY   *&Yأ   m�+) ا�:� 6+�    آ��.�{   ا�@"� !    ���1


 .وأر�� ه=ا ا����G ا��&���0، وq أز)

  وا�
و��   ا�4q@�د   86 -آ���دة -   �Gةآ   أ�Aد)� و��ى 
  j�ور�   �Aل   ا�راء   و��+H ا$��O)�،    وا�.��ر وا�
���ا'��،  
وا�@h   ���.�م   ��   و86 ا�4q@�دى،    �+.��   آ��ط   ا�
���ا'�� 

أ7�O �b(�i7    �(   #���ت   (5ل   87   و�n 8b��1�،    د���ا'��   دون
   وأذآ� ا���1�،    ا��1g� !    ا��?   ��4�   ا(���ء   و86 ، و6+.��

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�gbو�zإ#
ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2237
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و�
ان، وه� �7+��    و �   أر@7   �+7���O��   H4�7   �&�&'   �(ذ

و7+�79� ���1#�? �7 ا����* 87 د).�N آ�� و#+�N أو آ�� 
 �N¡ ?أن ا(��رت، وآ�ن آ    �N�.U  �N(
��1    fل إ�@�6+�    ا

Y �+6�ط  ����4،   ا��6���K   و7�آ9ا   و�Gا   ود(5   آ&Gة   �NYدة 
 �¢�&�U�U ق��O ! f \��4 
5، و4� �����A ا
NK q=&( qأ

'�Y�    �b.* ����&? أO�¢� أن ا�N.1 ا$ول  / ا��:�رة، 
 ،��O7�،  درا�و��)رة ا���ع ا�=ى A@? 6+�* ! ا�����(� ا�

  )���   £ " A+�ة "  �NYدة 6+�    و @? ا�@�
��،    ��آ+ إf    �+�=ه/
 ���
�#   hو)��Uح ه� 8b� ��A أن )
)�ه�   6��7
)�N��   8   و)

 ،�0Y81 ا���^، وه� أeو(5ص، أ�7 ا ،/�bا� �
 و)�&1 86
!    )�y@d   أن   Y�ط �b(   ،�&�&'    ،8b�+�  �+6ن   أن   )�)
 و
 ?���Vأن �� )   ا�� *� ��� h(   8(
��1�?،    6.*   )���7ن   6��7

qو ،i�4ا��� qو�7 6+�* إ   
Aأ   *p4�(    ،?�+��1 qو   /�(  
  o�+�4، ود(5 آ��Uو ،�N(
���*، وآ�ن ه=� ا���
ة ر1\ و�

�ن �7 )��� 1* �tن و�A�U�( 
1 86 ��+:�� ،hUا���� ه�
 5C���7 /�6ن وا���0رة، وأ��ت  :ا����A��' ه? ه=� ه�

ا$O�ة ا�@�)� ا��+�� ا��
).� $وqده� ا����9)8 ذآ�ء 
 ،��Oذ،    ����ل   و¥@�5 درا��Oq��4�   وأ)8 ا   ?�ا5Oeم  !    ا�

إ�X �7+��  أ� �U?  ا�=ى U.��� إ��* ه=� ا���
ة؟ 
7+�79�؟ أ��- ا��? وا��Uqن ¡� ��ران أ��O�O ! ا5Oeم، 

أ�| أ��6
 أن ه=� ا���
ة ¦�رس ا�
)i7 8 ر1.�  / ���6
 
 .1.�- ا�0�)�� ا��:�ر)�، وq أز)

 fد إ�� £ �7
�7    �V��  ى��  ��+� "  K+�ن   81   ��? ا�
إ    f���K   *+�ن   81   إ�Yر�   5Oq�1 i7م،    و�456* " ا��
ر 
  وأGY وا����ح،    �)�ا�   ه� د)8   ا5Oqم   �1ن   ا��1�   ا��+��� 
  fأن إ    Wوة !  رأ
7
(?   87   آ�ن   ا�.   ��7   §(�¦   ��A   آ�ن   
  ا�&
  �75Oqه� و#+|  ا�=ى  ا   [�@U   
  آ+�� !    ا�
)i7   8   ا�.-   i7   ا��
�4    �7
رج 6+�    إ������ gى  ا��ن   ©� ا�&���eا    ،�����  وه=ا ا
1
 أن �.p�    �7   ه�  q ى إذا آ�ن
.6 ?� –إ��*  9�7 ا�

|6 ��n87   -ر   
  K   ?b�1+�ن   U   81.�و�*   و4
 ا�75Oe،    ا�&
81   4
م 7�4�،    ��ا�   )�gط   و�   زواg�(   �Kض   �+Y   m:�ع،    7&
ع   

   ه=ا   K+�ن 4
م   hA !  م، ا5Oe   أ�*   )=آ�   أن   دون   ا�&   
1  
   ��7ه� oA   �،    �1��6   ا�&0+�   أ(�ات   1*   7�4\ ا�=ى    ا����)* 
�   ا����ء   ا��@&��   ا�@�رة   أ�* 6+�  أ#5،    ا�.-   87 &�  
  . إ���U ��75O  ا�o    ا���ر�Oت 

��ا��� ( 1995/  4/  20  ا	���   / ����  ) دو! � :  

  ا��Oqذ   �ول.)�   أن 7|    و'+/ Z���U ا�+�+�،    ا�6=ر.... 
  ا�.�Nر، آ.\ §7?   ذ�E !    أ��   ه? '&�،    وا��\ 6.
ى،  ا���ء  
��   أن     

� ! Np7 �    ،*�9.7�،    أ»Kر،    و� أ=�( �7   �(�b�  ا


��   ا��Oqذ   أ��K-   ا������ �Oف   �+��ة  -Aة   و
  �6�Oت   �
o�+K  إf    أ�j.�   إذا   7�6�   ا������   ا��ة وه�  A�ا�����،  
 . ) اh.xq   إA.�   ا1��U+.�   �7   )�م ( ا$ول   اh.xq   )�م   ا��ا��{ 

 hA و#+\ إg( � *�9.7 fدد

  
���ـــــــــــ��  � "  �ــــ���ــــــــ� "   2338	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�gbو�zإ#
ار (    ��ـــــــــــــ
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 و5NO  أه5  - 


ا؟   �.�p�   ه?  - Aأ 

  آ�م؟   ا���6�  - 

- ��O   و¬��؟    

-5��(   �.�1 .  

  87   أT? ! ا��.
ق   ا�G&bة   ا�@���   K" ، ��+K�ا�
   ��رت"
 ��+K   8آ�ا�+:�ء إ��* ! ه=ا    ا� ��
ا��@� ا�=ى ا�6


��،    ا��4\   ��- و!  ا�.�س،    وO   �+- ا��.
ق، Aج و�� q   �7$ا  
  fا�@�ت،    6+� إ ��ر�ع��1 "6+�    7   z�أن " (ا���دا mn�1

Z���U \�1 ! �N�.U 8� �+�+ف   أآ8   � ، )ا��ار   أ6
�7   �7  
  أ(�ج أ�1�،    �/   و�@�O Hدا^،    �@H :  ا��Oqذ   �4ل g�(  ،Z���Uى  
  ا��ا��{   ��+�   آ?   )
�i ا�=ى    ه� �N�.Kت،    �6�ة   ا��Oqذ 
 
K�(q   ل���Aف   ا�أ6 � ،�)§  ?����1دا^ ، وه ?��O �7ذا

Z���U \�1 ! ?
 ا���ء آ�� ا��6د أن )�1 o�1 ! *آg�O .  

4
   ا��Oqذ   آ�ن    ^c)و1� "  أن أ
  K�ا�
   ��رت   �.
ق   7 " 87.
4
) 2010أ#&� G7)�ن ا �م ا�ن (    *Uوأ�06*   ا�.9ل !    زار  
 �4�01   ���U   *�  ) �.و�  ( d�1�ا��.
ق،    (
�7ت   آ? !  % 50  ��
 *���O\   ه?   و�آ�    ،�+�T و�4ل   �9اغ   �Xأت   إ�6+�*   4   �1  
�ه� Y    ا�=ى 
  �1ن   و6
ه�   وأ�* ����Y    ،���0   أو   ز�b(   5Kن   4
 *�0�ه� (  )Y  ( 8�   *�N(    ،�7$رت ا�ال   آI86   ا��   � �T    ا
#�4

  . "��01�   7{" :  و�4ل إ#�ارى    hA   �Aq   ن أ��b* أآ��، ���N*أ

\K�6    fإ *�(
A   ام !    ا�@&�ح   ه=ا�د،    86   ا$ه��  ورmn ا�
  آ���دة   ر���4   57�³   آ�ن   ��
 آ���دة،    ��6�j�7   آ�ن   أ�* 
  ،��ه=�،    ا��57ت   ��ط   87   6+�* أ��)  إ�|    �*   4+\ وأآ��،  أ(

  87   (5 �   87 و#H  ا�o    ا��ارات   ه=� O+��وى    hA   i�t آ�� أ(�� 
 �#�6   8�́7ِ �Y�6و   \�jأ £ ،
أ(��   إ�| : أA/ وi1�U و�� 1 86


    87   4�1?   ا�.�N)� !   ه=� ا$�Aد)�   ��ج   أنA87 وا �N���4
 *+�7   
�?   � (  أh7   آ��ه�Oآ+��   أ   "
" ا�@� �Y    �+6ه

m+� oA ��01� ا�=ى '�ل �7¶ �6���6+� 1 �K�:�A4+\  - ) ا  

ا �+.�س، ��NY   �N.bدU*   إن   �* K ��N7  ،��C����ا  �Xوا

   ���.U ��1ت�teه�،    دون   اGn �@Uدون   ا��57ت 6+�    و  
��N   وه=ا ا�Iا(=ات،  �(   �1?b   أو    ،�)·ذ   ه9 1��Oqا   *Oرأ  
�   ���0ت   ه=�   إن :  �4ل   £   7+�� (�O    ،ود�

أ   ���\ وه�  و���  
�?   وq   ��@d�+�   q :  دراO�   أو �    ،*Uأن   ه�   ا�ن و��4�7  1=ا  
 �N��1ت   أ��te0&��6ت   أو   ا�qا��0&�   ا    oو#+�|  ا� |+@Uو ،
إ��nل    1
اه� )|    q   وه=ا 7&��"�،    دون   و����A�   آ�Gة وه�  


ت   إن   ا��+&��ت أو إ��bر Kى    وه.�ك  -  وGn م��(   �'�Ae�1  
4
ا   ��\ إ^    £ و7�Y    ،�����7+�   01�)��   ا�@�رة   وإآ��ل ��   qو  

، أ�   hA   وأ�� ذاك،    أو    =ا   I7ر(� � 

ت   و4��5   وآ�Gا،    �
 ?��Oب   أ�+O$4* ا�=ى    ا=Aأ    ،*.�Uوا)�،    وه� وأ�ز87 !  ا�  
 
  x�x�ة G7ا�7ر،    6.
ك   (= و��
ت،    و��
ت   ��
ت   ا�.�#�   6&

 و!  ا�.�?،    ��ق N6   ا��رد،    #&�ح   ا���دات /A¥\   و   �ا�0     

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�gbو�zإ#
ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2339
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ا   ��
ا   وآ�ن(
Y    ،اG0)ا و��ه�   وه=ا ا��+0�،  !    وآ�  

!    )Np�   b�   ���A.* ذاU*،  !    �7@�دا   ��-   وه� ا�.�
ى  دورى  
  إذا �+.�
،    ا��وا)�   H��U   ���\   �*   4+\  ا��وا�C،    ا����ق 
 ¹86   E�    ،ا
��  ���bUأي "!    7���1+� و�ا�"   E.7 /+' إذا

 ا��أى


ر : ��1اij  ل�4�U   ل��U   آ=ا)�
 )آ

i7و   Eا#?  أو   ذ�   �(
�7.@�ر،    أ��-   آ��ب   و86   ا���د   86   ا
 ،*��N��Oوا ،*V0Yو  ،*Uذ   وأ�4ل و��وزا��O5�   ا
�1   86   �7  

  O   51+&��ت   �*   آ��\   ا���د   أن   pAq\ إ�|  :  ا$ه�ام !    ذآ� 
 �@A   mn��6*   ر�O�7   *�'�Aوإ    H+�» ! ر��.�+� *��A57و

  أ��-   إن :  ��آ�? 1�أ5C���7 *O،    ا��Oqذ   ���z7ء ا��d@@�ت، 

   i7   *&A 7.@�ر،  (
4
 ا�m�p،    ا��K?    =ا وا�&.�ى    ا��  
  إ�*   1? 1·(�،    أو   b�1?   ا��+&��ت   ه=� إf    )�G   أن   ا�0�Oع 

(?   أن   دون   ���U��C*   87   آ�Gة   �Kا�/   86   )H�b   أن   ا�0�Oع (  
��w ا�G�b 6+�    أن   ودون   ذآ�ا�    �ج   أن   ودون ا����#�?،  !  

 ،
أ�|    أ�N7 £ ،   H�jراU*   أN7�   87   ه=ا   أc�6   وأ�� �7 أ��6

�   ا���د 6+�    أ(=ت ��    l$ �8   �اس��
ت   hA !  ه��¼،    81   اO  
 q�u   
(97   *�+6   87   *Uاء�4   �(
  أ�O\   و4
 ا��و81q    ،�7 ا�.�

ى    أن @U د��  ا0j�ا�1ت   �0.7� ه�  '&��،    6+���   �.�0�   ا�
! ا��.�    o��� �N��    /' /��' 87 ?&�½( q �u  ا�@��ء،    ا�"
د 

��د    أ4�أ   وأ�� �.���    4+\   و4
 ! ا�b+��، ،    �ا�����+�
  �Y�*   ه�   ه=ا   آ�ن   إذا : ه�^   81   ا��8   آ��1* !    ا�9ء   ه=ا  
 
��8   ��8 هb=ا،    ا�0/ 6+�    ��أ   و4(    f *�أ   q   ?�(   -��  
 وا���ر)�؟   ا��+��� !    ا��zء 

/�ا���د،    �6
ة 1@
ر رA/ �1�* ر�u آ��\   ا��Oqذ   و)
���،    7&��"�ت  ���:� (�U أت
1   *K�1   ص�)   

   ر��   أن   1O  


   وزارة !    ا����7�   ا��رف   وز)�   أو (  زn+�ل O  ( أن   ?O�(  

   أ�*   ذ�E ا¾�رج،  !    1�� إf    ا���د 
   A@?   أن   1O   1�Y�  
7�.�   �+��   �NYدات   gY�1ا'�ت   �+&��ت   ا�.�   87   6
د 6+�    

   )�bن   أن   '+/   أو   و6�ض   ا���د   ذه/ ذ�E،  إf    و�7 Aأ  
  ،hVY�8 ا�b�   �(ه=ا   أن   �6�1&�ر�   �*   ا�6=ر   ا��ز   H��w   �1ا  
 
ا�o    ا¿+��   ا���Nدة 6+�    ا�@�ل   1��ورة   ا�&�hx   �4ا6
��1@��   ا���د   وأIU    ،E�=� -Aه+*    ��O�4   
  ه=ا   أن   وأ��6
 
د�i ا���د إf اq�50ق 5X 87 آ? 7@�در    �7   أهm   87   ه�   ا�@

Z+6و� أ ،�@�+� \&:Uء، و�.��Oدون ا ��� .ا�

ا$��Oذ A�q �@( أ6�ف �7 ا�=ى �Kء 1=آ� اeد�7ن، وآ�ن 
أن )+��U � �7 ?b1 m �* ��#� أن )&�Y�� dY@��، �=آ�ت �* 
رأW ���� أ_�* ���x� اeد�7ن، و�A 86 *� \�bAدG0) �xة 
1��ا�O�4 ��C�، وأوذى�  ����) À�687 �8 أ
7 �N�+6 م
أ4
4\، وoA q 4&ـِ? أن �U م آ��
� أه+* دون أن ).1 �N��

أ6�ف � ر01\ ه=ا ا��دث �O �uد  )�=ر أx.�ء ا�5ج، و�
 �� oA ،ىG:ا��� m��ا��� O 87�6� اG��+� �1�:�Oqات �1

 h1دث و��!    ��Oرة   G:�U   أ(= bY? ا���و7�، ورh1 \01 ه=ا ا
 ?U    ،/�1ى    ا�&���-   87   6��³�   �4?   أو إ�أو ا�.��،  !  ا�@     
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G:�U   �Kر)�   درا�Â    ! ن
  ورmn ا����1ن،    أو )  إ)��.
ا (  �.


،    اq(�5ف (
إن  )��ل   ا��� ���7ى  6+�    ��ن £ إ56ن ا��
  وmN.�1   h1   ا��i0   ا��ار   وأن  ��+�ن،    )�دوا   � ا�.�س 

�mN، وأن ا�����  N�U�هm،  ا�o    ا��+�0ت 1 h1و mN.�1و
 87 
ا��Oqذ    ، �&N| أ6
اzC و���U :  Ã�+6  �+6دى ©� 97)

5C�4 :   *01�U ف ��ذا�أ6 qره�ب وe86 ا m+b�U \�أ

وا أ�| &( 8b� ،5e�1د�7ن، 4+\ �* إ^ §HO، ����1 واٍ� �

 ،�@dرى ا����� �:��� ���U hU�ه�pا� h1 \T  87 -و��
  أ�bYل   5bY   87ن و�A أى و�6�j�7 *&Y *K، وأ��X 6+� آ? �Aل 

  ا$�7م إf    ه�ب   ه.�ك وا�
7�،    وا��mO   ا���7? ا��N�ى    ا �ب 
إf    ه�ب   وه.�ك ، ) اeره�ب   Np(    ! ?bY� (أ6
اÃ�+6  �C و6+�  
  وه� ا��4\،    ��- !    ا�(�)8   1* وأ�"�  ����    1*   7� أد   ا�
ا(? 
 �7   �Np(    ! ?bY   د�7نeى    #�رة أى    أو   ا�)ض   #�ر   87 أ�ا�  
 z��.ا�  ،��&��K �ه�pآ� G"��6ت إ)=اء ا���  ، i7 اq���Aت 7

  ���Oq�1ع اآ���    أ�*   ��@�رت و#�\،    ا$��Oذ رأO*   ه9
  ،��4�7 G����  ��8b و#+| ر��* b�1? �7، وآ.\ أ�Yرآ* 1


 �gة #�\&� ،�O
A ق
  ��-: �4ل  ذ�E دون أن أدرى، و#

   رe��  -  mnره�ب آ=�E،    ا7$� A�U   ��Np7  -  q*   إ�أ   -��  

ا،    إره��1 Aوا  f����1و q   8b�   أن   i��   �7   ث   آ�ن
    ��
.6  
  ا��
   6�T�   وأ��6ل ا���دار،    ��7?   �7?   ا�q+�9   أ)�م 
و!  �5��O5ل،    '+&�   أ)��.
ا  !   ا�ن   £ �7  
ث ا���داء،  
 ?�Cا�Oا��� !    إ    ،�(�Vب   £ إن ه.�ك ا���&O�1 رc7 إره�ب  
�   �7?   د).�� 
ث ا�=ى    1    ��
  إره�ب   وه.�ك ا�9اC�،  !    أو   6.
  وه.�ك وGnه�،    إ)����0 !    ا�����   إره�ب   �7?   �7د)�،   $O&�ب 
��m   ذ�E و6+�  ا��اق،  !     
ث   �7   �7?   ا�
و��   إره�ب ����  
  ��Cدا �د�7ن،    86   ، أ�7 (0qا 
  ��A   87   را01�   ه.�ك   �bUن   ��
 �xا
A       �6�Oر�   و����ا����4\ ���اآ/    ا -�� ! i7   ة�ه��  
c(   ��Nر   q   ه=ا   أن   إq اeره�ب زq ��.7 أآ��،  T    ا آ��=bه

Å\+� . ،\+4 �� \&:Uو ،Æ��K ا�=ى m�+ا�� Z0.��1 ت�Y
 fإ \N&.Uو ،*�  أن   ا��Oqذ   pA57�  و��p��1 \A� ا$��Oذ ور�

  c6   أ)��   �0��1ل   أ��ا�K�7    �+6 H+�»   *6دا   آ�ن   اeره�ب 
  وK$�1   Gn�   وا���? ا�0�ق،    و�04ع ا���#.�،    �7? ا���ر)�،  
  ،E*    �*   و4+\ ذ��أ \�jوا ،�Kا�U 86 \.+6ا! ه=ا وأg6ا

 |+K �7 وأن ،�@dرى ا����1 ��
.7 ���V�7 \.| آ�و أ
&(
أ¦�دى ! ه=ا ا��1 وا��اه� ه� أ�| ذآ�ت ه=ا ا��أى، و1
ا 
 /Ç |���� ،/��Kه� أ��A oا� ���+� ا�.
وات ا�1 ! q�&�7

، وه.� N&.U\ "ه=ا؟   رأ)E   86   ا¾�ا�Kت   �4ل   و�7ذا "  ا50�Oع،

ا Aأن أ f87 إ   hوة !    ا���رآ
ا�579ء ا�+�h    87   ا�.

/��K$وا   
ا��Oqذ، أو �?    إ��*   ا��&*   �7 إf    ا��&*   4

ه�   ا�.
وة   أx.�ء 1+"|    �7   إن   1? ا��4\ � )���،   ه�   و1

  ا���ض   وه=ا '��N�A،  ا�o    �+��وض   وا��ا���   اq��N&ر   87   ��ع 
��N وأ¡�N   أو �   ه� j* أ�ا�ن أ �| أ4�أ i7 ،. 

  �*،    ود�6ت
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  : ا��Oqذ   ا0�O�د

  1=رU*   أن   وا��6
 (�ص،    وij   �+* 7@�،  !    اeره�ب   86   أ�7

   وا��&�ب   ا�.�س و�6  !    أ���\   ا�Xرت   ��
 ، 1967  إA&�ط   1

 اgYqاآ��،    ��4� ا�o آ��\    ا��'.��   H+7   أZ+n   أن   1

E�=1 \4ى    ����7رة '�ل ا��
Vا�� �ر�   آ�ن ا�=ى    ا����
@7  
/ ا����� أ�7م ا�.�س �NKرا �Xرا،    و�Kد � 
  ا��bم   و4
 
  ا���1�   56�1ن   1
ءا   �&�ا ��1.�ر  - 67  ��1.�ر 1

ا��
)8،  إf    ا��K�   وا���pه� ��1�دة إf اh+N���7 ،É إ56ن

�� 86 ا��
)8 ، و��- ���ء 
ث ه� ���:� �&A �7 وآ�ن

اد��، و(U�1��A �0.�، و7.= ه=� ا �9� �Oو(�&� ا ��G1
U

  �Uتا�.&�   �N�ت oA    ا�&=رة   U�6�6\  : وcU)�ه� ا��اه� هb=ا
  ). ¦��7   أ����*   ���\   ه=� (  آ�� ��ى   ا���7� 

\+4   *�  :  ،8b�� 8b�   /  4&?   أ6��*   آ��  -ا�@�ى    ا��
�ب   �*   )��� ا�=ى    ا¾�ص   '&*   �* ،  ا$(Gة   ا��gة ��O�1  
 �7

��ع   دون   ا�@�qل،  !    ا���eه=�   إن   1? ا   �  ا�0&�
  �8b   ��   �7ر�O*   و�7 ا�+��،  �@@�    �1ب !  UGA  oA|    ا����9ة 
د6| أ�6د : £ ا0�O�دت ا�+�� اeآ+�.��b،    ا�&�V )���    أن 

��#�@) fى إ�ة أ(�7   �.�ا�@�ى    ����/ اeد�7ن،    7    ! ����7
 q    ^�
دة   أو   �C�4�   ةآ�pه�   ا��Vbل   إد�7ن   ��ه�ة   87 )N7  
 mnل   أن   ر�Vb��7ح   ا�   Gnم   و�،    ������4 m69ا���6    �1ن   وا�
  |(
�'�*   �UاU�   ).��*   زm6   ه� O&/ ذ�E ا�U   ! �@7 !

، )وإf درK� أ4? ! ا�0&��ت ا���0O�(ا�0&��ت ا$د^ وا6$+� 
j&�0 ور�01 و7.�   أآ��   51د !    ا����Vb�   ا���ر   ).��*   آ�� 

 8(
  q   ا��4\   ��- و!  ا���دان،    أو   ا���د)�   mO�1 *� ?�7 ا�

��    أن   ��mN   أن   )@� .�7 6�b�? ا�=ى    ه�  ا����ح اK   ا�.�س  
9ف U   86    ،��'�U ح������    ! ��  �  -  5�7   �����  -ا�"�l    ا�
 i.�   ن   نأ�bU   �+x   ةÊ�O$ا   �@@dاض   ا���7"���   ا�.����   ��7  
ه=�    �A   �Çو�\   و4
 ا��Vbل،  ���'�    ا�.����   ��1����6ت 


رة ا����b� ا��&&� ��7�اض    أO&�ب ه=� � ، ��
ا����� 6.
 ،�'�  ��وض   و�A   ijو�\     ا�.���� 1�mn ا����ر ا��

  ا$ر�4م   أر��   و4+\ �* إ�| �7��6  9:6ت، و ����Gه�،  
�   U   �M+�ح ا�o    وا��V=)�ات 
ث   ا$�Çث   1A$ل   أن   87   ا�Vbا�  
�Aاf    و'�ال   ��رس   '&�/ $�|    ذ�E 7@�،  !    ا���د7�   ا��b+�   ه� 

40  �7�6   87    ،�Oو'�ال ا���ر    �U�pA57  !  7.=   ا¾�ص �����7ى  
22   ،�.O �   ?1�4أ   h���Vل    آ�b�����6ت إد�7ن اu �j�7 h(�@7

 �
Aو   �)8   87   أآ���6   mn�1 �@dY  ه.�ك   أن   
(

   ا�(
  ا�
 87   h���Vbب   ا����ون �+5ج 87   ا�    H+�»    ،1? 87  ا$�04ر

\ آ? ذ�E إf �7 ، و  ا�Z&0U o ا���)� A����   ا$�04رKأر
 ! mه
6��U �#�) رة
4 mه
.6 �uر �.O�� i&' 87 *Uر�@U
 fرة إ

��ع وا����دى، ورU �u�iK ه=� ا���q86 ا Hbا�


: mN�456 ����1ر)� أو $ى )§ /&O���O ،| ا$��Oذ ����آ
أK&\  �6�)8 أو hx5x آ����V 7@�)� (5ل أر1O h.�؟ 

�7:&�   رأO*   ا��Oqذ   �te�1ب، ه9  ،  \pA5�    |�ح   آ.\ أ�أ'  

ث وآ�^    ا�����   ه=�   6+�* Aز5�7   أ   �@@d�7   ف�O    |(
N(  fإ
 G��U   ح   أوg�( �j��    ^
6��(  �+6 mN�   �=ه    ،�pA5ا� 
   أ�j\   و4
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  وه�  ا Gو)8،    �7? أ(�ى    �7اد q   Z&0.U    �+6   ا�pA5�   ه=�   أن

�+bث   ا��
A$ا    oا� �.NKا�U   �.،  !    ا�ن   ه�و©8 7@   �N��  
ا�
h6 ��ط ا��
)8    ا��ب     و�7? وأ�8،    ا�"�ب   �7?   �7+.� 

�Ì و أن
IUآ
    ا���0 6+�    ��ه�ة   Gn   �6ا7?   وأ�)/، و(&
  أ�*   I7آ
   ا��Oqذ   /ه   ا���{   ذآ�   �Kء   وhA ا�n    ،�pA5�ا1� 
  إد�7��   �bUن   أن   �8b   ا��:�C�   إن   1? إد�7���،    ��6را   ��- 
�   رmn (  ��را   ووا���* 7.*،    أآ��   ا�&��V*   ا�Yeرات   1

ث A$\ )  ا�وآ�   *�:A   �0��1    ،�(�"+� ن��    �'�7
87   أو �7  
 }���وq )+:� إ��*    اOq&�ع   أ)�م   '�ل   H   *.6)��4   أن   �8b   ا

 ! qإ   �(�X    ،ع�&Oq*   1? ا�إ   
4   ��'��(    ! H�@دون   ��   ا�  
 �C�O    ،م�  ا��اد 6+�    وq   ا��:�C� q   Z&0.(    oA  �+6   وه=ا ا�
إf    أ���� ا�=ى    اh7$ ا�+��    ا�.��ش   M=ا   و��A\ ا$(�ى،  
�ا   ا�+���   ا¿��?   أآ�� !    �7+* �U   �@@و� .  

6
ت   GYأ    f6� إ�K    ،8ْ7ِا� �¢�&xد�7ن وeا H|    وآ��أ ��وأ  
m   ا���Nة   أ4
م   آ.\   ا���1�   �Aل   '�? �   �/+ِ'ِ  ) m+)  '+/   ا�
��A"   ���#   iـd½��   87  " Z�ج �Oدة،    �A�&# ��N4،    ا�.�ـّ�ش (   *��  
�N   ا���داء   ا¾�زة   )�&*   �7   ا���)/   ا�
(�ن �  j�O*   ¥\   و)
�   ���O*   و4
   )�م،  oA  ^�x    و�N�+6 ا���Nة،    4&? &'   ��6  
  ،?�( m��1ه=ا   إن   و�4ل   وا   *.�
ل   ه� �7 )97اK*،    و)
ا�=ى  )  ��ج   m6 (  وا��+?   ا���اد)-   #��i7   i   ه=� o�N7    وbU�رت 
 *&+:�Oى    ا
6
ة وا�   �NYأ   i.@��   -(ج   �4ادc�   م�«   �    ،�:.(
أ���ن،    04�   آ��\   ا���داء   ا¾�زة   ه=�   أن   I7(�ا   و6+�\ 

ر �7،  » �1� 87�x �6�K ذ أن��O�� h1$ �(�b��bA\ ه=� ا

 c�U q ،ا

 أ1(9U qو ،�C��b1 �N(دIU ،�N.� � و���� 1
إد�7�� �Çل، ��ح ا$��Oذ ��1+�7� و1
ا f أ4q �X\ ه�ى �7 

*��� ! . 

� أ��ح M=ا ا�+��ء ا��.��C ا¿
ود آ�� ��A\ 1* أول 7�ة، 
و)&
و أ�| ���\ ����، وK�K�ت ا$��Oذ إ�U ?C��7 f"+| أ��، 

�
 �gة #�\ G@4ة أ�| آ.\ وه� ���\ ��11 \pAq ،*�¢ ورة�
  ا�1�Keت   �O �N.6:�&|    وآ��*   ا$��Oذ 6+�    ا$�O+�   ه=�   آ? أ���  
o ����، و��و�o أن أ��&*    ا������ Kا�ء 7�.xأ ،�_��ا

 Z��6 Gb�U 
1 *�&K�A iر� 
$U�ا��O$�1 \�K�� ،iKذ و4

ك : )���| .6   ZA    !  ،ى  ا����ؤل�U ؟   �7ذا��

ث ! 1+A   ذا��  


 أE�6 ?�7 �+�7 '+/ ا�.��ش،    ا�ن ا����دى  � q ا؟ و��ذا=bه
 ?�x| � أآ8 أ�أ \A�� ،-(ا��+? وا���اد i��# ج�� E�6و
 ! oA ذى��O\ أ�1� ���Keا E.7 �p��أ ��6+�*، و4+\ �* أ

 . �o.N7 �+7، واآ���\ �u ��0| 1* ، و�� ³

إi7    |1   ذه&\   hA   ا�@&�ح   ه=ا f    و4\   �Aد��O��   �xذ   ذآ�ت
ا���ح وNK*   ا�&��ت   ���7ل   وhA 6�ف ا_� ��Oرة،    ���اء 

�Yه
^    أو ه.�ك،    أو   ه.� f    4�أ   أ�*   �Y�1 ��@�رت أ�* ذآ�
|    أو _  ! �\   أ�� : " )��ل   1*   وإذا ا�cا1    ،¶7_   E.6    ،اGآ�
��|   وأ�\ Uq" ، \+4    !  ����  ،م�N�7 *.b�    ��
 :  )��ل 7��  
�ف   ه? �A h�¬    ،�7�6اf    87   آ��E 6+�  »+�ـَ|  U   
Aا_*   وا  
 mاه��ا1    ،m+(�O ت   �:�ة�4ـ�    f�04ر   #�رة ذه|  إ    ،���
   ا�
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�4ل f  ز���،    4.�'� إ�U    f:*   ا�.�? !    G�U   و7�آ/
��E.b� ،?&4 87 EU    أ�� :  ا�.
وبA ?1�4أ � ��آ+�� إ1.*، أ  

 Åت�N�    ! ��4\   ا��+��9)�ن    f  �7آ��ر   ه=ا أ
   �+E   آ�ن   ا�

   وأ�\ 
 إ�|    ���O5ذ   �NY \+4ر،    إ1   81إf    ذه&\   أن   1

ور   Y   ��C��.�O�)�0   وآ�ن 7��C*،    �1��راf �7    �6دت   ا�.9ل (  
آ.� ! ز���، :  ا����#�?   آ?   U=آ�ت   آ�H أدرى    و��\ أ�7�7،  

m+(�O mاه��ا1 m6 وآ�ن   �.U
" ه�ر)8"ه=ا ���� �1 �0+
  ،i&آ� ا���ز��� و1 h1 ���

ى    آ�ن  6+� ( ا�.6  �N7�(أ  

   أو   �6�ة Aأ   ��6    ،�.O H�b�   ا�@�ر   ه=�   آ? أ�7�7    9�4ت   ?b1  
#�د4\ ) .. �7 ز�\ أ��O�� �bAذ( هb=ا،    ا����#�?   ه=� 

أO�U.� أO�ة m6 إ1�اه�m+(�O m، وآ.� ������mN ! ا$��6د 

 )�U  �7=آ�ت  ! ز���، (
Y ح�j�1   �.آ/ !    آ�6+�   7 �+��

.4 fل إ�A�ا� 
�، وآ�ن وEY أن ��T 9ه� )�م�ز��� !  �'�
 i+)و ،*U�Oوأ mاه��ا1 m6 �.(�¦*  )  O.�  13(  ا$آc أ(�    7

 Æا�=ه    oA i�0��(    ،H(
! ا�.�? 4�ب    i4��   *.7 ا��:
  ���O� "  ا�w   h0��Kن   و#&��mX   ا�&�Vرة   و�9ل ا���'¼،  

" ����O" ، =)ودة
  أن   )�E وأ�X�  l، و)�V@ ) آ�+� '�.�� �
 mه
Aأ   
:�O    ،Ò�¾ا *.�
�Oا   و
�  £ ���س،  oA    ا��.�ول   1   86
�د (   *'����q   

ث،    �   ه=ا   أ)� 8b�   87 �.@�ف،    أن   1 
 *K�)وأ   
Aأ    ،h0ى آ�? ا�
Aرة وه� )��{ ! إ�V&ا�  ،�.A�و�
  |.b� �|    أذآ�ت أ�p�    fى  إ
�.*،    �Oء   را���   �A��� وا�
وأA&&\ أ�7�� ا���Kل، و�+� آ.\ أ»?    #�رU*   واه�9ت 


وب ا�&��ت اm6 81 إ1�اه�m+(�O m 6+� آ��� آ�� ذآ�ت  .7
 *�
ة ا��&�� ا$��Oذ و1��7Y fإ \N&��أ7* ! ه=ا ا���م، ا


ة ا¾@�#��، �b.| آ(
Y ��@dY وى�bA *� �bAأ ��وأ f 
4 \.
 oA ،5� �&A�7 �
ت أ�* آ�ن 1��7K�� ،*NKاءة و�دت 4�U
� ذآ�)�ت � ا����#�?، ���:\ وأآ�+\ 11 86 |��O *�أ

��  5xث   q9.7   87 اgYى    4
 وا�
ى    آ�ن : ��- ا��8، ! ز��� أ)

   �Y ! 8© �.bO�،    دور   آ?   أدوار Aأ    ���Kأدوار�، وأ


س   و�Kء )8 ا�
ور)8 ا�(�.N7    ،و أ96ب
�.���،    آ�ن   أ�*   )&

ودة   ���   �*   آ��\ �   ?�Oا�=84    أ  ،/�V� qو   �آ�ن   إن   أذآ  
 8)
(   ����+n   أم   q) /�A*   أ�آ�ن   أ    ?  ا��8   �9وم   )�
 �O
4
 وا�
ى    وآ�ن ، )  وا .    |&V# �7�(   *U9)�ر�   �  و�&
\  و$�|  ا�@�]،  _   l1@��ت  أ �.��Y ! 8©ه=ا ا���آ8 و �آ=(


ا أ�*K \&:U ،�&ة ا��
(
Y    �(
�8 وآ�ل �* ا��أ(=� �1
�x���،  وا�
ى    وK*   اآ�N� oA    ا�@��.�   إن   وhA �7 ا�َ����، 

  |+Oى  وأر
A(و ��ر،    7.*   أ'+/ )  ا��8   ه=� !    وأ�teء�\ ا��Uو  
 �N�6�O   �   �   *&+0(   ه�   ��@dY   �
  و��ذا  دZC�4،    7.=  وآ.� 6.
  |+�  �7? وا�
ى    #�رة   واه�9ت 6+�*،    )�
ر   q   ����   هb=ا )��
، �p�ت إf ا$��Oذ وه� ).@\  ا$وf وه� )�E ! ا�&�Vرة   ا 9ة 


 A ?b1/ و_�ح، و��oA \A آ�^ ���\ أ�|�  ا�����Y  i1 ! ا�
 87    |U
Kى، و�/ �6���أ    fإ 

،    وا�(
K q   9�¢    ،*Uر�# qو  
آ��o1    و87 رؤ)o    87 ا�"�    أ�� )�U�ى    �N? ¢�9،    أن   أر)
ه� 
  ا���ل   ه=ا !    أ��-   ا$��Oذ؟   #�رة   )9N   أن   �8b   �7   آ?   ه=� 
 ��(   �@1*Uر   �د   ��   أآ�
وا�
ى    �p6�   أآ
   �7   إن �57*،     
 
   أن   أq   ?&4   �+��ذا 9از، �5ه� ى ه� أن #�رU* آ��\ 6  �+1�4.
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!    وز)�دة e�������U    ،*آ�
ا   ���ظ   ��/   #�رة   9�¢

  ،��6�j�7 ���.� \+4أن: و Ã�+6   *&��أ    fا�=ى    ه=ا إ *+  . أ�

ا�.�م،    �1:�رب   )�+Z   �7   آ? إن   �:�ة   ا��Oqذ   �4ل
� U.:� آ�� آ�ن )�@�ر،    ذ�E 6+�    ا���6
ة   ا�&�ب   و��6+�� 

 o�1 ! ة�Nا�� ?�b� ا�6=ر 86 أن 
4
 (وآ�ن 4 Z���U آ�ن
، و��O| ا$��Oذ 86 )ا�6=ر ه=� ا�+�+� آ�� 4+\ ! ا�&
ا)�

أ7�7.� أآ��  87�6�O H@�،  ا���6�، ��+\ �* إ�* �7 زال
ا��ا��{،    ��+�   �+�دة   b&7   �&�.��1�)8   �7ز�.� وأ�.� 

 

   وأ�.� 4�q   ا
Aة   أ�O$اد ا�وه� �  ا�.9ل،  !  87 أ�

ر)�،    '�)Z !  �����    �=ه/   )�.�ول ��6ء� ، �4ل.bOqا 
  و4

  . �u   z�&U   هb=ا   ��ةا�   )�ا#? ا�=ى    ا���� ��M \A=ا  آ�ن،  

ا�0+�\ �����1رة وه� �Ôارى وا��رس (+�.�، و��Oرة 

ر)�، وU=آ�ت أن ه=ا � )
رج .bOeا Z(�' �+6 |&�U �Oا��ا
! ( ��O GOرة ا��اO�، و�V+� \+4رس أن cwهm أن )�@���ا، 
oA �� �6دوا هh+�§ m (��� «���� ا$وا7�، و� أذآ� ����Oذ 

gض A�#� أ)�O * آ�ن�أ m+6أ ��ه=ا، �� !�@U 86 ?�#��U �
 m��V+@7 �+6� هqIء ا�h&�0، و�Ò 8b اUq@�ل واeذن ���:� 

�&��n ارى�إ#. 

 ! Z(�0اوى    ا��V@ذ  ا���O$ة   #���7   �? ا
7 ،   *Uر�@Uو   
4  
  ،��nأ *.b�   : " �4ل   �:�ة ��أ   
�Uأ   qأ   Ex
Aأ    oA *&�.U   Z(�0+�  
 m+pا�    oAو h&�U   �Vا���    oا� H+�O   � �A   iK�.�" *�4�1 � �4 ،

    ". آ�� ه=ا ، وارiK 1.�"ا�&��"� 1
q 87 أن )��ل 

EVj����6   و 

\bVjو   ��jرا 

�.Kور " �.Aا   h.xqا"  

1
ا f أ�|    7�ه��   (�#�   )��7   آ�ن oA *�� ���� \���
 /�Aأ q7++* و ���Oًأ � أ
أ:j�U* �1@@� ا¾�#�، �b.| أ1

 .أ�* أ(���

�7? ذ�E ا���م   وi7 ذ�V# 8bU � ،E&�.� ©8 اh.xq 7.��د)8   
*.6 \�bAا$ول ا�=ى ا(�+�\ 1* و :  " �.A1+.� ا��Uم �7 ا�(

h.Uq2010- 2- 25: )'�ة"" ا �'* ��(+,� "ا��� ا

���V+7 

hA   ء�K   \4ب   و�����ل   ا��Oqذ   ر��   ا�O4�01�   ا    ���dا��

ت ا�o أ�N�06 �* ا�.
و1� ا���+� ا�o زارU* 9.��1ل، Kوو    !

 Eء   ذ���A   �(�@7   ���4ر   mnر   �jر�U   i7   ?ث   آ
A$57ت، !    ا� ا�

8 6
م b� ،��1 ZA v�bا� �C�.��Oqا m�@¾َل ه=ا ا���Oا
 ،?Tم وأ�آ *����Oا 

+�* 87    �7ذا Uء أ�6? ���� أ��A   �4؟   ه=ا   ور?K�ا� !! 

É 
�� . ا
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